INFORMÁCIÓK A KÉPZÉSRŐL
A továbbképzés megnevezése az akkreditációs anyagban:
Bevezetés az akciómódszerek alkalmazásába 1. - Kihívások a tanteremben, az
iskolában
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042
Alapítási engedély szám: 583/13/2021
https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=8030
60 órás pedagógus továbbképzési program a Radnóti Színház és a BME
együttműködésében.
Az 5 módszertani képzési nap és a 2 színházi előadás során:
- saját élményt nyújtva bemutatjuk az akciómódszerek működését a
pedagógusokat érintő, néhány akkut kérdés közös feldolgozásával;
- közösen megnézzük a Radnóti Színház 451 Fahrenheit és Antigoné című
előadásait, és a darabok által tematizált fő kérdéseket a látott technikák segítségével
továbbgondoljuk;
- tudatosítjuk és megtanuljuk az előző alkalmakon megtapasztalt módszereket, és
személyre szabottan ötletelünk azok osztálytermi és nevelőtestületi alkalmazási
lehetőségeiről;
- a résztvevők által időközben kipróbált módszereket közösen végiggondoljuk, a
kérdéses eseteket átdolgozzuk.
A jelentkezés feltétele:
egyetem és/vagy főiskolai végzettség; bármely szakos; pedagógus munkakör betöltésére
jogosító szakképzettség.
Helyszín:
módszertani napok: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem E épület
előadáshoz kapcsolódó alkalmak: Radnóti Színház és Keres Emil Próbaterem
(a jelentkezők az előadás napokról a képzés megkezdése előtt pontos információt kapnak)
Időpontok (szombati napok két hétköznapi előadás nézéssel):
2022. okt. 22., nov. 19., dec. 17., 2023. jan. 28., febr. 11. (10-18 óra)
Jelentkezési határidő: 2022. okt. 15.
A képzés vezetői:
Blaskó Ágnes, szociodráma vezető és kommunikáció kutató, adjunktus a BME Szociológia
és Kommunikáció Tanszékén
Durst Móni, szociodráma vezető, drámapedagógus, műhelyvezető a Radnóti Színház
színházi nevelési műhelyében (RIM)
Maximális csoportlétszám: 15 fő (további érdeklődés esetén párhuzamos csoportot
indítunk a fentiekkel megegyező időpontokban)
A képzés díja: 60 000 Ft

Beszámíthatóság:
A képzés a kötelező 120 óra pedagógus továbbképzésbe 60 kredittel beszámítható.
(Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/006042, Alapítási engedély szám:
583/13/2021)
Várjuk jelentkezésedet a pedkepzesbme@gmail.com email címen.
További kérdéseiddel keress bennünket:
Blaskó Ágnes +36 30 233 9378
Durst Móni +36 20 824 5355

Lépj közelebb hozzánk, hogy egy motiváló közösség része legyél, és foglalkozhass
végre magaddal is!

GYIK
●

mi ez a módszer, amit elsajátíthatok?

Az akciómódszer tantermi felhasználásának lényege, hogy segítségével a diákok gyorsan
belátnak különböző más nézőpontokat, legyen az egy történelmi hősé vagy egy
osztálytársé. A gyors, élményszerű megértést követően pedig képesek lesznek
differenciáltabb véleményformálásra, az őket közvetlenül érintő kérdésekben pedig a
változtatásra. BŐVEBBEN (link: https://actionmethod.szoc.bme.hu/)
●

kapok- e tanúsítványt?

Igen, a tanfolyam elvégzése esetén a tanúsítványt a program alapítója, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Szociológia- és Kommunikáció Tanszéke állítja ki.
●

szükség van-e valamilyen előzetes ismeretre?

A tanfolyamon azokra a tapasztalatokra van szükség, amelyet bármely csoportokkal,
osztályokkal végzett munkában megszerzett a jelentkező
●

hozhatok-e konkrét esetet feldolgozásra, ami szerintem sokunk problémája?

Kifejezetten jó ötlet a módszert és a tanfolyami alkalmakat problémafeldolgozásra használni:
egyrészt, mert a módszer segít a megoldáskeresésben; másrészt így a résztvevők saját
valós kérdéseiken keresztül tapasztalhatják meg, hogy hogyan működik az a módszer,
amelynek néhány elemét elsajátíthatják a tanfolyamon.
●

mi történik, ha nem tudok valami váratlan ok miatt megjelenni a képzésen?

A tanfolyamról összesen a jelenléti órák 10%-át lehet hiányozni, de párhuzamosan futó
csoportok esetén másik csoportban pótolható a hiányzás

●

mi történik, ha megint karantén lesz?

Tanfolyamainkat szükség esetén online is meg tudjuk tartani. Ebben az esetben a
résztvevőknek szükségük van asztali gépre vagy laptopra, megfelelő kamerára, valamint a
munkához megfelelő nyugalmas környezetre.
●

egy iskolából mehetünk-e többen?

A tanfolyamra egész tantestületek, csoportok, illetve egyének jelentkezését is várjuk.
Csoportos jelentkezés esetén kedvezményt biztosítunk. Egész tantestületek jelentkezése
esetén a tanfolyam esetfeldolgozó fázisa valamely közösségi kérdés feldolgozásaként vagy
szervezetfejlesztésként is hasznos.
●

hány fős lesz a tanfolyam?

A tanfolyam min. 10 jelentkező esetén indul

