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A KAPCSOLAT KEZDETEI: európai 

pezsdülés a tehetséggondozásban

 A European Council for High Ability (ECHA) 1987-es

megalakulása.

 Kezdettől fogva – közel két évtizedig - volt magyar

vezetőségi tagja az ECHA-nak: Gefferth Éva,

Herskovits Mária, Balogh László.

 Első ECHA-Konferenciák: 1988.Zürich,

1990.Budapest, 1992. München. (Sok magyar

résztvevő!)

 1992.: Mönks Pofesszort választják az ECHA

elnökévé, 12 éven át tölti be e funkciót.

 1993.: Mönks Professzor első magyarországi

látogatása (Képek!)







Milyen területeken nyújtott segítséget 

Mönks Professzor?

A tehetséggondozás korszerű elméleti 
megalapozása 

A tehetségfejlesztés gyakorlatának 
segítése

Egyetemi posztgraduális szakember-
képzés indítása

Tehetségkutatások

A tehetséggondozás magyar értékeinek 
terjesztése világszerte



I. A tehetséggondozás korszerű elméleti 

megalapozása 
- Sok tanulmánya jelent meg magyarul Mönks Professzornak.

- Két monográfiáját külön is ki kell emelni: Fejlődéslélektan, URBIS

Kiadó, 2004., „Ha tehetséges a gyerek...”, Géniusz Könyvek, 2011.

- Kiindulási alap: Mönks-Renzulli modell!



II. A tehetségfejlesztés gyakorlatának

segítése

II. 1. Mönks Professzor a közoktatás  és felsőoktatás 

közvetlen segítésében is részt vállalt:

- Évi 3-4 alkalommal utazva Magyarországra, sok

konferencián tartott előadást, intézményi,

fenntartói látogatásokat tett.

- Új tehetséggondozó programok indításában

folyamatos személyes konzultációkkal vállalt

szerepet sok településen, illetve iskolában, az utóbbi

években Tehetségpontokban is. 

(Képek e programokról!) 























II. A tehetségfejlesztés gyakorlatának

segítése

II.2. Magyar iskolák bevonása nemzetközi 

programokba

- 1998-2001-ig a SOCRATES–COMENIUS-HOBE-program
Együttműködés Anglia, Hollandia, Magyarország, Németország 4-4

iskolája között. (Egyetemi háttér: Birmingham, Debrecen, Düsszeldorf,

Nijmegen.)

Többnyelvű szöveggyűjtemények, CD-k készültek, fejlesztő programok 

kerültek az Internetre, s konferenciákat, közvetlen tapasztalatcseréket

szerveztünk pedagógusok részére.

- 2003-06-ig SOCRATES-COMENIUS-BEGA-Program
A fenti fejlesztő munka folytatódott további országok (Románia,

Spanyolország) és iskolák bevonásával: 6 országból 6-6 iskola!

Pedagógusok és diákok tapasztalatcseréje is!



III. Egyetemi szintű posztgraduális 

szakemberképzés elindítása

 Alapja: 1994-ben a hollandiai Nijmegeni Egyetemen 
megalapított ECHA-Diploma Program. 

 1997 szeptemberében megjelent a művelődési és közoktatási
miniszter 29./1997. MKM-rendelete „tehetségfejlesztési szakértő”
szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről. A
képzést a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke alapította
és indította el elsőként Magyarországon.

 Újabb előrelépést jelentett, hogy 1999-ben megalapítottuk a
pedagógus szakvizsga-programot, s 2000 szeptemberében el is
indította el a Debreceni Egyetem a képzést "tehetség és fejlesztése"
elnevezéssel /41/1999./X.13. OM Rendelet/.

 A két egyetem együttműködési szerződése alapján a Debreceni
Egyetemen végzett szakértők megkapják a Nijmegeni Egyetem
diplomáját is: „European Advanced Diploma in Educating in
Gifted”.

(Képek diplomaosztóról, ECHA-Diplomásokról és tanáraikról!)













IV. Tehetségkutatások támogatása

 A magyarországi tehetségkutatás újraélesztésében is jelentős

szerepet vállalt Mönks professzor: tartalmi támpontokat adott a

Debreceni Egyetem (akkor KLTE) pszichológiai PhD-programja

„tehetségkutatás” alprogramjának kidolgozásához 1993-ban.

 Kurzusokat is tartott ennek keretében.

 Nijmegeni Egyetemre szóló ösztöndíjakkal támogatta a PhD-s

hallgatók szakmai kibontakozását: több doktorandus volt több hetes

ösztöndíjjal Nijmegenben.

