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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

A tartalomból: 

„A tehetségesekkel foglalkozók kö-
zül sokan tapasztalhatták, hogy a 
tehetséges egyének nagyobb való-
színűséggel élnek át olyan típusú 
depressziót, amit egzisztenciális 
depressziónak szokás nevezni.”
(Dr. Tóth László: Egzisztenciális

depresszió a tehetségeseknél)

 „Nagyon sokféle és szerteágazó 
a tehetséges tanulók érdeklődése, 
ezért tökéletes fejlesztés az egyéni 
(individualizált) oktatási program-

mal valósítható meg.”
(Dr. Duró Zsuzsa: A tehetségazono-
sítás és - fejlesztés komplex lehe-

tőségei)

„Oktatóink alapvető feladatuknak 
tekintik a tehetségesebb, tudomá-

nyos munkára fogékony, publikáci-
ós tevékenységre alkalmas hallga-

tók segítését, mentorálasát.”
(Dr. Lubinszki Mária: Tehetség-
gondozás a Miskolci Egyetem 

Tehetségpontjában)

„25 év a tehetségek szolgálatában 
címmel rendezte jubileumi konfe-
renciáját az MTT 2014 szeptember 

19-én és 20-án Debrecenben. A 
konferencián a Debreceni Kölcsey 
Központban több mint 200 fő vett 

részt hazai és külföldi tehetséggon-
dozó szervezetek képviselőjeként.” 
(Sarka Ferenc: A Magyar Tehet-
séggondozó Társaság jubileumi 

konferenciája)

Beszámolók a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság jubileumi 
konferenciája szekció üléseiről.

„A sportszerű életre, együttműködő magatartásra, kitartásra és 
becsületes küzdelemre nevelő Akadémia egyik újdonsült világbajnoka 
a csepeli Móra Ferenc Általános Iskola 6. osztályos tanulója, Bálint 

Martin.”
(Emlékezik egy ifjú világbajnok - Bálint Martin olaszországi sikere)
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30 éve
jelent meg az emberi intelligenciát 

pszichometrikus alapon tanulmányo-
zó J.P.Guilford (1897-1987) amerikai 
pszichológus munkája a divergens 
gondolkodás három összetevőjéről. A 
szerző nemzetközileg is elismert ku-
tatója és egyben leírója a strukturális 
intelligencia modell elemeiként ismert 
divergens és konvergens gondolkodás-
nak. A konvergens gondolkodás lénye-
ge, hogy a személy probléma megoldó 
gondolkodása mintegy beszűkítve egy 
irányt követ (jellegzetesen a frontális 
tanítási módszert követő iskolákban 
tapasztalható), míg divergens gondol-
kodás ezzel ellentétben több lehetséges 
megoldási variációt kipróbálva jut el az 
eredményt jelentő állapotig (a megol-
dási lehetőségeket kínáló oktatási mód-
szert alkalmazó iskolákra érvényes). 

A divergens gondolkodást a kreati-
vitás lényegének tartotta Guilford. A 
kreativitásnál – a sokat idézett három-
mal (originalitás, fluencia, flexibilitás) 
szemben -   hat összetevőt (problé-
maérzékenység, fluencia, flexibilitás, 
originalitás, újrafogalmazás, elaborá-
ció) különböztetett meg, míg a diver-
gens gondolkodásnál hármat: fluencia 
(könnyedség), flexibilitás (rugalmas-
ság), elaboráció (kidolgozottság), ame-
lyek egyben részei Guilford kreativitás 
definíciójának is. A két fogalom (kre-
ativitás, divergens gondolkodás) tehát 
lényegében azonos tartalmat takar. A 
divergens gondolkodás jelenségéből 
hiányzik az újító, a produktív, a teremtő 
tevékenység, amely a kiteljesedd kre-
ativitás része, még ha annak létrejötté-
ben természetes módon megjelenik a 
divergens gondolkodás is. A divergens 
gondolkodás kiindulási alapját képezi a 
kreativitásnak, a problémamegoldó és 
kritikai gondolkodásnak.  

A tanítás során a diákok divergens 
gondolkodását úgy fejleszthetjük - és 
egyben kreativitásukat is növelhetjük 
-, ha olyan kérdéseket, feladatokat kap-
nak, amelyek több féle választ lehetősé-
get, megoldást tartalmaznak. Ezeknek 
módszertani alapját a számítástechnikai 
iskolai alkalmazása is elősegíti.

Tehetség-kalauz, Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, 1996. Fordította, 

összeállította, szerkesztette:
Dr. Tóth László

Magyar Tehetséggondozó
Társaság
Dr. Balogh László
elnök  www.mateh.hu

Aktuális
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

megalakulásának 25. évfordulója alkalmá-
ból szervezett jubileumi konferencia nagy 
sikerrel került megrendezésre Debrecenben, 
2014. szeptember 19-20-án, több mint két 
és félszáz résztvevővel.  Az első nap plená-
ris ülésen tekintettük át a tehetséggondozás 
aktuális hazai tennivalóit, és a MTT műkö-
dése 25 évének szakmai értékeit foglaltuk 
össze, a második nap szekcióüléseken foly-
tatódott a munka.  

A nemzeti tehetséggondozás eddigi ér-
tékeiről és perspektívájáról Sipos Imre 
köznevelésért felelős helyettes államtitkár 
tartott előadást, s mondandója alapján a 
zömmel pedagógusokból álló hallgatóság-
ban az optimizmus erősödött a következő 
évek tehetséggondozásának lehetőségeivel 
kapcsolatban. Somogyi Béla, Debrecen 
Város alpolgármestere a város iskoláinak 
évszázadokra visszanyúló tehetséggondo-
zó értékeit vázolta fel, bemutatva, hogyan 
alapozta meg ez a hagyomány a Debrecen 
egész köznevelését átfogó, 2007-ben in-
dult komplex tehetséggondozó rendszert, 
amely „Debreceni példa” néven ismert 
országszerte. Ezt a programot kidolgozó-
ja és irányítója, Pappné Gyulai Katalin, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Debreceni Tankerületének igazgatója mu-
tatta be, majd ehhez kapcsolódva a szakmai 
részletekről dr. Pakurár Miklósné és Feke-
te József intézményvezetők. Ezt követően 
egy kiemelkedő jelentőségű debreceni civil 
tehetséggondozó kezdeményezésről hallot-
tunk előadást „Nyitott kézzel szeretni” cím-
mel, előadó Porkoláb Gyöngyi, a Méltóság 
Mezeje Program vezetője volt. A MTT 
munkájában legnagyobb jelentőségű társz-
szervezetek is köszöntötték a Társaságot, s 
értékelő bemutatást adtak az együttműkö-
désről: F.J. Mönks, a European Council for 
High Ability örökös elnöke, dr. Csermely 
Péter, a European Council for High Ability 
és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, 
valamint Bajor Péter a Magyar Tehetségse-
gítő Szervezetek Szövetségének vezetője 
méltatta a hosszú évekre visszamenő sikeres 
együttműködést. A pénteki plenáris ülésen 
emlékeztünk a MTT 25 évének kiemelke-

