
Tisztelt Megjelentek! 
  
A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola számára megtisztelő, hogy megmutathatja a 
tehetséggondozás területén az elmúlt évek során elért eredményeit és egyben 
köszönetet mondhat az eredmények elérésében számára legnagyobb támasza a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság részére. 
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Az iskolánkat kevésbé ismerők számára néhány orientáló adatot engedjenek meg, 
hogy elmondjak.  
 
Iskolánk jogelődjét tekintve 1976-tól működik, ám szakközépiskolaként 1993-ban 
került megalapításra. Sajátos módon kizárólag érettségire épülő 13-14. évfolyammal 
működünk, engedélyezett tanulói létszámunk 1200 fő.  
 
Iskolánk fenntartója a Belügyminisztérium, a szakmai irányítási jogokat az Országos 
Rendőr-főkapitányság gyakorolja. Az ország legnagyobb rendészeti oktatási 
intézményeként országos beiskolázási hatáskörrel rendelkezünk és végzett tanulóink 
közel fél Magyarországon nyerik el első beosztásukat.  
 
Pedagógusaink hivatásos állományú rendőrök, illetve közalkalmazott tanárok, 
létszámuk közel 70 fő. 
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A szakközépiskolai megalapítást követő 20 esztendőben intézményünknek a 
pedagógia területén is hatalmas utat kellett bejárnia. Ennek néhány jellemző adatát 
ismertetem az alábbiakban.  
 
1993 és 2005 között pedagógus alap- és továbbképzések során keresztül igyekeztünk 
a szakirányú képzettség mellett pedagógiai képzettséget is biztosítani tanárainknak. 
35 fő hivatásos tanár szerzett pedagógus másoddiplomát, 8 fő MSC diplomát, 30 fő e-
learning továbbképzésben részesült.  
 
2004 és 2006 között EU-Twinning HR program keretében kimunkálásra kerültek a 
rendőri kulcskompetenciák, melyeket a 2008-ban kiadásra kerülő új OKJ és tantervek 
kompetencia listáinak meghatározásakor már magabiztosan alkalmaztunk. Ezzel 
egyidejűleg projekttanítás és kooperatív tanítási módszertani továbbképzésen vett 
részt 40 kollégánk. Az új kerettantervek mellett ekkor alakítottuk ki iskolánkon a 
fakultatív tananyagelemek rendszerét. 
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2007 vízválasztó volt iskolánk történetében a tehetséggondozás tekintetében is. 
Intézményünk ekkor találkozott először a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
munkájával és ekkor lett kollégánk, Sarka Ferenc a társaság alelnöke. 2008-ban a 
korábbi, már létező elemek logikus rendszerbe építésével megalkottuk az iskola első 
Tehetséggondozási Programját. Ebben a bejöveteli, időközi és végkompetencia mérés 
vált a meghatározó elemmé, mely alapja volt a tehetséggondozásnak és a 
felzárkóztatásnak egyaránt. Programunk másik kiemelt eleme a motiváción alapuló 
többletismeret-nyújtás és készségfejlesztés. Az iskola a tantervi szabad órakeretben 
szerteágazó, a tanulók által szabadon választható ismeretszerzési, készségfejlesztési 
lehetőséget teremtett, melynek segítségével a szakközépiskolai tananyag sokkal 
mélyebb vagy a középiskolai kereteken túl nyúló tudásra, készségekre tehetnek szert. 
Kiemelt területeknek a fizikális, a magyar és idegen nyelvi kommunikáció, a szakmai 
és a jogi területeket jelöltük meg. Tehetségprogramunk harmadik kiemelt területe a 
tehetségek versenyeztetése, mellyel számukra és a társadalom számára is a tehetség 
hasznosulását igyekszünk elősegíteni. E gondolat jegyében igyekeztünk lefelé nyitni, 
azaz a pályaorientációs képzést folytató iskolák tanulóit elérni. Felfelé nyitni, melynek 
során országos szakmai tanulmányi versenyt igyekszünk megvalósítani, egyben elérni 
tehetségeink számára a szakirányú felsőoktatást és nyitni a foglalkoztatók irányába is, 
abban az értelemben, hogy a tehetségek szakmai karrierjét ezzel is gyorsítani tudjuk. 
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Iskolánknak már 2008-ban sikerült akkreditált Tehetségponttá válnia és még ebben az 
esztendőben otthont adhattunk az ECHA szakmai műhely soron következő 
rendezvényének. Boldogan ismertettük meg a résztvevőkkel iskolánk értékeit, 
kialakuló Tehetséggondozási Programunkat és mi magunk is sokat profitálhattunk a 
műhelyfoglalkozáson elhangzott előadásokból. 
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2009 kiemelt eseménye volt és ezzel sikeresen meg is valósult tehetségprogramunk 
egyik fő célkitűzése, a lefelé nyitás.  
 
A kreativitás és innováció európai éve programsorozat keretében - ma is 
beillesztetten - iskolánk rendezte meg a pályaorientációs képzést folytató iskolák 
tanulóinak belügyi rendészeti ismereti országos csapatversenyét. A tanulók számtalan 
versenyszámban mérhették össze tudásukat, melyben az elméleti ismereteken túl 
fizikai, ügyességi és rendészeti irányultságú elméleti és gyakorlati ismeretekből is 
megmérkőztek. 

