
„Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek,  
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  

 

gróf  Széchenyi István,  a legnagyobb magyar 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
 

A jobb agyfélteke  a színekben, érzésekben, képekben gondolkodó és mindent egészben 
felfogó  agyi terület. Tartósan rögzíti, élményekhez köti a megtanultakat, elmélyültebb 
tudásra ad lehetőséget, de mindenképp más módszereket részesít előnyben a hagyományos 

iskolai tanulási technikákhoz képest.  
Az alsó tagozatban kialakulnak a gyerek alapképességei: az olvasás, írás, számolás. Egy 
nélkülözhetetlen alapképesség azonban még hiányzik: a tanulni tudás képessége. A felső 

tagozatba, esetleg már gimnáziumba történő bekerülés még nem jelenti azt, hogy a gyerek 
birtokában van ennek, ilyenkor a legnehezebb a tárgyi tudást és a hatékony tanulás képességét 
megkülönböztetni, különösen a jó tanulmányi eredményű gyerekeknél.  
A hatékony tanulás örömet ad és időt szabadít fel! 
 
A JOBBAGYFÉLTEKÉS TANULÁS  Tréning tartalma: 
 

- az alapképességek szintjének és a tanulási módszereknek a feltérképezése 
- a hatékony ismeretszerzés, a pontos feldolgozás és a tartós rögzítés jobbagyféltekés 

módszereinek elsajátítása, 
- rövid tréning esetén (16 óra) az elméleti anyagé a főszerep, normál tréning esetén (32 

óra) a gyakorlati alkalmazások elmélyülnek  
- a tanulással kapcsolatos  attitűd (beállítódás) formálása 

 

A JOBBAGYFÉLTEKÉS TANULÁS  Tréning ajánlott életkor: 
 

- olyan 5-12.osztályos gyerekeknek, akik (szüleikkel együtt) úgy látják, hogy 
szeretnének hatékonyabbak és eredményesebbek lenni a tanulásban és szeretnék 
ennek módszereit elsajátítani 

 
A JOBBAGYFÉLTEKÉS TANULÁS  Tréning  időpontja és helyszíne:  
(A normál Jobbagyféltekés Tanulás tréning 2x16 órás, az elmélyítő rész nélkül 1x16 órás.) 
 

- bérletenként 16 tanóra, mely összesen 8 alkalommal valósul meg  
- egyéni foglalkozások, melyeken a tréner és az érintett gyerek vesz részt 
- helyszín:  Képességforrás 1119 Budapest, Tétényi út 72/B    
- időpont: hétfőtől-szombatig  14:30-20:00 ill. 10:00-16:00 óra között  

A JOBBAGYFÉLTEKÉS TANULÁS  Tréning   díja: 
 

- bérletenként 68.000 Ft, mely összeg tartalmazza a következőket: 
- az 30 perces ajándék felmérés (ingyenes – bejelentkezés köteles), szülői 

konzultáció a tréninget követő 7 napon belül 
- a tanórák díja 

 
 
 

 

Bejelentkezés, érdeklődés: 
371-0012,  info@kepessegforras.hu 