dő jelentőségű szakmai sikereire, a fonto-
sabb eseményekre: Dr. Balogh László „A 
Magyar Tehetséggondozó Társaság szak-
mai értékei”-t foglalta össze, Dr. Gáborjáni 
Szabó Péter, Dr. Heimann Ilona, Dr. Dávid 
Imre, Dr. Polonkai Mária, Dr. Tóth László 
és Sarka Ferenc pedig előadást tartottak a 
MTT és a Tehetség folyóirat történetéből. 
A szombati szekcióüléseken az eddig el-
végzett munka tartalmi szempontból került 
bonckés alá a szekciók speciális tevékeny-
ségének aspektusából. A tíz szekcióban több 
mint ötven előadás hangzott el az elmúlt 25 
év munkájáról, útkereséséről, szakmai ered-
ményeiről. 

A nagy ívű rendezvényt két éves előkészí-
tő munka előzte meg. Ezúton is köszönetet 
mondok mindenkinek, aki a sikeres konfe-
rencia előkészítésében és megvalósításában 
közreműködött. A konferencia Szervező-
bizottsága Sarka Ferenc alelnök úr veze-
tésével szisztematikusan készítette elő a 
programot, rendszeresen megtárgyalva 
a megoldott feladatokat a választmányi 
üléseken. A „MTT Almanach 2014” kiad-
vány Szerkesztőbizottsága Százdi Antal 
szerkesztő úr elnöklésével folyamatosan 
végezte a nagyon komoly tartalmi és szer-
kesztési előkészületeket. A MTT szekciók 
vezetői közel egy éve dolgoztak azon, hogy 
jeles csapatot verbuválva megmutassák ér-
tékeiket a konferencián megjelenő tehetség-
gondozó szakembereknek. A konferencia 
Szervezőbizottsága a közvetlen szervezési 
feladatokat  az Elnökség debreceni tagjaira 
bízta, akik (Bohdaneczky Lászlóné, Polon-
kai Mária, Balogh László és Szénási István-
né mint „tiszteletbeli debreceni”)  tavasz óta 
jelentős erőfeszítéseket tettek, hogy költség-
kímélő, de mégis megfelelő körülmények 
között tudjuk megrendezni a konferenciát. 
Ebben a közvetlen előkészítő munkában 
nagy segítségére voltak a szervezőknek  a 
KLIK Debreceni Tankerületének igazga-
tója, és munkatársai, valamint  Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
vezetői, intézményi munkatársai. Őket is 
köszönet illeti meg fáradozásaikért, s ezt 
az illetékeseknek küldött levelemben ki is 
fejeztem.
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Egzisztenciális depresszió a tehetségeseknél.
Dr. Tóth László

Jelen írásban a 
tehetséges fiata-
lok között előfor-
duló egzisztenci-
ális depressziót 
tárgyaljuk. Meg-
vizsgáljuk, mi ez, 
hogyan jelent-
kezhet egy tehet-

séges gyermekben, és mit tehetnek 
a szülők, hogy segítsenek gyerme-
küknek, akit ilyen nehéz kérdések 
nyomasztanak. Rámutatunk, hogy 
a tehetséges fiatalok nagyobb va-
lószínűséggel élnek át ilyen típusú 
depressziót a filozófiai dolgok iránti 
fogékonyságuk miatt.

A tehetségesekkel foglalkozók 
közül sokan tapasztalhatták, hogy 
a tehetséges egyének nagyobb va-
lószínűséggel élnek át olyan típusú 
depressziót, amit egzisztenciális 
depressziónak szokás nevezni. Bár 
az egzisztenciális depresszió – epi-
zodikusan – bárkiben megjelenhet 
az élet átmenetiségére rávilágító 
valamilyen nagy veszteség vagy 
annak fenyegetése nyomán, a ma-
gasabb intelligenciájú egyének 
hajlamosabbak az egzisztenciális 
depresszió spontán megtapaszta-
lására. Olykor ez az egzisztenciá-
lis depresszió a Dabrowski (1966) 
által leírt pozitív dezintegráció él-
ményébe torkollik. (Dabrowski el-
méletéről részletesen írtunk lapunk 
2011/1. és 2013/3. számában.)

Az egzisztenciális depresszió 
olyan depresszió, amely akkor 
bukkan fel, amikor az egyén a lét 
alapvető kérdéseivel találja szem-
be magát. Yalom (1980) szerint 
ilyen kérdés (vagy „végső vonat-
kozás”) a halál, a szabadság, az 
izoláció és az értelmetlenség. A 
halál bekövetkezése elkerülhetet-
len. A szabadság – egzisztenciális 
felfogásban – a külső struktúra hi-
ányára utal, vagyis akkor vagyunk 
szabadok, ha nem lépünk be egy 
olyan világba, amely öröklötten 
strukturált. Nekünk viszont muszáj 
adni a világnak struktúrát, amit mi 
magunk teremtünk. Az izoláció an-
nak a felismerése, hogy mindegy, 

milyen közel kerülünk egy másik 
személyhez, mindig marad távol-
ság közöttünk, s így reménytelenül 
egyedül vagyunk. Az értelmetlen-
ség az első háromból származik. 
Ha meg kell halnunk, ha muszáj 
megkonstruálnunk a saját világun-
kat, és ha végső soron mindegyi-
künk egyedül van, akkor mi értel-
me van az életnek?

Mi az oka annak, hogy az ilyen 
egzisztenciális vonatkozások na-
gyobb arányban fordulnak elő a te-
hetségesek között? Részben azért, 
mert a lényeges gondolatokra való 
irányulás és az azokra való reflek-
tálás jobban izgatja a tehetségese-
ket, mint a napi eseményekre való 
felületes fókuszálás.

