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1. A KURZUS OKTATÓI: DR. HABIL BIRÓ MELINDA   

 

2. A KURZUS CÉLJA:  
A kurzus célja, hogy a hallgató ismerje meg a tehetséggondozás elméletét, és váljon képessé 
a tehetséges gyermek felismerésére, azonosítására.  A kurzus célja, hogy a hallgató ismerje 
meg a tehetséggondozás jellemzőit a mindennapi iskolai gyakorlatban, a sikeres mentorálas 
ismérvei. A tehetség fogalmának, jellemzőinek, a sporttehetségnek és a tehetséges tanulók 
sajátos személyiségtulajdonságainak a megismerése. A hatékony tehetséggondozás, 
mentorálas technikái, jellemzői. A mentor feladatai, tevékenysége, eszközrendszere. A 
mentorálas helye és szerepe az iskolában. Az egyéni bánásmód. 

 

3. A KURZUS ÜTEMEZÉSE, TANANYAGA 

időpont téma megjegyzés 
1.  
 
 
2.  
 

A félév indítása, követelmények, a beadandó feladatok 
kritériumainak tisztázása.  
 
A tehetség fogalma, jellemzői. A tehetség meghatározása. 
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3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
 
14. 

A tehetségmodellek, és a tehetség meghatározásának története. 
 
A sporttehetség meghatározása, sajátosságai és tehetségmodellei.   
 
Sportágválasztás ismérvei. Tehetség felismerés, tehetség 
kiválasztás, tehetség gondozás. 
 
Kiválasztás és a beválás. A tehetséggondozás folyamata, és módja. 
  
Tehetséggondozás a mindennapi iskolai gyakorlatban. 
Tehetséggondozás a gyakorlatban - meghívott előadó. 
 
A sikeres mentorálas ismérvei.  
A hatékony tehetséggondozás, mentorálas technikái, jellemzői.  
 
A mentor feladatai 1. A mentor tevékenysége, eszközrendszere. 
A mentorálas helye és szerepe az iskolában. 
 
Eredményességet meghatározó tényezők. A tehetségkritériumok. 
Intraperszonális tényezők.   
 
Eredményességet meghatározó tényezők. A tehetségkritériumok. 
Interperszonális tényezők.   
 
Egy konkrét példa megtekintése a gyakorlatban 
(akadémialátogatás). 
 
Sporttehetség a kutatásokban. A különféle sportágakban 
megjelenő kutatások alapján vizsgálni a tehetség kibontakoztatását 
befolyásoló tényezőket. 

  
Zárthelyi dolgozat írása 

 
 

 
4. FÉLÉVKÖZI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK  

A kurzus sikeres teljesítéséhez egy beadandó anyagot kell készíteni (terepmunka alapján), 
valamint egy zárthelyi dolgozatot kell írni. A félév teljesítéséhez mindkettőnek a minimum 
elégséges szintet el kell érnie! 
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5. ÉRTÉKELÉS MÓDJA  

Gyakorlati jegy. A zárthelyi dolgozat (100 pontos - 60%-tól 2-es, 70%-3, 80%-4, 90%-5) 
és a beadandó anyag értékeléséből képzett osztályzat.  

 
Beadandó anyag készítése:  
Egy sportág (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, atlétika, vízilabda, stb) akadémiai 
munkájának a feltérképezése és interjú készítése a (vezetővel, edzővel, beiskolázási 
koordinátorral, stb), és ez alapján egy bemutató készítése és annak PPT prezentálása. 
 
Zárthelyi dolgozat: 
• a félév témaköreiből, a kötelező irodalomból (előre egyeztetve).  
• időpontja: 2020. december 01. péntek  
• javítás: 2020. december 08. péntek 

 
Online oktatásra áttérés esetén a beadandó dolgozat marad, de annak bemutatása  
természetesen online formában történik, valamint a Zh dolgozat helyett 100 pontot 
érő (több részfeladatból álló) feladat elkészítése lesz a követelmény. 
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8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 
Az oktató elérhetősége: Dr. Biró Melinda biro.melinda@sport.unideb.hu  
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Debrecen, 2020. szeptember. 01 
 

 Dr. habil. Biró Melinda sk. 
   egyetemi docens  

 
A kurzussal és a követelmények teljesítésével kapcsolatos kérdésekben a Debreceni Egyetem 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe az 
irányadók. 