 Szakmai tanácsaival segítette a disszertációk elkészítését.

 Jelenleg már több mint 20 értekezés került megvédésre Mönks

professzor szellemi tőkéjére építve a Debreceni Egyetemen

tehetség-témakörben.



V. A tehetséggondozás magyar értékeinek

terjesztése külföldi szakemberek körében

V.1. Magyar szakemberek részvétele külföldi

konferenciákon, tanulmányutakon

 Mönks Professzor jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a magyar
szakemberek minél nagyobb létszámban vegyenek részt az
ECHA-Konferenciákon, ehhez anyagi támogatást is biztosított.

 A magyarok a 90-es években és az ezredfordulón a nemzetek
összehasonlításában mindig az egyik legnagyobb létszámmal
képviseltették magukat ezeken a konferenciákon, szép számmal
tartva előadásokat a hazai kutatásokról és gyakorlati programokról.

 Magyar szakemberek látogatásai Hollandiában,
Németországban, Ausztriában – Mönks Professzor vendégeként!

 Európán túl is segítette az eredményeink terjesztését. A
Debreceni Egyetem tehetségkutató munkatársai 4 alkalommal
voltak több hetes tanulmányúton az USA-ban.

(Képek külföldi konferenciákról és tanulmányutakról!)













V. A tehetséggondozás magyar értékeinek

terjesztése külföldi szakemberek körében

V.2. Mönks Professzor az ECHA támogatásával  jelentős 
nemzetközi konferenciákat is szervezett hazánkban is:

 1990.: ECHA második nemzetközi konferenciája, Budapest; 

 1997.: „A tehetséggondozás korszerű módszerei”,
törökszentmiklósi nemzetközi konferencia; 

 1999.: COMENIUS-HOBE konferencia Mátészalkán; 

 2000. : ECHA hetedik nemzetközi konferenciája a Debreceni 
Egyetemen;  

 2004. : „Tehetséggondozás az Unióban”, Taktaharkány;

 2004.: MTT országos konferenciája: Mönks és Renzulli 
részvételével 

 2006. : „Az állami szféra és a civil szervezetek
együttműködésének lehetőségei a tehetséggondozásban”,
Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye;

 2011. : UNIÓS Elnökségi Tehetség-konferencia - Budapest: a
Szervező Bizottság külföldi szakértőjeként segítette a konferencia
megrendezését.



V. A tehetséggondozás magyar értékeinek

terjesztés külföldi szakemberek körében

V.3. Kiemelkedő konferenciák az előbbiek közül

 Az ECHA hetedik konferenciája
- Debreceni Egyetem, 2000 augusztus

- Közel ötszáz szakember vett részt a világ minden tájáról, ennek

fele hazai intézményekből.

- Közel kétszáz előadás hangzott el angol és magyar nyelven a

tehetséggondozás és kutatás legaktuálisabb témáiról.

 „Tehetségnevelés Európában” című nemzetközi konferencia
-2006. április, helyszínek: Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye városai, iskolái

-Közreműködő szervezetek intézmények: Európai Tehetségtanács /ECHA/,
Oktatási Minisztérium, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Magyar
Tehetséggondozó Társaság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat.

-Harminc országból voltak jelen szakemberek, többszáz résztvevővel.

-A Konferencia témája a civil szervezetek és az állami szervek
együttműködésének áttekintése, lehetőségeinek bővítése.

(Képek hazai nemzetközi konferenciákról!)







ÖSSZEGZÉS
 Mönks Professzor nemzetközi jelentősége a tehetségkutatás 

fejlesztésében  mindannyiunk számára közismert.

 A fenti diasoron bemutatott tények bizonyítják, hogy méltán tekintjük

Magyarországon Mönks professzort az elmúlt harminc évben

Magyarországon a tehetséggondozás fejlesztése
legfőbb külföldi segítőjének, mentorának.

 Két évtizedes támogató munkáját Magyarországon az alábbi
kitüntetésekkel ismerték el:
- „Kelemen László Díj” - Debreceni Egyetem, 2000.,  

- „Tehetségekért Díj” - Magyar  Tehetséggondozó  

Társaság, 2009., 

- „Tehetség Szolgálatáért Életműdíj” kitüntetés – Nemzeti

Tehetségsegítő Tanács, 2012.



Dear Mönks Professor! Dear Franz!

- Thank you for your permanent help in the 
development of Hungarian gifted education 
last 30 years!

- We wish you a very long life, with much 
happiness!

- Happy 85th birthday to you!

All  Hungarian talent developing

experts!