Mivel a tehetséges gyermekek 
képesek olyan szinten gondol-
kodni, olyan eshetőséget számba 
venni, hogy a dolgok milyenek 
lennének, ha lehetnének, hajlamo-
sak az idealizmusra. Ugyanakkor 
kénytelenek konstatálni, hogy a 
világ nem olyan, amilyen lehetne. 
Mivel az ideálok nem elérhetők, a 
tehetségesek frusztrációt és csaló-
dást élnek át. Hasonlóképpen, ezek 
a fiatalok hamar észreveszik az 
ellentmondásokat, az önkényt, az 
abszurditásokat a társadalomban 
és a körülöttük lévők viselkedés-
ében. Tradíciókat kérdőjeleznek 
meg. Például, miért ragaszkodnak 
az emberek annyira erősen a nemi 
szerep vagy az életkori szerep adta 
korlátokhoz? Miért van az, hogy 
amit az ember mond, az egy dolog, 
amit tesz, az egy másik dolog? Mi-
ért szólnak bele az emberek olyan 
dolgokba, amelyekhez egyáltalán 
nem értenek? Miért van az, hogy 
oly sok ember csak saját magával 
törődik, másokkal nem? Mennyire 
változtatja meg a világot egy em-
ber élete?

Amikor a tehetséges gyermekek 
megpróbálják megosztani e vonat-
kozásokat másokkal, rendszerint 
sokféle reakcióval találkoznak a 
tanácstalanságtól az ellenséges-
ségig. Felfedezik, hogy mások 
– különösen a hasonló korúak – 

egyáltalán nem osztják ezeket a 
vonatkozásokat, ehelyett konkré-
tabb kérdésekkel és a másokhoz 
való igazodással foglalkoznak. A 
nagyon tehetségesek gyakran már 
első osztályos korukban izolált-
nak érzik magukat, mert úgy talál-
ják, hogy a kortársaik – és néha a 
szüleik is – nincsenek felkészülve 
arra, hogy ilyen súlyú kérdésekről 
komolyan beszélgessenek.

Amikor az intenzív érzéseik és 
gondolataik multi-potencialitással 
kombinálódnak, ezek a fiatalok 
különösen frusztráltak lesznek a 
térbeli és időbeli korlátaik miatt. 
Egyszerűen nincs elég óra egy nap-
ban, hogy ezek a gyerekek az ösz-
szes fajta tehetségüket fejlesszék. 
A lehetőségek közötti választás 
önkényes, nincs „végső soron jó” 
választás. Azért nincs, mert ha az 
egyénnek el kell dönteni, milyen 
pályát válasszon, egyformán ked-
ves lehet neki a hegedülés, a neu-
rológia, az elméleti matematika és 
a nemzetközi kapcsolatok is.

A tehetséges fiatalok reakciója 
(intenzívek lévén) ezekre a fruszt-
rációkra gyakran egyfajta düh. De 
gyorsan felfedezik, hogy a düh hi-
ábavaló, valójában a sors vagy más 
olyan dolog irányít, amelyet nem 
képesek kontrollálni. Így a düh 
erejét veszti, és gyorsan átvált dep-
resszióba. Másképpen fogalmazva: 
ha külső kontrollosok nem akarnak 
lenni, belső kontrollosok meg nem 
tudnak lenni, e paradoxon miatt 
egy darabig lázadnak, majd meg-
oldás híján tartós lehangoltság lesz 
úrrá rajtuk.

Az ilyen depresszióban a tehet-
séges gyermekek tipikus reakciója 
az, hogy megpróbálnak mindenben 
valamilyen értelmet találni, vala-
milyen fogódzó pontot, amely a 
„tisztességtelenség” mocsarából 
kihúzza őket. Gyakran az történik, 
hogy minél inkább igyekszenek ki-
evickélni, annál hamarabb a tuda-
tára ébrednek, hogy az életük vé-
ges és rövid, hogy egyedül vannak, 
hogy csak egy nagyon pici organiz-
musok egy nagy, tágas világban, és 
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csak látszólagos szabadság annak 
megválasztása, hogy ki milyen 
életet akar élni. Ez az a pont, ahol 
megkérdőjeleződik az élet értel-
me, és az egyén azt kérdezi, „Csak 
ennyi lenne az élet? Nincs végső 
értelem? Csak akkor van az élet-
nek értelme, ha én adok neki? Egy 
kicsi, jelentéktelen organizmus va-
gyok, aki egyedül van egy abszurd, 
önkényes, szeszélyes világban? Ez 
mind így van?

Az ilyen felvetések nem meg-
lepőek azoknál a gondolkodó fel-
nőtteknél, akik életközépi krízi-
sen mennek keresztül. Az viszont 
már baj, ha ezek az egzisztenciális 
problémák a tizenkét vagy tizen-
öt éves fiatal elméjét feszítik. Az 
ilyen egzisztenciális depresszió 
nagy figyelmet igényel, mert az 
öngyilkosság előjele lehet.

Hogyan segíthetünk briliáns el-
méjű fiataljainknak megküzdeni 
ezekkel a kérdésekkel? Igaz, lé-
tünk végességét nem áll módunk-
ban befolyásolni. De segíthetünk 
a fiataloknak megérteni, hogy nin-
csenek egyedül, és van mód arra, 
hogy kezeljék a szabadságot és az 
izoláció érzését.

Az izoláción valamilyen mér-
tékben úgy segíthetünk, hogy egy-
szerűen elmondjuk a fiataloknak, 
hogy vannak olyan emberek, és 
nem is kevesen, akik megértik az 
őket izgató kérdéseket, tehát nem 
igaz, hogy senki nem érti meg 
őket. Ez az, amiért a kapcsolatok 
extrém módon fontosak a tehetsé-
ges gyermekek hosszú távú beil-
leszkedésében (Webb, Meckstroth 
és Tolan, 1982).

Egy sajátos módja az izoláció 
érzése megtörésének a megérintés. 
Mint ahogy a csecsemőnek szük-
sége van arra, hogy ölbe vegyék, 
és ölelő karok fonják körbe őket, 
ugyanúgy jót tesz az érintés a ma-
gát magányosnak érző fiatalnak. 
Úgy tűnik, az érintés a létezés egyik 
alapvető és ösztön jellegű összete-
vője, amit az anya-csecsemő kötő-
dés igazol. Célszerű a szülőknek 
„előírni”, hogy naponta többször 
is öleljék meg gyermeküket, s ha 
ő tiltakozna, mondják azt, hogy 
„Tudom, hogy nem szereted, ha 
megölelnek, de nekem szükségem 
van arra, hogy megöleljelek.” Egy 

ölelés, a kar vagy a fej simogatása 
nagyon fontos a fiatalok számára, 
mivel így vagy úgy, de valamilyen 
fizikai kapcsolatot teremt.

