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1. SZAKMAI NAP feltételeiről szóló tájékoztatás a résztvevők számára (Bp.)

TIPIKUS PROBLÉMÁK - ATIPIKUS MEGOLDÁSOK
Jó gyakorlatok a Zöld Kakasból - interaktív szakmai műhely pedagógusok és
segítő szakemberek számára.
Nevelési értekezletek, szakmai képzések, hetek, egyéb programok keretében is megszervezhető!

Az 1. Szakmai nap időpontja Budapesten (2018/19-es tanév): 2019. 11. 23. (szombati nap)
(a szükséges létszám megléte esetén: min.25 fő)
A Szakmai nap kihelyezett helyszínen is indítható (pl. nevelési értekezletek, szakmai képzések keretében)!
Vidéken szervezett Szakmai nap: egyeztetés szerint (ld. www.logopediakiado.hu honlapon). Jelentkezési lapot és Résztvevői
tájékoztatót a logopedia.tanfolyam@gmail.com email-címen kérjen!

Az 1. Szakmai napra jelentkezési határidő: 2019. 11. 21.
Az 1. Szakmai nap helyszíne: Zöld Kakas Líceum, 1091 Budapest, Hurok u. 11.
A továbbképzés célcsoportja: gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, óvodapedagógus, tanár,
pszichológus, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens,
gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai munkát segítő szakemberek
Kérjük a jelentkezési lapot e-mailen elküldeni!
A résztvevők adatainak kezelésekor az adatvédelmi szabályokat betartjuk!
Az. 1. Szakmai nap óraszáma: 8 óra (8x45 perc, 1 nap)
A továbbképzés díja Budapesten: 10.000.- Ft/fő, fizetés a jelentkezési lapon megjelölt módon.
vidéken: 12.000.-Ft., fizetés a jelentkezési lapon megjelölt módon.

A jelentkezési lapon a számlacímet kérjük pontosan feltüntetni, munkahelyi támogatás esetén az
intézményi igazgatóval és a fenntartóval egyeztetni!
Az 1. Szakmai nap rövid ismertetése, tartalma:
Vannak gyerekek, akikkel valahogy mindenki nehezen boldogul. A Zöld Kakas Líceum több
mint húsz éve foglalkozik a „zűrös” középiskolásokkal, s újabban az általános iskolás
korosztállyal is. A tapasztalatokat gyűjtve kutatja, miben mások ők, mint a többiek, és milyen
apró dolgokon múlik, hogy megtaláljuk velük a közös hangot.
Kerényi Mari és Kerényi Kata kutatási eredményeiken és személyes tapasztalataikon keresztül
adnak útmutatót az ún. ZK-diákok világába, gyakorlati megoldásokat mutatva a nehéz
helyzetekre. Gondolatébresztő közös töprengésre, az „önmagához mért fejlődés szerinti”
egyéni értékeléshez, tanórai és egyéb differenciált megsegítéshez ötletadó, testreszabható
játékokra invitálják az egynapos workshop résztvevőit.

Néhány idézet, bevezetésképpen:
A különlegességek mindig, minden korban a többség problémáját jelezték előre.
Dr. Gyarmathy Éva: Diszlexia a digitális korszakban
Műszaki Könyvkiadó, 2012.
Akik hisznek a figyelemhiány zavar létezésében, azok általában a hibás géneket okolják, akik pedig nem
hisznek benne, a szülőket hibáztatják a tünetekért.
Dr Máté Gábor: Szétszórt elmék
Libri Kiadó, 2018.
Tetteinknek kizárólag emberi kapcsolataink összefüggésében van értelme, és e kapcsolatok megértése
nélkül minden cselekvés konfliktusforrás lesz. A kapcsolatok megértése végtelenül fontosabb bármilyen
cselekvési tervnél.
Jiddu Krishnamurti
Dr. Máté Gábor: Szétszórt elmék
Libri Kiadó, 2018.
(a könyv mottója)
Az volt a jó a dologban, hogy oda tudtunk figyelni egymásra és nagy élmény volt vele együtt dolgozni. Ez
idő alatt gyakorolhattam a türelmet és a figyelmességet.
középiskolás ZK-diák projektbemutatójának szövegéből.
2016.

Az 1. Szakmai nap teljesítésének, az Igazolás kiadásának formai követelménye:
a továbbképzés óraszámának minimum 90%-án való részvétel.
A Szervező kötelessége/a Résztvevő esetében a képzésből való kimaradás, illetve visszalépés
jogkövetkezményei:
A Szervező köteles a meghirdetett helyen és idő(k)ben a szakmai napot megszervezni és
megtartani, a résztvevői tájékoztatóban megfelelő tartalommal és formában biztosítani a képzés
megtartásához szükséges feltételeket.
A Szervező köteles a Résztvevő adatait a hatályos adatvédelmi szabályokról és a
felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelni.
A szakmai nap elmaradása esetén a Szervező köteles az előre befizetett képzési díjat
visszatéríteni.
A képzésen való részvétel után a Szervező a Résztvevő részére Igazolást köteles kiállítani.
A Szervező köteles szerződésszegés esetén szóbeli tájékoztatást adni a Résztvevőnek a
panasztétel, jogorvoslat tekintetében. A Résztvevő panaszt tehet az Szervező képviselőjénél,
végső esetben, jogorvoslat tekintetében az illetékes kormányhivatal munkaügyi központjában.
A részvételi díj teljes vagy részleges visszatérítésére az alábbiak szerint kötelezett a Szervező,
amennyiben azt a Résztvevő, vagy akadályoztatása esetén a delegáló intézmény a Szervezőnek
írásban bejelenti:
Ha a képzés lemondása a képzést megelőzően, több mint 20 nappal történik, az írásbeli lemondás
beérkezését követően a jelentkezőt törölni kell a jelentkezettek sorából, és 3 munkanapon belül a
teljes befizetett részvételi díjat vissza kell utalni. Ha a képzés lemondása a képzést megelőzően
kevesebb mint 20, de több mint 3 nappal történik, a Szervezőt a teljes képzési díj 50%-a illeti
meg, a fennmaradó 50%-ot a bejelentést követő 3 munkanapon belül köteles visszautalni a
Résztvevőnek. A képzést megelőző 3 napnál rövidebb lemondás esetén, a teljes részvételi díj a
Szervezőt illeti meg. A Felek a visszatérítési kötelezettségre kamatot nem kötnek ki.

