
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PLB-1455

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Matematikai tehetséggondozás a 10-12. évfolyamokon (H533)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzést sikeresen teljesítők képesek lesznek a matematika különböző területeinek megfelelő tehetséggondozó
foglalkozások anyagát összeállítani és a foglalkozásokat vezetni. Megismerik a 10-12. évfolyamokon tanulók
tehetségfejlesztéséhez legalkalmasabb témaköröket és alkalmazni tudják a témakörökhöz kapcsolódó pedagógiai
és szakmódszertani eljárásokat. A résztvevők megismerkednek az alapvető magyar ill. idegen nyelvű
szakirodalommal, weboldalakkal, matematikai adatbázisokkal, segédprogramokkal.

4. A képzés célcsoportja

Középiskolai matematika 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 15-18 éves tanulók tehetségfejlesztéshez alkalmas témaköröket, rendelkezzen ezekhez változatos
feladatanyaggal.
- Alkalmazza a tehetségfejlesztésre alkalmas témakörökhöz illeszkedő, célszerű pedagógiai és szakmódszertani
eljárásokat.
- Legyen képes a 15-18 éves tanulók számára fejlesztő anyagokat összeállítani.
- Legyen képes felhasználni az interneten megtalálható magyar ill. idegen nyelvű adatbázisokat,
tehetségfejlesztéssel kapcsolatos weboldalakat.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak:  matematika szakos középiskolai tanár



Szakképzettség: 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)
Záró dolgozat elkészítése, amelyben legalább 15 feladatból álló, önálló feladatgyűjteményt várunk el. Ebben a
tanfolyam gondolati rendszerének megfelelő feladatokat és megoldási módszereket kell bemutatni. A feladatsor
fokozatosan nehezedő, egymásra is épülő problémákat tartalmaz. Tematikus és tartalmazza a feladatok
részletesen kidolgozott megoldásait is. A dolgozatot nyomtatott és elektronikus formában is be kell adni. Beadási
határidő az utolsó foglakozást követő 30 napon belül.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés

A képzés módszerei:
- A tehetségfejlesztési lehetőségek és módszerek felsorolása, elemzése, tapasztalatok összegyűjtése, egyrészt a
foglalkozásvezető előadásában, másrészt a tanfolyami résztvevők véleményének, tapasztalatainak
összegyűjtésével.
- Rövid elméleti összefoglaló.
- Módszertani javaslatok ismertetése.
- Csoportos és egyéni feladatmegoldás.
- A résztvevők véleményének tapasztalatainak egyeztetése abban a kérdésben, hogy melyik feladattípus milyen
kortól igazán hatékony.
- A kombinatorikus módszer és a képletek alkalmazásával kapcsolatos egyéb módszerek összevetése a
résztvevők tapasztalatai t is figyelembe véve.
- Szakirodalmi hivatkozások ismertetése, megbeszélése.
- Tapasztalatok feldolgozása szakirodalmi hivatkozások alapján, illetve a foglalkozást vezető és a résztvevők
tapasztalatainak, egyeztetésével. (Különös tekintettel arra, hogy melyik feladattípus miért okoz nehézséget, miért
szokott félreértésekre vezetni.)
- Módszertani lehetőségek, tapasztalatok, megbeszélése. Vita azok eredményességéről.
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