A szabadsággal kapcsolatos kér-
dések és választások – az érzelmi 
krízis egyszerű szenzoros, érin-
téses megoldásához képest – már 
jóval intellektuálisabb jellegűek. 
A tehetséges gyermekek, akik úgy 
érzik, hogy egy strukturálatlan vi-
lág milliárdnyi választásának súlya 
nehezedik rájuk, kapaszkodókra 
lelhetnek a tanulásban és alternatív 
utak felfedezésében, amelyekben 
más emberek strukturálják vagy 
strukturálták az életüket. Olyan 
emberek életének olvasásán ke-
resztül, akik egyfajta utakat vá-
lasztottak a nagysághoz, önmaguk 
megvalósításához, ezek a fiatalok 
biblioterápiába kezdhetnek, a meg-
értés olyan módszeréhez, amely a 
választásokat életutakon keresztül 
mutatja be, s ez elvezetheti őket 
a saját önmegvalósítás érzéséhez. 
Nemcsak nekünk, nekik is szük-
ségük van arra, hogy a gondolatok 
és értékek olyan személyes filozó-
fiáját építsék fel, amely értelmes 
keretet ad az életüknek. Választani 
tehát kell, és ez tényleg kényszer, 
de abban, hogy mit választunk, 
jókora szabadságunk van. Ha ké-
sőbb kiderül, hogy rosszul válasz-
tottunk, még szabad meggondolni 
magunkat, és újra választani. A 
teljes szabadság vágya álságos cél, 
mert azt jelenti, hogy nem akarunk 
kötődni senkihez és semmihez.

Ezek azok az egzisztenciális kér-
dések, amelyek arra késztetik a te-
hetségeseket, hogy annyira mélyen 
beleássák magukat az „okokba” 
(legyenek akár biológiai, iskolai, 
politikai, szociális vagy kulturális 
okok). Sajnos ezek az egziszten-
ciális kérdések a depresszió pe-
riódusaira is ösztönzőleg hatnak, 
gyakran keverednek a „hovatarto-
zás” legyőzésének kétségbeesett 
törekvéseivel. Lehet, hogy tényleg 
tudunk segíteni ezeknek az egyé-
neknek az alapvető egzisztenci-
ális kérdések felismerésében és 
feldolgozásában, de csak akkor, 
ha valamilyen fajta elfogadást ta-
pasztalunk a részükről. Ráadásul 
e fiataloknak majd azt is meg kell 
érteniük, hogy az egzisztenciális 

kérdések nem olyan természetűek, 
hogy csak egyszer kell velük fog-
lalkozni, hanem gyakran elő kell 
venni, újra és újra megfontolás tár-
gyává kell tenni ezeket.

Mi lesz azokkal a fiatalokkal, 
akik a szakember kinyújtott kezét 
nem fogadják el? Csak remélni le-
het, hogy előbb-utóbb olyan társra 
lelnek, aki előtt megnyílnak, aki-
vel át tudják rágni e nehéz kérdé-
seket, s akkor már egy kérdést ki-
pipálhatnak: nincsenek egyedül. S 
ha már van egy társ, a szabadság 
problémája és a saját élet értel-
mének megkérdőjelezése is veszt 
az éléből. Ami marad: a halál. A 
vég tényleg elkerülhetetlen. Aki 
megszületett, az meg is hal. Ezzel 
minden ember tisztában van, még-
is csak nagyon kevesen dobják el 
önszántukból az életet. A tehetsé-
gesek közül is. Mert az élet szép. 
Kell ezt magyarázni?
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A szerző habilitált egyetemi docens,  
a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet  

Pedagógiai- Pszichológiai Tanszékének 
nyugalmazott vezetője.
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A tehetségazonosítás és - fejlesztés komplex lehetőségei
Dr. Duró Zsuzsa

A tehetsé-
ges tanulóknak 
gyakran olyan 
egyéni igényei 
lehetnek, melyek 
osztálykeretben 
tökéletesen nem 
elégíthetők ki. 
Nagyon sokféle 

és szerteágazó a tehetséges tanulók 
érdeklődése, ezért tökéletes fejlesz-
tés az egyéni (individualizált) ok-
tatási programmal valósítható meg. 
Lássunk erre egy konkrét példát!

Márk 10 éves tehetséges tanuló. 
Tehetsége már korán megmutatko-
zott. Hamar kezdett el járni, már 
kicsi korában is érdekelték a köny-
vek. Mindig jó volt a memóriája, 
mindenkire emlékezett, akivel va-
laha találkozott. Márk azon kivéte-
les gyermekek egyike, akik testes-
tül-lelkestül át tudják magukat adni 
annak, amivel éppen foglalatoskod-
nak. Társainál jóval értelmesebb. 
Alacsony termetű, örökmozgó. Tud 
ugyan uralkodni magán, mégis gya-
korta éretlen, kiszámíthatatlan és 
fékezhetetlen viselkedést tanúsít. 
Feladatait híven teljesíti. Időnként 
himbálja magát, hümmög vagy 
mosolyog magában. A kiscsopor-
tos munka alatt feltérdel a székre, 
hintázik rajta. Gyakran áthajol az 
asztalon, és viccekkel próbálja szó-
rakoztatni a többieket. Óra alatt is 
hintázik a széken, miközben éberen 
figyel, és minden alkalmat megra-
gad arra, hogy közbeszóljon, kérdé-
seket tegyen fel, vagy egy hirtelen 
támadt gondolatát azonnal közölje. 
Ha eszébe jut valami, cseppet sem 
fékezi magát, türelmetlenül nyújtja 
magasra a kezét (gyakran mindkét 
kezét).

Bár Márk közbeszólásai mindig a 
témához kapcsolódnak, az izgalom 
és a lelkesedés heve sokszor annyira 
fűti a fiút, hogy az értelmezéseiben 
szélsőségekre ragadtatja magát. Na-
gyon szereti, ha méltányolják a sze-
replését, és igazat adnak neki. Nem-
csak a lelkesedése és a viselkedése 

miatt emelkedik ki a többiek közül, 
hanem az önirányítás magas szintje 
miatt is. Hobbija, szórakozása és 
szinte szenvedélye a számítógép. 
Imád számítástechnikai üzletekbe 
járni és diskurálni az eladókkal és 
a vásárlókkal. Semmilyen klubnak, 
szervezetnek vagy sportegyesü-
letnek nem tagja. Szabadidejében 
programokat ír és számítástechni-
kai szakkönyveket olvas. Rengeteg 
programot írt, közülük sokat elkül-
dött az előző iskolájába. ahol eze-
ket a 8. osztályos számítástechnikai 
kurzuson ténylegesen használják. 
Legutóbb azt kérdezte, hogyan le-
hetne megszerezni a szerzői jogot 
egy olyan számítógépes programra. 
amelyik „két nyelven beszél”. Ta-
valy iskolája csapata – főleg Márk-
nak köszönhetően – első helyezett 
lett egy iskolák közötti számítás-
technikai versenyen.

