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Írásdiagnosztika – alsó tagozatos diákoknak  

Miért nem lesz a tojásból kör? Minden formának oka van – különösen az írástanulás 

kezdő fázisában. A magatartászavarok okai, a diszgráfia és diszlexia jegyei, énkép és 

önértékelés, szociális kapcsolatok, függőségi prevenció, tehetségalkat az írásból 

diagnosztizálható. Különösen hasznos a szociokulturálisan hátrányos helyzetű diákok 

esetében, akiknek a nyelvi kifejezőkészsége, szociális kompetenciája által 

akadályozott a társadalmi integráció.  

Diagnosztika és fejlesztési javaslat: 9900 forint 

Elszámolható: 4. a Az iskolai IPR megvalósításához kapcsolódó szaktanácsadói 

szolgáltatás, iskolai IPR alapú intézmény fejlesztés támogatása, folyamat-tanácsadás 

a nevelési év során több alkalommal 

 

Pályaorientációs írásvizsgálat 7-8. évfolyamon, középiskolában 

Mik az erősségei, miben igazán jó? Milyen területen tudja leginkább képességeit 

alkotó tevékenységbe fordítani? Hogyan segíthető pályaválasztása, hogyan tudja 

erősségei által fejlesztendő területeit “szintre hozni”.  A támogató családi háttér 

hiányában különösen fontos a külső megerősítés, a szakszerű tanácsadás az élet 

iskolájában való helytálláshoz.  

Pályaorientációs írásvizsgálat: 9900 forint 

Elszámolható: 9. b A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs 

programok megvalósítása. 

 

Írásdiagnosztika és írásprevenciós képzés óvodapedagógusoknak, 

tanároknak 

Miről árulkodnak a hanyag formák a diákok dolgozataiban? A betűk külalakja a kifelé 

mutatott kép, vajon miből ered a forma, miért ezt a megoldást választja? Az 

írásdiagnosztika a gondolkodási és emocionális bázis feltárása, az önértékelés és 

szociális kapcsolatok megismerése, függőségi prevenció és tehetséggondozás 

területén is hatékony módszer. Könnyen elsajátítható technikái a diszlexia-diszgráfia 

jeleinek felismerését is lehetővé teszik.  

Képzés több formában: 9800 forint 

Elszámolható: 1.c Iskolai és óvodai IPR megvalósulását támogató módszertani, 

előítélet-kezelő, konfliktuskezelő tréning, óvoda-iskola átmenet tréning 



 

Módszerkocka az óvodában, iskolában  

A Módszerkocka az alkotó tanulás élményét biztosítja, mely a projektmódszert alapul 

véve a játékos tanulás alapelveire épít. Hogyan valósítható meg mindez az óvodában, 

iskolában különösen szociokulturális hátrányos helyzetű gyerekeknél?  

Szakkönyv és IPR módszertani képzési anyag: 8000 forint 

 

Elszámolható: 8. a. Az iskolai, óvodai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, 

segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel 

 

Gyerekjáték a tanulás könyv + alkotó csomag óvodásoknak és alsósoknak 

A szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyerekek tanulási készségének fejlesztése, a 

természetes belső motivációjuk megőrzése, a játékos tanulás megalapozása kiemelten 

fontos terület. A könyv és a hozzá tartozó CD gyakorlatai által gyerekjáték lesz a 

tanulás. A könyvhöz tartozó alkotó csomag által az alkotó tanulás élményét is 

átélhetik a gyerekek. 

Könyv + alkotó csomag: 7000 forint 

 

Elszámolható: 2.a A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók 

részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan 

Óvoda-iskola átmenet 

Hogyan segíthető az óvoda-iskola átmenet a szociokulturálisan hátrányos helyzetű 

gyerekeknél? Milyen nehézségekkel kell szembenézniük, milyen eszköztárral kell 

rendelkezniük az új kihívások megoldásához? (Kenguru az iskolában mese és alkotó 

csomag) Módszertani anyag.   

Könyv + alkotó csomag: 4000 forint 

Elszámolható: 2.a A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók 

részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan  

 

 



 

Gepárdsuli – a tehetségtámogatás új megközelítése (óvoda, alsó) 

A Gepárdsuli a tehetségtámogatás új megközelítésmódja a 4-12 éves gyermekek 

tehetségének szisztematikus kibontakoztatásának segítésével. Hogyan küzd meg a 

nehézségekkel a mindig aggódó mókus, a határozott oroszlán, az elfogadó kutya, és 

mi milyen maga a gepárd? Tehetségalkatokhoz rendelt mesék különböző életszerű 

szituációk feldolgozásához, igény esetén egyedi bábokkal.  A Magyar Írásterápiás 

Egyesület (regisztrált Tehetségpont) által kidolgozva.  

Könyv + alkotó csomag: 4000 forint 

Elszámolható: 2.a A szociális hátrányok enyhítése a programban részt vevő tanulók 

részére az iskolai programokhoz kapcsolódóan  

Módszertani anyag: 9900 forint 

Elszámolható: 8. a. Az iskolai, óvodai IPR-hez kapcsolódó szakkönyvek, 

segédanyagok vásárlása, konferencián, szakmai fórumon való részvétel 

 

 

Konstruktív konfliktuskezelés tréning pedagógusoknak (16 óra) 

A konfliktus az emberi kapcsolatok természetes és elkerülhetetlen velejárója. Arra 

ösztönöz bennünket, hogy keressük a kompromisszum és az együttműködés bázisát. 

A konfliktusok alkalmasak arra, hogy általuk tanuljunk és fejlődjünk. A konfliktus 

ezenkívül kíváncsiságra és kreativitásra serkent. Ezzel a szemlélettel a konfliktus 

olyan folyamat, amelyet irányítani kell annak érdekében, hogy a benne rejlő 

destruktív potenciál pozitív kimenetellé alakuljon. A konfliktuskezelés sajátos módja 

a mediáció, mely a nyer-nyer állapot elérését teszi lehetővé. 

Részvételi díj: 19.500 forint/fő  

Elszámolható: 1.c Óvodai, iskolai IPR megvalósulását támogató módszertani, 

előítélet-kezelő, konfliktuskezelő tréning, óvoda-iskola átmenet tréning 

 


