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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás a tehetséggondozásban (R536)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a gazdagítás eszközrendszerét a tehetséggondozásban, s
képes azt alkalmazni a gyakorlatban. A képzés során megismeri a gazdagítás fogalmát, megismer gazdagítási
modelleket, főbb stratégiákat, a gazdagítás gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, a gazdagítás összefüggéseit a
gyorsítással és differenciálással, valamint ez utóbbiak eszközrendszerét. A képzés távlati célja, hogy a
résztvevők képesek legyenek ezen komplex eszközrendszerek alkalmazására.

4. A képzés célcsoportja

Mindazok, akik bármely formában, formális és/vagy informális keretek között foglalkoznak tehetségígéretekkel,
illetve segítik a tehetséggondozás korszerű módszereinek, szervezeti formáinak elterjesztését.

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

Áttekintéssel rendelkezik a gazdagítás gyakorlati eszközrendszerének elméleti alapismereteiről,
Látja a gazdagítás gyakorlati eszközrendszerére vonatkozó ismeretek összefüggéseit a gyorsítás és
differenciálás eszközrendszerére vonatkozó ismeretekkel.

Készség, képesség

Gazdagítási stratégiát választ a tehetséggondozás konkrét célkitűzésétől függően.
Adekvát gazdagítási stratégia konkrét tevékenységformáit kidolgozza.
 „Brainstorming” és „buzz-csoport”  módszereket alkalmaz (amennyiben csoportos tevékenységet végez).
 A tehetségígéretek gazdagításhoz felhasználja a gyorsítás és a differenciált fejlesztés eszközrendszerét.



Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)

Tudatosan képviseli a gazdagítás korszerű szemléletmódját.
Nyitott a tehetségfejlesztésben alkalmazott új gazdagítási módszerekre.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: nem előírt

Szakmai gyakorlat: nem előírt

Egyéb feltétel/ek (pl. bemeneti kompetencia, érdeklődés, motiváció, életszerep, munkavállalói státusz): A
célcsoportba tartozást kifejező nyilatkozat vagy egyéb igazoló dokumentum.

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: A képzés időtartamának 20%-a.

Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos képzés.

A program megvalósításának folyamatára, alkalmazott munkaformáira, módszereire vonatkozó ajánlás:

A program megvalósításának folyamatában szorosan egymáshoz kapcsolódnak a témakör elméleti ismeretei és
az ezek magvalósítását biztosító gyakorlati pedagógiai módszerek. Az alkalmazott módszerekben egyformán
szerepet játszanak az előadás, a vita, a beszámolók, a szervezeti munkaformákban pedig az egyéni
feladatmegoldásoktól a kiscsoportos tevékenységen át a csoport egészére kiterjedő közös munkáig minden
szerepel.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

