„Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek,
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”
gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar

Tanulásra Hangoló
Tréning
Az 1-2.osztály az írás, olvasás és számolás technikájának elsajátításáról szól: sok játékkal
és gyakorlással minden gyerek eljut a célba, kialakulnak a szükséges alapkészségek.
3.osztályban mutatkozik meg, hogy az alapkészségek felhasználása a sikeres tanulás
érdekében már minden gyereknél más ütemben történik. Ekkor lehet megalapozni a későbbi
hatékony és eredményes tanulást.
Első lépések a tudatos tanulás felé! A tanulás tudatossága fokozatosan alakul ki a
gyerekekben, ennek a folyamatnak lehet a katalizátora a Tanulásra Hangoló Tréning, mely
már a 3.osztályosoknak is módszereket csillant fel, megértetve, hogy a hatékony tanulás nem
azonos a mérhetetlen mennyiségű ismétléssel.
Mikor érdemes eljönni a Tanulásra Hangoló Tréningre? Amikor szülőként úgy érezzük,
hogy a gyerek elkezd érdeklődni, hogy miként lehetne gyorsabban és tartósabban megtanulni
a leckéket úgy, hogy az ismétlések ne újratanulások legyenek.
Tanulási nehézségek esetén nem a Tanulásra Hangoló Tréninget ajánljuk, hanem a
Tanuláskönnyítő Programunkat, mely segít leküzdeni a kialakult problémákat.
TANULÁSRA HANGOLÓ Tréning tartalma:
-

az 1-2.osztályban kialakult alapképességek szintjének ellenőrzése
életkor specifikus jobbagyféltekés tanulási módszerek játékos feladatokkal
történő megismertetése és gyakoroltatása
a hatékony otthoni tanulás módszerei, a memoriterek tanulása, ízelítő a
szövegfeldolgozás módszertanából
a tanulással kapcsolatos attitűd (beállítódás) formálása

TANULÁSRA HANGOLÓ Tréning ajánlott életkor:
-

olyan 3-4.osztályos gyerekeknek, akiknek a szülei szeretnék megkönnyíteni az
alapozó szakasz (1-2.osztály) utáni váltásnak a gyereket elbizonytalanító
időszakát, megalapozni a későbbi tudatos tanulást

TANULÁSRA HANGOLÓ Tréning időpontja és helyszíne:
-

10 tanóra, mely összesen 5 alkalommal valósul meg
egyéni foglalkozások, melyeken a tréner és az érintett gyerek vesz részt
helyszín: 1119 Budapest, Tétényi út 72/B
időpont: hétfőtől-szombatig 14:30-20:00 óra között tartunk tréningeket
a Tanulásra Hangoló Tréning nyáron intenzív formában is indul!

TANULÁSRA HANGOLÓ Tréning díja:
-

42.500 Ft, mely összeg tartalmazza a tanórák díját, az ajándék felmérést és a
tréninget követő szülői konzultációt

Tanulásra Hangoló
Tréning

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

