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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Kreativitásfejlesztés és tehetséggondozás (R630)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megismeri a kreativitás többféle értelmezését, összetevőit, folyamatát,
a kreatív attitűd jelenségét és fontosságát és felkészül saját maga és a gyermekek kreativitásának felismerésére,
fejlesztésére, a kreatív attitűd kialakítására, a kreatív megoldások megtalálására. A képzés módszertani ötleteket
nyújt, amelyek a mindennapi gyakorlatban alkalmazhatóak kreativitásfejlesztésre.

4. A képzés célcsoportja

A képzés különböző célcsoportban alkalmazható, céges és iskolai környezetben, tehetségfejlesztéssel foglalkozó
szakemberek, trénerek, tehetséges fiatalok, pedagógusok, pszichológusok, valamint tehetséges fiatalok szülei
számára is.

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)

Felismeri és rendszerben látja saját maga és a tehetséges személyek  kreativitását. Módszertani
ismereteket sajátít el.

Készség, képesség

Képes kreatív attitűdöt kialakítani önmagában és másokban, inspiráló közeget tud teremteni. Rugalmasan
kezeli a váratlan helyzeteket, képes arra, hogy különböző kreatív megoldási módokat találjon és erre
képes tanítani másokat is (nyitottság, rugalmasság, kreativitás)

Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)



Kreatív megoldásokra törekszik tanulási, tanítási, munka, kommunikációs helyzetekben egyaránt.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: nem előírt

Szakmai gyakorlat: -

Egyéb feltétel/ek (pl. bemeneti kompetencia, érdeklődés, motiváció, életszerep, munkavállalói státusz):
Pszichológiai és csoportdinamikai alapismeretek

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

Részvétel követésének módja: résztvevő által aláírt jelenléti ív.

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

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 be-emelő, illetve
figyelembe vevő előadás keretében valósuljon meg. A gyakorlati rész az előadáshoz kapcsolódó, kiscsoportos
formában megvalósuló témafeldol-gozással történjen annak érdekében, hogy a lehető legtöbb személyes tartalom
épülhessen be a feldolgozási folyamatba. A gyakorlati témafeldolgozás tréning-elemeken (játékok, saját élmény)
alapuljon. Az előkészítő fázis, ismerkedés és légkör megteremtése aszerint alakuljon, hogy a csoport mennyire
heterogén vagy homogén összetételű, ismerik-e egymást a résztvevők. Az elméleti tudásanyag feldolgozásának
mélységét a csoport tudásszintje befolyásolhatja. A sajátélmények megosztását és mélységét a csoport igényéhez
alakítjuk. Fontos a részvétel önkéntessége. Az előzetesen megszerzett tudás formális beszámítása nem
lehetséges, azonban a képzés témasúlyainak pozícionálását befolyásolja.
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