POZITÍV FEGYELMEZÉS
TRÉNING

Akkreditált 30 órás pedagógusképzés
Trénerek:
Balog Edina Anna (Kamasztér Alapítvány) és
dr. Dietz-Blaskó Judit (Nyitott Iskolákért Alapítvány)
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 szokásokat olyanokra lecserélni, 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 képességeket és problémamegoldó módszereket, amelyek alkalmasak a
gyerekek, tanulók ösztönzésére, motiválására hosszú és rövid távon.
• a résztvevők rálátást kapjanak a személyiség működési mechanizmusaira és ennek segítségével
képessé váljanak arra, hogy felismerjék, hogy az adott viselkedés hátterében milyen kiváltó okok
állnak.
A képzés a negatív viselkedési helyzetek megoldására koncentrál és nem a fenyítésre. Fontos
hangsúlyt kap a képzésen a tanulók bátorítása, motiválása, a személyiség tudatalatti működésének
tudatos felismerése és azok kezelése, úgy, hogy hosszú távon a gyerekekben pozitív szociális és
érzelmi készségek alakuljanak ki, melyek elősegítik a gyerekek tanulását és a hatékony oktatási
környezet kialakítását.
A képzés témakörei (nem teljes körűen):
• A pozitív nevelés 5 kritériuma
• A “rossz” viselkedés miértjei
• A büntetés hosszú távú hatásai
• Ösztönzés és biztatás, dicséret és
büntetés helyett

•
•
•
•

Születési sorrend lehetséges hatásai
Együttműködés ösztönzése
Érzelmek felismerése és kifejezése
Osztálytermi fegyelmezési eszköztár

A pozitív fegyelmezés tréning, Jane Nelsen kutatásaira és gyakorlati tapasztalataira épülnek,
kiegészítve Carl Rogers, Thomas Gordon és Eric Berne elméleteivel.
A 30 órás akkreditált képzés díja 37.000 Ft melyet a Nyitott Iskolákért Alapítvány, OTP Banknál
vezetett számlájára kell befizetni: 11705015-20001333. A díj magába foglalja a tananyagot és a
vizsga díját is. A résztvevőt terheli az utazás költsége, a szállás és az étkezés díja. Intézményeknek
minimum 12fő jelentkező esetén személyre szabott ajánlatot adunk! A képzés helyszíne: Kamasztér
Alapítvány tehetségpontja: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5. Duna Palota 4. emelet 407-es szoba.
A képzés időpontja: 2015. március 6-7-8. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.
Jelentkezési lap és további információ az info@nyitottiskolakert.hu címen kérhető. Referencia:
Budajenői Általános Iskola, Rainer Ferencné igazgatónő, telefon/fax: 06 26-571-079.
Alapítási engedély száma: 43/165/2014
Nyitott Iskolákért Alapítvány
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