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Füzi Virág:
tehetséges fiatalok személyiségfejlesztő tábora1

tábora1

A Kiemelt tehetségek segítése alprojekt célja a te-
hetséges fiatalok személyiségfejlesztése, felismerve 
azt, hogy a tehetséges gyermekeknek, fiataloknak 
nem csak szakmai fejlesztésre van szükségük. Tehet-
ségüket ki kell aknázniuk, együtt kell élniük kivételes 
adottságaikkal, fejlődniük kell, el kell viselniük a tehet-
ség kibontakozásával járó többlet terheket. A program 
külön figyelmet szentel azoknak a fiataloknak, akiknél 
a kiemelkedő tehetséghez olyan lelki, magatartási és 
kommunikációs problémák párosulnak, amelyek ön-
maguk vagy környezetük számára problémát jelente-
nek. A kiemelt tehetségek gondozásának érdekében 
indított Személyiségfejlesztő Program keretében a 
fiatal tehetségek 50 órás egyéni fejlesztő folyamatban 
részesültek, amely 30 óra egyéni és 20 óra csoportos 
foglalkozásból állt, a féléves programot pedig egy kü-
lönleges nyári tábor zárta.

a személyiségfejlesztő tábor célkitűzése

Tábori programjainkkal olyan inspiráló élményeket 
terveztünk nyújtani a tehetséges fiataloknak, ame-
lyek hozzájárulhatnak önismeretük, személyiségük 
fejlődéséhez. A specifikus tehetségfejlesztés mellett 
a személyiség egészének – az érzelmi, az intellek-
tuális, a művészi, a szociális adottságoknak – fej-
lesztését állítottuk a középpontba. Mindezeken túl 
célunk volt olyan közösséget építeni, amiben a fiata-
lok megtalálják helyüket és jól érzik magukat, megis-

1  A cikk a Géniusz Könyvek sorozatban megjelent Fény és Árnyék című 

kötetének személyiségfejlesztő táborról szóló fejezete alapján készült.

merkedhetnek más, hasonló korú, színes egyéniségű 
tehetségekkel. A tábor során a fiatalok a tehetségte-
rületüknek megfelelő vagy éppen teljesen új alkotói 
folyamatokba kóstolhattak bele, valamint személyi-
ségfejlesztő tréningeken ízelítőt kaphattak arról, ho-
gyan is fejleszthető pszichológiai módszerekkel az 
önismeretük. Pszichológus szakemberektől tanulhat-
tak technikákat például a sikerek és kudarcok keze-
lésére, asszertivitásuk fejlesztésére, önbizalmuk nö-
velésére, az indulatok mérsékelésére és erősségeik 
kibontakoztatására.

A Személyiségfejlesztő Tábor két 6 napos turnus-
ban valósult meg 2013 augusztusában. Az első tur-
nusban 24-en, a másodikban 32-en vettek részt.  
A tábor helyszínéül az érintetlen természet ölén el-
terülő Csattogóvölgyi Pihenőházak szolgáltak, a Du-
nakanyar közelében.  A táboroztató csapatot fiatal, 
serdülőkkel bánni tudó, táboroztatási tapasztalattal 
rendelkező, komplex módon gondolkodó kreatív pszi-
chológusok és tanárok alkották.

A tábori koncepció és programok összeállításánál 
a gazdagító programok gyakorlatát vettük alapul. Így 
a kreativitás, felfedező tevékenység, érzelmi és tár-
sas készségek mozgósítása, változatos és komplex 
feldolgozási módok mentén alakítottuk ki a progra-
mot. A közösségépítés és szociális készségfejlesztés 
szempontjait figyelembe véve ügyeltünk arra, hogy 
többféle csoportbontásban minél több emberrel, hely-
zetben tevékenykedhessenek együtt a résztvevők. 
Fontosnak tartottuk a strukturált csoportos fejlesztő 

