FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM
Nyilvántartásbavételi szám: PLB-1434

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
Tehetségsegítő tanterv készítésének módszertana (H527)

2. A képzés besorolása
Szakmai képzés

3. A képzés célja
A tehetségsegítéssel foglalkozó szakemberekkel megismertetni a tehetség-segítő tanterv készítésének
módszertanát annak érdekében, hogy a normál tantervet meghaladó mértékben tudják fejleszteni a
tehetségígéreteket és/vagy tehetséges fiatalokat, s képesek legyenek ehhez a tevékenységhez a megfelelő
tantervet kidolgozni.
Továbba megismertetni a résztvevőkkel , milyen módon reagálnak a tehetségfejlesztő programok a differenciálás
során a különböző képességekre, az egyén segítendő, fejlesztendő területeire, fejlődési ütemére, stb., s ezek az
aktivitások hogyan modellezhetők,, illetve tervezhetők.

4. A képzés célcsoportja
óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, pszichológusok

5. Csoportlétszám
Minimális: 10 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
- Ismerje, hogy hogyan lehet a tehetségsegítő tanterveket tervezni, - Ismerje milyen tényezők befolyásolják a
tehetségsegítő tantervek elkészítését, - Legyen képes a formai követelményeknek megfelelő tehetségsegítő
tantervet összeállítani, - Tudjon a különböző képességgel rendelkező fiatalok számára differenciált tantervet
készíteni, - Legyen képes a kiemelkedő képességgel rendelkező fiatal számára egyéni fejlesztési tervet készíteni,
- Tudja megtervezni a tantervkészítés során a szervezeti formákat, módszereket, eszközöket, az eredménymérést.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Végzettség: egyetem és/vagy főiskola
Szak: nem jellemző
Szakképzettség: Pedagógus, pszichológus

Megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges
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 10%-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 meghatározott, a továbbképzés vezetője által megfeleltnek minősített tehetségsegítő tanterv elkészítése. A
tehetségsegítő tantervet a résztvevőnek a továbbképzés zárását követő 30 napon belül kell leadnia.

10. A képzés formája, módszerei
A képzés formája: csoportos jelenléti képzés
A képzés módszerei:
- Bemutatkozás, elvárások megfogalmazása szabad interakcióban
- Előadás, megbeszélés
- Előadás, mintatantervek bemutatása, megbeszélése
- Előadás, csoportfeladat (5fő), célok megfogalmazása, követelmények (indikátorok) megfogalmazása,
szervezeti formák gyűjtése.
- A résztvevők kiscsoportban egy adott témához meghatározzák a célokat, követelményeket, módszereket,
szervezeti formákat, majd a csoportok által létrehozott eredmények egyetlen tantervvé egyesítve vizsgálják a
koherenciát, a konzisztenciát.
- Csoportos feladatmegoldás (5 fő), kiválasztott tehetségösszetevők kialakítására és tartalmi követelmények
megfogalmazása, csoportonként más-más követelmény-meghatározó modell alkalmazásával, majd az
eredmények összevetése.
- Előadás, megbeszélés, csoportos feladatmegoldás (5 fő), kiválasztott fejlesztendő terület és ahhoz kapcsolható
fejlesztő tevékenységek feldolgozására, fejlesztendő terület programjának kidolgozására.
- Előadás, megbeszélés, csoportfeladat keretében(5 fő) egyéni fejlesztési terv készítése, meghatározott fejlesztési
szakaszra.
- Konzultáció, egyéni és csoportos reflexió, kérdőíves lekérdezés.
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