
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PL-4263

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Az informatika terén tehetséges tanulók gondozása (R558)

2. A képzés besorolása

Szakmai képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes elősegíteni az informatika területén, valamint az informatika
egyes részterületein tehetséges tanulók felismerését és szakszerű tehetséggondozását. A résztvevők megismerik a
tehetségazonosítás lehetőségeit, módszereit, különös tekintettel az informatika tantárgyban tehetséges tanulók
esetében.

4. A képzés célcsoportja

Az informatika című tantárgy oktatásában résztvevő oktatási intézmények, civil szervezetek és más jogi
személyiséggel rendelkező szervezetek azon munkatársai/tagjai, akik részt vesznek az informatikai
tehetséggondozásban, valamint azon, főleg informatika szakos tanárok, akik a nem-informatika tantárgyak
oktatásánál intenzíven használják az informatika adta lehetőségeket.

5. Csoportlétszám

Minimális: 5 fő

Maximális: 15 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Az informatikában, az informatika egyes részterületein tehetséges tanulók felismerése.

Az ember-gép kommunikáció bármely területén tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése, menedzselése,
versenyeztetése.

Az informatikaoktatásban, akár marginálisan, résztvevők tanárok felkészítése az informatikában tehetséges
tanulók felismerésére, foglalkoztatására.

Az informatika egyes területein professzionális felhasználók megkülönböztetése a tehetséges tanulóktól.

Az informatika tehetséggondozással (különösen a versenyeztetéssel) kapcsolatos dokumentumok létrehozása,



kezelése.

Az informatika terén tehetséges tanulók speciális gondolkodásmódjának megismerése, ezek elfogadása, szükség
esetén formálása.

Az informatika terén tehetséges tanulók társadalomban elfoglalt helyének megítélése, a túlsúlyban lévő
ember-gép kommuninkáció társadalmilag elfogadott egyensúlya felé történő irányítás.

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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