A kiemelkedő tehetségek személyiségfejlesztő tábora a Tehetséghidak Program kiemelt tehetségek 
segítését célzó Személyiségfejlesztő Programján belül valósult meg 2013 nyarán, a MATEHETSZ  
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) gondozásában. A Dunakanyar melletti völgyben a 
táborozók 6 napot tölthettek együtt az élménydús táborban, ahol próbára tehették alkotói készségei-
ket, kipróbálhatták magukat új tehetségterületeken, együtt dolgozhattak tehetséges társaikkal inspiráló  
környezetben, valamint olyan pszichológiai készségeket sajátíthattak el, mint az asszertív kommuni-
káció, az érzelemkifejezés, az időgazdálkodás, a relaxáció, a társas készségek és empátia, a sikerek 
és kudarcok kezelése. A fiatalok kérdőíves visszajelzései alapján kiderült, hogy a tábor a legnagyobb 
arányban a szociális készségek fejlesztése és az érzelmek kezelése terén fejtette ki pozitív hatásait. 
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tréningek beillesztését, amelyek a kommunikáció, 
időgazdálkodás és relaxáció készségeinek elsajá-
títására összpontosultak. És mivel kiemelkedő gon-
dolkodó, alkotó tehetségeket vártunk a táborba, teret 
adtunk annak is, hogy valódi alkotó folyamatban mu-
tathassák meg magukat, mindezt együttműködésben, 
egy közös produktum létrehozásával. Ezek a projekt-
munkák egyfajta próbatételt jelentenek a fi atalok 
számára, ahol megmutatkozhat a kreativitás, tudás, 
érzelemkifejezés művészi formája, és egyben az al-
kotás folyamatát együttműködésben tanulják meg 
(tervezés, megszervezés, források előteremtése, idő-
strukturálás, döntéshozás). A tábori program a dél-
előtti projektmunkák (3 óra, reggel 9-12) és a délutáni 
személyiségfejlesztő tréningek (2,5 óra, 14-16:30) 
köré szerveződött, ezeket egészítették ki a további 
közösségi és lazító programok. A következőkben be-
mutatjuk a tábor életének legfontosabb eseményeit 
és a személyiségfejlesztő munka folyamatát.

tábori parlament és csapatépítés

A tábor első napján, nem sokkal az érkezést köve-
tően a fi atalokat együttműködésre, és felelősségvál-
lalásra nevelve közösen, egy „tábori parlament” lét-
rehozásával alakítottuk ki a tábor szabályait, a közös 
tábori élet együttműködésének elveit. A táborozók 
nagy lelkesedéssel formálgatták a közös szabályo-
kat, amelyek a tolerancia, az elfogadás, és az egy-

másra fi gyelés tükrében születtek meg. A táborhely 
biztonsági szabályait közösen átgondolva könnyedén 
beleillesztettük a technikai eszközök, telefonok hasz-
nálatával kapcsolatos szabályokat. Szigorú, de be-
tartható rendszert ajánlottak fel a táborozók, amely jól 
működött a tábor ideje alatt. 

Az együttélés szabályainak megvitatását követte a 
csapatépítés, amely megadja a tábor alaphangulatát, 
közel hozza egymáshoz a gyerekeket, és a táboroz-
tatók is megismerkedhetnek a fi atalokkal. A feladatok 
a kisszámú verbális, ismerkedős feladat mellett főleg 
mozgásos elemekre épültek. 

alkotó projektek 

a projektek célja az alkotás, közös munka élmé-
nyének megtapasztalása, produktum létrehozása. 
A fi atalok dráma, szobrászat és kreatív írás közül vá-
laszthattak, és a tábor délelőttjein együtt dolgoztak. 
A tábor végére az elkészült munkákból előadás, ki-
állítás és táborújság született.

A DRÁMA PROJEKT során 5 nap alatt, improvizá-
ciós alapokról elindulva egy mini előadást hoztak létre 
a fi atalok. Az alapvető célkitűzés az volt, hogy a tábor 
ideje alatt a résztvevők egy számukra jelen idejű kül-
ső-, vagy belső konfl iktushelyzetet jelenítsenek meg. 
Egy-egy általuk kiválasztott vers segítségével; kérdé-
seket megfogalmazva, beszélgetve járjuk körül eze-
ket a helyzeteket; drámajátékok és dramatizált analóg 
helyzetek eljátszásával közelebb kerüljenek a helyze-
tek feloldásához. A versek és saját élmények kapcsán 
az alábbi témák bukkantak fel a beszélgetéseken, 
amelyeket dramatikusan dolgoztunk fel: érzések kimu-
tatása, krízishelyzetek,  magányosság és kirekesztett-
ség, sértettség, motiválatlanság, büszkeség és gőg, hit 
és hitetlenség, hit és vallás, félelem a céltalanságtól, 
szeretet fokozatai, divatok és divatdiktátorok, közös-
ségi nyomás, facebook és más közösségi portálok, 
döntéshelyzetek, szenvedély, szerelem, emlékezetes 
álmok, depresszív hangulat, öngyilkosság.

