
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PL-3813

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja (R544)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A résztvevők elméleti és gyakorlati jellegű felkészítése arra, hogy elősegíthessék: a) Tehetségpontot
létrehozását; b) már működő Tehetségpontot akkreditálását a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségénél
.

A résztvevők ismerjék meg a Tehetségpontok létrehozásával kapcsolatos feltételeket, tájékozottak legyenek a
Tehetségpontok létrehozásának folyamatában; képesek legyenek Tehetségpontokat létrehozni, illetve másokat
segíteni a Tehetségponttá válásban.

A résztvevők ismerjék meg a Tehetségpontok létrehozásával kapcsolatos dokumentumokat; képesek legyenek a
Tehetségpontok létrehozásához szükséges dokumentációt létrehozni.

A résztvevők ismerjék meg a Tehetségpontok akkreditációjának feltételeit, folyamatát; képesek legyenek a
Tehetségpontok akkreditációjának irányítására, megvalósítására.

A résztvevők ismerjék meg a Tehetségpontok akkreditációjával kapcsolatos dokumentumokat; képesek legyenek
a Tehetségpontok akkreditációjához szükséges dokumentációt létrehozni.

4. A képzés célcsoportja

A Tehetségponttá válást tervező oktatási intézmények, civil szervezetek és más jogi személyiséggel rendelkező
szervezetek munkatársai, tagjai, akik a Tehetségpontok létrehozásával, akkreditálásával kapcsolatos
tevékenységek elvégzésére vállalkoznak.

5. Csoportlétszám

Minimális: 5 fő

Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák



A Tehetségpont létrehozásával kapcsolatos feltételek.

Tehetségpont létrehozásának folyamat, a folyamatok menedzselése.

Tehetségpont létrehozásával kapcsolatos tanácsadói tevékenységek.

Tehetségpont létrehozásának dokumentációja.

A Tehetségpont akkreditációjával kapcsolatos ismeretek, az akkreditációs követelmények.

Tehetségpont akkreditációjának megvalósítása, felkészülés az akkreditációra.

Tehetségpont akkreditációjával kapcsolatos tanácsadói tevékenységek.

Tehetségpont akkreditációjának dokumentációja.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: nem feltétel, de előnyt jelent, ha a képzésbe bekapcsolóró felsőfokú iskolai végzettséggel
rendelkezik.

Szakmai gyakorlat: nem szükséges.

Egészségügyi alkalmasság: általános, jó egészségi állapot.

Előzetesen elvárt ismeret(ek): nincsenek.

Egyéb feltétel(ek): a képzési programot megismeri, a képzés sorn alkalmazott módszereket elfogadja.

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

Részvétel követésének módja: jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: a képzésben résztvevő nem hiányozhat a képzésről.

Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája, módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

 

A képzés módszerei:

- Prezentációval kísért előadás

- Egyéni esetfeldolgozás, dokumentumelemzés

- Csoportos esetelemzés, szituációs gyakorlatok
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