KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000849
Felnőttképzési engedélyszám: E/2021/000141

Az NTP-KOMP-M-22-0001 azonosító számú, „Komplex tehetségprogramok” című projekt keretében
megvalósuló,

„Tehetségbarát tanítási módszerek”
című felnőttképzési programhoz
A képzés célja
A képzés célja a széles spektrumú tehetséggondozó szemlélet megismertetése a mindennapi oktató-nevelő
munkát meghatározó szempontok alapján. A kreatív klíma, az aktív tanulás és a differenciálás jellemzőinek
megismertetése.
A képzés célcsoportja: Elsősorban pedagógusok (óvodapedagógusok, tanítók, bármely szakos tanárok).
A képzés óraszáma: 5 óra
A képzés során megszerezhető kompetenciák
•
•
•

Megismeri a széles spektrumú tehetséggondozó szemlélet alapvetésit.
Megismeri a tehetségklíma jellemzőit.
Megismeri a differenciálás jellemzőit, előnyeit, az érdeklődés mentén történő differenciálás
pedagógiai alapelveit.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei
•
•

felsőfokú egyetemi vagy főiskolai végzettség;
a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében felsorolt munkakörök betöltésére
jogosító szakok

A képzés tananyagegységei:
1. Tehetségről való gondolkodás, tehetségmodellek, aktív tanulás és tehetségklíma jellemzői. 2 óra (1,5
óra elmélet, 0,5 óra gyakorlat)
2. Differenciálás előnyei, lehetőségei, alkalmazása gyakorlat. 3 óra (2 óra gyakorlat, 1 óra elmélet)
A képzési program elérése: Az NTK ügyfélszolgálatán személyesen megtekinthető.
A képzésben részt vevő teljesítményének értékelése
A képzés közben az oktató az egyéni és csoportos feladatvégzés során követi az egyes résztvevők, illetve a
csoport előrehaladását, melyről a csoportra vonatkoztatva, valamint személyre szólóan is folyamatos
visszajelzést ad.

Képzés zárásához kapcsolódó értékelés: A képzés végén 8 kérdéses záró feladatlap megoldására kerül sor,
melynek követelményszintjei: 0-74 %: nem felelt meg, 75-100 %: megfelelt.
A képzés zárása:
A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány. A képzés sikeres elvégzését igazoló
tanúsítvány kiadásának feltételei: Aktív részvétel a képzésen; a felnőttképzési szerződésben meghatározott
hiányzási mérték betartása, a záró feladatlap „megfelelt” szintű teljesítése.
További információk – ügyfélszolgálat és panaszkezelés
A Nemzeti Tehetség Központ ügyfélszolgálati rendszert működtet: 9-16 óra között személyesen (1134 Bp, Váci
út 49.) elektronikus levélben (pedagogus.kepzes@ntk.hu) vagy telefonon áll az ügyfelek rendelkezésére.
A Nemzeti Tehetség Központ panaszkezelési rendjéről tájékoztatás az alábbi oldalon érhető el:
https://ntk.hu/wp-content/uploads/2022/02/Kulso_Panasz_rend.pdf

