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Amikor nem csak az ismeret a fontos....Vizuális nevelés  hátránykompenzáló és szociális 

kompetenciafejlesztő fókusszal 

 

A képzésen élményközpontú, felzárkóztatást és hátránykompenzálást segítő, a szociális 

kompetenciákat fókuszba állító vizuális kommunikáció módszertanának átadása történik. 

 

Azok számára ajánljuk a képzést, akiknek a gyerek a fontos a tanítás-tanulás folyamatában. A 

pedagógusok saját élményű megtapasztalással a napi pedagógiai gyakorlatba beépíthető 

ismereteket szerezhetnek, ezáltal tanítványaik fejlesztéséhez korszerű és hatékony 

módszereket kaphatnak. 

 

Alapelvek: A vizuális neveléssel minden kompetenciaterület fejleszthető. A képzés olyan 

területet állít a pedagógiai munka fókuszába, ami a jelenlegi oktatási rendszer egyik 

legnagyobb problémájához az integrációhoz adna segítséget. A tantárgy, melynek 

segítségével a szociális kompetenciák könnyedén fókuszba állíthatók nem más, mint a 

vizuális nevelés. Ebben a kerettanterv adta lehetőségekkel élve, tematikus megkötés nélkül 

kereshetjük meg azokat a lehetőségeket, amikor a vizuális kommunikáció és a szociális 

készségek fejlesztése egyenrangúan jelenhetnek meg a célok között. Ez nagy lehetőséget kínál 

az adott tanulócsoportra szabta optimális fejlesztéshez és differenciáláshoz. 

 

A célok teljesülésének titka a jó feladat, a jó óraterv kidolgozása. Hogy ebben sikeresek 

legyünk nem csak az elméleti háttérrel, a kerettanterv adta lehetőségekkel kell tisztába 

lennünk, hanem ismerni kell a szociális kompetenciákat  - személyes és társas kompetenciákat 

– is. Kiemelt fontossággal bír a személyes kompetenciák között az önbizalom és az 

önbecsülés. Lényeges, hogy a pedagógusok tökéletesen tisztába legyenek azokkal a technikai 

lehetőségekkel, amelyek ennek a korosztálnyak a vizuális kifejezőkészésgének fejlesztéséhez 

szükségesek.  

Saját élményű megtapasztalással a résztvevők maguk elkészíthetik a feladatokat, a technikai 

ismeretek elsajátítása, a javítási lehetőségek megtapasztalása céljából. Készítenek óraterveket 

csoportos és egyéni munkaformában, melynek fókuszában a jó feladat áll, mely egyaránt 

fejleszti a gyerekek vizuális nevelését, kompenzálja hátrányaikat és fejleszti szociális 

kompetenciáikat is. 

A képzés során elsősorban gyakorlati feladatmegoldásba ültetett ismeretátadás történik. 

 

Időtartam: 30 óra 

 

Célcsoport: óvodapedagógusok, alapiskolai pedagógusok, nevelők, művészeti iskolák 

pedagógusai , érdeklődő pedagógusok, egyetemi hallgatók 
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