
 
 

 

 

 

Tisztelt Tehetségbarát Pedagógusok! 

 

A Nemzeti Tehetség Központ kiemelt célja, hogy minél több pedagógus rendelkezzen korszerű tehetséggondozási 

ismeretekkel, jól használható módszertani bázissal. Innovatív szemléletű, korszerű módszertani elemeket nyújtó 

képzési programjainkon az elmúlt időszakban közel 3 000 magyarországi pedagógus vett részt. Visszajelzéseik 

alapján pedig folyamatosan fejlesztjük képzéseinket, bővítjük portfóliónkat. 

Célunk, hogy a pedagógusok ezt a tudást Kárpát-medencei magyar tanulók javára kamatoztassák, így 

térítésmentesen kínálunk becsatlakozási lehetőséget online megvalósítható képzéseinkre. 

Online kontaktformás képzési programjaink az ismeretátadás mellett az önálló tanulás és közös megbeszélés 

lehetőségeit hordozzák, amelyek során a tehetséggondozás iskolai keretekben történő megvalósítását segítő, 

illetve a tehetségazonosítástól kezdődően a tehetséggondozás folyamatát lépésről lépésre bemutató program 

mellett a mentorálás speciális területét is megismerhetik képzéseinken.  

 

Jelenleg a következő 30 órás képzéseinkre lehet jelentkezni: 

„Komplex tehetségtámogatás az iskolában” című képzésünket azoknak a pedagógusoknak ajánljuk, akik a széles 

spektrumú tehetséggondozás témájával szeretnének megismerkedni, és a következő kérdésekre keresnek 

válaszokat: „Hogyan teremthető meg a tanórákon a kreatív klíma?”, „Milyen feltételei vannak a 

tehetségtámogató tanulásszervezésnek?”, „Mi a szerepe az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban?”, 

„Hogyan lesz a portfólió a tehetségtámogatás eszköze?” 

„A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés lehetőségei az iskolában” című képzés az objektivitásra törekvő 

mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel ismerteti meg a résztvevőket, előkészítve a széles 

körű programkínálat kidolgozását és megvalósításának kereteit. 

Figyelmükbe ajánljuk továbbá a 4x4 kontaktórás „Felkészítés az intézményi tehetségkoncepció kialakítására, 

tehetséggondozó programok kidolgozására és megvalósítására” című továbbképzésünket, amely többek között 

a Nemzeti Tehetség Programhoz kapcsolódó pályázati programok összeállítását is segíti.  

 

Képzéseinket online formában bonyolítjuk le, rendszerint a délutáni idősávban.  

Előzetes jelentkezés a képzésekre 

 

Amennyiben képzéseink felkeltették érdeklődését, kérjük, jelezze előzetes részvételi szándékát oldalunkon.  

 

 

 

 

https://tudasbazis.ntk.hu/online-kepzesi-lehetosegek-a-karpat-medenceben/


 

 

Kérjük, tekintse meg honlapunkat, két tehetséggondozó témájú online előadásunkat külön is figyelmébe 

ajánlom:  

„A feladat hozza létre a tehetséget – tehetségbarát tanulási klíma kialakítása” című előadás a Nemzeti Tehetség 

Központ kutatási eredményei alapján a mindennapi nevelő-oktató munkában jól használható, praktikus 

módszerek alkalmazásába nyújt betekintést. Az előadás fő kérdései: Mi jellemzi a tehetségklímát? Mi a szerepe 

az aktív tanulásnak a tehetségkibontakoztatásban? Milyen tehetségfejlesztő tanulási helyzetek segítik elő, hogy 

a potenciál produktummá formálódjon? 

Az „Aranykalapácsok és tündérigék – a tehetség szolgálatában” című előadás célja, hogy a tehetséggondozás 

komplex folyamatára rálátást biztosítson, kiemelve ebben az óvodáskor mint szenzitív időszak lehetőségeit. Az 

előadás fókuszpontjai: Milyen lehetőségeket rejt a 4-6 éves kor a tehetséggondozás szempontjából? Melyek az 

óvodai tehetségtámogatás aranykalapácsai, amelyek hozzájárulnak, hogy a gyermekek a tehetségükkel jól 

gazdálkodjanak? Hogyan segítik a mesék a tehetségkibontakoztatást – egész életen át? 

 

Kérdés esetén kollégáink készséggel állnak rendelkezésre, az alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2021. április 12.  

Tisztelettel: 
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E-mail: pedagogus.kepzes@ntk.hu 

Telefon: 06-30-998-5577 
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