Erdélyi magyar
tehetségígéretek
Csíkszeredában (NTPHTTSZ-20-00) című
projektje

Beszámoló
Tanulói munkák
Győr, 2021. 05. 02.

A képzés megvalósulása, időtartama:
Az alkalmak a zoom és miro whiteboard alkalmazásokkal valósultak meg január 23. és
március 27. között szombatonként délelőtt.

Szervezők:
Pölnicz Ilona – Köllő Zsófia

A képzést tartotta:
Némethné Szigethi Katalin – szocálpedagógus, mentálhigiénés szakember
Németh Mátyás – ifjúsági csoport vezető, fejlesztő
Dr. Mészáros Attila – pedagógus, pszichológus
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A jelenlétet ellenőriztem:

Matyi

1. Alkalom – 2021.01.27
Témakörök:
 Ismerkedés – Bemutatkozás
 A résztvevők megismerik egymást.
 Mindenki elmondja, hogy milyen tantárgyakat szeret az iskolában, mit szeret odahaza
csinálni.
 Megbeszélik, hogy mitől félek, mi az amit elvárok, miért jelentkeztem és mit tudok
ennek a csoportnak én adni.
I. Blokk:
-

Bejelentkező kör: Képzés bemutatása
Képzést vezetők rövid bemutatkozása
Diákok rövid bemutatkozása:
 Hol laksz?
 Milyen iskolába jársz?
 Kedvenc tárgyad?
Gyakorlat: Van még 3 perced.
 Három mondat, amit még fontosnak tartasz magadról elmesélni
Gyakorlat: Keresztnév + 1 pozitív jó tulajdonság
Szünet

II. Blokk:
-

Gyakorlat: Igaz - Hamis
 2 igaz 1 hamis mondat magadról
 többiek tippelnek melyik lehet a hamis
- Emoji - Találd meg a rád legjellemzőbb emojit. Mesélj róla.
Szünet

III. Blokk:
Névjegykártyák készítése – az elhangzott bemutatkozás összegzéseként.
- Híres emberek keresése, akik a nevedet viselik és azok bemutatása.

2. Alkalom – 2021. 01. 30.
Témakörök – Rajztehetség
Tehetség fogalma, típusai
Miben érzem magam a legjobbnak, szülői, nagyszülői emlékek, történetek bemutatása
Ha a tehetségemet egy címerbe kellene ábrázolni, akkor az milyen lenne?

I. Blokk:
-

Bejelentkező kör: Hogy vagy?
 Időjárás jelentés formában mond el, hogy érzed magad.
Gyakorlat:
 Ki a Te példaképed? Miért őt választottad?
 Mi az tulajdonság, képesség, amiért ő fontos neked.
Szünet

II. Blokk
-

III. Blokk
-

Ráhangoló: „Értékes vagy” történet felolvasása
Gyakorlat: Asszociáció
 Mi jut eszedbe a Tehetség szóról?
Gyakorlat: Definíció írása
 Mi a tehetség? Tehetség definíció írása.
Gyakorlat: Én ebben vagyok én tehetséges.
 Fejezd be a mondatot
- Amit a legjobban tudok….
- Amit a legjobban szeretnék csinálni……
Szünet
Címer rajzolás – Keress egy szimbólumot, ami téged jellemez
(tehetséges vagy), és rajzold a címered közepébe
Játék – Fáraó

3. Alkalom – 2021. 02. 06.
Témakörök - Rajztehetség
Tehetség és az önismeret fejlesztés
Tehetség kibontakozásának követelményei (Czeizel modell alapján)
Rajzolás – tehetséges gyermek környezete (otthon, iskola, szülők)
I. Blokk
Bejelentkező kör: Milyen jó dolog történ a héten veled?
Új fiú bemutatkozása
Házi feladat: Kecske és a káposzta – logikai fejtörő megoldása
Gyakorlat: Állat, virág, tárgy lennél, mit választanál?
Gyakorlat: Válassz a táblázatból 5 tulajdonságot, ami te vagy
 Válassz a táblázatból 5 tulajdonságot, amiben szeretnél fejlődni
Szünet

