
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám:

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Tehetségsegítő coaching (H542)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a coahing folyamat során

használatos mentális támogatási technikákat, melyek hozzájárulnak a tehetséges gyermek

személyiségének fejlődéséhez. A továbbképzés végére a résztvevők ismerjék meg a

tehetséges gyermekek fejlődését befolyásoló tényezők főbb összefüggéseit, legyenek

birtokában olyan kommunikációs és problémamegoldó módszereknek, melyek alkalmasak a

tehetség kibontakoztatására és a teljesítmény fokozására. Továbbá cél az is, hogy a képzés

során szerzett saját élményű gyakorlati tapasztalat révén alakítsák ki fejlesztő attitűdjüket,

sajátítsák el a coaching szemléletet.
A továbbképzés célja, hogy a résztvevők megismerjék azokat a coahing folyamat soránhasználatos mentális
támogatási technikákat, melyek hozzájárulnak a tehetséges gyermekszemélyiségének fejlődéséhez. A
továbbképzés végére a résztvevők ismerjék meg atehetséges gyermekek fejlődését befolyásoló tényezők főbb
összefüggéseit, legyenekbirtokában olyan kommunikációs és problémamegoldó módszereknek, melyek
alkalmasak atehetség kibontakoztatására és a teljesítmény fokozására. Továbbá cél az is, hogy a képzéssorán
szerzett saját élményű gyakorlati tapasztalat révén alakítsák ki fejlesztő attitűdjüket,sajátítsák el a coaching
szemléletet.

4. A képzés célcsoportja

A részvételt pedagógusoknak, tanároknak és tanítóknak, óvodapedagógusoknak, mentoroknak,

nevelőknek, segítő foglalkozásúaknak ajánljuk.
A részvételt pedagógusoknak, tanároknak és tanítóknak, óvodapedagógusoknak, mentoroknak,nevelőknek,
segítő foglalkozásúaknak ajánljuk.

5. Csoportlétszám

16 fő

6. Tervezett képzési idő



A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

A képzés eredményeképpen a résztvevő:

- mélyebb önismeretével tudatosabb segítői személyiséggé válik,

- kézzelfogható és széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik,

- melynek segítségével biztonságosan vezeti a segítői folyamatot

- minőségi kapcsolatot képes kiépíteni a tehetséges fiatallal.
A képzés eredményeképpen a résztvevő:- mélyebb önismeretével tudatosabb segítői személyiséggé válik,-
kézzelfogható és széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik,- melynek segítségével biztonságosan vezeti a
segítői folyamatot- minőségi kapcsolatot képes kiépíteni a tehetséges fiatallal.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

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.

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

10. A képzés formája, módszerei

A képzés tréning formájában valósul meg melynek során saját gyakorlatból

hozott példákon dolgozunk. A közös munka saját élményekkel, önismereti tapasztalatokkal segíti

hozzá a résztvevőt a tanultak elsajátításához. A továbbképzés kétharmadát gyakorlati foglalkozások

teszik ki, egyéni, páros és kiscsoportos munkák, akvárium és strukturális gyakorlatok.
A képzés tréning formájában valósul meg melynek során saját gyakorlatbólhozott példákon dolgozunk. A közös
munka saját élményekkel, önismereti tapasztalatokkal segítihozzá a résztvevőt a tanultak elsajátításához. A
továbbképzés kétharmadát gyakorlati foglalkozásokteszik ki, egyéni, páros és kiscsoportos munkák, akvárium és
strukturális gyakorlatok.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