(részlet Papp Dániel beszámolójából)2 

2  A beszámolók a tehetségtábor szakmai beszámolói alapján készültek, 

melyeket a Füzi V., Kövi Zs. (2014): Kiemelkedően tehetséges fi atalok 
Csúcshódítás
Forrás: A szerző saját felvétele
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A KREATÍV ÍRÁS PROJEKT tábori foglal kozá-
sain ismerkedős és kommunikációs játékokkal kezd-
tünk, átbeszéltük a legfontosabb sajtóműfajokat, majd 
belevetettük magunkat a mélyvízbe: nekiálltunk egy 
táborújságot készíteni. A közös munka  során megta-
pasztaltuk, hogy miképpen kell újságot tervezni, szer-
keszteni, írni, korrektúrázni, tördelni és piacra dobni. 
A tábor két turnusa alatt 2 fantasztikus táborújságunk 
jelent meg: a „Csatt” és a „Gacho”.

A projekt vezetőjeként célom volt az írás megszeret-
tetése, a gyerekek kreatív energiáinak felszabadítása. 
Szándékomban állt, hogy a közös projektmunkákban 
felfedezzék a közös alkotás örömét és erejét, a csa-
patmunka sajátos dinamikájával. Volt, akiben lángra 
kellett lobbantani a kreativitás fáklyáját, másoknak csi-
szolni a stílusán, és olyan is volt, akit meg kellett erő-
síteni abban, hogy az írást tekintve jó úton jár. 

(részlet Szőnyi Gyula beszámolójából)

SZOBRÁSZAT PROJEKT

A kézműves illetve szobrászati foglalkozások során 
a plasztikai ábrázolást az önkifejezés mellett egy kö-

személyiségfejlesztő tábora. In: Bagdy E., Kövi Zs., Mirnics Zs. (szerk.): 

Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest. 238-266. könyvfeje-

zet is tárgyal.

zös nyelvként alkalmaztuk, néha más művészeti ágak 
bevonásával is, ami segíthet egymás megismerésé-
ben.  A tábor során a fi ataloknak alkalmuk volt több-
féle anyaggal megismerkedni, a tábor végén közös 
kiállítást rendeztünk a létrejött munkákból. A közös al-
kotás élménye nem csak szórakoztató lehet, hanem 
remek önismereti kaland is egyben, amely közösség-
teremtő hatással bír. Összességében igen sikeresnek 
mondható munkák születtek a turnus végére, melye-
ket módunkban állt bemutatni közösségi házunkban, 
egy közös kiállítás formájában. Bár nem a produktu-
mokon volt a hangsúly, mégis fontosnak tartottam, 
hogy mindenki büszkén reprezentálhassa „magát”, il-
letve azt az önkifejezési és közösségi alkotóélményt, 
amelyet a munkafolyamat révén tapasztalt.

(részlet Kereszty Soma beszámolójából) 

személyiségfejlesztő tréningek

a tábori tréningek célja a tehetségeket érintő cél-
zott személyiségfejlesztés, pszichoedukáció, vala-
mint a készségfejlesztés volt. A Személyiségfejlesz-
tő Program előzetes tapasztalatai és a tehetséggel 
kapcsolatos szakirodalom alapján a tehetségfejlesz-
tés szempontjából a kommunikáció, az asszertív vi-
selkedés, a relaxáció és az időgazdálkodás kész-
ségeinek fejlesztését választottuk ki. Délutánonként 
képzett pszichológusok által vezetett személyiség-

Szobrászkodás
Forrás: A szerző saját felvétele
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fejlesztő tréningen vehettek részt a fi atalok, forgó 
rendszerben: időgazdálkodás, művészetterápiás 
relaxáció, valamint kommunikációs és asszertivitás 
tréningeken.

IDŐGAZDÁLKODÁS TRÉNING

A tábori időgazdálkodás tréningen teszteket és kér-
dőíveket töltöttünk ki, melyekből ki-ki megtudhatta, 
mennyire halogató, milyen a tanulási bioritmusa, mi-
lyen a személyes időtérképe és önszervezési profi lja. 
Ezután konkrét módszereket tanultunk a hatékonyab-
ban időkihasználásért és a halogatás leküzdéséért, 
valamint megtanultunk betartható rövid és hosszú 
távú terveket készíteni. 

