
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PLB-1436

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Karrier-tanácsadás és tehetséggondozás a középiskolákban (H524)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A résztvevők megismerik:
- a tehetséggondozás, tehetségtámogatás általános alapjait,
- a tehetség fejlődésének és fejlesztésének, segítésének lehetőségeit a felső-, és felnőttoktatásban,
- a szocializáció, pálya, karrier fogalmait, befolyásoló szerepét az egyén pályaválasztásában,
- az életút-elemzés lényegét, befolyásoló szerepét a pályaorientáció folyamatára.
- pályák jellemzőit és a saját erőforrások megtalálását, a választott és a javasolt pályákhoz rendeltetéssel
Továbbá felkészülnek:
- a pálya-, és iskola választásához szükséges készségek és ismeretek feltárására,

- a fiatalok menedzselésére a megfelelő szakmaválasztásban, munkahelyre kerülésben,
- a programok eredményességének hatásvizsgálatára

4. A képzés célcsoportja

Diákok továbbtanulásában, elhelyezkedésében érintett középiskolai tanárok

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 alapelveit a középiskolában
- a tehetség korszerű szemléletét és főbb jellemzőit,
- tehetség fejlesztését, menedzselését befolyásoló tényezőket,
- a tehetségazonosítás és fejlesztés főbb módszereit, kereteit, a felsőoktatásban,
- saját intézményi gyakorlatában a tehetség programok tartalmát.
Tudja értelmezni és alkalmazni



- a motiváció, életútelemző ismereteket a komplex tehetségprogramok során,
- a pályaválasztás alapvető és alkalmazható módszereit,
- a pályák alakulásának elsődleges folyamatát.
Legyen képes
- elemezni a megismert pályaorientációt, segíteni a diákok pályaismeretét,
- egyéni pályaképhez segíteni a diákot,
- elvégezni a tehetségmenedzselő programok eredményességének vizsgálatát.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: tanár
Szakképzettség: tanár szakon szerzett bármely szakképzettség
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 1 %-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 végén tesztlap kitöltése az elméleti ismeretekből. A megfelelés kritériuma a min. 60%-os teljesítmény.
Záródolgozat készítése (esetismertetés, helyzetmegoldás) 3-5 oldal terjedelemben (a záródolgozat
tartalomjegyzékkel, irodalomjegyzékkel, jól követhető struktúrával, 12-es betűmérettel és 1,5-ös sorközzel írt
dokumentum). A beadás határideje a továbbképzés zárását követő 1 hónapon belül.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
- Elméleti ismeretek átadása, előadás formájában
- Elméleti ismeretek feldolgozása kiscsoportos munkaformában, 3-6 fős csoportokban
- Előadás, elméleti ismeretek átadása, majd csoportos munka keretében esetgyűjtés és leírás a saját pedagógiai
tapasztalatból. A csoportmunka létszáma 3-6 fő/csoport.
- Gyakorlati feladatvégzések, feladatlapok és kérdőívek segítségével
- Saját élményű egyéni és páros gyakorlatok, szimulált helyzetgyakorlat
- Egyéni és kiscsoportos munka keretében a csoport jellegéhez, összetételéhez igazított tréninggyakorlatok
- Elméleti ismeretek feldolgozása plenáris munka keretében, terv készítése kiscsoportos munkaformában (a
résztvevők szakmai érdeklődése, motivációja szempontjából)
- Előadás, elméleti ismeretek feldolgozása plenáris munka keretében. Egyéni és kiscsoportos feladatok keretében
hatásvizsgálati terv összeállítása, majd közös egyeztetése.
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