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A Veszprémi Érseki Főiskola Tehetségpedagógiai Műhelye 

„nem csak pedagógusoknak” 

2021/22. tanév 

 

Az őszi félév programja 
 

1) „Nyissunk közösen!” 

Első műhelyünk célja, hogy találkozzunk az érdeklődő pedagógus kollégákkal, 

megosszuk velük terveinket az induló tehetséggondozás műhellyel kapcsolatban 

és meghallgassuk őket saját elképzeléseikről és szükségleteikről. 

Időpont: 2021. október 22 (péntek), 17-19 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Program: 

 „A tehetséggondozás műhely gondolata és küldetése” – Dr. Sebestyén 

József Rektor VÉF 

 „A tehetséggondozás műhely, mint az önfejlesztés, tudás- és tapasztalat-

megosztás pedagógus közössége.” Tervek, szándékok és megvalósítás a 

szervező facilitátorok szemével – Fehér Csaba, Pintér Márta, Tanai Judit. 

 „A pedagógus szükségletei és tapasztalatai a tehetséggondozásban.” 

Együttgondolkodás és kerekasztal beszélgetés a megjelent kollégákkal. 

 

2) „Jó gyakorlataink.” 

A második műhelyen azt a folyamatot indítjuk el, amelyben kollégák 

megosztják kezdeményezéseiket, módszereiket és azok tapasztalatait.  Az indító 

megosztást követő műhelybeszélgetés mindnyájunknak lehetőséget ad a 

kapcsolódásra, további megosztásokra, kérdések, nehézségek felvetésére, tehát 

az együttgondolkodásra.  

Időpont: 2021. november 26 (péntek), 17-19 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Dr. Pintér Márta 

Program: 

 „A tehetséges tanulók helye az osztályközösségben. Szeretjük-e a 

tehetséges gyerekeket?” Válaszkeresés egy szociometriai vizsgálat 

tükrében – Kozicsné Ujvári Tímea, Tóvárosi Általános Iskola, 

Székesfehérvár 

 „A diákközpontú megközelítés a tehetséggondozásban.” A diákközpontú 

megközelítés a kémia tanításában; az alkalmazott módszerek 

eredményessége az online oktatásban; a tanuló egyéni felelősségének 

alakulása a folyamatban – Merencsicsné Rigó Ida, VSZC Ipari 

Technikum 

 Műhelybeszélgetés a jelen lévő kollégákkal. 
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3) Esetfeldolgozó pedagógus Bálint-csoport – fókuszban a 

tehetséggondozás. 

A csoport a tehetséggondozás területén adódó nehéz kapcsolati esetek 

(pedagógus – diák, pedagógus – szülő, pedagógus – pedagógus) közös 

feldolgozására ad lehetőséget a Bálint-csoport módszertana szerint, képzett 

facilitátor vezetésével, biztonságos, támogató környezetben. 

Időpont: 2021. december 17 (péntek), 17-19 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Dr. Pintér Márta 

Program: 

 A csoport működésének rövid bemutatása után a résztvevő pedagógusok 

bármelyike által hozott 1-2 nehéz esetet dolgozzuk fel. Tapasztalatok 

szerint egy eset közös feldolgozása segít az esethozónak az elakadás 

kezelésében és felismerésekhez vezetheti a részt vevő kollégákat saját 

pedagógusi működésükben.  
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A tavaszi félév programja 

 

1) „Jó gyakorlataink ” 

Ezen a műhelyen folytatjuk azt a folyamatot, amelyben tehetséggondozó, 

tehetségfejlesztő kollégák megosztják programjaikat, kezdeményezéseiket, 

módszereiket és azok tapasztalatait. Az indító megosztást követő 

műhelybeszélgetés mindnyájunknak lehetőséget ad a kapcsolódásra, további 

megosztásokra, kérdések, nehézségek felvetésére, tehát az együttgondolkodásra. 

A műhely végére kibontakozó közös tudás- és tapasztalatanyag mindnyájunk 

számára adhat hasznosat és előre vivőt további munkánkban. 

Időpont: 2022. február 18. (péntek), 16-18 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Tanai Judit  

Program:  

 A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tehetséggondozó 

Munkaközösségének bemutatkozása és jó gyakorlataik megosztása.  

 „Tehetséggondozás a lakótelep közepén – a Veszprémi Báthory István 

Sportiskolai Általános Iskola tehetségútja.” – Czaun Ildikó, a Veszprémi 

Báthory István Sportiskolai Általános Iskola tehetségkoordinátora, 

mesterpedagógus, mentortanár, és tanító. 

 

2) Esetfeldolgozó pedagógus Bálint-csoport – fókuszban a 

tehetséggondozás. 

A csoport a tehetséggondozás területén adódó nehéz kapcsolati esetek 

(pedagógus – diák, pedagógus – szülő, pedagógus – pedagógus) közös 

feldolgozására ad lehetőséget a Bálint-csoport módszertana szerint, képzett 

facilitátor vezetésével, biztonságos, támogató környezetben.  

Időpont: 2022. március 25. (péntek), 16-18 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Dr. Pintér Márta 

Program:  

 A Bálint-csoportban a decemberben megtartott első Bálint-alkalmunk 

módszertanát követjük. Az újonnan érkezők szükségleteit szem előtt 

tartva, ezúttal is a csoport működésének rövid bemutatásával kezdünk. 

Majd a részt vevők bármelyike által hozott 1-2 nehéz esetet dolgozzuk fel. 

Tapasztalatok szerint egy eset közös feldolgozása segít az esethozónak az 

elakadás kezelésében, és felismerésekhez vezetheti a részt vevő 

kollégákat saját pedagógusi működésükben.  
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3) A speciális szükségletű, kettős különlegességű, tehetséges tanuló. 
A tehetséggondozásban is alapelv az egyenlő hozzáférés: hogy esélyt, 

támogatást kapjon minden egyes gyermek, akiben tehetség, ígéret, rejlik. 

Vannak azonban olyan sajátos helyzetek, amelyek átszínezhetik vagy 

elnyomhatják a tehetség napvilágra kerülését, amelyek akadályozhatják a 

tehetség felismerését. Ilyen sajátos helyzet például a hátrányos helyzet, a 

halmozottan hátrányos helyzet, a fogyatékosság, a sajátos nevelési igény vagy a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség. Viszont a tehetség ezekben a 

populációkban is jelen van – mintegy kettős vagy többszörös különlegességet 

alkotva.  

Időpont: 2022. április 22. (péntek), 16-18 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Tanai Judit  

Program: Egy speciális szükségletű, kettős különlegességű tehetség esete 

 A gyermekkor  

 Az eset a mentor szemszögéből 

 A különleges tehetség bemutatkozása és saját tapasztalatai. 

 

4) „Hol tartunk, hogyan tovább?”  
Az éves folyamatot záró és a továbblépésről gondolkodó műhely. 

Időpont: 2022. május 27. (péntek) 16-18 óra. 

Helyszín: Veszprémi Érseki Főiskola, 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. 

Facilitátor: Dr. Pintér Márta, Dr. Sebestyén József 

Program:  

 Reflexióink, tapasztalataink, terveink a közös folyamattal és a folytatással 

kapcsolatban. 

 