-

II. Blokk
-

-

III. Blokk
-

Gyakorlat: Személyiségteszt.
 A rajzon melyik emberke vagy és melyik szeretnél lenni.
Gyakorlat 2 csoportban. A képen ejtőernyős hölgy látható
 1.csoport feladata: írjon pozitív mondatokat mire gondol a hölgy
 2. csoport feladata: írjon negatív mondatokat mire gondol a hölgy
Gyakorlat: Írd át a mondatokat
 Nem vagyok jó semmire sem.
 Nekem semmi sem sikerül.
 Sohasem érem el a kitűzött célomat.
 Mindig kudarcot vallok.
Szünet

Gyakorlat: megadott instrukciók alapján készített rajz.
Gyakorlat: 4 csoport. Tervezz egy jó napot!
 1.csoport – nagycsaládos anyukának
 2.csoport – szeretteitől távol élő nagypapának
 3.csoport – egy állami otthonban élő kislánynak
 4.csoport - egy kis fiúnak, aki ágyban fekvő beteg
- Játék: Activity – pozitív és negatív tulajdonságokból

4. Alkalom – 2021. 02. 13.
Témakörök - Nyelvi fejlesztés
Tehetség - kihívások, kudarcok, küzdelem
Sikerek és kudarcok hatása a tehetségemre.
Mi vitt előre és mi blokkolt a tehetségem fejlesztésében? Mit tettem
Történet mesélés – a békák versenye
I. Blokk
-

II. Blokk
-

-

III. Blokk
-

Bejelentkező kör: Minek öltöznél, ha farsang lehetne?
Házi feladat bemutatása: farajzok – mit üzen ez a fa?
Ráhangoló: Videó – A kislány, aki küzdött azért, hogy balett táncos lehessen.
Videó megbeszélése.
Gyakorlat: Erősségeim a nehézségeimben.
Egy élettörténet, ami nehéz volt számodra megcsinálni, végrehajtani, de ennek
ellenére mégis sikerült.
 Mi segített, abban, hogy a feladatot teljesíteni tudtad?
 Mi volt az, amit le kellett győzni magadban?
 Mik azok a tulajdonságok, amik segítségedre voltak.

Gyakorlat: 3 csoport
1.csoport: Kihívás, 2. csoport Kudarc, 3. csoport: Küzdelem
 Mindhárom csoport fogalmazza meg:
o Kihívás az, amikor…Küzdelem az, amikor…, Kudarc az
amikor……
 Milyen tulajdonságok kellenek mindhárom helyzet megoldásához?
 Mire lett volna szükségem - kudarchelyzetben?
Gyakorlat: Fogalmazz meg magadnak egy olyan mondatot, ami a nehézségben
segítségedre lehet. Olyat, ami erőt és bátorságot ad a helyzet megoldásához.
Történet: Békák versenye
Szünet
Játék: Idegen szavak szótára – csapatokban
Szólásmondások emojikkal

5. Alkalom – 2021. 02. 20.

Témakörök – Rezilliencia fejlesztés – Nyelvi fejlesztés
Tehetség és az érzelmi intelligencia
Képek alapján egy gyermek bemutatása, a tehetségének észrevétele
A saját tehetségünk, vágyaink kifejezése a külvilág felé
I. Blokk
-

-

-

Házi feladat: logikai feladat megbeszélése
Bejelentkező kör: hogy érzed magad? Csak érzést szabad mondani!!
Jól, rosszul – nem lehet a válasz!
Gyakorlat: 2 csoportban
 1 csoport: Motiváció – mi jut róla eszedbe? Definíció írása.
 2 csoport: Milyen egy motivált ember?
Gyakorlat: 2 csoportban
 1 csoport: Milyen tulajdonságai vannak egy motivált embernek?
 2. csoport: Milyen érzései vannak egy motivált embernek?
Kérdés: Te mennyire érzed magad motiváltnak az iskolában?
Szünet

