AZ EMBER, AKI PEDAGÓGUS
„Hogyan érjük el, hogy a gyerekek boldogan
megtegyék, amit mi akarunk?”
ÚJ!!!
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dr Balázsné Szűcs Judit mesterkurzusa:
MÓDSZERTANI MESTERFOGÁSOK ÉS MESTERI JÁTÉKOK
Tevékenység és személyiségfejlődés. A gyerek tevékenysége és személyiségfejlődése
fontos – nagyon fontos. És a pedagógus? Az ő tevékenysége? Az ő személyiségfejlődése?
Erre a hivatásra születni kell – mondják sokan. Én meg azt mondom, hogy
megszülettünk, szívünket, lelkünket kész vagyunk adni ehhez az ügyhöz. De végre
szeretnénk megtanulni azokat a hétköznapi, mesterségbeli fogásokat is, amelyek nélkül a
szív meg a lélek csak nagy nehézségek árán képes boldogulni, ha egyáltalán… S miért is
kellene idő előtt elhasználódnunk? Pedagógusok vagyunk. Megszállottak. De tudnunk
kell, melyek azok az egyszerű, mindennapi eljárások, amelyek ezen a pályán jól
tanulhatók, lépésről lépésre követhetők. Miben tudunk minden körülmények között
megkapaszkodni? Melyek azok a mesterségbeli fogások, amelyeket nem befolyásolnak az
aktuális pedagógiai divatok? Miért éppen a játék segít? És hogyan? Hogyan érhetjük el,
hogy a gyerekek boldogan megtegyék, amit mi akarunk? Hogyan tegyük a pedagógiát
olyan tereppé, ahol mindenki – gyerek és felnőtt egyaránt, sőt: együtt!!! – jól érzi magát?
Ezekre a kérdésekre adunk válaszokat.
Az ALKOTÓ PEDAGÓGIA legfontosabb eszköze – minden korosztálynál - a játék. Ezért a
képzés napjainak második felében mindenki elkészíti saját, módszertanilag felépített
fejlesztőjáték gyűjteményét, melyekhez a különböző korosztályoknak (és bármely
tudásanyagnak) megfelelő ötleteket, az eszközöket, az alapanyagokat és a gyűjtőmappát
mi biztosítjuk.
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AZ ALKOTÓ PEDAGÓGIA RENDSZERE
A pedagógiai alkotás különös természete. Itt ember foglalkozik emberrel!
A tehetséges pedagógus. De sikeres is?
A lelki EGÉSZ-ség elérése: miért ne érezhetnénk jól magunkat a hétköznapokban is?
Felelősség. A pedagógusok egyszemélyi felelősségi köre. Felelős lehet-e a gyerek?
Konfliktuskezelés?
Ösztönös döntések – tervezés. Az első reakció
A meggyőző erő. A meggyőzés játékszabályai.
A lelki EGÉSZ-ség elérése: miért ne érezhetnénk jól magunkat a hétköznapokban is?
Játékgyűjtemény készítése bármely korosztálynak
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