Márk szülei egy nagy éttermet 
vezetnek, mindketten meglehető-
sen elfoglalt emberek. Egyik szülő 
sem osztja Márk érdeklődését a szá-
mítógépek iránt, de lelkesen támo-
gatják ebben erkölcsileg is, anya-
gilag is. Nagyon okosnak tartják 
fiukat, különösen az ötletességét, 
problémamegoldó képességét és a 
gondolkodását emelik ki. Igen kre-
atív, gyakran támadnak „meredek” 
ötletei, és ezeket bátran kimondja. 
Nemrég egy videofilmet készített a 
számítástechnikában járatlanok szá-
mára, így akarván bemutatni nekik 
a számítógépek világát. Tanulmányi 
téren messze érettebb a többiek-
nél, viszont szociális téren éretlen, 
kelekótya, szeleburdi. Amikor be-
szélni kezd, osztálytársai gyakran 
lehurrogják. Az osztálybeli fiúk úgy 
bánnak vele, mint a kisöccsükkel. 
Időnként szándékosan bosszantják 
és belefojtják a szót.

Márk fejlődését nagymértékben 
szolgálhatja, ha a következő javas-
latok megvalósulnak:

  
Márknak szélesíteni kellene az ér-

deklődését, mert teljesen beszűkült 

a számítógépekre. 
Olyan iskolán kívüli elfoglaltsá-

got kellene neki találni, amivel leve-
zethetné az állandó mozgásigényét. 

Szociális éretlenségén úgy lehetne 
segíteni, ha valamilyen klub vagy 
szervezet tagja lenne, ahol a hasonló 
korúakkal folyamatosan érintkezne.

Lehetőséget kellene neki adni 
arra, érdeklődését és a vezetésre 
való hajlamát kamatoztassa. Mivel 
szeret beszélgetni és vitatkozni, itt a 
verbális képességeit minden további 
nélkül – de megfelelő mederben – 
kiélhetné.

Célszerű lenne olyan vezetési fel-
adatokkal megbízni, amelyeknek az 
ürügyén kiállhat az osztály elé, így 
megkapná a hőn áhított figyelmet és 
feltehetően nem nyomasztaná any-
nyira alacsony termete sem. Való-
színűleg másképpen tekintenének rá 
és nem bánnának vele úgy, mint egy 
„kölyökkel”.

Mivel a szülők az elfoglaltságuk 
miatt keveset tudnak vele lenni, itt 
az lenne a javaslat, hogy lehetőség 
szerint próbáljanak meg minél több 
családi programot szervezni, tehát 
olyan tevékenységeket találni, ame-
lyekben mindannyian részt vesznek.

Az egyéni oktatási program, mely 
Márk esetében is megvalósítható le-
het: 

Napjainkban mind több iskolakör-
zetben indítanak tehetségfejlesztő 
programokat. A differenciált oktatás 
a következőket foglalja magába:
1. Magas szintű kognitív és affektív 
  folyamatokra tekintettel lévő tan- 
 tervet, amely túlmegy azon, amit  
 a hivatalos tanterv általában nyúj- 
 tani tud;
2. A tehetségesek sajátos tanulási 
  módjaihoz igazodó oktatási straté- 
 giákat;
3. Rugalmas adminisztratív megoldá- 
 sokat iskolán belül és kívül egy- 
 aránt, ideértve a speciális osztá- 
 lyokat, foglalkoztató termi „bú- 
 várkodást”, önálló kutatást, tanuló- 
 párokat, mentori kapcsolatokat,  
 tereptanulmányokat, könyvtárat, 
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  médiát, kutatóközpontokat és más 
  megfelelő szervezési formákat.

A célok megfogalmazásához tehát 
a pedagógusoknak:

- meg kell figyelniük a tehetséges 
tanulót; össze kell gyűjteniük róla 
minden adatot, összhangba kell hoz-
niuk a tanuló érdeklődését és igé-
nyeit a tanulmányozandó területtel. 
A hangsúly a tartalom, a folyamat, 
a produktum és a tanulási környezet 
módosításán van, amire azért van 
szükség, hogy a tehetséges tanuló 
ne legyen a hivatalos tanterv keretei 
közé szorítva. Mindezt úgy kell vég-
rehajtani, hogy közben a hivatalos 
tantervben rögzítettek elsajátítására 
is mód nyíljon.

Az individualizált (egyéni) ok-
tatási terv olyan írásban rögzített 
cselekvési terv, amely személyre 
szabottan írja elő a fejlesztés céljait; 
a használandó eljárásokat, a tevé-
kenységek beosztását és a terv haté-
konyságának megállapítását. Ahhoz 
viszont, hogy az individualizált ok-
tatási terv valóban hatékony legyen, 
mindig annak kell megterveznie, 
aki a tehetséges tanuló oktatásáért 
a felelős. Ha az osztályfőnök, akkor 
neki; ha a tehetségpedagógus, akkor 
neki. A programkészítésben jártas 
külső szakemberek kétségkívül so-
kat tudnak segíteni, azonban az osz-
tályfőnök vagy a tehetségpedagógus 
e szerepkörét nem vehetik át.

A tehetségfejlesztő szakpeda-
gógus – akár egyedül dolgozik a 
tehetséges tanulóval, akár az osz-
tályfőnökkel együttműködve – 
mindenképpen kulcsfontosságú 
személy az individualizált oktatási 
terv megvalósításában. Tanácsadói 
és mentori szerepet tölt be, segít a 
tehetséges tanulónak a munkájával 
kapcsolatban reális célokat kitűzni, 
és végül értékeli, hogy a kidolgozott 
egyéni oktatási terv mennyire felel 
meg a tehetséges tanuló igényeinek. 
A megfigyelések arra utalnak, hogy 
a tehetségpedagógusok mindegyik 
tehetséges tanulót egyszeri és meg-
ismételhetetlen egyénnek tekintik, 
továbbá az individualizált oktatási 
tervet előírásnak, nem szentírásnak 
fogják fel, amin – ha a tehetséges ta-
nuló haladása ezt megkívánja – min-
den további nélkül változtatni lehet.

Az oktatási intézmények között 
kialakuló minőségi verseny a tehet-
séggondozó munkára is ráirányította 
a figyelmet. A tehetség nem abszo-
lút, csupán egy lehetőség, amelyet 
megfelelő pedagógiai, pszichológiai 
módszerekkel felszínre lehet hozni, 
ha az egyén és a környezete között 
megfelelő kapcsolat jön létre.

