
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PL-4274

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Komplex programok az iskolai tehetséggondozásban (R547)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a komplex tehetséggondozás fogalmát, és képes komplex
programok összeállítására, különös tekintettel a tehetséges gyerek erős oldalát, gyenge oldalát, a légkörjavítást és
a feltöltődést biztosító programokra.

4. A képzés célcsoportja

Tehetségpontokban és más szervezeti formákban működő tehetségfejlesztő szakemberek, akik a
tehetségfejlesztés különböző iskolai területén foglalkoznak tehetségígéretekkel, illetve segítik a
tehetséggondozás korszerű módszereinek, szervezeti formáinak elterjesztését.

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 komplexitás értelmezésének ismerete a tehetséggondozásban.
Képesség a komplexitás összetevőinek értelmezésére.
A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztésére alkalmas eljárások ismerete; képesség az erős oldal fejlesztését
segítő program kidolgozására.
A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztésére alkalmas eljárások ismerete; képesség a gyenge oldal
fejlesztését segítő program kidolgozására.
A légkörjavító és feltöltődést biztosító programok elvi alapjainak ismerete; képesség ilyen programok
kidolgozására.
A komplex programok alapjául szolgáló speciális tantervek készítésének elvi alapjainak és gyakorlati fogásainak
ismerete; képesség ilyen tantervek létrehozására.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei



Végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus vagy pszichológus szakképzettség vagy BA szintű,
pedagógiai szakterülethez tartozó végzettség.
Szakmai gyakorlat: Min. 2 éves gyakorlat a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén.
Egyéb feltétel(ek): Amennyiben a jelentkező az elvárt iskolai végzettséggel nem rendelkezik (pl. téma iránt
érdeklődő szakember, szülő), úgy a képzésbe bekapcsolódhat, de csak látogatási igazolást kaphat.

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 jelenléti képzés.

A képzés módszerei:

- Prezentációval kísért előadás

- Egyéni esetfeldolgozás, dokumentumelemzés

- Csoportos esetelemzés, szituációs gyakorlatok
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