II. Blokk
-

-

-

III. Blokk
-

Gyakorlat: Írjanak le érzelmet kifejező szavakat amennyi az eszükbe jut.
 Feldolgozás: Mindenki felolvassa és egyeztetünk ki tudott leírni olyan
érzelmet, ami másnak nem jutott eszébe.
Gyakorlat: Mindenki írjon le 5 érzelmet, ami fontos számára.
 Húzzon belőle ki kettőt, és mindenki olvassa fel, mi az a 3 érzelem
ami neki maradt.
Gyakorlat: 6 alapérzelem körülírása
 Hat diák egyesével körülírják a kapott érzelmet és a többiek kitalálják
Gyakorlat: 7 csoport. Mindegyik csoport kap egy képet és le kell írniuk
milyen érzése, gondolata van és milyen életkörülmények között él a képen
látható gyerek.
Szünet

Activity - érzelmekkel - lány fiú csapat
Akasztófa - rajz játék

6. Alkalom – 2021. 02. 27.

Témakörök – Történelem, földrajt, ének területek
Tehetség kognitív és affektív vetületeinek ismertetése
Flow élmény és az ehhez tartozó érzések azonosítása
A Flow élménybe kerülés megteremtésének a lehetőségei
Egymás kvíz feladatának megoldása Történelem, Földrajz, Irodalom, Matematika, Ének
témakörökből
I. Blokk
-

-

II. Blokk
-

III. Blokk
-

Házi feladat – Versek felolvasása
Bejelentkező kör: Kérdésekre kérdésekkel adott válasz
Gyakorlat: 2 csoport
 Pozitív és negatív érzelmek írása. Ki tud többet összeírni?
Gyakorlat: gyakorlás – érzelmek azonosítása és kifejezése
 Különbség, amit érzünk és amit gondolunk.
Gyakorlat: 4 csoport
 Érzelmeket kifejező közmondások gyűjtése
Gyakorlat: Fejezd be a mondatot
 Örültem amikor…. Izgultam akkor…Bosszantott az….
 Feszült voltam…Boldog voltam…Elégedett voltam…
 Szomorú voltam…Vidám voltam…Bosszantott az….stb
Videó: A metrón
Szünet
Gyakorlat: Érzelmeket kifejező szólások és közmondások
emojikkal
Gyakorlat: Érzések felfedezése a mondatokban.
Milyen érzéseket közvetítenek a következő mondatok?
Egyéni válaszok, közös megbeszélés.
 Az az érzésem, hogy itt valami tévedés van.
 Az az érzésem, hogy Jutka megjátszotta magát.
 Úgy érzem magam, mint egy felfújt lufi.
 Úgy érzem magam, hogy kihasználnak.
 Alkalmatlannak érzem magam erre a munkára.
 Az az érzésem, hogy átnéznek rajtam.
Szünet
Játék: Kvíz játék: Lányok – Fiúk
Történelem, Földrajz, Irodalom, Matematika, Ének témakörökből

7. Alkalom – 2021. 03. 06.
Témakörök – Kreativitás fejlesztés
Tehetség és kreativitás összefüggéseinek az ismertetése
Mikor voltam kreatív? Miben vagyok kreatív?
Tervezési feladat – miért azt választottam?
Értékvásár – a tehetségemhez szükséges értékek kiválasztása
Kreativitás
I. Blokk
-

II. Blokk
-

-

III. Blokk
-

Házi feladat: Logikai feladat megoldása -megbeszélés
Bejelentkező kör: Ha lehetne egy kívánságod, mi lenne az?
Gyakorlat: Logikai feladatok
 9 pont összekötése
 Kódolt nevek kitalálása – 8 db
 Kutya visszafele néz – gyufás feladat
 Lapáton a szemét – gyufás feladat
 Hány pálcika van a képen?
Gyakorlat: Körök - Rajzoljátok át többféle képen.
Szünet
Gyakorlat: Tervezz!
Mindenki választ egy neki tetsző feladatot
Tervezz egyet:
 egy pólót, amit szívesen viselnél
 egy táskát, amit szívesen használnál
 egy ruhát, amit szívesen hordanál
 egy mesterséget, ami még nincs
Gyakorlat: Páros gyakorlat
 Mit vinnél magaddal egy szigetre?
 Mi az, ami, fontos, hogy ott legyen veled a szigeten?
Játék – Érték vásár
 Mit tudtál megvásárolni?
 Mit nem kaptál meg, amit mindenképp szerettél volna?
 Ősszegzés – mit üzent neked a játék?

