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Nyilvántartásbavételi szám: 107/7/2016

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
Tehetséggondozás az óvodában (H529)

2. A képzés besorolása
Szakmai képzés

3. A képzés célja
A tanfolyami résztvevő ismerje meg a köznevelésben elfogadott és törvények által deklarált új tehetségelméletet
és gyakorlatot, valamint a szemléletváltást generáló tehetségsegítő szervezetek munkáját. A továbbképzésen
résztvevő óvodapedagógus ismerje meg és tudja az óvodai tehetségígéretek gondozásának azon legfontosabb
elméleti alapfogalmait, amelyek a tehetséggondozó munka bevezetéséhez szükségesek. Célunk továbbá olyan
gyakorlatorientált képzés biztosítása, amely képessé teszi a résztvevőt a tehetségígéretek azonosítására,
beválogatására, speciális tehetséggondozó műhely bevezetésére, s a komplex műhely programjának és egyéb
dokumentumainak elkészítésére.

4. A képzés célcsoportja
Óvodapedagógusok

5. Csoportlétszám
Minimális: 15 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 30 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
• Legyen képes az új tehetséggondozói szemléletet magáévá tenni, és hozzájárulni annak befogadásához az
óvoda gyakorlatába. • Tudja az óvodai tehetségígéretek gondozásának legfontosabb elméleti alapfogalmait. •
Tudja a tehetségígéretek gondozásának folyamatát az óvodakezdéstől a kimenetig. • Ismerje a
tehetségazonosításhoz szükséges tulajdonságokat, átlagon felüli képességeket és kreatív jellemzőket. • Legyen
képes komplex tehetséggondozó programot írni. • Legyen képes a tanultak alapján korrekt tájékoztatást adni a
tehetségígéretek gondozásáról kollégáinak, vezetőjének, szülőknek egyaránt. • Ismeri a tehetséggondozáshoz
szükséges hálózati munkát, illetve annak feltételeit.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Végzettség: főiskola

Szak: óvodapedagógus
Szakképzettség: óvodapedagógus
Megelőző szakmai gyakorlat: szükséges, éspedig: hároméves 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 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)
Záró dolgozat elkészítése a tanfolyamot követő 10. napon, mely a tanúsítvány kiadásának feltételét képezi.

10. A képzés formája, módszerei
A képzés formája: csoportos jelenléti képzés
A képzés módszerei:
- Névkitűző készítése egyénileg, majd bemutatkozás óvodánként, és egyénenként is.
- Beszélgetés, értelmezés
- Problémákat feltáró interaktív, vitára ösztönző, rövid gyakorlatelemző előadás Affinitás diagram módszerének
alkalmazása a négy témakörből. Önálló véleményre ösztönzés „Új szemlélet” című 12 perces videofelvétel
megtekintése
- Előadás, konzultáció, értelmezés az egész csoporttal. E témakörre vonatkozó kötelező és ajánlott
szakirodalmak pontosítása
- Előadás, konzultáció A paragrafusok kivetítése, szövegelemzése óvodai területen történő értelmezése frontális
formában.
- Előadás, konzultáció Az elméleti fogalmak kivetítése, szövegelemzése, értelmezése csoportosan. Vita az új
fogalmak értelmezhetőségéről az óvodai gyakorlatban.
- Előadás, konzultáció Képkonstruálás egyénenként, majd a kreativitás szintjének mérése a részkomponensekkel.
- Csoportmunka három kisebb csoport létrehozásával. Mindegyik kis csoport kap egy kérdést, amelyre a választ
közösen kialakítják és ismertetik. Tulajdonságlista készítése egyénenként a „csodagyerekről”, majd a listák
összevetése. Összegző előadás az előző gyakorlat válaszainak felhasználásával
- Ryans-féle becslési skála tartalom és szövegelemzése. Egy kitöltött nyomtatvány bemutatása
- Ötletgyűjtés kiscsoportos munkában, tehetségterületenként A teljes csoport közös feladatmegoldása nehezebb
feladatok esetében. Videofelvétel elemzése, értékelése
- Hatásvizsgálati mérőlapok bemutatása a teljes csoportnak A mérőanyagok értelmezése
- Ismertetés, tájékoztatás Internetes információkeresés bemutatása www.tehetseg.hu www.oott.hostoi.com

Frontális munka
- Csapatmunka Jó gyakorlatok közvetítése
- A továbbképzés véleménykutató kérdőívének kitöltése egyénileg.
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