
Mentler Mariann 
 MTT Nyugat-dunántúli szekció 

vezetője 



 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a 
tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) 

 Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az 
Európai Tehetségtanács az ECHA (1987.) 

 1984. „Javaslatterv az iskolai tehetség-gondozásra” 
c. dokumentum vizsgálja a hazai tehetséggondozást 

 MTA Pszichológiai Intézetének kutatásai 

 Debreceni Egyetem Pedagógiai –pszichológiai 
Tanszéke: a képességfejlesztés vizsgálata 

 1989-ben megalakult a Magyar Tehetség-gondozó 
Társaság Szegeden 84 alapító taggal, civil 
szervezetként 



Tehetségfejlesztő hagyományok Győr oktatási és 

kulturális életében: 

- egyházi és világi oktatás (ezeréves magyar iskola) 

-egyletek, egyesületek, önképzőkörök  és 

  szakkörök az iskolákban 

- mecénások –támogatók 

- művészeti nevelés, amatőr csoportok 

 Az 1970- 80-as években több intézmény 

bővíti tevékenységét  képzőművészeti, zenei 

és sport tehetség-fejlesztő programokkal 

Megalakul a Tánc és Képzőművészeti Ált. 

és Középiskola 



„Egy tehetségnevelő műhely helyi rendszere” 
tehetségfejlesztő program kidolgozása és 
megvalósítása a győri Gárdonyi Géza Általános 
Iskolában 1991. Az igazgató –program vezető 
Markó Endréné az elsők között lett a MTT 
tagja. Ma a társaság örökös tagja. 
1997. a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
„Tehetség és társadalom” 
– c. nemzetközi konferenciája 

   Igény: Győr, Debrecen, Kecskemét  

regionális tehetségközpont legyen 
 



1998-ban 6 iskolaigazgató és egy ország-gyűlési 

képviselő alapította a győri Talentum Műhelyt 

   A Talentum Műhely céljai: 

 a kiemelkedő képességű diákok számontartása 

 fejlődésükhöz magas szintű fejlesztés biztosítása 

 fejlődésük figyelemmel kísérése, menedzselése 

 fejlesztő programok készítése 

 a pedagógusok tehetségfejlesztő munkájának 

segítése 

 



 A Talentum Műhely működési formája: 

iskolaközi, civil szerveződés 

 Az érintettek köre: 

- 17 győri iskola 

- 12 -19 éves korosztály 

első körben 29 mentori pályázat érkezett, közel 

200 gyermeket ajánlottak az iskolák 

 Szervezés, koordinálás: társadalmi munkában 

 Működés biztosítása: pályázati úton 

 



2014.10.18. 7 

A műhely működése: 

 Tehetségfejlesztő csoportok 

 Pedagógus továbbképzés (FPI 30 órás képzés) 

 Nemzetközi Tehetségpedagógiai Konferencia 2000. 
résztvevők: a Magyar Tehetséggondozó Társaság  neves 
előadói, Ausztriából, Finnországból, Hollandiából, 
Izraelből, Németországból, Svájcból, a határon túli 
magyar területekről a legismertebb tehetség szakértők 
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   2001-től a Talentum Műhely intézményesített 
formában működik a győri kistérségi 
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadóban 
/szakszolgálat/ 

 

   Az intézményesítés okai: 

 A győri egyetem megalakulásával a régióban 
a tehetséggondozás szerepének felértékelődése 

 Személyi és dologi feltételek megteremtésével 
a  folyamatos működés biztosítása a pályázati 
rendszer helyett (1 pedagógus, 1 pszichológus) 
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 Szervezés, kapcsolattartás, tanácsadás, egyéni és csoportos 
foglalkozás tehetséggondozó koordinátor irányításával 

 Tanácsadás, tehetség azonosítás, fejlesztés pszichológus 
bevonásával 

 Diákkörökben, képességfejlesztő csoportokban speciális 
programok biztosítása a kiemelkedő képességűeknek 3 -19 
éves korig (felkutatás, regisztrálás, adatbázis építés) 

 Pedagógus továbbképzés – Mentor Műhely 

 Tájékoztatás, internetes honlap működtetése 
(www.talentum.gyor.hu) 

 Talentumnap, Tehetségnap, konferenciák, rendezvények 

 Kapcsolattartás helyi és nagyobb hazai   tehetséggondozó 
szervezetekkel 

http://www.talentum.gyor.hu/
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 Középiskolás diákkörök: 

  Matematika tudományos diákkör 

  Informatika diákkör 

  Biológia tudományos diákkör 

  Építészet diákkör 

  Filozófia Tudományos diákkör 

  Újságíró diákkör 
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 Általános iskolai csoportok: 

Matematika diákkör 4-6. oszt. 

Logika diákkör 4-6. oszt 

Földrajz –honismeret diákkör 6-8. oszt 

 Anyanyelvi, képzőművészeti, animációs, dráma és 

művészetterápiás csoportok 

 Óvodai csoportok: 

Komplex képességfejlesztő csoport 

Művészeti tehetségfejlesztő program 
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 Magyar Tehetséggondozó Társaság (1989-) 

 Kutató Diákok Országos Szövetsége (2001-) 

 Kutató Tanárok Országos Szövetsége (2004-) 

 Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (2006-) 

 Magyar Innovációs Szövetség 

 Debreceni Egyetem 

 Győri Széchenyi István Egyetem  

 ELTE 

 NYME Tehetséggondozó szakértő posztgraduális 
képzés győri konzultációs központtal 
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 2002. Kutató Diákok Regionális  Konferenciája 
(TUDOK) 
         TUDOK Kutató Diákok III. Országos  
         Konferenciája (helyszín: Révai Miklós 
         Gimnázium) 

 2003. Magyar Tehetséggondozó Társaság 
         Tehetség –család –iskola c.  
         konferenciája (helyszín: a Szabadhegyi 
         Közoktatási Központ)  

 2008. MATEHETSZ Országos Közoktatási Konferencia              

 Talentum Nap, Tehetségnap minden évben tavasszal 

 Diák Akadémia tudományos előadássorozat 
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A Talentum Műhely 2007-től Tehetségpont 
Elsők között Budapest, Miskolc, Szeged, mellett 
Győr is megkapta a megtisztelő címet 

A Győri Tehetségpont feladata: 

Összefogni a térség tehetségsegítő szervezeteit, 
tehetséggondozó tevékenységét  
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