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1. A képzés megnevezése (és belső kódja)

Nevelőtanárok és szülők együttműködése a kollégiumi tehetségfejlesztésben (R705)

2. A képzés besorolása

Általános képzés

3. A képzés célja

A képzési program sikeres elvégzésével a részvevő megismeri a kollégiumi tehetséggondozás lehetséges
eszközrendszerét, a komplex tehetséggondozó programok kollégiumi megvalósításának lehetséges módjait, a
család alapvető funkcióit a tehetségfejlesztésben. A képzés során megismeri a kollégiumi tehetséggondozás
gyakorlati fogásait, eszközrendszerét, a konfliktuskezelési képességek, szociális konpetenciák fejlesztésének
módszerét a nevelőtanár és a szülő együttműködésének tartalmi elemeit. A képzés során a résztvevő megismeri
az egyéni fejlesztési terv, a szabadidős tevékenységi program kidolgozásának módszereit a szülők és a kollégium
együttműködésének legfőbb szervezeti kereteit.

4. A képzés célcsoportja

A kollégiumi tehetséggondozás iránt érdeklődő oktatási intézmények, civil szervezetek és más jogi
személyiséggel rendelkező szervezetek munkatársai, tagjai, a kollégiumi elhelyezésben érintett diákok szülei,
tehetséggondozásban együttműködő önkéntesek.

5. Csoportlétszám

Minimális: 10 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő

A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák

Ismeret (tudás)

A komplex tehetségfejlesztő programok elemeinek ismerete.

A kollégiumi tehetséggondozás elvi alapjainak ismerete.

A család alapvető funkcióinak ismerete a tehetséggondozásban.

A család és a kollégium közötti együttműködés főbb tartalmi elemeinek ismerete.



A konfliktuskezelési képesség fejlesztési technikáinak ismerete.

A szociális kompetenciák kialakítását elősegítő módszerek.

A tanulói fejlődés nyomon követési technikáinak elsajátítása.

Egyéni fejlesztési tervek készítésének ismerete.

Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)

Nyitott a kollégista tanulók speciális helyzetéből fakadó fejlesztési technikák elsajátítására, és rendelkezik az
ezekhez szükséges viselkedési jegyekkel.

A tehetséges tanulók feltöltődését elősegítő, sokszínű szabadidős tevékenységek ismerete.

A család és a kollégium közötti együttműködés lehetséges szervezeti kereteinek kidolgozása.

Készség, képesség

Képes az együttműködésre kollégák, illetve a szülők és a kollégiumi nevelők között, a közös célok és az azonos
követelményrendszerek kialakítására.

Képes megfelelő stratégia és konkrét tevékenységforma kidolgozására.

Konfliktuskezelési képessége, szociális kompetenciája fejlődik.

Sokszínű kiegészítő tevékenységet kínál.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: -

Szakmai gyakorlat:  -

Egyéb feltétel(ek): a kollégiumi tehetséggondozás iránti érdeklődés

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

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

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:



prezentációval kísért előadás, csoportos esetelemzés, szituációs gyakorlatok, egyéni esetfeldolgozás,
dokumentumelemzés
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