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Akkreditált pedagógusképzés
(Alapítási engedély száma: 43/51/2014.; nyilvántartási szám: D/2191/2014.)

A Tehetségsegítő coaching a segítői beszélgetés egy speciális területe, mely a Kamasztér Alapítvány 10 éves
személyiségfejlesztő munkájának tapasztalatait gyűjti össze. A képzés a tehetséges fiatalok eredményességének
növelésére, én-hatékonyságuk megélésére fókuszál. A továbbképzést azon segítő foglalkozású szakembereknek
(tanároknak és tanítóknak, óvodapedagógusoknak, mentoroknak, nevelőknek, segítő foglalkozásúaknak)
ajánljuk, akik egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végeznek.
A tehetségsegítő coaching a problémamegoldást és a fejlődést szolgálja. Konkrét módszereket használó
készségeket (mentális támogatási technikák, kommunikációs és problémamegoldó eszközök,
személyiségfejlesztő módszerek) ismernek meg a résztvevők az oktatás során.
A képzés koncepciója: A képzés tréning formájában valósul meg, melynek során saját gyakorlatból hozott
példákon keresztül dolgozunk. A közös munka saját élményekkel, önismereti tapasztalatokkal segíti hozzá a
résztvevőket a tanultak elsajátításához. A továbbképzés kétharmadát gyakorlati foglalkozások teszik ki: egyéni,
páros és kiscsoportos munkák, akvárium- és strukturális gyakorlatok. A képzés az óvodáskorú gyermekek,
illetve az általános- és középiskolás fiatalok kommunikációs szinten történő fejlesztéséhez ad segítséget.
Gyakorlati módszereket kínál az ellenállás megszüntetésére, a felek közötti konfliktusok kialakulásának
elkerülésére és a hatékony együttműködésre.
Munkánk alapját – többek között – a következő modellek alkotják: (A program részletes ismertetését és az
ismeretek számonkérésének módját a PedAkkred rendszerben található jegyzék tartalmazza.)
− Gordon-féle kapcsolati modell, mely a tanár-diák kapcsolat minőségének javításához nyújt kommunikációs
eszközöket.
− Rogers-i segítő tevékenység alapelvei, melyek a fejlesztő attitűd kialakításában hatékonyak.
− Eric Berne személyiségmodellje, melynek szemléletmódja, könnyen kezelhető eszköztára megnöveli a
résztvevők önismeretét, kommunikációjuk hatékonyságát, tudatosságát és segítő munkájuk eredményességét.
A tréning eredményeképpen a résztvevő:
− mélyebb önismeretével tudatosabb segítői személyiséggé válik;
− kézzelfogható és széleskörű módszertani eszköztárral rendelkezik, melynek segítségével
− biztonságosan vezeti a segítői folyamatot;
− minőségi kapcsolatot képes kiépíteni a tehetséges fiatallal.
A képzés specifikációja: 2016-tól külön képzést tartunk SPORTPEDAGÓGIAI fókusszal. Erre a képzésre
olyan testnevelő tanárokat, edzőket, sporttehetségekkel foglalkozó pedagógusokat várunk, akik elkötelezettek a
tehetséges gyermekek egyéni fejlesztésében. A képzés a tehetségsegítésen kívül a sportolók mentális
támogatására, versenyre való felkészítésére, tudatos célmeghatározásra, a stressz kezelésére,
teljesítményfokozásra, motivációra, sikerélmény nyújtására fókuszál.
A Tehetségsegítő coaching időbeosztása: 30 órás tréning, mely három egymást követő napon (általában
péntek-szombat-vasárnap), napi 10 órában (10x45 perc) zajlik. Az órák között 10-15 perces rövid szünetek,
illetve egy 50-60 perces ebédszünet van. A tréning minden reggel 8.30-9.00 óra körül kezdődik és várhatóan este

18-19 óra körül végződik. A pontos kezdési időpontot minden esetben előre egyeztetjük a résztvevőkkel, mi
rugalmasak vagyunk e tekintetben (pl. esetlegesen tudunk igazodni a busz- vagy vonatérkezéshez).
A képzést vezeti Balog Edina Anna személyiségfejlesztő tréner, sportcoach. Referenciát biztosít a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Tehetséghidak Projektiroda, Csemer Patricia alprojektvezető. Telefon:
+36 (1) 361-4094, e-mail: csemer.patricia@tehetseg.hu.
A 30 órás akkreditált képzés díja 45.000 Ft, melyet a Kamasztér Alapítvány OTP Banknál vezetett 1170300620069823-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni a résztvevő
nevét és a „részvételi díj” kifejezést. Befizetési határidő: a választott képzési időpont előtti munkanap. A díj
magában foglalja a tananyagot és a vizsga díját is. (Az utazási, étkezési, valamint az esetleges
szállásköltségekhez sajnos nem áll módunkban hozzájárulni.)
Kedvezmények: 2-4 fő együttes jelentkezése esetén a részvételi díjból 10% kedvezményt adunk. Egy
intézményből 5, vagy annál több jelentkező esetén kérje külön ajánlatunkat.
A képzés helyszíne a Kamasztér Alapítvány tehetségpontja, melynek címe: 1051 Budapest, Zrínyi utca 5. (Duna
Palota), 4. emelet 407-es szoba. Intézményeknek legalább 12 fő együttes jelentkezése esetén lehetőségük van
saját helyszínre kérni a képzést.
Jelentkezés módja: A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot beszkennelve a kepzes@kamaszter.hu címre kérjük
visszaküldeni. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk. A képzést minimum 12 fő részvételével indítjuk.
Jelentkezési határidő: legkésőbb a választott képzési időpont előtt 5 nappal.
A képzéssel kapcsolatos bármilyen kérdésben szívesen állunk rendelkezésére a 30/912-2534-es telefonszámon
vagy a kepzes@kamaszter.hu e-mail címen keresztül.

