5 órás képzések

2014 augusztus 09. (szombat) 14:50 - Utoljára frissítve 2014 augusztus 17. (vasárnap) 14:00

890020
Pedagógus portfólió készítése

890020

A pedagógus szerepe a komplex személyiségfejlesztésen alapuló tehetséggondozásban

890020

Az életpálya-tervezés tanítása-tanulása

890020

Hogyan segítsük tanítványainkat a különböző életszakaszokban és döntési helyzetekben?

890020

Differenciálás, egyéni differenciálás, kooperatív technikák

890020
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A Mind map módszer alkalmazása

890020

A projektmódszer alkalmazása

890020

A pedagógiai program és a helyi tanterv készítése

Jelentkezési lap letöltése

Teljes ár 7000 Ft, a képzés 8 főtől indítható.

Kedves Kollégáink!

Az oktatásügyben végbement változások, az új életpályamodell bevezetése sok új feladatot ró
rátok, többek között a pedagógus portfólió készítését is. Ebben szeretne nektek hathatós
segítséget nyújtani a Furfang Kiadó Kft., a Pedagógus portfólió készítése című 5 órás nem
akkreditált, 890020 kódszámú képzésével.
A képzés tematikája:
- A portfólió fogalma, fajtái, a pedagógus portfólió
- A portfólió készítés fázisai
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- A portfólió tartalomjegyzékének elkészítése
- A portfólió tartalomjegyzékében megjelenő elemek megtöltése személyre szabott
tartalommal
- Szakmai önéletrajz
- Nevelő-oktató munka dokumentumai
- A pedagógiai munkát befolyásoló szakmai és egyéb közéleti tevékenységek bemutatása
- Továbbképzések, önképzés rövid bemutatása és a szakmai fejlődésre tett hatása
- Szakmai életút

A képzés alatt igyekszünk minden fejezethez, alfejezethez, elemhez sablont vagy kiindulópontot
adni, hogy a tényleges portfólió összeállításakor, megalkotásakor már csak ezeket kelljen
tartalommal megtöltenetek.
A képzést követően tanúsítványt állítunk ki számotokra.

A képzés díja: 7.000 Ft
A képzési díj befizetésére a helyszínen is lehetőségetek lesz, akár készpénzes, akár átutalásos
vagy csekkes formában. Ezért kérünk, hozzátok magatokkal a pontos számlázási címet.

Utógondozás, tanácsadás a képzés után
A portfóliótok készítése közben felmerülő kérdéseiteket a furfangkiado@gmail.com e-mail
címre várjuk, és mi azonnal a segítségetekre sietünk.

A képzésen való találkozás reményében kollegiális tisztelettel üdvözlünk benneteket:
Miskolci Szilvia
tankönyvszerző, közoktatási szakértő
módszertani szaktanácsadó
Széplaki Erzsébet
érdemes tankönyvíró, közoktatási szakértő
módszertani szaktanácsadó

3/3

