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POZITÍV FEGYELMEZÉS TRÉNING 

30 órás akkreditált képzés 

Trénerek: Horváthné Storczer Adrienn és Báncs-

Szendrődi Szilvia 

 
 
 
 
Nemzetközi kutatások kimutatták, hogy a hagyományos fegyelmező/büntető eszközökre a tanulók 

ellenállással vagy önfeladással reagálnak, mely csökkenti motiváltságukat és így tanulmányi eredményeiket. 

 

A Pozitív fegyelmezés tréning célja, hogy: 

• segítsen a bevett fegyelmezési eszköztárat olyan eszközökkel leváltani, amelyek határozott korlátokat 

állítanak, de egyben jellemformálóan hatnak, a felelősség és az életismeret irányába terelik a tanulókat. 

• a résztvevők megismerjék a kommunikáció és a viselkedés közti összefüggéseket, sajátítsanak el olyan 

kommunikációs készségeket és problémamegoldó módszereket, amelyek alkalmasak a gyerekek, tanulók 

ösztönzésére, motiválására nemcsak rövid, hanem hosszú távon. 

• a résztvevők rálátást kapjanak a saját és a tanulók személyiségének működési mechanizmusaira és ennek 

segítségével képessé váljanak annak felismerésére, hogy az adott viselkedés hátterében milyen kiváltó 

okok állnak. 

 

A képzés a negatív viselkedési helyzetek megoldására koncentrál és nem a fenyítésre. Hangsúlyosan 

jelennek meg önismereti elemek, mert a saját viselkedésünk megértése, megváltoztatása pozitív változást hoz 

a gyermek viselkedésében is. A tanulók diszfunkcionális viselkedése mögött meghúzódó téves célok 

felismerése és azok kezelése elősegíti a konfliktushelyzetek hatékony megoldását, valamint egy pozitív 

légkörű, harmonikus oktatási környezet kialakítását. 

 

A képzés pár témaköre (nem teljes körű lista): 

• Különböző nevelési stílusok hatása 

• Saját vezetési stílusunk stresszhelyzetben 

• Pozitív fegyelmezés alapelvei 

• A büntetés hosszú távú hatásai 

• Büntetés vs. következmény 

• A tanulói viselkedés mögötti téves célok 

• A düh biológiai háttere 

 

• Együttműködés fontossága 

• Érzelmek felismerése és kifejezése 

• Hatékony kommunikáció 

• Megoldásközpontúság 

• A jó kérdezés technikája 

• Elfogadható/ elfogadhatatlan tanulói 

viselkedések 

A pozitív fegyelmezés tréning elméleti és gyakorlati háttere Jane Nelsen és Lynn Lott kutatásaira, Thomas 

Gordon és Eric Berne munkásságára épül. 

 

A 30 órás akkreditált képzés díja 45.000 Ft melyet a Nyitott Iskolákért Alapítvány OTP Banknál vezetett 

számlájára kell befizetni, számlaszámunk: 11705015-20001333. A díj magában foglalja a tananyagot és a 

vizsga díját is. A résztvevőt terheli az utazás költsége, a szállás és az étkezés díja. Amennyiben egy 

intézményből min. 2 fő jelentkezik, a képzés díja 38.000 Ft/fő. A képzés helyszíne: Nyitott Iskolákért 

Alapítvány 1072 Budapest, Dob u. 52. III. emelet 1. A tréningcsoportok minimum 8 fő jelentkezése esetén 

indulnak el. Intézményeknek minimum 10 fő jelentkezése esetén személyre szabott árajánlatot adunk! 

 

A képzés időpontja: 2017. március 16-17-18.  A jelentkezéseket március 8-ig várjuk. 

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. Jelentkezési lap és további információ elérhető 

honlapunkon: www.nyitottiskolakert.hu. Ha kérdése van, keresse kollégáinkat a 

nyitottiskolakert@gmail.com címen vagy a 06-1-786-9783-os telefonszámon. 

 

http://www.nyitottiskolakert.hu/