6 



Az országban 44 intézmény 220 versenyzője mérte össze tudását és a verseny 
színvonala alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy 220 tehetség ígérettel 
dolgozhattunk együtt. 
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2009-ben érte iskolánkat az a megtiszteltetés, hogy Franz J. Mönks úr az ECHA elnöke, 
valamint dr. Balogh László úr, az MTT elnöke 2 napot töltött el iskolánkon, mely 2 nap 
a szakmai tárgyú eszmecserék, a tanári kar tehetséggondozás irányú motiválása és 
iskolánknak a tehetségmozgalomba való beágyazódása tekintetében is 
felbecsülhetetlenül értékes volt. Tanáraink a tehetséggondozás területén szerzett 
tapasztalataik alapján egyre bátrabban vállalkoztak a tehetségmozgalomba nyíló 
pályázatok megírására. Számtalan sikeres pályázat valósult meg, melyek közül a 
rendőri önvédelem, az alkohol hatása a járművezetésre, a szolgálati maroklőfegyver 
alkalmazása és az angol nyelvi tehetségműhely voltak a tanulók számára 
legsikeresebbek és legeredményesebbek.  
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2009-ben az iskola a TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében teljes iskolai 
tehetséggondozásának kialakítására, annak elméleti megalapozására és tartós 
gyakorlatba állítására rendkívül komoly forrást nyert. A munka során tanári karunk 
közel fele tehetséggondozói felkészítésen esett át, nagy szakmai igényességgel tartott 
képzések során tisztultak a tehetséggondozási céljaink, fogalmaink, 
eszközrendszerünk.  
 
Egyéni fejlesztési programok sorát dolgoztuk ki, megújítottuk fakultatív 
tananyagelemeink rendszerét, konferenciát szerveztünk, Tehetségnapon mutattuk be 
eredményeinket.  
 
A projekt során létrejött szellemi értékeinket kiadvány formájában összegeztük és 
megvalósítottuk a rendészeti iskolák első országos szakmai tanulmányi versenyét. 
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A legjobb járőrpáros országos verseny az Országos Rendőr-főkapitányság szakmai 
egyetértését és elismerését is kivívta. 
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2013-ban a tehetséggondozó mozgalom nyújtott számunkra segítséget az iskolai 
tehetséggondozás másik kiemelt területén, a sport tehetségek támogatásában, 
országos versenyünk megrendezésére. Iskolánk a küzdősportok területén az elmúlt 
évtized során nagy tekintélyt vívott ki magának. Elsősorban Judo, de karate 
sportágakban is a Belügyminisztérium szervei között dobogós eredményeket ért el. A 
BM Tanintézeti bajnokságokon veretlenségünk e területen évtizedes. 
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Eredményeinket hosszan sorolhatnánk akár a sport, akár a szakmai versenyek 
vonatkozásában, melyekre végtelenül büszkék vagyunk.  
 
A szakmai verseny dobogóját szinte csaknem teljes egészében a miskolci tanulók 
foglalták el, mint ahogy az országos elsősegélynyújtó versenyben is tanulóink 
végeztek az élen. És mára eljutottunk odáig, hogy a tehetségek elismerése, 
támogatása és versenyeztetése olyan kiforrott rendszerré alakult, amelyben 
versenytársaink elismerését hosszú időre kivívtuk. 
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Végzett munkánkat 2011 februárjában a tehetségmozgalom „Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont” cím odaítélésével ismerte el, mely cím megtartására minden 
reményünk meg van a továbbiakban is. 
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A kiemelkedő rendezvények, az önmagukért beszélő versenyeredmények és az 
oklevélben megnyilvánuló elismerések mind-mind visszaigazolásai a 
tehetséggondozás területén végzett hatékony munkánknak. Számunkra azonban 
mindettől sokkal nagyobb eredménynek számít, hogy a 2008-ban megfogalmazott és 
azóta sokszor finomított Tehetséggondozási Programunk működőképes.  
 
Az iskola minden tanévben képes a változó oktatásigazgatási feltételek ellenére a 
Program főbb elemeit megvalósítani, a tehetségeket felismerni, számukra 
többlettudást, ismeretet, készségeket átadni, fejleszteni és jó úton haladunk 
tehetségeink további életszakaszának menedzselésében is. A beigazoltan 
működőképes gyakorlatunk megtisztelő szakmai elismerése volt, hogy bekerülhettünk 
hazánk 10 jó tehetséggondozási gyakorlatát bemutató Géniusz könyvek sorozat 21-es 
számú kiadványába is. 
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Végezetül, ahogy mondani szokták: mindez nem jött volna létre, ha ……  
  
Iskolánk tehetséggondozó munkájának elindításában, azóta minden sikeresen 
megtett kilométerében fellelhető a Magyar Tehetséggondozó Társaság aktív 
segítsége, közreműködése. Feltétlenül meg kell említenünk a Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézettel és a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézettel kialakult szoros 
együttműködésünket és Sarka Ferenc, volt kollégánkon kívül dr. Balogh László, Kormos 
Dénes, dr. Mező Ferenc fáradhatatlan támogatását, közvetlen szakmai segítségét és 
iránymutatását. Bízunk benne, hogy e segítő szándék sokáig elkísér minket közös 
utunkon és abban is, hogy a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola a tehetséggondozás 
magyarországi ügyének hosszú időn át hatékony segítője lehet. 
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Köszönjük a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak azt az áldozatos munkát, amellyel 
minket is megtalált, felnevelt és utunkra bocsátott, és kívánunk a Társaságnak 
következő sikeres 25 esztendőt. 
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