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Nyilvántartásbavételi szám: E-000211/2014/D006

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Tehetséges fiatalok mentorálása (R626)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő tájékozottságot szerez a tehetséges fiatalok támogatási szükségleteiről,
a tehetséggondozás és a mentorálás módszereiről és feladatairól. Képessé válik a tehetséges gyermekek és
fiatalok mentorálására.

4. A képzés célcsoportja

A képzésen bármely szakterület (tehetségterület), illetve tehetségtámogató szerep képviselője részt vehet
(tehetséggondozással kapcsolatban álló szakemberek, kortárs segítők szülők stb.).

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő
Maximális: 15 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

Ismeri a tehetséges fiatalok jellemzőit, támogatási igényeit és a tehetséggondozás módszereit.
Tudja, hogy mi a mentor szerepe a tehetségek fejlődésében.
Ismeri a mentorálás során alkalmazható módszereket.
Ismeri a professzionális kommunikáció jellemzőit, és a beszélgetésvezetési fogásokat

Készség, képesség

Képes a mentoráláshoz szükséges optimális légkör kialakítására
Képes célzott segítő beszélgetés lefolytatására
Képes az önreflexiót támogató módszerek alkalmazására
Képes megtervezni a mentorálási folyamatot
Képes személyes tapasztalataira és fejlődési szükségleteire is reflektálni



Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök):

Fontosnak tartja a tehetségek támogatását, és a mentor szerepét
Elfogadó, empatikus attitűddel viszonyul a tehetséges gyermekekhez és fiatalokhoz
Fontosnak tarja, hogy a mentorált érdekei kerüljenek előtérbe

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség (érettségi)

Szakmai végzettség: -

Szakmai gyakorlat: -

Egyéb feltétel/ek (pl. bemeneti kompetencia, érdeklődés, motiváció, életszerep, munkavállalói státusz):
Nyilatkozat a célcsoportba tartozásról, annak konkrét vonatkozásáról.

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

Részvétel követésének módja: A résztvevő által aláírt jelenléti ív

Megengedett hiányzás: A képzés összes óraszámának 20%-a.

Egyéb feltétel(ek): -

10. A képzés formája módszerei

A képzés formája: csoportos képzés.

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

A szakirodalomra alapozott prezentációról interaktív előadás, és a saját élményekre is építő egyéni, páros,
kiscsoportos, és nagycsoportos feladatmegoldások váltogatják egymást ismeretek feldolgozása során.
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