Az 1. Szakmai nap tematikája, előadók:
Dátum,
idő

képzési Tematika felépítése
(3 óra elmélet, 5 óra gyakorlat)
2019. november 23.,
1.a. Bevezető elmélet:
szombat
A vadász és a földműves
1.b. Gyakorlat:
Regisztráció: 8.30
Kvízjáték választható tananyagból
órától
(szabályok, játék, tanulságok)

Előadók

Előadás: 9,30-16.00ig

alternatív
pedagógus,
csoportvezető,
szociálpedagógus

2.a. Elmélet:
Fogyatékosság és/vagy tehetség?
2.b. Gyakorlat:
„Fordított dolgozat”
(szabályok, játék, élményfeldolgozás)

Kerényi Mária
tanár,
iskolaigazgató,
pedagógiai szakíró

Kerényi Kata

3.a.: Elmélet:
„Mivel próbálkozik a Kakas?”
3.b. Gyakorlat:
„Életre kelt műv.töri…”
(műalkotások megfigyelése és újraalkotása,
összekötése a hozzá tartozó fogalommal)
4.a. Elmélet:
Mérés, értékelés
4.b. Gyakorlat:
„Mi is kell ahhoz, hogy valaki sikeresen levizsgázzon
valamiből?” (kompetenciák összegyűjtése)
5. Az 1. Szakmai nap megbeszélése, értékelése
(minőségbiztosítási kérdőívek kitöltése)
6. Igazolás kiosztása, átvétel aláírása
A hallgató saját eszközei:
Egyéni felkészülést segítő szakkönyvek (ld. ajánlott szakirodalom), füzet, íróeszköz.
A résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke:
Braun József és Kerényi Mari: Zöld Kakas
in: Klein Sándor-Soponyai Dóra szerk.: A tanulás szabadsága Magyarországon
Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2011 (a könyv terjedelme: 721 oldal)
Dr Gyarmathy Éva: Diszlexia a digitális korszakban
Műszaki Könyvkiadó, 2012 (a könyv terjedelme: 198 oldal)
Kerényi Kata: Nem tudom, hogyan kell másnak lenni
Underground Kiadó, 2017 (E-Könyv)
Kerényi Mari: A paprikakoszorú mint alternatíva
in: Sík Eszter-Fehér Márta: Van más megoldás is
SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest, 2006
(a könyv terjedelme: 546 oldal)

Kerényi Mari: ZK, mint Zöld Kakas
a kötet a KívülBelül sorozat köteteként jelenik meg Dúll Andrea szerkesztésében
L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2018
Dr Máté Gábor: Szétszórt elmék
Libri Könyvkiadó Kft., 2018 (E-Könyv)
Carl Rogers: Valakivé válni
Edge 2000 Kft., 2003 (a könyv terjedelme: 518 oldal)
A Szakmai nap nem akkreditált pedagógus-továbbképzési program,
a 277/1997. (XII.22.) sz. Kormányrendelet 5. § (3) bekezdés d) pontja szerint a hétévenkénti
továbbképzés teljesítésébe beszámítható.
A Szakmai nap indítható pl. Szakmai napokon, Szakmai heteken, Nevelőtestületi értekezletek
keretében is!

Fontos információk:
A Zöld Kakas Líceum a 3-as METRO vonalán a Pöttyös utcai megállótól 5 perc sétával
érhető el (ld. lejjebb a térképet). Felhívjuk a T. Kollégák figyelmét, hogy hosszabb ideig
hétvégenként a METRO sokszor nem közlekedik, pótló buszok, ill. villamosjáratok segítik
a közlekedést!
A résztvevők számára szállást nem tudunk biztosítani.
Parkolási lehetőség: a középiskola környékén
Étkezés: a közeli bevásárló helyeken, büfékben, a Líceum épületében ital- és étel (pl.
ásványvíz, kávé, csoki, sósmogyoró) automata működik.
Felhívjuk a T. Résztvevők figyelmét arra, hogy az iskola teakonyháját nem használhatjuk!
Az esetleges időpont/helyszín megváltozásáról a Tisztelt Érdeklődőket, jelentkezőket időben
értesítjük!

Zöld Kakas Líceum, 1091 Budapest, Hurok u.11.