8. Alkalom – 2021. 03. 13.
Témakörök – Tehetség és csapatmunka – Matematikai képességek fejlesztése
Tehetség és a csapatmunka kapcsolatainak ismertetése
Matematikai fejtörők megoldása csoportosan
I. Blokk
-

II. Blokk
-

-

III. Blokk

Házi feladat: Megfejtés megbeszélése
Videó - csapatmunka
Bejelentkező kör: Milyen az osztályod? Hogy érzed magad benne?
Gyakorlat: Csapatmunka 4 csoportban kidolgozni a kérdéseket.
 Milyen egy jó csapat?
 Mitől működik jól egy csapat?
 Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük egy jó csapatjátékosnak?
 Őszinteség -titoktartás?
 Összegzés
Gyakorlat: Érték- Értékrend definíció írása
Gyakorlat: Fejezd be a mondatot.
 Érték számomra….
Gyakorlat: Érték
Írj legalább 5 értéket, ami számodra fontos az éltedben.
Gyakorlat: Érték sorrend összeállítása
 20 érték összeírása csoportbontásban
 az azonos 20 érték fontossági sorendbe írása
Játék: 5 csoport 5 féle érték – 1.tisztelet, 2. hűség, 3. becsület, 4. tanulás,
5. őszinteség.
 A csónakban befelé, lassan szivárog a víz és a partot csak akkor érik el,
ha legalább 3 értéket kidobnak. Az a csapat, akit ki akarnak dobni,
vőbeszédet mondhat és a másik csapatok pedig addig kell érvelniük,
hogy miért nem fontos az az érték, amit képviselnek., amíg el nem
hangzik a közös megállapodás: ki kell dobni a csónakból! Akkor van
vége a játéknak amikor már csak 2 érték maradt a csónakban.
- Játék: Fedőnevek

9. Alkalom – 2021. 03. 20.
Témakörök – Tehetséghez szükséges eszközök felfedezése – Kreativitás, rajzi készségek
Tehetségemnek az elindítása. Mi van otthon? Mire van szükségem? „Out of the box”
Mikért tudom a hétköznapi tárgyaimat felhasználni a tehetségem kibontakozására?
Időbeosztásom és a tehetségem fejlesztésének a kapcsolata. - Időrablók
I. Blokk
-

-

-

II. Blokk
III. Blokk
-

Házi feladat: 10. alkalom feladatának kiadása
Bejelentkező kör: Szereted-e a kihívásokat? Egy történet erről.
Gyakorlat:” Out of the box”?
 Mit jelent? Nézz utána!
 Megbeszélés
Gyakorlat: Indokold meg! 5 csoport
 Eltörted a lábad.
Sorolj fel legalább 5 indokot, ami miatt szerencsés lehetsz,
hogy ez történt veled.
 Az étteremben nagyon finom ételt hozott ki neked a pincér.
Sorolj fel legalább 5 indokot, ami miatt mégis visszaküldenéd
az ételt a pincérrel.
 Nyertél a lottón 5 millió lejt.
Sorolj fel legalább 5 indokot, ami miatt mégis rossz hír ez számodra.
 Mosogatnod kell.
Sorolj fel legalább 5 indokot, ami miatt mégis örömteli esemény ez.
 Nyáron is kell 1 hónapot iskolába még járni.
Sorolj fel legalább 5 indokot, ami miatt mégis örömteli hír ez neked.
Gyakorlat: Hétköznapi tárgyak használata másképpen
1. csoport: gémkapocs, 2. csoport: villa csoport, 3. csoport: virágcserép
 Írj legalább 5 féle lehetőséget, hogy mire lehet használni, mint ami
az eredeti funkciója. Lehet többet is.
Gyakorlat: Adj címet a 6 képnek.
 Mindenki írjon 3 címet minden képről.
Gyakorlat: A mi házunk. Fiú – lány csapat
 Tervezzetek egy közös házat. Semmi sem szab határt!
Játék: Akasztófa rajz játék (skribbl.io)

