A Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola programajánlata
Már közhely, hogy napjainkban gyorsan változik a társadalmi és a technikai környezet, a gyerekek is
egészen más tulajdonságokkal rendelkeznek, mint néhány évvel ezelőtt. Sokféle kutatásról olvashatunk, ami
arra keresi a választ, hogy milyen tudásra lesz szüksége a mai gyereknek felnőttkorban.
A válaszokból azt látjuk, hogy a kreatív problémamegoldás, a kritikai gondolkodás és a másokkal való
együttműködés, a csapatmunka az, ami elengedhetetlen lesz a későbbi életükben.
Hogyan lehet ezt összehangolni a tananyaggal, az iskolai elvárásokkal? Hogyan illeszthető ez be a mai
iskola szerkezetébe? Mi segítheti a pedagógusok munkáját? Hogyan tud alkalmazkodni az óvoda, az iskola
és a pedagógus a folyamatosan változó elvárásokhoz? Hogyan lehet ebbe a folyamatba bevonni a gyerekeket
és a szülőket?
Ezek a kérdések közel harminc éve, iskolánk alapítása óta foglalkoztatnak minket. Saját válaszainkon
folyamatosan dolgozunk, működésünket a tapasztatainkra építve formáljuk, alakítjuk. Ezen az alkalmon
megmutatjuk, hogyan tettük ezt, milyen válaszokra találtunk, és hol tartunk most.
A programról bővebben:
Az Érzékenyítés-Rogers pedagógia c. kurzus a projekt hét keretében kerül megrendezésre. A kurzus három
etapból áll, melyből kettő egy napon 2017. április 4-én kedden, a harmadik etap április 6-án csütörtökön lesz.
Az etapok előzetes programja a következő:
1. 2017. április 4.
10.00-14.00 200-as terem: Bemutatkozik a Rogers Iskola és nevelési
program
Meghívott előadók várhatóan: Kereszty Zsuzsa; Gádor Anna; Dobos Orsolya
2. 2017. április 4.
16.00-18.00 123-as terem: Tölgyesi Katalin képzőművész, az ARTalakulás
Galéria vezetőjének előadása és filmvetítése „Érzékenyítés” címmel, majd beszélgetés a Rogers-film
kapcsán
3. 2017. április 6.
14.00-16.00 123-as terem: Érzékenyítés az alsó tagozaton: módszerek és az
óra tervezése
A megadott termek a félév folyamán változhatnak!
A kurzus teljesítésének feltétele az összes alkalmon való részvétel, valamint a második alkalom – a film
megtekintése – után a filmmel és a Rogers programmal kapcsolatos 2 kérdés megfogalmazása és e-mailben
való elküldése a tartsud.tok@gmail.com e-mail címre.
A kérdéseket 2017. 04. 04. 17.00 – 2017. 04. 06. 12.00. között várjuk a megadott e-mail címre, a tárgy
megjelölésbe Rogers-pedagógia szó beírásával.

