
Tehetséggondozás Hejőkeresztúron 

 

A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola vonzáskörzete Hejőkeresztúr, Hejőszalonta és 

Szakáld községek. Az iskola tanulói létszáma már évek óta 230 körül mozog, viszont a roma 

és nem roma tanulók arányában fokozatos változás figyelhető meg, amelynek egyik jele, hogy 

az 1990-es évek 27%-os roma tanuló aránya mára közel 60%-ra emelkedett. Jellemző 

továbbá, hogy a tanulók 68%-a hátrányos helyzetű, 5%-a állami gondozott és 10%-a sajátos 

nevelési igényű. A tanulók 65%-a bejáró tanuló. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a tanulók 

képességének kibontakoztatására, amelynek célja a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése 

a nevelő-oktató munka során. Mind a tehetséggondozás, mind a felzárkóztatás egyidejűleg 

megoldandó feladat.    

     Az iskola a  

 Miskolci Egyetem bázisintézménye 

 Géniusz tehetségpont 

 Komplex Instrukciós program vezető iskolája 

Az iskolában folytatott státuszkezelő programok eredményeként az alábbi jelentős 

eredményeinket tudhatjuk magunkénak: 

 tantárgyi versenyek közül jelentősebb megyei helyezések történelemből, németből és 

matematikából 

 sport megyei aranyérem (futás, atlétika) 

 országos táblajáték versenyeken arany, ezüst és bronz helyezések (Dáma, Go, 

Gomoku), Dáma Európa Bajnokságon hazánkat hejőkeresztúri gyerekek képviseletik 

Az intézmény fő célkitűzései között szerepel:  

 A szülőkkel való kapcsolat ápolása, szorosabbá tétele, amelynek egyik útja, hogy az 

iskola olyan programokat kínáljon, ahol a diák-szülő-pedagógus hármas harmonikus 

együttléte biztosítható, és amely közös élmények a családok és az iskola közötti 

kapcsolatot erősítik és a különböző generációkat közelebb hozzák egymáshoz. 

 Feladatunknak tekintjük tanulóink iskolai sikerhez juttatását, ezzel alapozva meg azt a 

törekvésünket, hogy az életben boldogulni tudó, sikeres diákokat bocsássunk ki az 

iskola falai közül. Az egészséges sikerorientáltság, céltudatosság, amely nem fajul 

karrierizmussá, képessé teszi a gyerekeket a kudarcok elviselésére, sőt a negatív 

tapasztalatokon edződve, azon felülkerekedve további eredmények elérésére sarkall. 

 A harmonikus személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltétele a belső harmónia, 

az egészséges lelki élet, ezért törekszünk a szubjektív életminőség-érzésének 

javítására.  

Az intézmény az alábbi programok köré szervezi tevékenységét: 

 A Komplex Instrukciós Program olyan speciális kooperatív tanítási módszer, amely 

lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan 

osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág 

határok között mozog. A módszer célja, hogy minden gyerek tudásszintje emelkedjen, 

és része legyen sikerélményben az osztálymunka során, előtérbe helyezve a 

tehetséggondozást és felzárkóztatást. A program alkalmazása során előtérbe kerül az 

eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező gyerekek együttnevelése, a többségi 

kultúra, viselkedésnorma elsajátítása, az agresszió visszaszorítása. A program 

legfontosabb eleme a tanulói státuszkezelés. 

 Ha jó közösségi iskolát szeretnénk létrehozni, akkor az iskolát nyitottá kell tenni. 

Jellemző, hogy szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, cserébe az iskola 

olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket nem csak a diákok, hanem a szülők is igénybe 

vehetnek. Ennek az együttműködésnek egyik megvalósítója a Generációk Közötti 



Párbeszéd Program. A foglalkozások a gyerekek és a szülők kölcsönös tanórai 

együttműködésén alapulnak.  

 Az iskola egyre növekvő mértékben kíván teret adni a közös élményszerzésnek, 

amelynek egyik hatékony eszköze a logikai és táblajáték-foglalkozások. Az iskolában 

bevezetett, kötelezően választható tanórai és nem kötelező tanórán kívüli logikai- és 

táblajáték-foglalkozások fő célkitűzései között szerepel a gyerekek értelmi 

képességének, fejlesztése, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a 

szociabilitás erősítése, a rendszeres megmérettetés, versenyzés és a hagyományápolás.  

       A logikai játékok jól használhatóak a konfliktushelyzet kezelésénél, az 

agresszió visszaszorításában, a gyerekek között zajló folyamatokban, amelyben 

érdekek, értékek, nézetek, szándékok kerülnek egymással szembe nyílt – 

tevékenységekben is megnyilvánuló – vagy rejtett – tudati, érzelmi szint – formájában. 

Segítenek a közösségi normarendszer értékrendjének, és ezzel összefüggésben a 

személyiség kibontakoztatásának, harmonikus fejlődésének optimális fejlesztéséhez, 

miközben magatartásuk, a környezetükhöz való viszonyuk harmonikussá válik.  

      A táblajáték alkalmazásának egyik nagy hozadéka a csapatmunkára való 

alkalmasság kifejlesztése, amelyben elsősorban a kommunikációs- és elemző készség 

kap helyet.  

      

Nevelési célunk, hogy biztonságos, derűs légkörben egyéni képességeiknek 

megfelelően fejlesszük a gyermekeket az életkoruknak legmegfelelőbb tanítási-

tanulási módszerekkel. Emellett konkrét célunk, hogy az alapoktatás 

befejezésével a gyermekek legyenek életkoruknak megfelelően önállóak, 

magabiztosak, legyenek képesek gondolataikat érthetően közölni, tudjanak a 

közösség elvárásaihoz megfelelően alkalmazkodni, érzelmeiket szocializált 

formában kifejezésre juttatni.  

 


