FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAM
Nyilvántartásbavételi szám: E-000211/2014/D015

1. A képzés megnevezése (és belső kódja)
Gondolkodás és intelligencia fejlesztése (R609)

2. A képzés besorolása
Általános képzés

3. A képzés célja
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő megtanulja a problémák rugalmas megközelítését és a divergens
gondolkozást, problémamegoldó képessége fejlődik, a versenyhelyzet megfelelő kezelésével. Interdiszciplináris
feladatokon keresztül globális szemléletet sajátít el, térlátása, vizuális képalkotás fejlődik.

4. A képzés célcsoportja
Mindazok, akik bármely formában, formális és/vagy informális keretek között foglalkoznak tehetségígéretekkel,
érintettek a gondolkodás és intelligencia fejlesztésében vagy a fejlesztési folyamat támogatásában akár
szakemberként, akár szülőként.

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)
Átlátja a tehetség fajtáit és hátterük főbb elemeit.
Felismeri és fejleszti saját maga kreativitását, a problémák rugalmas megközelítését.
Készség, képesség
Problémamegoldó képességet, többoldalú megközelítést alakít ki önmagában, gyermekekben.
Térlátást és vizuális képalkotást fejleszt gyermekközösségben, illetve saját gyermeke számára.
Magatartási, viselkedési jegyek (attitűdök)
Érzékenyen viszonyul a tehetséges gyermekekhez.

8. A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
Iskolai végzettség: Középfokú iskolai végzettség, de a képzésbe való bekapcsolódás, a képzési csoport
kialakítása során előnyt jelent a felsőfokú végzettség.
Szakmai végzettség: Szakmai gyakorlat: Egyéb feltétel/ek (pl. bemeneti kompetencia, érdeklődés, motiváció, életszerep, munkavállalói státusz): A
képzésbe való bekapcsolódás, a képzési csoport kialakítása során előnyt jelent a felsőfokú végzettség, illetve a
gyermekekkel, diákokkal szerzett tapasztalat.

9. A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke
Részvétel követésének módja: A résztvevő által aláírt jelenléti ív.
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:
A képzés gyakorlati része osztálymunka szimulációjára épül, amely a teljesítményértékelés alapja is egyben.
Ajánlott feldolgozási mód:
A képzésen résztvevőknek az "előadás/oktatás" tananyagegységet követően egy, gyerekeknek tartott
logikatanfolyamhoz hasonló "foglalkozás" vezetése történjen annak érdekében, hogy saját élményen keresztül
tapasztalják meg belülről az egész módszer működését, érezzenek rá a feladatok ízére, nehézségére. Ennek során
a résztvevők is gyűjtik a babokat (pontokat), és a végén kis jutalmat is kapnak. A kapott jutalmak egyúttal
önértékelési vonatkozást biztosítanak a képzés teljesítményértékeléséhez kapcsolódóan.
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