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A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja:  

A továbbképzés fő célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek az egyéni fejlesztési terv készítésének módszereivel, 

illetve azzal, hogy ezt hogyan alkalmazzák felismert és azonosított tehetségígéreteik tehetségének 

kibontakoztatásában . A tanfolyam célja, olyan egyénre szabott fejlesztő módszerek és programok szervezése és 

tervezése, amelyek középpontjában a tananyag dúsítása, gazdagítása, valamint a tehetséges gyermek 

személyiségének fejlesztése áll. További cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek a tehetséggondozás 

alapmódszertanával, a mindennapi gyakorlatba beépíthető pedagógia eszközeivel. 

A program tartalmának rövid ismertetése:  

A tehetségek egyéni fejlesztési programjának tervét az a pedagógiai igény hívta életre, miszerint a tehetségígéretek 

gyakran mutatnak eltérést társaiktól a tehetségfajtájuk tekintetében, igénylik az egyéni bánásmód, az 

individuálpedagógia eszközeit.  

A továbbképzés keretén belül a résztvevők szert tesznek olyan kompetenciákra, melyek birtokában képesek gazdagító, 

dúsító programot (a konstruktív pedagógia eszközeinek felhasználásával) tervezni, megismerik a tartalmi gazdagítás 

célját, kiszélesítésének lehetőségeit. Jártasságot szereznek tehetségígéreteik egyéni képességfejlesztésében: a 

kreativitás, a problémamegoldó és a kritikai gondolkodás, a tudománytörténeti összefüggésekben való elmélyülés 

képességének fejlesztésében. 

A résztvevők változatos módszerek és munkaformák (pl. pármunka, kooperatív vita, kiscsoportos munka, 

műhelymunka , ötletbörze, vándorló csoportok technikája) segítéségével sajátítják el az egyéni fejlesztési terv, a 

tantervi mátrix készítésének lépéseit. 

Főbb tematikai egységek: 

1. Ismerkedés 

2. Fogalmi háttér 

3. A tehetségek egyéni fejlesztése 

4. Az egyéni fejlesztés metodikája 

5. A társas, együttműködési készség fejlesztése 

6. Gazdagító program metodikája 

7. Mentorálás 

8. Egyéni fejlesztési terv 

9. A program zárása 

Gyakorlat és elmélet aránya: 80-20 % 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: tevékeny részvétel a továbbképzési idő 90 %-ában, valamint sikeres záró dolgozat 

írása. 

A záró dolgozat formai és tartalmi követelményei: Házi dolgozat készítése a továbbképzést követő 1 héten belül, 

melynek terjedelme 3 gépelt oldal Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal. Bevezető esszéjében szóljon 

arról, hogy miért éppen ezt a tanulót választotta, mik az ő kiválóságai adott műveltségterületen, milyen célokat tűz ki 

a 12 hetes fejlesztési terület végére. A táblázatos formában mutassa be azokat a tanulási tartalmakat és fejlesztendő 

képességeket a módszerek pontos megnevezésével.  

Záró dolgozat írásában. Minden résztvevő készít - saját műveltségterületének megfelelően- egy tehetséges tanulója 

számára gazdagító programot. A programot három hónap időtartamra tervezi, az egyénre szabott bánásmódpedagógiai 

és stratégiai jellegű ismeretek felhasználásával. 
Értékelési szempontok: -a tervezés szakszerűsége, -fejlesztendő kompetenciák és az ismeretbővítés relevanciája, - 

személyiségfejlesztés lehetőségeinek figyelembe vétele 

Az elõírt tartalmi követelmények:  

A résztvevők a képzés befejezése után ismerjék a tehetségígéretek jellemző személyiségjegyeit.Szerezzenek 

jártasságot egyéni fejlesztési tervek, gazdagító programok tervezésében, szervezésében.Tegyenek szert olyan 

kompetenciákra, melyek birtokában képesek a gazdagító, dúsító programot a konstruktív pedagógia eszközeinek 

felhasználásával tervezni, mivel a tehetséges gyermeknek mennyiségi és minőségi szempontból mást és másként 

érdemes tanítani: egyéni projekt készítésével, kutatómunkával, a kompetencia alapú oktatás módszereivel, és az 

ismeretek tevékenykedtetés közbeni elsajátíttatásával. 

Az ismeretek számonkérésének módja:  

Záró dolgozat írásában. Minden résztvevő készít - saját műveltségterületének megfelelően- egy tehetséges tanulója 

számára gazdagító programot. A programot három hónap időtartamra tervezi, az egyénre szabott bánásmódpedagógiai 

és stratégiai jellegű ismeretek felhasználásával. 

Értékelési szempontok: -a tervezés szakszerűsége, -fejlesztendő kompetenciák és az ismeretbővítés relevanciája, - 

személyiségfejlesztés lehetőségeinek figyelembe vétele 

 



A jelentkezés feltételei:  

– iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; tanító, bármely szakos tanár; tanító, általános és középiskolai 

tanár.  

– megelõzõ szakmai gyakorlat:  

– egyéb, éspedig: 

Javasolt munkakörök:  

Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek):  

Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező 