10. Alkalom – 2021. 03. 27.
Témakörök – Komplex fejlesztés – Nyelvi fejlesztés
A tehetségem kibontakozásához szükséges tárgyi, személyi, időbeli erőforrásainak
összegyűjtése
A tehetségem kibontakozása cél felé vezető útra egy „hamuba sült pogácsa” készítése
Tehetségfeltételek kvízben való összegyűjtése
Összefoglalás
Összefoglalás
I. Blokk
-

-

Befejező alkalom kezdése: Visszatekintés az elmúlt együtt töltött időre.
 Az oktatást vezető trénerek összefoglalják a 10 alkalmat.
Gyakorlat: Hajó vízrebocsátása.
 Kapitány: TE magad vagy.
 Kormánykerék: Fogalmazd meg a 10 alkalom után, mi a cél,
az útirány. Merre szeretnéd kormányozni a hajódat?
 Tengerészek: Kikre számíthatsz az utad során, ha bajban leszel?
 Vitorla: 4 vitorla. Mit írnál rájuk?
o 1. vitorla: pozitív tulajdonságaim
o 2. vitorla: ami érték számomra
o 3. vitorla: fontos érzelmek
o 4. vitorla: képességeim
 Zászló: Mit írnál a zászlódra? Bátorító mondatot vagy jelszót?
Gyakorlat: Hamuba sült pogácsa. Kérdések és válaszok.
Mit viszel haza a batyudba?
 Olvasd fel a házi feladatban kért kérdésekre adott válaszaidat:
 Mit vártál ettől a képzéstől?
 Mit kaptál?
 Mi az a mondat, játék, és érzés, amit magaddal viszel?
 Mi az, amit felfedeztél magadban, amiről eddig nem tudtál?
 Mi az, amin változtatni szeretnél?
 Mondj egy szimbólumot, ami összegzi e 10 alkalmat.

II. – III. Blokk
-

-

Játék: Fedőnevek: Fiú és lány csapat
Játék: Kvíz játék. Fiú és lány csapat.
 Gyerekek álltál beküldött kérdésekkel
 Történelem, Irodalom, Matematika, Földrajz, Ének témakörök
Alkalom zárása:
 Búcsúszóul mondj egy jó kívánságot egy általad választott társadnak,
aki újra neki vág a „hajójával” az „élet tengerének”.

Példák a tanulói munkákra

Tanulók által egymásnak készített kvíz játék

Szekeres Gréta:

1. Földrajz: A Föld 71 %-át víz borítja. Ennek hány százaléka iható? (a válasz: 1 %.)

2. Történelem: Sorold fel a hét vezért! (Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm)

3. Irodalom: Egészítsd ki a hiányzó szavakkal!
FA LESZEK, HA...
Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ................ (ha te napsugár vagy)
Csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
Akkor én ............. változom. (csillaggá)
Ha, leányka, te vagy a pokol: (hogy
Egyesüljünk) én elkárhozom.

4. Ének: Hogy van a hiányzó sor?
Gábor Áron rézágyúja fel van virágozva,
Indulnak már a tüzérek messzi a csatába.
Nehéz.........
Édes rózsám, a hazáért el kell válnom tőled.

5. Matematika:
Végezd el a számítást!
8 x 6 + 4 : 2 - 2 x 9 + 11 = ?

Földrajz
•

100

A bolygok nevei? Merkúl, Vénusz,……….

•

150

Hol található Erdély? Romániában.

•

200

Románia fővárosa? Bukarest.

•

250

Magyarország fővárosa? Budapest.

•

300

Milyen eszközön tudunk eligazodni ha keresünk egy várost, kontinenst? Térkép

•

350

Három óceán neve? Csendes- óceán, Indiai- óceán, Atlanti- óceán.

•

400

A térképen milyen színel jelöljük a hegyeket? Barna.

•

450

Hogy hívják a Föld felező vonalát? Egyenlítő.