De ki a tehetséges? Miről ismer-
hető fel? Vannak-e módszerek az 
azonosításra? Hogyan kell nevelni a 
- sajátos személyiségjegyekkel bíró 
- tehetséges gyermeket? Mit tegyen 
a szülő, vagy pedagógus, aki felfe-
dezni véli a fiatalban az adottságot, 
a képességet, a tehetséget? Hová, 
kihez fordulhat?

A tehetségfeltárás, kiválasztás, 
speciális gondozás, valamint a gyer-
mekek továbbhaladásának mene-
dzselése rendszerszerűen egymásra 
épülő - az egyes iskolák lehetősé-
geit meghaladó - feladatokat jelent. 
A tehetséggondozás a felnövekvő 
generációk értékeinek, kompetenci-
áinak maximális kibontakoztatását 
szolgálja. Nemcsak a tehetségek fo-
lyamatos feltérképezését és fejlesz-
tését jelenti, hanem a személyiség 
egészének megnyitását is. Ez a te-
vékenység-együttes sokszor kinövi 
a tanórai struktúrák kereteit. Ezért 
délutánonként, illetve hétvégi fog-
lalkozások keretében gazdagító, dú-
sító, színesítő programok keretében 
valósulhat meg. Ezen tevékenysé-
gek sikere a szülők segítő munkája 
nélkül elképzelhetetlen lenne, pe-
dagógustársaink részéről pedig új, 
innovatív módszerek elsajátítását 
igénylik. 

A tehetségnevelés fontos feladata 
többek között a nyitott, rugalmas, 
önállóan gondolkodó, merészen vál-
lalkozó, életkedvvel teli embertípus 
kiművelése. Mindez azt is jelenti, 
hogy szabad teret és lehetőséget kell 
biztosítani az iskolák megalapozott 
kezdeményezéseinek ott, ahol az 
iskolavezetés és a testület pedagó-
giai színvonala ezt biztosítja. A te-
hetségkutató, -gondozó munkának 
anyagi támogatásra van szüksége, 
hogy színvonalas alkotóműhelyek 
alakulhassanak ki. A főváros XV. 

kerületében található Hubay Zeneis-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
is fontosnak tartja a tehetséges gye-
rekek felkutatását, a tehetségfejlesz-
tést, tehetséggondozást.

A Génius program keretein belül 
létrehozott, kiválóra akkreditált és 
mára már térségi feladatokat is el-
látó Hubay Tehetségpont komplex, 
az országban szinte egyedülálló 
tehetséggondozó munkát végez. A 
szülők, pedagógusok visszajelzései 
alapján elmondhatjuk, hogy a prog-
ramban részt vevő gyerekek jelen-
tős fejlődést mutatnak. Szignifikáns 
változás tapasztalható a részképes-
ségeik területén, a tudástranszfer 
megvalósulásával az iskolai teljesít-
ményükben. Ezek mellett a szülők, 
pedagógusok rendszeresen beszá-
molnak a gyerekek személyiségégé-
ben megnyilvánuló változásokról is: 
együttműködőbbek, motiváltabbak, 
önértékelésük pozitívabb, stb.

A tehetségnevelés fontos feladata 
többek között a nyitott, rugalmas, 
önállóan gondolkodó, merészen vál-
lalkozó, életkedvvel teli embertípus 
kiművelése. Mindez azt is jelenti, 
hogy szabad teret és lehetőséget kell 
biztosítani az iskolák megalapozott 
kezdeményezéseinek ott, ahol az is-
kolavezetés és a testület hozzáállása 
ezt biztosítja. A tehetségkutató és 
-gondozó munkának anyagi támoga-
tásra van szüksége, hogy színvona-
las alkotóműhelyek alakulhassanak 
ki. A tehetséges gyerekek felkuta-
tását, a tehetségfejlesztést, tehet-
séggondozást intézményünk fontos 
feladatának tekinti, ezért dolgozta 
ki tehetségfejlesztő programját.

A tehetséggondozó program alap-
elvei a következők:
- A témakörök átfogóak legyenek.
- A témakörök minél több területet in- 
 tegráljanak.
- A témakörökön belül a tevékenysé- 
 gek egymással összefüggőek és egy- 
 mást kölcsönösen erősítők legyenek.
- Nyíljon lehetőség egy-egy önként- 
 választott résztéma elmélyült tanul- 
 mányozására.
- Fejlessze az önálló, illetve az önirá- 
 nyított tanulás képességét.
- Fejlessze a produktív, absztrakt, 
 komplex és magasabb szintű gon- 
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 dolkodási képességeket.
- Koncentráljon a többféle választ le- 
 hetővé tevő feladatokra. 
- Fejlessze a képességeket.
- Integrálja az alapképességeket és a  
 magasabb szintű gondolkodási ké- 
 pességeket.
-  Késztesse a tanulókat olyan pro- 
 duktumok létrehozására, amelyek a 
 meglévő elképzeléseket megváltoz- 
 tatva új feltevésekhez vezetnek.
- Késztesse a tanulókat olyan produk- 
 tumok létrehozására, amelyek készí- 
 tése során új módszereket, anyago- 
 kat, és formákat használnak fel.
- Ösztönözze a tanulókat önismeretük  
 fejlesztésére, a képességeik felisme- 
 résén és kihasználásán keresztül pe- 
 dig a fokozottabb önirányításra.
- Értékelje a tanulói eredményeket  
 megfelelő és speciális kritériumok 
 segítségével. (A tesztek eredményei 
  mellett vegye figyelembe a tanulók 
  önértékelését is.)

A program célja, hogy:
• felismerjük a tehetségeket az 

  összes társadalmi rétegben (te- 
 hetségdiagnosztika),

•   megértsük a tehetséget és annak 
 megjelenési formáit (toleran- 
 cia, segítőkészség, alkalmazko- 
 dó képesség velük szemben),

•   segítsük a tehetségeseket abban, 
  hogy felismerhessék és fejleszt- 
 hessék képességeiket,

•  kielégítsük a tehetséges gyerek 
  szükségleteit (megismerési, al- 
 kotási, biztonsági, elfogadott- 
 sági),

•    ösztönözzük intellektusát és kre- 
 ativitását,

• erősítsük a tehetséges szemé- 
 lyiséget, hogy képes legyen ve- 
 zető szerepet vállalni (szemé- 
 lyiségformálás, énazonosság 
  kialakítása)

• felkészítsük a gyereket arra, 
  hogy kreatív és tehetséges fel- 
 nőtté válhasson a jövőben.