(részlet Mersdorf Anna beszámolójából)

MŰVÉSZETTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK

A csoportok célja, hogy a fi atalok megtapasztal-
hassák a nonverbális kifejezések felszabadító és 
közösségformáló erejét, az ellazulás kreativitást elő-
segítő hatását. A két és fél órás foglalkozás során a 
mozgás és ellazulás, a hangok és a csend, a kifelé 
és a befelé fordulás kettőségének megtapasztalá-
sa mellett a fi atalok az érzelmek kifejezésének egy 
akvarellfestést használó művészetterápiás mód-
szerét ismerhették meg. A módszer központi ele-
me, hogy nem a tudatos formaalkotáson van a 
hangsúly, hanem egy ösztönösebb, érzéseket 
követő megélésen. A foglalkozásokon a fi atalok 
megtapasztalhatták a relaxáció és művészetterápia 
„gyógyító hatását” mely elősegíti a kitárulkozást, 
elengedést, befogadást, külvilágra, közösségi élet-
re hangolódást és az empatikus készség fejlődését.

(részlet Surányi Zsuzsa beszámolójából)

ASSZERTIVITÁS TRÉNING

Kiemelkedően fontosnak tartottuk a tehetséges, 
sokszor szociális helyzetekben, az előzetes felméré-
sek alapján, nehezen boldoguló gyermekek számára 
az agressziómentes, de mégis önérvényesítő kom-
munikáció elsajátítását, amely segítségével meg-
tanulják saját igényeik kielégítését oly módon, hogy 

Tréning
Forrás: A szerző saját felvétele

1. ábra Személyiségfejlesztő tábor hatásai (Bagdy és mtsai: Fény és Árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, 258.oldal)
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a mozgás és ellazulás, a hangok és a csend, a kifelé és a befelé fordulás kettőségének 
megtapasztalása mellett a fiatalok az érzelmek kifejezésének egy akvarellfestést használó 
művészetterápiás módszerét ismerhették meg. A módszer központi eleme, hogy nem a tudatos 
formaalkotáson van a hangsúly, hanem egy ösztönösebb, érzéseket követő megélésen. A 
foglalkozásokon a fiatalok megtapasztalhatták a relaxáció és művészetterápia „gyógyító hatását” mely 
elősegíti a kitárulkozást, elengedést, befogadást, külvilágra, közösségi életre hangolódást és az 
empatikus készség fejlődését. 
(részlet Surányi Zsuzsa beszámolójából) 
 
ASSZERTIVITÁS TRÉNING 
 
Kiemelkedően fontosnak tartottuk a tehetséges, sokszor szociális helyzetekben az előzetes 
felmérések alapján nehezen boldoguló gyermekek számára az agressziómentes, de mégis 
önérvényesítő kommunikáció elsajátítását, amely segítségével megtanulják saját igényeik kielégítését 
oly módon, hogy közben mások szükségleteire is tekintettel vannak. A fiatalok a 2,5 órás kiscsoportos 
munka során sokszor korábbi ismereteikre, tapasztalataikra támaszkodva foglalták össze az 
agresszív-, a passzív-, és manipulatív kommunikációs stílus jellemzőit, okait, az azt körülölelő 
társadalmi hiedelmeket. A nonverbális kommunikációt csak egy rövid feladaton át érintve a tréning fő 
hangsúlya a gyakorlati, számukra is mindennapos helyzetek átalakításán volt.  
(részlet Ruisz Anna beszámolójából)  
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közben mások szükségleteire is tekintettel vannak. 
A fi atalok a 2,5 órás kiscsoportos munka során sok-
szor korábbi ismereteikre, tapasztalataikra támasz-
kodva foglalták össze az agresszív-, a passzív-, és 
manipulatív kommunikációs stílus jellemzőit, okait, az 
azt körülölelő társadalmi hiedelmeket. A nonverbális 
kommunikációt csak egy rövid feladaton át érintve a 
tréning fő hangsúlya a gyakorlati, számukra is min-
dennapos helyzetek átalakításán volt. 

