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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenység területén (H509)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A résztvevők elméleti és gyakorlati jellegű felkészítése arra, hogy elősegíthessék az irodalom tantárgyban
tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. A résztvevők megismerik az irodalmi
tehetségfejlesztéssel kapcsolatos dokumentumokat és képesek lesznek a dokumentumokból szakszerűen
válogatni. Megismerik és képesek lesznek alkalmazni az irodalom tantárgy tanításában hatékony RJR-modellt
mint a tehetségazonosítás egyik lehetséges módszerét. Elsajátítják az irodalmi tehetség fejlesztésének folyamatát,
a hatékony olvasástól a kreatív írásig. Megismerik és alkalmazzák az interaktív-reflektív technikák jó részét,
mellyel alkalmassá válnak a tehetségfejlesztés tudatos irányítására, valamint az irodalmi kompetencia és
performancia kognitív és motivációs szférájának tudatos irányítására.

4. A képzés célcsoportja

Magyar szakos (ill. irodalmi szakirányt végzett/választó, irodalom iránt érdeklődő) általános iskolai tanítók és
tanárok, középiskolai tanárok, kollégiumi nevelőtanárok, könyvtáros tanítók és tanárok, fejlesztő pedagógusok,
munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szabadidő-szervező pedagógusok, gyakorlóiskolai vezetőtanárok,
bázisiskolai mentortanárok.

5. Csoportlétszám

Minimális: 12 fő

Maximális: 20 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

 Ismerje: • az új, interaktív technikákat, az irodalmi alkotótevékenységet motiváló módszereket, a trialogikus
tanulási modell és a kreatív írás területén belül; • a vers és próza írását motiváló és irányító lépéseket; • az
irodalmi szövegértelmező konstrukciókat az alkotási folyamat részeként; • a szövegek, képek, dallamok, digitális
tartalmak szépírói alkotásokban betöltött szerepét. Legyen képes: • azonosítani, kiválasztani és alkalmazni a
gyermekek életkori sajátosságának megfelelő technikát, módszereket az alkotó tevékenység fejlesztéséhez a
trialogikus tanulási modell és a kreatív írás területén belül; • az irodalmi szövegértelmezések konstruktivitását,
kreativitását tudatosítani a gyermekekben; • megszervezni a szépirodalmi szövegek alkotói folyamatát,



megnevezni a főbb esztétikai értékmérő szempontokat; • megmutatni és tudatosítani a műalkotások műfaji
határátlépéseit, komplexitását.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: Magyar nyelv és irodalom szak, ill. szakirány vagy tanító és/vagy könyvtárszak
Szakképzettség: Tanító, tanár
Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges
Egyéb jelentkezési feltételek: nincs
 

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: A képzés időtartamának 10%-a.
 
Egyéb formai követelmények
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány
kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel)
A tanúsítvány kiadásának feltétele: legalább 80%-os (16 pontos) teljesítmény a tanfolyam végén kitöltendő 20
kérdéses feleletválasztós tesztben.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
Előadás, egyéni munkaforma, közös megbeszélés

Előadás, egyéni munkaforma visszajelzésekkel

Irányított feladatvégzés, gyakorlat kiscsoportos munkaformában

Differenciált kiscsoportos munka (szakterület, munkakör szerinti bontásban)

Differenciált csoportmunka a tehetséges gyermekek életkora és intézménytípusa, valamint a résztvevők
szakterülete alapján

Differenciált csoportmunka a résztvevők szakterületei alapján
Tanári kalauzok, segédanyagok, csoportonként csomagolópapír

Gyakorlat kiscsoportos munkaformában (szakterület, munkakör szerinti bontásban)

Előadás, majd közös gyakorlat kiscsoportos munkaformában, mozaik módszerrel

Kiscsoportos munkaforma

Gyakorlat kiscsoportos és egyéni munkaformában (célszerű szakterület, munkakör szerinti bontásban)

Egyéni
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