
 

 

 

 

 

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS 
 

 

 

Szolgáltató intézmény neve és pontos címe:  

K+F Stúdió Kft. 4032 Debrecen, Tarján u. 55 

Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége: 

Mező Katalin kata.mezo1@gmail.com +36-30-4849779 

 

 

Célcsoport: pedagógusok 

 

A képzés célja:    

A különböző tehetségterületeken tehetséges és/vagy felzárkóztatásra szoruló tanulók 

felismerését és gondozását lehetővé tevő módszerek bemutatása, gyakoroltatása  
 

A képzésen olyan kérdésekre kapnak gyakorlat-centrikus választ a résztvevők mint: 

Hogyan állapítható meg, hogy egy tanuló milyen téren tehetséges és/vagy szorul 

felzárkóztatásra? Melyek a tehetségsegítés és/vagy felzárkóztatás jellegzetes módszerei? 

Hogyan hozhatunk létre tehetséggondozó és/vagy felzárkóztató programot? Hogyan 

ellenőrizhető, hogy valóban hatékony volt-e a programunk?  

 

A képzés főbb tartalmi elemei: 

    1. Elméleti alapok 

     2. A tanulók megismerésének módszerei 

    3. Tehetséggondozás, felzárkóztatás a humán tárgyakban 

    4. Fejlesztő program/terv készítése 

    5. Out-door élménypedagógiai programlehetőségek  

    6. Zenei tehetséggondozás/felzárkóztatás 

    7. Tudományos tehetséggondozás 

    8. Tehetséggondozás drámapedagógiai eszközökkel  

 

Kulturális programok:  

termálfürdő (ingyenes), városnézés (ingyenes), az augusztus 20- i virágkarnevál 

megtekintése (ingyenes); részvétel a virágkarnevál ingyenes kísérő programjain (táncház, 

sörkarnevál stb. rendezvényekre lehet számítani), állat- és növénykert (önköltséges) 

látogatása, Déri Múzeum látogatása (önköltséges).     
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A képzés módszerei:   

Kisebb részben előadás, nagyobb részben egyéni, páros és csoportos gyakorlatok. 

 

Fejlesztendő kompetenciák:  
pedagógiai diagnosztika, egyéni és csoportos fejlesztő  programok kidolgozása 

 

A továbbképzés óraszáma: 30 óra 

 

Tervezett időpont: 2015. augusztus 17-22. 

 

A továbbképzés javasolt időtartama (érkezés napja – távozás napja feltüntetésével): 

 

Tervezett helyszín (pontos címe, elérhetősége, megközelítése): 

 

Kossuth Lajos III. Kollégium (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)  

A kollégium a Debrecen zöldövezeti részén fekvő Egyetemvárosban (a Nagyerdőn) a 

strand, az élményfürdő, a stadion, a csónakázótó és a Nagyerdei Kultúrpark (állatkert, 

vidámpark) szomszédságában; a Debreceni Egyetem főépülete mögött helyezkedik el. 

Elhelyezés: 3 ágyas szobákban, a szobákban és/vagy előterükben van a zuhanyzó és a 

WC. A házban lift is működik. Ingyenes parkolási lehetőség a gépjárművel érkezők 

számára.  

Megközelítés: a vasúttal érkező vendégek az állomás előtt szállhatnak fel az 1-es 

villamosra, s a az Egyetem téri megállónál kell leszállniuk. Onnan 2 perces séta vezet a 

kollégiumig. 


