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„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 

Kedves Kollégák! 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein belül a 
következő 15 órás képzésünkre. 
 

A képzés címe: Pedagóguskommunikáció 
 
A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 19.00 
2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 17.00 

 
A képzésben részt vevő oktatók: Dr. Katona Krisztina, Szarka Péter, Szabóné Balogh Ágota, Timárné Hunya Tünde 
 
A képzés célja: figyelembe véve, hogy a pedagógiai munka főképpen interakciók formájában megy végbe, s ezek az interaktív 
cselekvések kommunikációs folyamatokban nyilvánulnak meg: 

 egyrészt az, hogy rendszerező áttekintést adjon e folyamatok kommunikációelméleti hátteréről;  

 másrészt az, hogy az elméletet és a gyakorlatot összekötendő képet adjunk a mai magyar nyelvváltozatokról, valamint a 
modern kommunikációs eszközökről, s ezek iskolai közegben való megjelenéséről, továbbá arról, hogy ez milyen 
feladatokat jelent a pedagógus számára; 

 harmad részt gyakorlati feladatokkal, játékokkal az a célunk, hogy a képzésen részt vevő gyakorló pedagógus még 
inkább képessé váljon jó kapcsolat kialakítására mind a gyermekekkel, mind azok szüleivel, mind pedig közvetlen és 
közvetett munkatársaival. 

 

A képzés tervezett témái: 
 

1. A közvetlen, interperszonális kommunikáció szerepe napjainkban   
2. A totális kommunikáció eszköztára, a kongruencia szerepe, jelentősége I.  
3. A totális kommunikáció eszköztára, a kongruencia szerepe, jelentősége II. 
4. Kommunikáció a gyermekekkel, kommunikáció a szülőkkel I. 
5. Kommunikáció a gyermekekkel, kommunikáció a szülőkkel II. 
6. Társadalmi folyamatok tükröződése a nyelvben: nyelvinorma-tudat és az iskolai anyanyelvi nevelés kapcsolata 
7. Nemzet és nyelve: magyar-magyar diglosszia a Kárpát-medencében 
8. A nyelvi emberi jogok a nemzetépítés szolgálatában 
9. Digitális kommunkikáció eszközei, lehetőségei hálózaton, interneten 
10. Digitális kommunikáció a tanítás – tanulás folyamatában 
11. Beszédalkalmak, beszédszerepek a pedagógus munkájában; A tanítási-nevelési folyamat mint személyközi 

kommunikációk sorozata 
12. „Stratégia és taktika” a közvetlen kommunikációban 
13. Helyzetgyakorlatok a szakmához tartozó témákban: pedagógus-gyermekek közötti szituációk; 
14. Helyzetgyakorlatok a szakmához tartozó témákban: pedagógus-szülők közötti szituációk; 
15. Helyzetgyakorlatok a szakmához tartozó témákban: gyermek-gyermek közötti szituációk. 

 

FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus továbbképzés 120 órájának 
25 százaléka mértékéig).  
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A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a katona.krisztina@pk.gff-szarvas.hu címre várjuk, 

 jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21. (péntek) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását), 

 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

 