Mindezekből egyértelmű, hogy a 
tehetségfejlesztés -az előítéletek-
kel szemben - korántsem azonos az 
elitképzéssel, a privilegizált hely-
zetben levőknek további segítség-
nyújtással. Ezzel szemben annak 
elősegítése, hogy akik potenciáli-
san nagyobb teljesítményre képe-
sek, azt mindannyiunk hasznára 

meg is tudják valósítani. Az okta-
tással foglalkozó szervek, szakem-
berek közül egyre többen látják be: 
a jövő kiművelt nemzedékeinek 
érdekében szükséges a tehetségek 
felismerése, felkarolása, kibonta-
koztatása. Ezzel a céllal alakult 
meg a Hubay Tehetségpont is, mely 
2008 májusában került regisztrá-
lásra. Ennek előzménye a XV. ke-
rület képviselő-testületének 2004 
októberi azon döntése volt, mely a 
kerület tehetséggondozó központ-
jaként a Hubay Jenő Zeneiskolát 
jelölte ki. Az azóta eltelt időben az 
intézmény a kerületi tehetséggon-
dozás szakmai és módszertani köz-
pontjává vált. A regisztrálást köve-
tő időben sok erőfeszítést tettünk, 
hogy intézményünk a kerület ha-
tárait átlépve regionális tehetség-
pontként is működjön. E célunkat 
el is értük, amit az akkreditációs 
eljárás során, 2010. októberében 
kiérdemelt „Kiváló” minősítésünk 
is bizonyít.

A tehetségpont kezdetben a fő-
város XV. kerületében fejtette ki 
tevékenységét. A kerületi általános 
iskolákkal és óvodákkal tartottunk 
fenn szoros kapcsolatot. A pedagó-
gus kollégák javaslatait figyelembe 
véve végeztünk méréseket a tehet-
ségígéretes gyerekek körében, akik 
közül a legjobbaknak lehetőséget 
biztosítottunk a foglalkozásainkon 
való részvételre. A tehetségfejlesz-
tő foglalkozások sikeréből bátor-
ságot merítve, hiánypótló jelleggel 
a Hubay Tehetségpont tevékeny-
ségének a környező településekre 
történő kiterjesztését tűzte ki célul, 
amit el is értünk. A tehetségpont 
működésének regionális szintre 
emelésével ráirányíthattuk tágabb 
környezetünk figyelmét az intéz-
mény munkájára, tovább növelhet-
tük kerületünk jó hírnevét. A regi-
onális tehetséggondozó rendszer 
kidolgozását a régióban dolgozó 
pedagógusok - s általuk a szülők 
- szerteágazó tájékoztatásával in-
dítottuk. Ezt követték az érdeklődő 
pedagógusoknak tartott fórumok, 
továbbképzések. A tehetségfej-
lesztés és -gondozás, a tehetséges 
gyermekek szűrése, a tehetség mé-
rése iránt érdeklődő pedagógusok 
részére intézményünkben akkredi-

tált pedagógus-továbbképzéseket 
indítottunk.

Tanfolyamokon mutatjuk be a 
mérési lehetőségeket és bevezet-
jük a kollégákat a mérés-értékelés 
módszertanába. Biztosítjuk a mérő-
eszközöket, melyeket a saját intéz-
ményükben sokszorosíthatnak és 
alkalmazhatnak. A tehetségígéretes 
tanulók megtalálása, hatékony fel-
térképezése a pedagógusok előze-
tes, célzott megfigyelései alapján 
történik. A diagnosztikai lehető-
ségek és eszközök alkalmazásával 
szűrjük ki a különböző részké-
pességekben életkoruknál előrébb 
járó tanulók speciális képességeit. 
Az azonosítást követően szüksé-
ges az egyéni differenciált képes-
ségfejlesztés, a gazdagító, dúsító 
programba történő bevonás, az 
erős oldal erősítése, a gyenge oldal 
felzárkóztatása, a folyamatos nyo-
mon követés, illetve a szülők, pe-
dagógusok részére a tanácsadás. A 
tehetséggondozás magába foglalja 
a személyiségfejlesztést is, amely 
meghatározó a folyamat sikeréhez 
vezető úton. Speciális módszerek, 
eszközök gyakorlati alkalmazásá-
val hatékonyan tudjuk kibontakoz-
tatni a gyerekek átlagosnál maga-
sabb szintű képességeit. 

A Hubay Tehetségpont szakem-
ber-gárdája létrehozta tehetségfej-
lesztő koncepcióját:

Tehetségfejlesztés alapelveinek, 
  módszereinek kidolgozása.

Pedagógusok tehetségfejlesztés- 
 ről kialakult véleményének kér- 
 dőíves feltérképezése. 

Kreativitást növelő technikák ku- 
 tatása és felhasználása a gyakor- 
 latban.

Esettanulmányok készítése.
Tesztek és szűrőanyagok kipróbá- 

 lásának tapasztalatai, illetve en- 
 nek elemzése.

Tehetséges gyerekek személyi- 
 ségjegyeinek megismerése

Szemléletformálás (egyéni bánás- 
 mód pszichológiája, a tehetsé- 
 gesek erkölcsi, etikai nevelésének 
  erősítése, nyílt és elfogadó kom- 
 munikációs kapcsolat kialakítá- 
 sa).

Kreativitás egyéni fejlesztésének 
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 elősegítése, módszerének adoptá- 
 lása, kidolgozása.

Rendszeres tanácsadó szolgálat 
  megszervezése a tehetséges gyer- 
 mekek szüleinek

Együttműködési megállapodás 
 megkötése az általános iskolák- 
 kal.

„Kísérletező” iskolák felkarolása. 
Fórum szervezése az érdeklődő 

  pedagógusoknak. 
Elméleti anyag ismertetése a kol- 

 légákkal; megteremtve a kölcsö- 
 nösséget. 

Iskolák egymás közti kapcsolat- 
 rendszerének és tapasztalatcseré- 
 jének elősegítése.

Tantervi, vagy azon kívüli tehet- 
 séggondozó programok gyűjtése.

Intézménylátogatások szervezése.

A Hubay Tehetségpont egyik 
alapvető feladata a tehetségfejlesz-
tés iránt érdeklődő pedagógusok 
bevonása, a lehetőségek megterem-
tése az önképzésükre és tovább-
képzésükre. A kerületi iskolákban 
folyamatos mentorálás, segítség-
nyújtás és kapcsolattartás, koordi-
nálás a Tehetségponttal. Az egysé-
ges tehetség-szemlélet kialakítása 
érdekében a tehetségügy iránt elkö-
telezett pedagógusok számára fon-
tosnak tartjuk a folyamatos elméleti 
és gyakorlati továbbképzést, e cél 
érdekében a már jól működő tehet-
séggondozó diákműhelyek bemu-
tatását, hatékonyan működő prog-
ramok, szakkörök támogatását, új, 
nem hagyományos diákműhelyek 
létrejöttét. 

