C O M E N I U S
Pedagogický inštitút - Pedagógiai Intézet
Komárom

FELHÍVÁS
20 órás pedagógus-továbbképzésre

„ Tanulási készségek diagnosztikus mérése
DIFER alkalmazásával ” címmel

Tisztelt Pedagógusok!
Vizsgálatok és tapasztalatok igazolják, hogy:
•
•

Az iskolába lépő gyerekek tanulási készségei, képességei jelentős mértékben eltérőek.
Az alacsony szintről indulók, a lassabban érők, a kevésbé motiváltak véglegesen leszakadhatnak
társaiktól a tanulásban.

Az eredményes tanulást néhány alapkészségünk fejlettsége befolyásolja, melyek
diagnosztikus módszerrel feltárhatók.
•
•

A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszert - közismert nevén a DIFER tesztrendszert – e
probléma kezelésére fejlesztették ki.
Az idejében feltárt lemaradást a pedagógus az óvodai nagycsoportban, valamint az alapiskola
1. és 2. évfolyamában folyamatos fejlesztéssel optimális szintre hozhatja, megteremtve ezzel a
gyermek esélyegyenlőségét és az egész életen át tartó tanulás feltételeit.

E témában 20 tanórás nem akkreditált pedagógus-továbbképzést
kínálunk Önöknek, amelynek céljai a következők:
•
•
•

Nagy tapasztalattal rendelkező szakembereink gyakorlati képzés során megtanítják a DIFERprogramcsomagot alkalmazni kívánó pedagógusok részére a mérőeszköz pontos használatát
az óvodai nagycsoportban, valamint az iskola 1. és 2. évfolyamában.
Felkészítjük a résztvevő pedagógusokat a DIFER pedagógiai diagnosztikai eszköz önálló
alkalmazására és a kapott eredmények értelmezésére, amely minőségbiztosítási elemként
eredményesebbé és hatékonyabbá teheti a pedagógus oktató-nevelő tevékenységét.
Szakmai tapasztalatcsere által felvázoljuk a pedagógus és a szülő fejlesztési lehetőségeit,
tennivalóit a gyermek tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségeinek fejlesztése érdekében.

A továbbképzés adatai:
•
•
•
•
•
•
•

Időtartama:
Célcsoportja:

20 tanóra (2x8 óra képzés és 4 óra önálló otthoni munka)
óvónők, alsó tagozatos tanítók, napközis nevelők, pedagógiai
asszisztensek, iskolai gyógypedagógusok és iskolapszichológusok
Megvalósítási időszak: 2019. szeptember és október
Helyszín:
Tallós, Alistál, Komárom, Somorja, Nagymácséd
A csoport létszáma:
12-18 fő csoportonként
A képzés ára:
45,- eur/fő
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10.

További információkkal a Comenius Pedagógiai Intézet munkatársa, Markovics Tímea szolgál a
markovics.timea@comeniuspi.sk címen.

A továbbképzés együttműködő partnereinek köszönhetően az alábbi helyszíneken kerül
megrendezésre:
Tallós, Alapiskola és Óvoda – szeptember 12. és október 7.
Jelentkezés: https://forms.gle/GPxgsDYWTJ8PrNEf7
Alistál, Corvin Mátyás Alapiskola, szeptember 13. és október 8.
Jelentkezés: https://forms.gle/7E5SvY3tYDCueuVd8
Komárom, Eötvös utcai Alapiskola – szeptember 17. és október 15.
Jelentkezés: https://forms.gle/c9dHdvkP2MHcgZp3A
Somorja, Corvin Mátyás Alapiskola– szeptember 18. és október 16.
Jelentkezés: https://forms.gle/qxu6LyKtxJ9Gn7c37
Nagymácséd, Mészáros Dávid Alapiskola és Óvoda– szeptember 19. és október 17.
Jelentkezés: https://forms.gle/xo14tJGvQTpbA3Pc7

A szülő - iskola együttműködés (egyik) legfontosabb célja
az egyéni tanulás fejlesztése.
A COMENIUS Pedagógiai Intézet
az eredményes tanuláshoz kínál szakmai segítséget.

