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A képzés célja 

A képzés kontakt szakaszában cél, hogy a résztvevők megismerjék a széles spektrumú 

tehetségfejlesztés szemléletét, heterogén csoportokban alkalmazható differenciálás változatos 

eszköztárát, az egyéni támogatás lehetőségeit. Cél továbbá, hogy tanórán kívüli tehetségtámogató 

tanulásszervezési módok tervezésében és facilitálásában is további jártasságot szerezzenek. Ismerjék 

fel az iskolai környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű 

tanulók egyéni erőforrásait, képessé váljanak támogatásukra.  

A képzés témakörei 

• Tehetségmodellek  

• Tehetségtámogató tanulási környezet  

• Kreatív klíma  

• Tehetségtámogató osztálytermi gyakorlat Gazdagítás – differenciálás  

• Tanórán kívüli lehetőségek – projektek  

• Fejlesztő értékelés  

• Tehetségkibontakoztatás segítése: szocio-emocionális készségek fejlesztése  

• Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban 

A képzés formája, módszerei 

A továbbképzés kontakt szakasza döntően a résztvevők tevékenységére, egyéni, páros és 

kiscsoportos feladatmegoldásra, interaktív tevékenységre épít. A két trénerrel vezetett továbbképzés 

során a résztvevők rövid előadások után konkrét feladatokat kapnak, amelyek segítik az elmélet 

megértését és fokozatosan képessé teszi őket az önálló munkára. Egy-egy tematikai egység 

felépítése: elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlatok és feladatok, valamint konkrét esetekre, 

személyes tapasztalatokra irányuló megbeszélés. A kettős vezetésnek köszönhetően a résztvevők 

több támogatásban, személyes odafigyelésben részesülhetnek, ami növeli a tanulás hatékonyságát.  

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

• felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség;  

• A 326/2013. (VIII, 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt szakképzettségek; 

• Online kontakt alkalmas forma esetében felhasználói szintű számítógépes (Office-

programcsomag) és webhasználati ismeret.  

  



 

 

A képzés ütemezése 

Alkalom Téma  
Foglalkozási óra  

elm  gyak  

1. kontaktnap 
 

Bevezetés és technikai információk  0,5  1,5  

Tehetségmodellek, motiváció  1,5  0,5  

Kreatív klíma (aszinkron tanulási idő)  0  1  

2. kontaktnap 
 

A tehetségazonosítás nehézségei, alulteljesítő tanulók  1,5  0,5  

Differenciálás keretei  1  1  

Nem kontakt 
szakasz 

Egyéni intelligenciaprofil, többszörös intelligencia-teszt megismerése 0  2  

Tanulói csoport tehetségprofiljának megalkotása 0  3 

Tanórai differenciálás a gyakorlatban (tervezés, megvalósítás, 
értékelés) 

0  7  

3. kontaktnap 
 

A nem kontakt szakasz egyéni feladatainak és a tapasztalatoknak a 
megbeszélése. 

0,5  0,5  

Gazdagítás lehetőségei  1  1  

Projektmódszer 0,5  0,5  

Projekttervezés (aszinkron tanulási idő) 0 1 

4. kontaktnap 
 

Tehetséggondozó programok, fejlesztő értékelés, szocio-emocionális 
készségek  

1  1  

Pedagógusszerepek 0 1 

A továbbképzés lezárása 0 1 

 

Online kontakt megvalósítás esetén 4*4 szinkron foglalkozási óra jelenti a kontakt szakaszt, ezen 

időszakon belül a nem kontakt szakaszban nyílik lehetőség a feladatok elvégzésére, az elméletben 

megismertek gyakorlatba történő átültetésére. A képzés teljesítéséhez a nem kontakt szakasz 

feladatait dokumentáló reflektált munkanapló és záródolgozat készítése szükséges. 

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák 

A résztvevők:  

• ismerjék a tehetséggondozásra vonatkozó modelleket, elsajátítják a széles spektrumú 

tehetségfejlesztés szemléletét,  

• legyenek képesek heterogén csoportokban sokrétű, differenciált óraszervezésre,  

• legyenek képesek az iskolában ellentmondásosan viselkedő tehetséges tanulók 

hozzáértő támogatására,  

• ismerjék a tehetségfejlesztő programokat, a gazdagítás különféle lehetőségeit,  

• legyenek képesek változatos projektek tervezésére.  

• legyenek képesek tehetségeket fejlesztő projektek, gazdagító  

programok megtervezésére.   
 

  



 

A képzésben való részvétel feltételei, a megengedett hiányzás mértéke 

A foglalkozások maximum 10 %-ról való hiányzás megengedett, amely összesen 3 órát jelent. 

Amennyiben a Résztvevő ennél nagyobb mértékben marad távol a képzéstől, az a Képzési szerződés 

megszűnését vonja maga után.  

Az ismeretek számonkérésének módja  

1. Reflektált munkanapló készítése a nem kontakt szakaszban elvégzett feladatokról a nem kontakt 

szakasz zárásáig (1-2 oldal).  

2. A záródolgozat legalább 2 órából álló tematikai egység óraterveit tartalmazza a választhatóság és a 

differenciálás jegyében, különös tekintettel a tehetségek fejlesztésére. A dolgozatokat elektronikus 

formában a képzés utolsó kontakt alkalmát követő 2 héten belül kell feltölteni az online 

képzésmenedzsment rendszerbe.  

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 

• részvétel a foglalkozások minimum 90%-án; 

• a reflektált munkanapló és a záródolgozat legalább „megfelelt” szintű teljesítése. 

 

További információk, kapcsolattartás 

E-mail: pedagogus.kepzes@ntk.hu 

 


