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„MENTOR(H)ÁLÓ 2.0 PROGRAM” 
 

 

MEGHÍVÓ  
15 ÓRÁS „RÖVID KÉPZÉSRE” 

 

Kedves Kollégák! 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt és Kollégáit a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 sz. Mentor(h)áló 2.0 Program keretein belül a 
következő 15 órás képzésünkre. 
 

A képzés címe: Tehetséggondozás az iskolában 
 
A képzés helyszíne: Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kar, Szarvas, Szabadság út 4. (TÉRKÉP ITT!) 
 
A képzés időpontjai: a 15 órás képzés 2 blokkban kerül megrendezésre az alábbiak szerint: 

1. időpont: 2015. augusztus 27. (csütörtök) 13.00 – 19.00 
2. időpont: 2015. augusztus 28. (péntek) 8.00 – 17.00 

 
A képzésben részt vevő oktatók: Lestyán Erzsébet, Nagy Jenőné, Kós Nóra, Szabóné Balogh Ágota 
 
A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a 6-10 éves gyermekek különböző nevelési-oktatási intézményeiben 
a tehetséges gyermekek felismerésére, azonosítására és fejlesztésére, megváltozott feladataival speciális tevékenységek 
szakszerű ellátására: 

 egyrészt az, hogy rendszerező áttekintést adjunk a tehetséggondozás elméleti hátteréről; 

 másrészt az, hogy az elméletet és a gyakorlatot egységét erősítve, bemutassuk a tehetséggondozó programok 
megvalósulását elősegítő tehetségműhelyek tevékenységét.  

 harmadrészt gyakorlati feladatokkal, játékokkal az a célunk, hogy a képzésen részt vevő gyakorló pedagógus még inkább 
képessé váljon a tanulók megismerésére, személyiségének fejlesztésére. 

 
A képzés tervezett témái: 
 

1. Tehetség kutatás és gondozás története 
2. A tehetség elméleti alapjai 
3. Tehetség és szocio-emocionális fejlődés 
4. Nemzeti Tehetség Program ismertetése, 
5. Kreativitás, pedagógiai alkalmazás 
6. Tehetségdiagnosztika 
7. Tehetségfejlesztő programok metodikája 
8. Gazdagító programok 
9. Alulteljesítés, tanulási zavarok 
10. Pedagógus szerep a tehetségfejlesztésben 
11. Tanácsadás, egyéni fejlesztés 
12. Önismeret, személyiségfejlesztés, kommunikációs tréning 
13. Törvényi szabályozások 
14. Szakmai gyakorlat 
15. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szervezetei 

 

FONTOS: A képzésen való részvételről (15 óra) a résztvevők igazolást kapnak, mely a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet a 
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 
kedvezményeiről 5. § (1) (3) c) (6) pontjai alapján elszámolható (a kötelező hétévenkénti pedagógus továbbképzés 120 órájának 
25 százaléka mértékéig).  
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A jelentkezés módja és ideje: 

 a jelentkezéseket a mellékelt jelentkezési lapon e-mailben a lestyanerzsebet@gmail.com címre várjuk, 

 jelentkezési határidő: 2015. augusztus 21. (péntek) 12.00 óra (kérjük a határidő betartását), 

 minden intézményből 1 jelentkezési lapot várunk, amelyen az intézmény összes jelentkezője szerepel.  

Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 


