
         
A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara 

 
szeretettel hívja és várja  

 
a tehetséggondozás témájában érdeklődő pedagógusokat 

 

Tehetségeink gazdagítása  
 

című online előadássorozatán 
 
Az előadássorozat célja a Kar regionális vonzáskörzetében lévő óvodákkal, általános és középiskolákkal 
megvalósuló szakmai együttműködés, jó gyakorlatok megosztása a tehetséggondozás elméleti és 
módszertani kérdésköreiben. 
 
Tervezett program: 
 
1. alkalom: 2021. március 23. (kedd) 17.00 – 18.30 

Képességek kibontakoztatása a tehetséggondozás tükrében 
 

2. alkalom: 2021. április 20. (kedd) 17.00 – 18.30 
Pedagógusi módszertani eszköztár mint a tehetségek segítésének forrása 
 

3. alkalom: 2021. május 18. (kedd) 17.00 – 18.30 
 Tehetséggondozás mint komplex személyiségfejlesztés 
 
4. alkalom: 2021. június 22. (kedd) 17.00 – 18.30 

A tehetséggondozás jó gyakorlatai és szempontrendszere 
 
Az előadássorozat ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7l1q4FbMvUC0Hr8_SCvN06w1dS6E38NGvvbcX3FdHU5
URFJNSlBJODJLNkFNNlFBTjNVUjlHTVdGTC4u  

A rendezvények az MS Teams-alkalmazás segítségével kerülnek megvalósításra, a részvételhez 
szükséges információkat a jelentkezők számára az előadások előtt e-mailen megküldjük. 
 
A rendezvénysorozat végén a résztvevők számára továbbképzési igazolást* állítunk ki a jelenlét 
óraszáma alapján. Kérjük, jelezzék igényüket a regisztráció kitöltésekor. 
 
Kapcsolat: Fehér Ágota egyetemi tanársegéd (feher.agota@kre.hu)  
 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Kollégákat! 
 

* A képzés a megfelelő jogi feltételek esetén a munkáltató döntése alapján számítható be a pedagógusok kötelező hétévenkénti továbbképzésébe. 
 
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet alapján: 
5. § (1) A hétévenkénti továbbképzés - egy vagy több továbbképzés keretében - legalább százhúsz tanórai foglalkozáson való részvétellel és az 
előírt tanulmányi követelmények teljesítésével valósul meg. E rendelkezések alkalmazásában a tanórai foglalkozások időtartama negyvenöt perc. 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt hétévenkénti továbbképzés legfeljebb huszonöt százaléka teljesíthető az e bekezdésben foglaltak útján együttesen: 
[…] 
d) harminc foglalkozási óránál rövidebb, nem akkreditált képzésben való részvétellel, amennyiben a képzési idő legalább az öt órát eléri, 
(6) A (3) bekezdésben felsoroltakon való részvétel esetében a továbbképzés beszámításához az szükséges, hogy a munkáltató a részvételről 
kiállított okirat vagy a képzési program, illetve a résztvevő írásbeli beszámolója vagy a kutatást vezető intézmény, kutatóhely igazolása, a szak-
tanácsadó értékelése, elemzése alapján a továbbképzést elfogadja.                                    (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700277.kor) 
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