Kedves Érdeklődő Pedagógus!
A világszerte nagy sikerű jobb agyféltekés rajzolás elmélete alapján dolgoztuk ki azt a tematikát,
amely a vizuális képességek fejlesztésén keresztül különösen alkalmas perifériára sodródott,
halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen kezelhető, tanulási nehézséggel küzdő gyerekek, fiatalok
komplex fejlesztésére, önbizalmuk növelésére, illetve önértékelésük javítására. Alkotás által az
önkifejezés, a fejlődés által az önbizalom növekedése pozitív hatással van a személyiség fejlődésére,
attitűdváltozást eredményez, motivációt biztosít más területeken is. Nem igényel előzetes tudást,
különleges képességeket, kiemelkedő tehetséget, mégis pár nap alatt hihetetlen fejlődést
eredményez.
A tanfolyam 40 órás, - elmélet 12 óra, gyakorlat 28 óra – az írásbeli és gyakorlati
vizsgakövetelmények sikeres teljesítése után tanúsítványt ad.
Lebonyolítását bármely helyszínen vállaljuk: folyamatosan 4 napos, vagy heti 2-2 napos bontásban.
A tanfolyam napi időbeosztása: 9:00-kb. 17:00, a gyakorlófeladatok között 10 perces szünetekkel,
egy 30 perces ebédszünettel.
A jelentkezés feltétele: egyetemi vagy főiskolai pedagógiai végzettség.
Célcsoport: tanítók, általános és középiskolai tanárok, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógusok,
logopédusok, pszichológusok, kollégiumi nevelők, szociálpedagógusok, szabadidő szervezők, iskolai
bűnmegelőzési tanácsadók.
A tanfolyam címe: JOBB AGYFÉLTEKÉS VIZUÁLIS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
Akkreditált program, száma: 27282-67/2016.
Tanfolyamvezető: Tóthné Bartók Erzsébet szakvizsgázott fejlesztőpedagógus.
A továbbképzés célja, a módszer által közvetített különleges látás-, és gondolkodásmód elsajátítása.
Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amely képessé teszi a résztvevőket a gyermekek
életkori sajátosságaihoz igazodó tudatos téma-, és eszközválasztásra, tanítványaik képességeinek
fejlesztése érdekében.
A résztvevők saját élményként tapasztalják meg az alkotótevékenység kettős hatását: egyrészt
képességfejlesztő szerepét, motiváló hatását, másrészt a felszabadult alkotás örömét és az ehhez
kapcsolódó Flow-élményt.
A tanfolyam tematikai egységei:
1. Alapozó rész
Elméleti alapozó ismeretek:
- A két agyfélteke információfeldolgozásának különbségei
- A jobb agyféltekés gondolkodásmód jellemzői
- Képességfejlesztés a módszer által
Saját élményű megtapasztalás
- Látásmód változása
- A rajzolás részkészségeinek megismerése
- Az elmélethez kapcsolódó gyakorlófeladatok
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2. Módszertani ismeretek
- 3 órás egységekre lebontott tematika készítése
- Témaválasztás életkori sajátosságok figyelembe vételével
- Személyes segítségnyújtás lehetőségei
- További kreatív gyakorlatok
A hatékony ismeretszerzés érdekében előzetesen érdemes elolvasni Betty Edwards: Jobb
agyféltekés művész című könyvének 2-13., 152-163. oldalait. (Megjelent: 2011, Budapest,
Bioenergetic Kiadó)
Alkalmazott módszerek: előadás, konzultáció, bemutatás, megfigyelés, saját élményű
megtapasztalás, önálló munka.
A tanfolyam teljesítésének tartalmi követelménye:
- A résztvevők ismerjék a jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés módszerben rejlő komplex
fejlesztési lehetőséget.
- Legyenek képesek a megismert vizuális technikák alkalmazására, bemutatására, gyakorlati fogások
átadására.
- Ismerjék fel az alkotások pozitívumait, esetleges hibáit, és a képzésen tanultak alapján adjanak
ötleteket a hibák javítására.
- A tanultak beépítésével váljanak képessé egy korszerű, kreativitást előtérbe helyező oktatási
szemlélet kialakítására.
- Tudjanak szabadidős tevékenység keretében, - a saját élményként megszerzett elméleti és
gyakorlati ismereteiket felhasználva - a jobb agyféltekés vizuális képességfejlesztés módszerének
alkalmazásával fejlesztő foglalkozásokat szervezni, lebonyolítani.
A tanúsítvány kiadásának feltételei:
A tanfolyam összóraszámának legalább 90 százalékán való részvétel.
Sikeres írásbeli és gyakorlati vizsga. (Vizsgadíj nincs.)
Elmélet: 10 kérdéses záróteszt kitöltése az elméleti részekhez kapcsolódóan max. 30' alatt,
közvetlenül a kontakt képzést követően, legalább 80 %-os eredménnyel.
A vizsga sikertelen teljesítése esetén ez az összeg nem követelhető vissza. A jelentkezőnek
ingyenesen lehetősége van a vizsga megismétlésére a következő tanfolyami csoport vizsgájának
időpontjában.
Gyakorlat: egy rajz elkészítése - szabadon választott téma feldolgozása, digitális formában rögzítve.
Ennek beküldése az elmetagito@elmetagito.hu e-mail címre, vagy a JAR Art Kft. címére ( 1139
Budapest, Forgách u. 19.) a képzés befejezését követő 14 napon belül. A rajzot megfelelt/nem felelt
meg minősítéssel értékeljük.
Alapító: JAR Art Kft., 1139 Budapest, Forgách u. 19., telefon: 06-30-383-3606
A tanfolyam létszáma maximált, a jelentkezéseket befizetés sorrendjében tudjuk elfogadni.
A képzés díja: 55 000 Ft / fő, mely összeg tartalmazza az oktatáshoz szükséges eszközöket,
segédanyagokat.
A befizetés történhet átutalással vagy készpénzben, legkésőbb a képzés első napja előtti 3. napig a
visszaigazolásban szereplő számlaszámra. Megrendelt csoportos képzések esetén a fizetési feltételek
egyéni megbeszélés tárgyát képezik.
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A felmerülő utazási-, és szállásköltségek a résztvevőket terhelik.
A résztvevőnek kell magával hoznia:
Íróeszköz, jegyzetfüzet, 4-5 db virág, állat, táj, portré témájú magazinkép, naptárkép, amely a
gyerekek érdeklődését felkeltheti.

Köszönjük érdeklődést.
A programra szeretettel várjuk.
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