
FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM

Nyilvántartásbavételi szám: PL-8149

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Felkészítés tehetségek mentorálására (R616)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik a tehetségpont munkájába való bekapcsolódásra, a
tehetséges gyermek mentorálására az elsajátított pedagógiai, és pszichológiai ismeretek alkalmazásával.

4. A képzés célcsoportja

A tehetségek mentorálásában szerepet vállaló szakemberek, (pedagógusok és más szakmák képviselői egyaránt)
és olyan tehetséges fiatalok, akik maguk is vállalnak mentorálási feladatot. Akik egyéni fejlődésük
szempontjából fontosnak érzik a tehetséges emberek megismerését és a velük való foglalkozást.

5. Csoportlétszám

Minimális: 5 fő
Maximális: 20 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Szakmai és személyes kompetencia határait tudatosítja és betartja

Mentorált érdekeit előtérbe helyező tevékenységet végez

Segítő és a segített élményeit, reakcióit, elvárásait egybeveti és ütközteteti

Személyes tapasztalataira és fejlődési szükségleteire reflektál

 

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Végzettség: felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai gyakorlat: -



Egészségügyi alkalmasság:-

Előzetesen elvárt ismeret(ek): -

Egyéb feltétel(ek): Elköteleződés a tehetségmentori és -mentorált szerep megismerése és az önismereti-fejlődés
és a kommunikációs készségek fejlesztése iránt.

Megj. : amennyiben a képzésre jelentkező a belépési feltételeknek nem felel meg (pl. olyan szülő, aki az elvárt
iskolai végzettséggel nem rendelkezik), úgy a képzésen részt vehet, de annak elvégzéséről csak látogatási
igazolást kaphat.

 

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

Résztvevő által aláírt jelenléti ív, illetve a résztvevők hiányzását dokumentáló nyilvántartás

Megengedett hiányzás: A megengedett hiányzás a program teljes óraszámának (10óra) 10 %-a, azaz összesen 1
óra.

Megj. : Az írásos formában és az oktató által elfogadott tartalommal pótolt hiányzás elvégzett óraszámként kerül
beszámításra.

Egyéb feltétel(ek): A képzés gyakorlatorientált jellege csak személyes szintű, aktív, munkára nyitott részvétellel
biztosítható.

 

10. A képzés formája módszerei

A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

A képzés módszerei:

- Előadás

- Esetfeldolgozás - esetelemzés

- Egyéni feladatok keretében önbecslés, elemzés, gyűjtés

- Szituációs játékok, szerepjáték
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