
 

Kamasztér Alapítvány  

  
 

   

Regisztrált Tehetségpont  +36 30 9122-534 

1072. Budapest, Dob utca 52.  iroda@kamaszter.hu 

III. emelet 1 ajtó.  www.kamaszter.hu   

 
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 ajánljuk, akik egyéni vagy 

kiscsoportos fejlesztést végeznek. 

 

A tehetségsegítő coaching a problémamegoldást és fejlődést szolgálja. Konkrét módszereket 

használó készség (mentális támogatási technikák, kommunikációs és problémamegoldó 

eszközök, személyiségfejlesztő módszerek), melyeket a képzés során megismernek a 

résztvevők. 

 

A képzés koncepciója: A képzés tréning formájában valósul meg melynek során saját 

gyakorlatból hozott példákon dolgozunk. A közös munka saját élményekkel, önismereti 

tapasztalatokkal segíti hozzá a résztvevőt a tanultak elsajátításához. A továbbképzés 

kétharmadát gyakorlati foglalkozások teszik ki, egyéni, páros és kiscsoportos munkák, 

akvárium és strukturális gyakorlatok. A képzés az óvodáskorú gyermek, 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 a következő modellek alkotják: Gordon-féle kapcsolati modell, mely a 

tanár-diák kapcsolat minőségének javításához nyújt kommunikációs eszközöket. A Rogersi 

segítő tevékenység alapelvei, melyek a fejlesztő attitűd kialakításában hatékonyak. Eric 

Berne személyiség modellje, melynek szemléletmódja, könnyen kezelhető eszköztára 

megnöveli a résztvevők önismeretét, tudatosságát és segítő munkájuk eredményességét. 

Valamint coaching technikák és támogató kérdések a problémák megoldására. 

 

A program részletes ismertetését, és az ismeretek számonkérésének módját a pedakkred 

rendszerben található jegyzék tartalmazza. A 30 órás akkreditált képzés díja 60.000 Ft, 

melyet a Kamasztér Alapítvány Magnet Banknál vezetett számlájára kell befizetni: 16200106-

11654892. A díj magába foglalja a tananyagot és a vizsga díját is.  

 

A képzés helyszíne: Intézményeknek minimum 12 fő jelentkező esetén lehetőségük van saját 

helyszínükre kérni a képzést. A képzést vezeti: Balog Edina Anna személyiségfejlesztő 

tréner, sport coach.  

 

Referenciát biztosít a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Tehetséghidak 

Projektiroda. Telefon: +36 (1) 361 4094, e-mail: csemer.patricia@tehetseg.hu   
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