B kategória: Kiváló tehetségfejlesztő

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
Válassza ki a listából, hogy hogyan nyilvánul meg a jelölt értékteremtő pedagógiai attitűdje,
milyen oktatásszervezési és tanulásszervezési munkaformákat alkalmaz tevékenysége során!
Ezután mutassa be legfeljebb 1000 karakter terjedelemben a jelölt tehetséggondozói
tevékenységének módszertani jellemzőit!

•
•

•
•
•
•
•
•
•

egyéni fejlesztési programok alkalmazása
motivációs és tanulói kreativitást támogató eszközök és stratégiák alkalmazása a kettős
különlegességű tanulókkal való differenciált foglalkozás felzárkóztatási programok
keretében
az egyéni tevékenykedtetés lehetőségének megteremtése
a kutatásalapú tanulás átadása, tanítása
a tehetségfejlődést támogató környezet biztosítása
komplex tehetséggondozó programok kidolgozása és alkalmazása
a tehetséges tanulók önismeretének fejlesztése
a tanulók családi környezetének bevonása a tehetséggondozás folyamatába
egyéb:
............……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………

4. Tevékenységek, programok
Válassza ki a listából, hogy milyen tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységet folytat
a jelölt! Mutassa be röviden a kiválasztott tevékenységeket, legfeljebb 1000 karakter
terjedelemben!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

erdei iskolai programok
terepgyakorlatok
kulturális programok
a tehetséges diákok tehetségét, produktumait felvonultató programok
rekreációs programok
az önismeret fejlődését támogató foglalkozások
a társadalmi beilleszkedést támogató programok
önképző körök
szakkörök
táborok
egyéb:
...........................………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………

5. Tanítványok
Mutassa be néhány mondatban a jelölt kiemelkedő tanítványainak/mentoráltjainak rövid
életpályáját az elmúlt 5 évre visszamenőleg, legfeljebb 1000 karakter terjedelemben!

Ha volt köztük hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és/vagy különleges
bánásmódot igénylő (szakértői véleménnyel rendelkező) tanítvány, erre is térjen ki!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

