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A képzés célja 

A résztvevők képessé váljanak a tehetséges tanulók szocio-emocionális készségeinek fejlesztésére, 
a tudatos életpálya-építés támogatására a mentorálási folyamatban. Ismerjék fel az iskolai 
környezetben problematikusnak és alulteljesítőnek mutatkozó, de kiemelkedő képességű tanulók 
egyéni erőforrásait. Segítse azon készségek fejlődését, amelyekkel támogatni tudják a hiányzó 
személyes tanulói erőforrások felkutatását, fejlesztését a mentor-mentorált kapcsolatban. 

 
 

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei 

• felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség; 

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. számú melléklete alapján tanári 
vagy szociálpedagógus vagy fejlesztő pedagógus vagy iskolapszichológus vagy gyógypedagógus 
vagy kollégiumi nevelő munkakör betöltésére jogosító szak, szakképzettség. 

• A jelentkező 12 évesnél idősebb diákokkal foglalkozzon, melynek teljesülését a 
jelentkezéshez benyújtott intézményvezetői igazolás alapján ellenőrizzük. 

• Online kontakt megvalósuló képzés esetében felhasználói szintű 
számítógépes (Office-programcsomag) és webhasználati ismeret. 

 

A képzés során elsajátítható ismeretek, kompetenciák 
A képzés eredményeként a résztvevők: 

• Megismerik a tehetségmentorálás alapelveit, képessé válnak a módszerek beépítésére 
saját pedagógiai tevékenyégükbe 

• Megismerik a szocio-emocionális készségek jellemzőit, fejlesztési lehetőségeit, 
• Képessé válnak az iskolában ellentmondásosan viselkedő tehetséges tanulók 

hozzáértő támogatására Képessé válnak a rezilienciát támogató külső és belső 
erőforrások azonosítására, 

• Megismerik a tehetséges tanulók életpálya-építésének kritikus pontjait, a döntési 
folyamatok többszempontú elemzésének és támogatásának alapelveit; 

• Képessé válnak személyre szabott, tehetséges tanulót fejlesztő szocio-emocionális 
cselekvési program kidolgozására, a célokhoz rendelt fejlesztő beavatkozások 
megvalósítására. 

  



 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 
• részvétel a foglalkozások minimum 90%-án; 
• záró esettanulmány készítése és „megfelelt” minősítése 

 
A képzés formája, módszerei 

 

A továbbképzési program döntően a résztvevők egyéni, páros és csoportos feladatmegoldására, 
interaktív tevékenységére épít. A továbbképzés során a résztvevők rövid előadások után 
gyakorlatokon keresztül ismerhetik meg a szocio-emocionális készségekre és az életpálya tervezésre 
irányuló tehetségmentorálás módszereit. Egy-egy tematikai egység általános felépítése a következő: 
elmélet, tapasztalati tanulásra építő gyakorlati feladatok és esetmegbeszélés. 

 
Az ismeretek számonkérésének módja 

 

1. A képzés során az elméleti ismeretek ellenőrzése két alkalommal történik, az egyik a képzés 
felénél, a másik a képzés végén, feladatválasztásos teszt formájában. Mindkét esetben a 
teljesítmény elvárt szintje 75%. 

2. Az ismeretek alkalmazás szintű elsajátításáról és a kompetenciák kialakulásáról a képzést 
záró esettanulmányi záródolgozat révén adnak számot a hallgatók/résztvevők, ennek 
terjedelme 6 ezer karakter szóközökkel, melyet a képzést követően két héten belül 
elektronikus formában küldenek el a megadott címre. A záró esettanulmány megfelelt 
minősítést kap, ha a résztvevő a képző által közreadott szempontrendszer tartalmi 
követelményeit teljesíti. 

 
 

További információk, kapcsolattartás 
 

E-mail: pedagogus.kepzes@ntk.hu 

mailto:pedagogus.kepzes@ntk.hu


 

 

 
 
 
 
 

 

 

Melléklet: a képzés időbeosztása 
 

 Téma 
Foglalkozási óra 
elm gyak 

1. alkalom 

Szocio-emocionális készségek és jelentőségük a 
személyiségfejlődésben  

1,5 2,5 

Gyakorlat és esetismertetés 0 1 
Az énkép és az önértékelés szerepe a tehetség 
kibontakoztatásában 

1 1 

A tehetség specifikus megnyilvánulásai 0 2 
Esetismertetés  0 1 

2. alkalom 

A kivételes teljesítmény motivációs háttere 1 1 

Iskolai helyzeteik és megoldásaik 1 1 

Esetismertetés 0 1 

A szociális kompetenciák és a társas környezet 
hozzájárulása a kivételes képességek fejlődéséhez 

0,5 1,5 

Kommunikációs megnyilvánulások, asszertivitás 
fejlesztése 

0 2 

Esetismertetés 0 1 

3. alkalom 

Szocio-emocionális jellemzők és kihívások 
tehetségek különleges csoportjaiban 

1 2,5 

A tehetségbarát környezet kialakítását segítő motivációs modell 0,5 0,5 

Esetismertetés 0 0,5 

Tehetséges diákok életpálya-építésének 
tervszerű támogatása 

1 2,5 

Esetismertetés, továbbképzés lezárása 0 1,5 

 

 