•

500

Hány kontinens van? Észak- Amerika, Dél-Amerika, Afrika, Európa, Ázsia,
Ausztrália, Antarktisz

Történelem
•

100

Miből származik az ember? Majomból.

•

150

Mikor van a nemzeti ünnepe a Magyaroknak? Március 15.

•

200

•

250

Hol található a Big Ben? Angliában/Londonban.

•

300

Ki találta fel a C vitamint? Szent Györgyi Albert.

•

350

Ki szülte Jézust? Szűz Mária.

•

400

Hány évesen kezdett el tanítani Jézus? 30

•

450

Hány aradi vértanú volt? 13

•

500

Hány történelmi kor van, és melyek azok?5 kor van: őskor, ókor, középkor, újkor,
jelenkor.

Kinek a nevéhez fűződik a szabadságharcra buzdító vers? Petőfi Sándor.

Irodalom
•

100

Mi a múlt idő jele? A „t”

•

150

Hogy kérdezünk rá az igére? Mit cselekszik? Mi történik?

•

200

Soroljatok fel három mese fajtát? (pl. tündér mese)

•

250

Ige vagy nem ige a fürödik? Igen

•

300

Miből tudom, hogy egy adott szó főnév vagy nem? Ha a ki?mi?kik?mik?
kérdésre válaszolnak.

•

350

Melyik a helyes kimegy/ki megy? Kimegy.

•

400

Mondj egy magyar népmese címet? (pl. Péter és Pál)

•

450

Ki írta a Nyergestető című költeményt? Kányádi Sándor

•

500

Mi a fabula? Tanmese.

Ének
•

100 Hány sorból áll a vonalrendszer? 5

•

150 Hány vonalközből áll a vonalrendszer? 4

•

200 Sorold fel a hangokat? Dó, re, mi, fá, szó, lá, ti, dó

•

250 Itt már mindenki Petőfi Sándor…. Lopják a rímet a diszkali fáról

•

300 S bár a lényeget még nem…….értheted amig nem éltél nehéz éveket

•

350 Tavaszi szél…….vizet áraszt virágom

•

400 Elvesztettem…..zsebkendőmet megver anyám

•

450 Folytasd, Kossuth Lajos lova……….megérdemli a zabot

•

500 Sorold fel a hangok Ábc-és elnevezését? C, D,É, F, G, Á, H, C

Matek
•

100 Sorold fel 12-ig a páros számokat? 2,4,6,8,……12

•

150 7-szer 2=? 14

•

200 15-ször 8=? 120

•

250 8 órakor Dóra elment moziba 15 perc múlva Petihez ment és 71 perc múlva ment haza,
hánykor ment haza? 9:26

•

300 Sorold fel a műveletek sorrendjét? Szorzás, osztás, összeadás, kivonás

•

350 Mama 13 szelet sütit sütött abból Anna 2 evett meg Gergő 4-szer többet, hány süti
fogyott el? 5

•

400 Menyi a 123-nak a többszöröse? 246

•

450 Melyek az osztói a 12-nek?0,1,2,3,4,6,12

•

500 Petinek 19 érmélye van, Angélának 2-szer több, menyi érmélyük van összesen?57

Feedaback

Szekeres Gréta:

- Mit vártál ettől a képzéstől?
Eleinte nem volt nagy kedvem az egészhez, mert nem tudtam pontosan, miről is fog
szólni ez az egész. De már az első alkalom után nagyon tetszett és nagyon vártam a
szombatokat.

- Mi az az érzés, egy egy mondat, gondolat, vagy játék, amire szívesen emlékszel, amit
magaddal viszel ?
Nagyon jó volt új emberekkel megismerkedni. KVÍZ.

- Mi az amit felfedeztél magadban, amiről eddig nem tudtál?
Hogy szeretem a kvízt, hogy szeretek csapatban játszani.

- Mi az amin mindenképpen változtatni szeretnél?
Szeretnék bátrabb, magabiztosabb lenni.

- Mi az amiben megerősödtél?
Türelem, csapatmunka.

- Írj egy szimbólumot ami összegzi a 10 alkalmas képzést.
Csapatmunka.
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