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A képzés célja: 

 A Gordon Módszer megismerésével eszközt adni a pedagógus kezébe a tanítás-tanulás optimális 

személyközi kapcsolatai, a pozitív tantermi légkör kialakításához. 

 A módszer rendszer-szemléletű és készségszintű használatával megteremteni a fegyelmezés 

alternatíváit: hatékony emocionális és racionális feldolgozó mechanizmusokat, kívánatos 

viselkedésformákat tanítani mind az egyéni fejlődés, mind a közösség boldogulása érdekében. 

 A nevelő mintaadással és konkrét kommunikációs technikák megtanításával fejlessze a tanulők 

önfegyelmét, érvényesülési és együttműködési készségeit. 

 A Gordon Módszer elméletének elsajátítása és gyakorlati eszközeinek alkalmazása révén a 

pedagógus építsen támogató, pozitív kapcsolati hálót a tanulók, a családok, valamint a kollégák 

viszonylatában egyaránt. 
 
 

A képzés fő tematikai elemei: 

 A viselkedés téglalap modell, a problémagazda fogalma. 

 Alapvető Rogers-i attitűd: személyes felelősség az érzelmek, gondolatok kifejezésében: én-nyelv. 

 Segítő készségek: az értő figyelem alkalmazása a „másiké a probléma” területen. 

 Magatartási stílusok: agresszív, önalávető, asszertív. 

 Az el nem fogadható viselkedés hatékony megváltoztatása: konfrontálás és eszközváltás az 

„enyém a probléma” területen. 

 Pozitív kommunikáció: kapcsolaterősítő eszközök. 

 Időgazdálkodás, tervezés, környezetmódosítás – a „nincs probléma terület” növelése. 

 A hatalom hatásmechanizmusa. 

 Értékrend befolyásolása, értékkonfliktusok kezelése. 

 Igénykonfliktusok megoldása III.módszerrel. A Gordon Módszer komplex alkalmazhatósága a 

„mienk a probléma” területen. 

 

A képzés során alkalmazott tanítási módszerek: 

 A tréning a részvételes tanulás elvére épít, páros és kiscsoportos gyakorlatok, munkafüzeti 

feladatok, rövid elméleti magyarázatok révén történik a Gordon Módszer elemeinek megismerése, 

kipróbálása és begyakorlása. 

 

A képzés keretei: 

A Gordon tréning 30 tanórás. Órabeosztását a csoport igényeihez igazodva alakítjuk ki. 



Csoportlétszám: 15-22 résztvevő. 

Részvételi díj: 40.000 Ft/fő, mely a munkafüzetet és a szerzői jogdíjat is tartalmazza. 

A képzés tanúsítvánnyal és nemzetközi Gordon Oklevéllel zárul. 

A tréninget a Gordon Training International képzett és gyakorlott instruktorai vezetik, a nemzeti 

képviselet keretein belül. 

A képzést tartják: Berki Tibor és Tódor Marina, pszichológusok, Gordon-trénerek 

A képzés időpontjai: 2020. január 8. szerda 12.00-18.00, január 15. szerda 12.00-
18.00, január 22. szerda 12.00-18.00 és január 25. szombat 9.00-16.00. 
Jelentkezési határidő:2020. Január 1.  JELENTKEZÉS 

A képzés helyszíne: Szeged, Egyetem utca 2., SZTE Pszichológiai Intézet 

További információ: Tódor Marina, pszichológus, Gordon-tréner, e-mail: 

todor.marina@gmail.com 

Információk a Gordon Módszerről: www.gordontrening.hu www.gordontraining.com 

Jognyilatkozat: A Gordon Módszer nemzetközi jogoltalom alatt áll. Fenti képzést kizárólag a Gordon Kiadó 

Magyaroszág Kft. mint a Gordon Training Int. USA nemzeti képviselete kiképzett munkatársai taníthatják 

Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQKMNE3XVrXLB3XloARyO6VbAAnxGFFqXZabVuixPX0whHuw/viewform?usp=sf_link
http://www.gordontrening.hu/
http://www.gordontraining.com/

