C. kategória: „Kiváló tehetségsegítő”
Olyan személyek javasolhatók, akik legalább 5 évre visszamenőleg folyamatos kiváló tehetségsegítő
tevékenységet végeztek, amelynek jelentős hatása igazolható a tehetséges gyermekek, fiatalok
körében (pl. köznevelési intézményhez vagy civil szervezethez kapcsolódó tehetséggondozó műhely
működtetése; bármilyen, egyéb szervezett keretek között végzett tehetségsegítés, tehetséghálózatfejlesztés; országos, regionális vagy szakterülethez kapcsolódó tehetségsegítő szervezőmunka,
programszervezés).
Jelölt lehet: bármely óvodapedagógus, pedagógus, szakoktató, mentor, pszichológus, felsőoktatásban
dolgozó szakember, bármely szakképzettségű tehetséggondozó vagy tehetségsegítő szakember.
Ajánló lehet: (egy jelölt esetében 2 ajánló szükséges az alábbiak közül):
−
−
−
−

szülő, akinek gyermeke a jelölt tehetségsegítő tevékenységében érintett (vagy érintett volt);
18. életévét betöltött diák/mentorált vagy volt diák/mentorált (35 éves korig);
egy, a jelölt tevékenysége által érintett, köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vagy
civil szervezet vezetője vagy vezető helyettese;
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 10 fő.

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
Mutassa be a jelölt szakmai teljesítményét, legfeljebb 2000 karakter terjedelemben! Térjen ki a
tehetségsegítés terén alkalmazott eszközökre, stratégiákra, a tehetségsegítés keretében végzett
feladatokra, illetve az érintettek körére!
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