FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM
Nyilvántartásbavételi szám: PL-4283

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
A tehetség személyiségjellemzői (R549)

2. A képzés besorolása
Szakmai képzés

3. A képzés célja
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képes a tehetségesnek mutatkozó gyermekek átlagtól eltérő
személyiségsajátosságaikból fakadó speciális igényei kielégítésének elősegítésére. Továbbá megismerik a
tehetség fejlődése szempontjából kritikus történéseket, s képesek felismerjék a normál érési és fejlődési
folyamatokkal való összevetésben a „tehetséggyanús” jeleket.

4. A képzés célcsoportja
Oktatási intézményekben különböző munkakörökben (tanár, tanító, kollégiumi nevelő, pszichológus,
szociálpedagógus) és beosztásokban (intézményvezetők és helyetteseik, munkaközösség-vezetők,
osztályfőnökök, gyermekvédelmi felelősök) foglalkoztatott munkatársak; illetve tehetséggondozást végző civil
szervezetek és más jogi személyiséggel rendelkező szervezetek munkatársai, tagjai.

5. Csoportlétszám
Minimális: 5 fő
Maximális: 25 fő

6. Tervezett képzési idő
A képzés óraszáma: 10 óra

7. A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák
Ismeri azokat a tehetségmodelleket, amelyek a tehetség folyamatjellegét hangsúlyozzák.
Ismeri a személyiségsajátosságok összefüggéseit.
Ismeri a tehetség manifesztálódását segítő intra- és interperszonális katalizátorokat, ezek egymásra hatását.
Felismeri a problémás viselkedés mögött a tehetségjellemzőket.
Ismeri a kreativitás személyiségben megragadható komponenseit, különös tekintettel annak attitüdinális
összetevőire.

Ismeri a humán intelligencia Sternberg által alkotott triarchikus teóriáját, annak jelentőségét a tehetségesség
értelmezésében.
Elkülöníti az iskolai és a kreatív-produktív tehetséget és felismerni azok összefüggéseit.
Ismeri a tehetséges fiatalok nemi különbségeiből fakadó személyiségkülönbségeket.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Végzettség: Felsőfokú iskolai végzettség és pedagógus vagy pszichológus szakképzettség vagy BA szintű,
pedagógiai szakterülethez tartozó végzettség.
Szakmai gyakorlat: Min. 2 éves gyakorlat a tehetséggondozás, tehetségfejlesztés területén.
Egyéb feltétel(ek): Amennyiben a jelentkező az elvárt iskolai végzettséggel nem rendelkezik (pl. téma iránt
érdeklődő szakember, szülő), úgy a képzésbe bekapcsolódhat, de csak látogatási igazolást kaphat.

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 feltétel: -

10. A képzés formája, módszerei
A képzés formája: csoportos jelenléti képzés.

A képzés módszerei:
- Prezentációval kísért előadás
- Egyéni esetfeldolgozás, dokumentumelemzés
- Csoportos esetelemzés, szituációs gyakorlatok
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