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A rendezvény programja: 
A tanulási képességek fejlesztése alsó tagozatos osztályhelyzetben 

 
Előadó: 

 
Rózsáné Czigány Enikő 

oligofrénpedagógiai – pszichopedagógiai szakos gyógypedagógiai tanár 
 

A 2020. februárjában a kognitív funkciók fejlesztése címmel megtartott rövid egy órás előadás többekben is 
felkeltette az érdeklődést. Jelen továbbképzésben megvalósul az interaktív gyakorlatorientált előadás és a 
sajátélményű egyéni és kiscsoportos tanulás, amely tartalmában és gyakorlataiban is figyelembe veszi, azt, hogy 
az azonos korosztályba tartozók nagy fejlettségbeli különbségeivel találkozhatunk. Ezt a mindennapok 
differenciáló pedagógiai munkájában kell kezelnünk. A tanítói fejlesztő, nevelő kompetencia, valamint a 
szaksegítség kérdésének eldöntéséhez ismernünk kell az elmaradásokat kiváltó okokat és az egyszerű pedagógiai 
megismerés lehetséges eljárásait. Főleg az iskolai tanulmányok kezdeti időszakában, de az alsótagozat teljes 
periódusában is egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a kompetenciákat megalapozó tanulási képességek 
fejlesztésére, amelyet a tudatos tervezést követően kell beépítenünk a tanítási órákba, tanórán kívüli 
tevékenységekbe. Mindezek értelmében foglalkozunk a pszichomotoros fejlesztésre alapozva a kognitív funkciók 
(észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás) és a tanulási motiváció fejlesztési lehetőségeivel. 
 
Itt szeretném a kollégák figyelmét arra felhívni, hogy az előadó a sajátélményű tanulást segítendő módszert 
támogatva, mezítláb is dolgoztatni fogja a képzésen résztvevő pedagógusokat. Ezért kérjük, hogy 
ruházatuk legyen kényelmes. 
A továbbképzés szervezője: Reszeginé Erdélyi Beáta tantárgygondozó 
A továbbképzés korlátozott létszámban vehető igénybe. A regisztráció a jelentkezés sorrendjében történik. A 
létszám feletti jelentkezőket értesítjük.  
 
 

Aki akadályoztatása miatt nem tud részt venni a foglalkozáson,az ügyintézőnél telefonon vagy e-mailben 
jelezni szíveskedjék, hogy a helyébe lépő kollégát értesíthessük a megüresedésről. 
erdelyi.beata@katped.hu 
 
Figyelem! A 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás 
továbbképzésének 25 %-a legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Igazolást a részvételről csak 
a képzés teljes időtartamán jelenlévők számára adhatunk ki a szakmai nap végén. 

Ügyintéző: Reszeginé Erdélyi Beáta  
Közvetlen száma: (+36 1) 479 30 07 
E-mail címe: erdelyi.beata@katped.hu  
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