
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PLB-1438

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

A sporttehetség azonosításának és fejlesztésének pedagógiai, pszichológiai programja a gyermekkorban (H521)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A továbbképzés résztvevői megismerjék:
- a tehetséggondozás általános pszichológiai, pedagógiai alapjait,
- a sporttehetség fogalmát, fajtáit,
- a sporttehetség pedagógiai gondozását,
- a sporttehetség gondozásának testneveléselméleti, módszertani kérdéseit,
- az intézményes testnevelés (óvodai, iskolai) feladatait a sporttehetségek
- kibontakoztatásában és az életen át tartó sportolás megalapozásában,
- a „korai beiskolázású” utánpótlás szakosztályokban folyó edzői munkát,
- az integrált testnevelés lehetőségeit a tehetséggondozásban,
- a hátrányos helyzetű gyermekek integrálása a gyermeksportba,
- a sportmenedzsment alapvető kérdéseit.
A továbbképzés résztvevői a képessé váljanak:
- a sporttehetségek azonosítására,
- a sportban tehetséges gyermekek menedzselésére.

4. A képzés célcsoportja

A 3-10 éves korosztállyal foglalkozó pedagógusok, sportoktatók, pedagógus munkakörben
foglalkoztatott szociális szakemberek

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismerje:
- a tehetséggondozás általános pszichológiai, pedagógiai alapjait,
- a sporttehetség pedagógiai gondozását, a gyermekkorú sporttehetség gondozásának testnevelés-elméleti,



módszertani kérdéseit, intézményeit,
- a sporttehetség támogatásának, menedzselésének a tehetséges gyermekek - óvodások, kisiskolások - sportbeli
kibontakozásának, illetve az életen át tartó sportolás megalapozásának lehetőségeit.
- az integrált testnevelés lehetőségeit a tehetséggondozásban.
Legyen képes:
- saját szakmai területén a sporttehetségek azonosítására,
- a sportban tehetséges gyermekek tehetségkibontakoztatásának elősegítésére.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: Óvodapedagógus, tanító, testnevelő tanár, szociálpedagógus, sportedző, szabadidő-szervező tanár
Szakképzettség: Óvodapedagógus, 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 képzés az elméleti ismeretanyagon és alapozáson túl módszertani bemutatókat tartalmaz, amelyeken a
részvétel kötelező.
A képzés végén tesztlap kitöltése az elméleti ismeretekből. A megfelelés kritériuma a min. 60%-os teljesítmény.
A képzést követően három egyéni feladat leadása, dolgozatonként 3 oldal terjedelemben. A feladatokat a képzést
követően 30 napon belül kell leadni.
A nem elfogadott feladatrész pótlására a továbbképzés résztvevőjének az indító által meghatározott időpontban,
a továbbképzést követő 180 napon belül van lehetősége.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
- Előadás
- Előadás és kiscsoportos munkaforma Egyéni munka: Gazdagító tanterv vázlatának készítése a résztvevők saját
területén.
- Előadás, az előadáson elhangzottak konzultatív feldolgozása
- Módszertani bemutató sportegyesületek korai beiskolázású sportszakosztályaiban és/vagy filmvetítés.
Gyakorlati órák megfigyelése kiscsoportos formában.
- Elméleti előadás, filmvetítés. Gyakorlati órák megfigyelése kiscsoportos formában
- Elméleti előadás
- Konzultáció
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