(részlet Ruisz Anna beszámolójából) 

a tábori program értékelése

A fi atalok kérdőíves visszajelzései alapján az 
1. ábrán láthatjuk, hogy a tábor a legnagyobb arány-
ban a szociális készségek fejlesztése és az érzelmek 
kezelése terén fejtette ki pozitív hatásait. 

A kérdőív összes kérdését megvizsgálva feltártuk, 
hogy mely változók tekintetében adtak a legtöbben 
nagy pozitív változásra utaló választ. Ezt mutatja a 
2. ábra.

Láthatjuk, hogy a fi atalok a legnagyobb arányban a 
kommunikációs készség fejlődésére vonatkozóan ír-
ták azt, hogy a tábor sokat segített. Továbbá, a fi atalok 
döntő többsége a hangulatuk pozitív irányú változásá-
ról, illetve barátkozóbbá válásukról, barátok szerzésé-

ről számolt be, és a többség szerint a tábor sokat se-
gített ezekben.

Összességében tehát a tábor minden résztvevő 
számára tudott valamilyen szintű személyiségfejlesz-
tő hatást nyújtani. 

Tábortűznél
Forrás: A szerző saját felvétele

2. ábra Személyiségfejlesztő tábor hatásai 2. (Bagdy és mtsai: Fény és Árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, 263.oldal)
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A kérdőív összes kérdését megvizsgálva feltártuk, hogy mely változók tekintetében adtak a legtöbben 
nagy pozitív változásra utaló választ. Ezt mutatja a 2. ábra. 

 

2. ábra Személyiségfejlesztő tábor hatásai 2. (Bagdy és mtsai: Fény és Árnyék. A 
tehetségerők felszabadítása. Géniusz Könyvek, 263.oldal) 

Láthatjuk, hogy a fiatalok a legnagyobb arányban a kommunikációs készség fejlődésére vonatkozóan 
írták azt, hogy a tábor sokat segített. Továbbá, a fiatalok döntő többsége a hangulatuk pozitív irányú 
változásáról, illetve barátkozóbbá válásukról, barátok szerzéséről számolt be, és a többség szerint a 
tábor sokat segített ezekben. 

Összességében tehát a tábor minden résztvevő számára tudott valamilyen szintű 
személyiségfejlesztő hatást nyújtani.  

A tábor a visszajelzések alapján eseményekben gazdag és önismereti élmény volt, ahol barátságok 
születtek, és tartalmas időtöltést tapasztaltak meg a fiatalok. A programok elérték a kívánt céljukat, a 
fiatalok kitartóbbá, jobb csapatjátékossá váltak. Rajongással kötődtek a táborhoz, és kifejezték 
szándékukat, hogy ha lenne jövőre, szeretnének jönni. Nekünk, táboroztatóknak is intenzív, 
élménydús másfél hetünk volt, sokat gazdagodtunk a tehetséges fiatalokkal való foglalkozásban. 

 

17kép       32kép 
Tábortűznél      A csapat 
Forrás: A szerző saját felvétele    Forrás: A szerző saját felvétele 
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The Personal Development Camp for highly 
talented teenagers was realized in the summer 
of 2013 within the confi nes of Talent Bridges 
Progamme, which is coordinated by the As-
sociation of Hungarian Talent Support Organi-
zations. In the valley by the Danube campers 
spent 6 amazing days together, they chal-
lenged their creative skills, tried themselves in 
new fi elds of talent, worked together with other 
talented peers in an inspiring environment, and 
learnt such psychological skills, as assertive 
communication, expression of emotions, time 
management and self-effectiveness, relaxa-
tion, social skills and empathy, handling suc-
cesses and failures. According to the campers 
questionnaire feedback we can see, that the 
most positive impact of the summer camp were 
social skills development and the development 
of emotional control.

A tábor a visszajelzések alapján eseményekben 
gazdag és önismereti élmény is volt, ahol barátságok 
születtek, és tartalmas időtöltést tapasztaltak meg a 
fi atalok. A programok elérték a kívánt céljukat, a fi a-
talok kitartóbbá, jobb csapatjátékossá váltak. Rajon-

gással kötődtek a táborhoz, és kifejezték szándéku-
kat, hogy ha lenne jövőre, szeretnének jönni. Nekünk, 
táboroztatóknak is intenzív, élménydús másfél hetünk 
volt, sokat gazdagodtunk a tehetséges fi atalokkal 
való foglalkozásban.
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