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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

A tehetséggondozás módszertani sokszínűsége (R596)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik és elsajátítják a tehetséges diákok sokoldalú, hatékony
fejlesztésének a különböző csoportméretekben megvalósítható, a személyes bevonást lehetővé tevő módozatait,
technikáit.

4. A képzés célcsoportja

Tehetséggondozással, tehetségsegítéssel foglalkozó mentori, fejlesztői, segítői szerepet vállaló felnőttek,
családtagok, felsőoktatási hallgatók, szakemberek.

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 15 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

A részt vevők megismerik a fejlesztő kiscsoport megalakításának szabályait.
Tapasztalatot szereznek a csoport indításakor alkalmazható „jégtörő” és bemutatkozó játékokra,
gyakorlatokra vonatkozóan.
Megismernek legalább öt, a tehetségfejlesztés során alkalmazható eszközt.
Megismerik azokat a lehetőségeket, amelyekkel felmérhetik a tehetséges diákok igényeit.
Felismerik a kiscsoportos csapatépítő, kommunikációs és együttműködés-fejlesztő játékok alkalmazási
lehetőségeit a tehetségfejlesztésben.
Megismernek kommunikációs, együttműködési, logikai készséget/képességet, kreativitást fejlesztő
játékokat, gyakorlatokat.
Megismernek a kiscsoportos módszertant támogató eszközöket (filmek, játékkártyák, játékleírások) és
azok alkalmazási lehetőségeit.
Megismerik a különféle szaktárgyi adottságok és a tehetségterületek, valamint a tehetségterületek
fejlesztésének alapjait és összefüggéseit.



Készség, képesség

A részt vevőkben fejlődik az önbemutatás és önfeltárás képessége.
A különböző nagyságú csoportokban való közös munkával fejlődik együttműködési készségük.
Képessé válnak a fejlesztendő, segítendő gyermekek/diákok/fiatalok számára releváns motiváló,
készségfejlesztő gyakorlat meghatározására, megtervezésére.
A részt vevők képessé válnak személyes módszertani gyakorlatsor készítésére, amely alkalmas a
tehetségfejlesztésre saját tehetségfejlesztő, -segítő, -támogató tevékenységük során.

Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)

Önkritikusan viszonyul saját tehetségfejlesztő módszertani megoldásaihoz.
Belátással lesz a különböző csoportméretekben történő hatékony tehetségfejlesztő eljárásokra
vonatkozóan.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: -

Szakmai gyakorlat: -

Egyéb feltétel(ek): Tehetségfejlesztés területén végzett aktív gyakorlat vagy családban lévő gyermeken
keresztüli érintettség. A képzésbe való bekapcsolódás, a képzési csoport kialakítása során előnyt jelent a
felsőfokú végzettség

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

Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.

Megengedett hiányzás: A részvétel kötelező teljes időtartamban.

Egyéb feltétel: -

10. A képzés formája módszerei

A képzés formája: csoportos képzés.

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

Az elméleti tartalmak átadása interaktív, a résztvevők tapasztalatát, ismereteit, nézeteit is beemelő.

A gyakorlati rész a szemináriumi előadáshoz kapcsolódó egyéni, kis- és nagycsoportos formában megvalósuló
témafeldolgozással történjen annak érdekében, hogy a lehető legtöbb személyes tartalom épülhessen be a
feldolgozási folyamatba. A gyakorlati témafeldolgozáshoz kapcsolódhat továbbá esetleírás.

A képzés formája csoportos képzés, amelynek módszerei :

Hangulatoldó gyakorlatok
Páros beszélgetés, témafeldolgozás
Rövid szemináriumi jellegű előadás
Saját élményen alapuló módszertani bemutatók



Csoportos ötletbörze, vita
Műhelybeszélgetés, témaprezentációval
Személyes módszertani akcióterv gyakorlat
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