FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM
Nyilvántartásbavételi szám:

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
Tehetséggondozás iskoláskor előtt (H525)

2. A képzés besorolása
Szakmai képzés

3. A képzés célja
Az iskoláskor előtti neveléssel foglalkozó szakemberek, óvodapedagógusok ismerjék meg a tehetségígéretek
iskolás kor előtti felismerésének és fejlesztésének lehetőségeit. Ennek érdekében cél a tehetségneveléssel
foglalkozó szervezetek bemutatása, a résztvevők felkészítése a korai tehetségjegyek felismerésére alkalmas
módszerek használatára, a gazdagító programok megtervezésére. További cél: a pedagógusok felkészítése a
tehetségígéretek szüleivel folytatható konzultációkra, az iskoláskor előtti tehetségfejlesztés, az iskolaérettség és
optimális iskolaválasztás témakörében.

4. A képzés célcsoportja
Az iskoláskor előtti neveléssel foglalkozó szakemberek, óvodapedagógusok, fejlesztő pedagógusok,
pszichológusok, gyógypedagógusok, akik a tehetséggondozás témakörében szeretnék szakmai ismereteiket
bővíteni

5. Csoportlétszám
Minimális: 6 fő
Maximális: 18 fő

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
- Legyen képes legalább 1 konkrét módszert alkalmazva felismerni a korai tehetség-jegyeket. - Tudjon
megnevezni korai tehetségneveléssel foglalkozó szervezetet. - Tudjon adekvátan tervezni a tehetségterülethez
igazodó gazdagító módszereket. - A tehetség-ígéretek fejlesztése érdekében legyen felkészült konzultáció
folytatására a tehetségígéretek szüleivel az iskoláskor előtti tehetségfejlesztés, az iskolaérettség és optimális
iskolaválasztás témakörében.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: Óvodapedagógia, Fejlesztő pedagógia, pszichológia, gyógypedagógia

Szakképzettség: Óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus
Megelőző szakmai gyakorlat: szükséges, éspedig: Minimum 2 év szakmai gyakorlat
Egyéb jelentkezési feltételek: nincs

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke
Részvétel követésének módja: Résztvevő által aláírt jelenléti ív.
Megengedett hiányzás: A képzés időtartamának 20%-a.
Egyéb formai követelmények
(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a tanúsítvány
kiadásának feltételeit képezik – ellenőrző feladatok elvégzése, munkaformákon való részvétel)
A képzés folyamatközi számonkérési elemei során az értékelési szempontoknak megfelelő teljesítés. A képzés
záró ellenőrzésének módjaként előírt írásbeli esettanulmány elkészítése, 4-5 oldal terjedelemben
(szövegszerkesztéssel, times new roman betűtípus, 12-es betűméret, másfeles sortáv, 2,5 cm-es margó minden
oldalon), Az esettanulmány elkészítésére a képzést követően kerül sor, leadásának határideje a képzést követő 15
nap.

10. A képzés formája, módszerei
A képzés formája: csoportos jelenléti képzés
A képzés módszerei:
- egyéni rajzolás és bemutatkozás, nagycsoportos megbeszélés
- kiscsoportos gyűjtés, nagycsoportos megbeszélés, interaktív előadás
- Egyéni, és kiscsoportos munka a tehetségmodelleket ismertető munkalapok alapján, majd nagycsoportos
megbeszélés
- kiscsoportos gyűjtés, a gyűjtés eredményeinek nagycsoportos bemutatása, majd Interaktív előadás
- kiscsoportos gyűjtés, nagycsoportos megbeszélés
- interaktív előadás, majd a tehetségszűrő megfigyelési szempontsor kitöltése egyénileg, páros kiértékelés és
nagycsoportos megbeszélés
- Interaktív előadás
- Előadás, csoportos információegyeztetés
- Lakóhely szerint létrehozott kiscsoportok által végzett gyűjtés, majd a gyűjtött információ prezentációja
- kiscsoportos gyűjtés, nagycsoportos megbeszélés, internettel támogatott előadás
- interaktív előadás, kiscsoportos gyűjtés, nagycsoportos megbeszélés
- Kiscsoportos szerepjáték, nagycsoportos megbeszélés
- Előadás, bemutató szerepjáték, nagycsoportos megbeszélés

- kis és nagycsoportos szerepjátékok, megbeszélések váltakozása
- nagycsoportos megbeszélés
- páros munka, nagycsoportos megbeszélés
- Nagycsoportos megbeszélés, értékelő lap kitöltés
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