B. kategória: „Kiváló tehetségfejlesztő”
Azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg folyamatos
kiemelkedő tehetséggondozó munkát végeztek, amely különösen a módszertani kiválóságban
nyilvánult meg: a pedagógiai módszerek személyközpontú, kreatív alkalmazásában vagy új
módszertani elemek kifejlesztésében, valamint munkájukat értékteremtő pedagógiai attitűd jellemzi
(pl. hátrányos helyzetű vagy sajátos nevelési igényű gyermekek és fiatalok körében végzett
tehetségfejlesztés).
Jelölt lehet: bármely óvodapedagógus, pedagógus, szakoktató, mentor, pszichológus,
tehetséggondozó szakember, felsőoktatásban dolgozó szakember.
Ajánló lehet: (egy jelölt esetén 2 ajánló szükséges az alábbiak közül):
−
−
−
−

tehetséggondozásban részesülő diákok/mentoráltak valamely szülője (vagy a szülői közösség
tagja);
18. életévét betöltött diák, illetve volt diák (35 éves korig);
köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője, vezető helyettese vagy civil
szervezet vezetője, vezető helyettese;
egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben vagy tehetségsegítő
programban dolgozó pedagógus, illetve más szakképzettségű tehetséggondozó szakember.

A díjjal járó támogatás összege 400.000 Ft. A díjazottak várható létszáma 20 fő.

A kitöltést segítő kérdéssor:

Az 1. jelölő adatai
1. jelölő neve
E-mail-cím
Kérjük, az 1. jelölő fogalmazza meg röviden – 500 karakter terjedelemben –, hogy miért tartja jelölésre
érdemesnek a jelöltet! Térjen ki arra is, hogy milyen kapcsolatban áll a jelölttel (pl. tanítvány, kolléga
stb.)!

A 2. jelölő adatai
2. jelölő neve
Kérjük, a 2. jelölő fogalmazza meg röviden – 500 karakter terjedelemben –, hogy miért tartja jelölésre
érdemesnek a jelöltet! Térjen ki arra is, hogy milyen kapcsolatban áll a jelölttel (pl. tanítvány, kolléga
stb.)!

1. A jelölt adatai
Név
Születési hely
Születési idő
Postacím
E-mail
Telefon
Jelenlegi vagy legutóbbi munkahely/szervezet/intézmény
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. Módszertani kultúra
Válassza ki a listából, hogy hogyan nyilvánul meg a jelölt értékteremtő pedagógiai attitűdje, milyen
oktatásszervezési és tanulásszervezési munkaformákat alkalmaz tevékenysége során!
-

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:

Mutassa be – legfeljebb 1000 karakter terjedelemben – a jelölt tehetséggondozói tevékenységének
módszertani jellemzőit!

4. Tevékenységek, programok
Válassza ki a listából, hogy milyen tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységet folytat a jelölt!
-

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:

Mutassa be röviden a kiválasztott tevékenységeket, legfeljebb 1000 karakter terjedelemben!

5. Tanítványok

Mutassa be néhány mondatban a jelölt kiemelkedő tanítványainak/mentoráltjainak rövid életpályáját
az elmúlt öt 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!
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