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SZÍN-KÖR 
sokszínűség  

sokféle érdeklődés 
közösség, bizalom 

kreativitás 
tehetség 
motiváció 

 
Miért a Könyvtár? 

„Én sosem tanítom a diákjaimat, csak próbálom megteremteni a 
feltételeket, amelyekben tanulhatnak.” 

Albert Einstein   



Célcsoport 
„A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk:  

                              gyökerek és szárnyak.”         J. W. Goethe 

hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű 

6-7. évfolyamos tanulók 
 

Intézményi adatok 
Tanulók száma: 265 fő 

Hátrányos helyzetű: 23 fő 
Halmozottan hátrányos helyzetű:  54 fő 

 



DE MOST  
NEM TANULUNK! 

 Kezdeti nehézségek… 

•pályázati támogatás, eszközök 

•tanulók kiválasztása 

•pedagógusok - osztályfőnökök, 
pszichológus 



Célok 
n Önismeret fejlesztése. 
n Intraperszonális és interperszonális képességek fejlesztése. 
n Hatékonyabb kommunikáció és konfliktuskezelési technikák 

megismerése, alkalmazása. 
n Problémamegoldó képesség fejlesztése. 
n Szorongás- és stresszkezelési technikák megismerése, 

alkalmazása. 
n Koncentráció- figyelemfejlesztési gyakorlatok megismerése, 

alkalmazása. 
n Érdeklődési terület felfedése, mélyítése, gazdagítása, 

motiválás. 
n Szociális kompetencia fejlesztése. 
n Esélyegyenlőség biztosítása. 
n Flow-élmény biztosítása. 
 



A foglalkozások témái  
   

- Önismeret ÉN-KÉP másképp 
- Érdekel! – érdeklődési körök kidolgozása (ppt előadás) 

- Ismerj meg! (társ-közösségismeret) 
- Hajrá kiscsapat!  csapatmunka 

- Oldjuk meg! A problémát nem csak kitaláljuk, meg is oldjuk! 
- Vendégek fogadása, tanulmányi út 
- Mentorok leszünk!  - a következő tanév tanulóinak 

segítői lesztek 
- Projektzárás, produktumok bemutatása 

 
 



Érdeklődési körök 
Cél:  
n érdeklődési kör megtalálása, megerősítése  
n információhoz való hozzáférés biztosítása  
n megvalósítás lehetőségei 

 
A tanulók által választott érdeklődési körök:  
n állatvédelem 
n művészetek (pl. rajz, tánc) 
n sport 
n konkrét szakmák (pl. szakács, ügyvéd)  

 



A program során alkalmazott  
módszerek, eszközök 

n tesztek, kérdőívek, interjú – beszélgetések, érdeklődési 
térkép 
q coaching – varázskérdések 
q mappák, füzetek, interaktív osztályterem – közösségi oldal 

n motiváló eszközök (cukor, toll, könyvjelző  J ) 
n drámapedagógia 
n közösségi vita 
n kooperatív tanulás 
n tréning 
n bemutató – kiállítás 
n gamifikáció (játékosítás) 

 
 

 
 
 



A program folyamatos 
értékelése:  

gamifikáció - eljátékosítás 
 

A tanulók pontokat szerezhetnek a foglalkozások során, 
amiket a blokkok végén összegzünk. 

Cél a motiválás! 
 



Pár kép a foglalkozásokról 

Néha nehezen viseltük a 
bezártságot… J 



A kaposvári Klebelsberg Kollégiumban – 
Tehetségpontban jártunk 



Vendégünk volt Kovács Richárd,  
kaposvári rendőr, testépítő világbajnok 



Eddigi eredményeink 

n reális jövőkép kialakulása – coaching segítségével 
n bizalmi légkör kialakulása 
n motiváció növekedése 
n önismeret fejlődése 
n kreativitás fejlődése – egyéni ötletek, érdeklődési területek  

(pl. tánctanítás, rajzpályázat, versenyek szervezése) 

n hiányzások, bukások számának csökkenése 
n pedagógiai/könyvtárosi szerep átértékelése 
n intézményi és könyvtári jövőkép  
 
 

 
 

 
 



További céljaink 

1. A program folytatása, bővítése  
n  több tanuló,  
n  több pedagógus,  
n  pályázati forrás, 
n  tehetséggondozás-dúsítás ( jó képességű, 

 tehetséges tanulókkal) 
 
2. Tehetségpont regisztráció, akkreditáció 
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Köszönöm a 
figyelmet! 


