A kategória: Kiváló tehetséggondozó

1. A jelölt adatai
Név:
Születési hely, idő:
Postacím:
Jelenlegi vagy legutóbbi munkahely/szervezet/intézmény:
Személyes elérhetőségek (e-mail-cím és telefonszám):
A jelölt végzettsége és szakképzettsége (válassza ki a megfelelőt – több választás is lehetséges):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doktori (vagy annak megfelelő tudományos fokozat)
posztgraduális
egyetem
főiskola
középiskolai tanár
szakmai tanár/szakoktató/gyakorlati oktató
általános iskolai tanár
óvodapedagógus
gyógypedagógus
szociálpedagógus
pszichológus
egyéb:

A jelölt által tanított szaktárgyak (amennyiben releváns) vagy szakterület (legalább egy,
legfeljebb három adható meg):

2. Kitüntetések
•
•
•
•

Milyen állami vagy egyéb kitüntetéssel, elismeréssel rendelkezik a jelölt?
A jelölt oktatási, nevelési területen adományozható állami kitüntetései:
Egyéb, a tehetséggondozás területén adományozható díjak, kitüntetések:
Nemzetközi díj, elismerés:

3. Versenyeredmények
3.1. Kérjük, sorolja fel, hogy a jelölt tanítványai mely regionális versenyeken szereztek
1–3. helyezést az elmúlt öt évben! Legfeljebb 10 versenyeredmény tölthető fel.

Verseny

Tanuló/Csoport

Helyezés

Év

3.2. Kérjük, sorolja fel, hogy a jelölt tanítványai mely országos és/vagy nemzetközi versenyeken
szereztek döntőben helyezést az elmúlt öt évben! Legfeljebb 10 versenyeredmény tölthető fel.
Verseny

Tanuló/Csoport

Helyezés

Év

3.3. Kérjük, mutassa be legfeljebb 1500 karakter terjedelemben a jelölt versenyfelkészítésre
vonatkozó tehetséggondozó tevékenységét, módszereit!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

4. Kiemelkedő tanítványok
4.1. Kérjük, adja meg az előző öt tanévben/nevelési évben gondozott, egyéni versenyeken
kiemelkedő eredményt elért tanítványok létszámát! (Csak azok a tanítványok vehetők
figyelembe, akik a 3.1; 3.2; 3.3. kérdések szerint relevánsak.)
•
•
•
•

1–3 tanítvány
4–9 tanítvány
10–14 tanítvány
15 felett

4.2. Kérjük, adja meg az előző öt tanévben/nevelési évben gondozott, csapatversenyeken
kiemelkedő eredményt elért tanítványok létszámát! (Csak azok a tanítványok vehetők

figyelembe, akik a 3.1; 3.2; 3.3. kérdések szerint relevánsak, maximum 2 kategória
választható!)
•
•
•
•

1 db 2–5 fős csapat
1 db nagyobb létszámú csapat
több 2–5 fős csapat
több nagyobb létszámú csapat

5. A tehetséggondozói munka bemutatása tehetségterület szerint
Mutassa be a jelölt tevékenységét azokon a tehetségterületeken, amelyeken a jelölt
tanítványai kimagasló eredményeket értek el, legfeljebb 500 karakter terjedelemben!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

