NOÇÕES DE PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM
Na vida humana a aprendizagem se inicia com o, ou até antes, do nascimento e se prolonga até a morte. Logo que a
criança nasce, começa aprender e continua a fazê-lo durante toda a vida. Quando se consideram todas as
habilidades, os interesses, as atitudes, os conhecimentos e as informações adquiridas, dentro e fora da escola, e
suas relações com a conduta, a personalidade e a maneira de viver, pode-se concluir que a aprendizagem
acompanha toda a vida de cada pessoa.
A aprendizagem é, afinal, um processo fundamental da vida. Todo indivíduo aprende e, através da aprendizagem,
desenvolve os comportamentos que o possibilitam viver. Todas as atividades e realizações humanas exibem os
resultados da aprendizagem. Quando se considera a vida em termos do povo, da comunidade ou do indivíduo, por
todos os lados são encontrados os efeitos da aprendizagem.
Com este curso de Noções de Psicologia da Aprendizagem, você irá aprender:
- O histórico da aprendizagem e os principais conceitos;
- Os fatores que influenciam na aprendizagem;
- As motivações da aprendizagem e do ensino;
- E muito mais.
Público Alvo: Curso especialmente indicado para estudantes e profissionais de Pedagogia, Psicopedagogia, Letras,
Magistério, Psicologia, professores em geral e todos os interessados na área.
Embasamento Legal: nossos cursos têm base legal constituída pelo Decreto
Presidencial nº 5.154 e nossa metodologia segue as normas do MEC através da
Resolução CNE nº 04/99.
Pré-requisitos: não há pré-requisitos para esse curso, sugere-se ter Ensino Médio
completo (não obrigatório).
Carga Horária do Certificado: 40 horas
Objetivos: curso livre para Capacitação Profissional, onde o aluno aprenderá os
fundamentos da Psicologia da Aprendizagem, o histórico da aprendizagem e os principais
conceitos, legislação educacional, Psicologia da Educação, os produtos da
aprendizagem, motivação, fatores intrapessoais e socioambientais.
Vantagens do Certificado:
* Atualizar seu Currículo, aumentando suas chances para conquistar um bom emprego;
* Aumentar suas chances de promoção no emprego (atual);
* Completar horas em atividades Extracurriculares (geralmente exigidas em Faculdades);
* Progressão Funcional para Servidores Públicos;
* Pré-Requisito para concursos e cursos.

Valor do Curso: R$ 49,90 – Solicite dados para pagamento: contato@institutoparthenon.com.br

