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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra (H535)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

Pedagógusok, pszichológusok felkészítése a tehetségkoordinátori feladatok ellátására.

A résztvevők ismerjék meg:

- a tehetséggondozás alapfogalmait, formáit;

- a hatékony tehetséggondozó szervezet felépítését és funkcióit;

- a Nemzeti Tehetség Programot és a hozzá kapcsolódó hazai kezdeményezéseket.

Képesek legyenek tehetségazonosítás, -fejlesztés és tanácsadás koordinálására, helyi tehetséggondozó
programok készítésére, erőforrások feltérképezésére, valamint a tehetséggondozással összefüggő rendezvények
megszervezésére, marketing és PR-jellegű tevékenységek koordinálására.

4. A képzés célcsoportja

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, kollégiumi nevelők, pszichológusok, könyvtáros
tanár/tanító, szakoktatók, gyakorlati oktatók, fejlesztőpedagógusok, valamint pedagógiai szak- és szakmai
szolgáltatásban dolgozó pedagógiai előadók, szakértők; nevelőotthoni és lakásotthoni nevelők.

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A képzést elvégző személy:
1. Ismerje a tehetséggondozás alapfogalmait (különösen a hazai gyakorlatban gyakran hivatkozott
tehetségmodelleket), formáit, a hatékony tehetséggondozó szervezet felépítését és funkcióit, valamint a Nemzeti



Tehetség Programot és a hozzá kapcsolódó hazai kezdeményezéseket; valamint a tehetségkoordinátornak a
tehetséggondozás rendszerében betöltött lehetséges helyét és szerepét.
2. Legyen képes koordinálni a tehetségazonosítás, -fejlesztés és tanácsadás feladatait; s ehhez kapcsolódóan: a
helyi tehetséggondozó programok készítését, erőforrások feltérképezését, a tehetséggondozással összefüggő
hálózat fejlesztését, rendezvények megvalósítását, a marketing és PR-jellegű tevékenységeket..

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: egyetem és/vagy főiskola

Szak: nincs kikötés

Szakképzettség: nincs kikötés

Szakmai gyakorlat: nem szükséges

Egyéb feltétel(ek): van, és pedig:  pedagógusi és/vagy pszichológusi végzettség

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)
1. Az elméleti ismereteket mérő feleletválasztós teszt kitöltése a 30 órás képzést követően, s min. 60%-os szinten
történő teljesítése. És:
2. Záródolgozat (min. 5 oldal terjedelemben, 12-es betűmérettel, 1,5-ös sortávolsággal, A4 méretben nyomtatva,
összetűzött formában) beadása a képzést követő 2 héten belül.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

A képzés módszerei:
- Előadás, megbeszélés
- Előadás, kiscsoportos gyakorlat (tehetségkoordinátori munkaköri leírás tervezése, a tervezés során felmerült
gondolatok megvitatása)
- Előadás, valamint: a résztevők kiscsoportos munka keretében oktatói vezetéssel, majd anélkül
tehetségdiagnosztikai tervdokumentációt készítenek.
- Előadás, valamint: a résztvevők kiscsoportos munka keretében, oktatói vezetéssel, majd anélkül
tehetséggondozó programtervet állítanak össze.
- Előadás, valamint: a résztvevők kiscsoportos munka keretében oktatói vezetéssel, majd anélkül tehetség
tanácsadói munkatervet állítanak össze.
- Előadás, valamint: partneri térkép készítése kiscsoportos formában.
- Előadás, valamint a résztvevők kiscsoportos munka keretében alkotnak erőforrástérképet.
- Előadás, valamint: a résztvevők kiscsoportos munka keretében oktatói vezetéssel elemeznek/töltenek ki,
beszélnek meg konkrét pályázati adatlapokat.
- Előadás, illetve: a résztvevők kiscsoportos munka keretében oktatói vezetéssel, majd anélkül töltenek ki
rendezvényszervező űrlapokat.
- Előadás, illetve: kiscsoportos munkaformában egy tehetséggondozó projekt marketing és PR tervének



felvázolása.
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