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“Az oktatás 
a leghatalmasabb 
fegyver, amit arra 

használhatsz, 
hogy megváltoztasd 

a világot.”
– Nelson Mandela –
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KIEMELT UNIÓS PROJEKT KERETEIN BELÜL A NEMZETI TEHETSÉG KÖZPONT 
TÉRÍTÉSMENTES ONLINE PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEKET

KÍNÁL EGYÉNI ÉS NEVELŐTESTÜLETI JELENTKEZŐKNEK. 

A 2020-ban akkreditáltatott, a módosított Nemzeti Alaptanterv elvárásainak megfelelő 
30 órás továbbképzések online és személyes formában is megvalósulnak. 

A tehetségbarát társadalom kialakí-
tásának fontos pillére, hogy a pedagógu-
sok korszerű módszertani eszköztárral 
rendelkezzenek, komplex módon tudják 
segíteni tanítványaikat erősségeik meg- 
ismerésében, a teljesítmény elérésében, és 
tehetségük hasznosításában. 

A Nemzeti Tehetség Központ által akkreditáltatott pedagógus-továbbképzések témájukban is 
hiánypótlóak: a STEM-területeken történő tehetséggondozáshoz, az egyéni igényekre egyéni 
igényekhez alkalmazkodó fejlesztő tevékenységekhez, a tehetségek életpálya-építésének támoga-
tásához, valamint tehetségtámogató tanulásszervezési módok mindennapi pedagógiai munkához 
biztosítanak elméleti és gyakorlati hátteret. 

A Nemzeti Tehetség Központ képzései a XXI. századi igényekre reflektáló képzési formák 
(folyamatba ágyazott képzés, online képzésmegvalósítás) által a horizontális tudásmegosztásra és 
a tapasztalati tanulásban rejlő lehetőségekre is építenek.

Ingyenes

A legújabb nemzetközi és hazai 

tudományos eredmények felhasználása

A tehetséggondozás aktuális kihívásaira 

kínálnak megoldást

Képzéseink előnyei: 
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A tehetségek felismerését és fejlesztését célul tűző továbbképzés az objektivi-
tásra törekvő mérőeszközök változatosságával és használatuk feltételeivel 
ismerteti meg a résztvevőket. A tehetségazonosítást követnie kell egy széles 
körű programkínálatnak, mert a fejlesztő programokban történő tanulói 
részvétel váltja valóra a tehetségfelismerés alapvető célkitűzéseit.

A képzés során arra a XXI. századi iskolára fókuszálunk, amely a frontális 
oktatáson túl a nem formális és informális tanulásban rejlő lehetőségeket is 
előtérbe helyezi. Hatékony módszernek tekinti a tapasztalat és élményalapú 
projektoktatást, a gamifikációt, az IKT eszközök (mobileszközök, applikációk, 
szoftverek, VR és AR technikák stb.) alkalmazását, miközben a tehetségeseket 
a pályaorientáció terén támogatja, a kevésbé érdeklődőkben pozitív attitűdöt 
alakít ki.

A természet és a természeti környezet kínálta lehetőségek tudatos beépítése az 
oktató-nevelő munkába számos pozitívummal jár: jótékony hatás a fizikai és 
lelki egészségre; intra- és interperszonális terület fejlődése, a természet- 
tudományok iránti érdeklődés erősödése. A továbbképzés ezen munka eredmé-
nyességét támogatja a természet és a szabadtéri tevékenységek lehetséges 
módjainak bemutatásával.

A tehetségészlelés és tehetségfejlesztés 
lehetőségei az iskolában 

Kreatív élmény- és projektpedagógiai módszerek 
a természettudományos tehetséggondozásban 

A természet szerepe a tehetséggondozásban: 
a természetélménytől a biomimikriig 

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK
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Az iskolai személyre szabott támogatás, az intézményi tehetséggondozó 
programok tanulói igények szerinti alakítása szempontjából kulcsfontosságú, 
hogy a pedagógusok számára megfelelő információk álljanak rendelkezésre a 
tanulóik erősségeiről. Online csoportos mérési rendszerünk ebben nyújt 
segítséget, amelynek használatára biztosít felkészítést a folyamatba ágyazott 
továbbképzés.

Iskolai tehetségazonosítás online eszközökkel 

A tehetséggondozás egyik leghatékonyabb formája a tehetségek egyéni 
mentorálása. A továbbképzés a mentori tevékenységnek egy mellőzött, de igen 
lényeges területét öleli fel, amely a tehetségek szocio-emocionális készségeinek 
állapotfelmérésével és fejlesztésének módszertanával, és a tanulói életpálya-
tervezés gyakorlatával ismerteti meg a résztvevőket.

Szocio-emocionális készségek fejlesztése és az 
életpálya-tervezés támogatása tehetségmentorálással 

A Nemzeti alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a 
középpontba, amelynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az 
egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támoga-
tása biztosítja. A továbbképzés segíti a tehetségfejlesztés széles spektrumú 
szemlélete által a pedagógusok erre való felkészülését. 

Tehetségtámogató tanulásszervezés 

KÉPZÉSEINK
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A mentor támogatja, segíti mentoráltját, figyel lelki jóllétére, feltérképezi a 
segítő, gátló környezeti kapcsolatokat, segíti az új megküzdési stratégiák 
elsajátítását. Ennek folyamán a mentor részéről is nagyfokú bevonódásra van 
szükség: a meglévő pszichológiai ismeretek tudatos alkalmazására, a folyama-
tos önreflexióra. A továbbképzés az erre való felkészülést segíti.

Mentorálás a tehetséggondozásban 

A köznevelési törvényben deklaráltan megjelenik, hogy minden tanulónak joga, 
hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és 
oktatásban részesüljön, a kiemelten tehetséges tanulók pedig különleges 
bánásmódot igényelve támogatást kapjanak tehetségük kibontakoztatásához. 
A Nemzeti Alaptanterv a köznevelés vonatkozásában az aktív tanulást helyezi a 
középpontba, melynek eredményességét a támogató tanulási környezet, az 
egyénre szabott tanulási lehetőségek és a képesség-kibontakoztatás támoga-
tása biztosítja.

Komplex tehetségtámogatás az iskolában 

A portfólió lehetővé teszi a diákok teljesítményének folyamatos és változatos 
értékelését, ily módon a tehetségfelismerésben és a tehetségfejlődés nyomon 
követésében betöltött szerepe által képes támogatni a tehetséggondozás 
komplex tevékenységegyüttesét és folyamatjellegét. A portfólió egyre inkább 
elterjedő része a pedagógiai eszköztárnak, tehetséggondozásban betöltött 
szerepe még kevésbé ismert, módszertanának kidolgozása kezdeti fázisban 
tart. A portfólió használata ugyanakkor nagyban segítheti a tehetségvesztés 
elleni iskolai lépéseket, emellett pedig a program résztvevői a tehetséggon-
dozás reflektívebb művelésére lesznek általa képesek.

Tehetség-portfólió: A tanulói portfólió felhasználási 
lehetőségei a tehetséggondozás folyamatában 
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ELÉRHETŐSÉGEINK

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

Weboldalunk:
www.ntk.hu

https://tehetsegekmagyarorszaga.hu/tovabbkepzesek
Mobil: 

+36 70 640 3639; +36 30 625 7891
E-mail: 

pedagogus.kepzes@ntk.hu