A Hubay Tehetségpont cél- és 
feladatrendszerének fontos eleme 
a tehetségdiagnosztika, a tehetség-
ígéretek minél korábbi szűrése és 
fokozott speciális fejlesztése. In-
tézményünk rendelkezik a tehet-
ségek felméréséhez, valamint a 
tehetség-ígéretnek tekinthető gyer-
mekek szűréséhez szükséges teljes 
feltételrendszerrel. A tehetséggon-
dozó munkába bevont általános 
iskolai korosztályra fókuszálva a 
tehetségígéretesnek tartott tanulók 
leginkább a kommunikáció, mate-
matikai-logikai és a komplex művé-
szeti kompetenciák körében, illetve 
a gyakorlati ismeretek esetében a 
sakk mint sport, játék, művészet 

és tudomány tevékenységi körében 
tevékenykednek. A Tehetségpont 
szombatonként megtartott gazdagí-
tó-dúsító programjai mind ezt a célt 
erősítik.

A Hubay Tehetségpont tehet-
ségfejlesztő szakértő munkatársat 
alkalmaz, aki szervezi, felügyeli 
a foglalkozásokat. Koordinálja a 
tehetségdiagnosztizálást, a gazda-
gító-dúsító programban meglévő 
feladatokat az intézményen belül és 
a kerületben, a térségi intézmények-
ben, a pedagógusok és a szülők kör-
ében. A gazdagító-dúsító programo-
kat nagy szakmai tudású kollégák 
irányítják. A matematikai-logikai 
fejlesztő foglalkozásokat vezető 
pedagógus tehetségfejlesztési sza-
kértői képesítéssel is rendelkezik. 
A dramatikus játék, kommunikáció 
kompetenciafejlesztő foglalkozáso-
kat tartó kolléga színész, a Bárka 
Színház tagja, pedagógiai végzett-
séggel is rendelkezik. A komplex 
művészeti foglalkozásokat több 
neves művésztanár tartja. (Festő-, 
szobrász- és fotóművész-tanárok). 
A sakk-oktatást egy nemzetközi 
nagymester tartja, aki évtizedek óta 
- nemzetközi és országos sikereket 
is elérve - foglalkozik az óvodás és 
kisiskolás korosztállyal. A balettet 
képzett tánctanár vezeti, míg a kre-
atív építészeti foglalkozásokat épí-
tészmérnök-pedagógusok. 

A tehetséggondozó munkába 
bevont óvodás, általános iskolai 
korosztályra fókuszálva a tehetsé-
gígéretesnek tartott tanulók legin-
kább a drámajáték-kommunikáció, 
matematikai-logikai és a komplex 
művészeti kompetenciák körében, 
a gyakorlati ismeretek esetében a 
sakk, mint sport, játék, művészet 
és tudomány, valamint a balett te-
vékenységi körében tevékenyked-
nek. A tehetségpont szombatonként 
megtartott gazdagító-dúsító prog-
ramjai mind ezt a célt erősítik. A 
gyerekek és szüleik körében nagy 
népszerűségnek örvendő foglalko-
zások: Sakk, Észpörgető (matema-
tikai logika), drámajáték, képzőmű-
vész kör, társasjáték, balett, kreatív 
építészet.

A sakkoktatás a gazdagító-dúsító 

tehetséggondozó program keret-
ében a táblajáték képességfejlesz-
tő hatásait kihasználva juttatja el 
az óvodásokat és a kisiskolásokat 
képességeik magasabb szintjére. 
A programot alátámasztó kutatás 
eredményeire támaszkodva épült 
fel a foglalkozások menete. A gye-
rekeket tanító pedagógusok egy-
öntetű véleménye, hogy a sakk jó 
hatással van azon képességek fej-
lődésére, melyek a tanulási-tanítá-
si folyamatban elengedhetetlenül 
szükségesek. (Analizáló-szintetizá-
ló képesség, emlékezet, figyelem, 
produktív képzelet, problémameg-
oldó gondolkodás, elvonatkozta-
tás, kombinatív képesség, stb.). 
Nevelési szempontból is hatékony 
a sakk, hisz önuralomra, kitartásra, 
a siker és kudarc elviselésére, lé-
nyeglátásra, szabályok betartására, 
fegyelmezett viselkedésre, pontos 
munkavégzésre, stb. nevel.

A ma már két korcsoportban el-
érhető tehetségfejlesztő program-
jainak sorában a kezdetekkor az 
„Észpörgető” fantázianevű fog-
lalkozásoké volt az úttörő szerep. 
Ezen fejlesztő foglalkozás fő pro-
filja a matematikai logikának a 
problémamegoldó gondolkodás ál-
tali fejlesztése. Ezen felül a verse-
nyekre történő felkészítést is szol-
gálja gyakorló feladatok végzése 
folytán. A foglalkozásokon részt 
vevő óvodás és iskolás korosztály 
nagy többsége sikerrel szerepel a 
kerületi versenyeken, de értek el 
sikereket budapesti megmérette-
tésen is. A napjainkban rendkívül 
fontos és szükséges képességek (pl. 
rendszerező képesség, következte-
tési képesség, logikus gondolkodás 
képessége) fejlesztését segítik elő 
a rendelkezésünkre álló eszközök 
és fejlesztő játékok. A foglalkozá-
sokat vezető pedagógus rendszeres 
visszajelzést küld a tanulóknak és 
a szülőknek a program során elért 
eredményekről, a feladatok megol-
dási szintjéről.

Programjainkat nagymérték-
ben színesítik a kommunikációs-
drámapedagógiai foglalkozások is. 
Innovatív, modern, gyermek-közeli 
légkörben, magas szintű progra-
mokkal folynak a foglalkozások. 
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Szituációs játékok, kommunikáci-
ós gyakorlatok, helyzetgyakorla-
tok, bábjátékok segítségével fej-
lődnek a tanulók azon képességei, 
melyek a napjainkban oly fontos 
szociális és személyes kompetenci-
ák fejlődéséhez elengedhetetlenül 
szükségesek. Fejlődik a gyermekek 
együttműködési készsége, kommu-
nikációs megnyilvánulásaik.

A komplex képzőművészeti te-
hetséggondozó kör már hagyo-
mányosnak mondható programja 
újszerű tematikát dolgozott ki. A 
foglalkozás célja, hogy az óvodai, 
iskolai nevelésre-oktatásra építve a 
tanulók látásmódja, érzékenysége, 
érdeklődése még nyitottabbá váljon 
az őket körülvevő szűkebb és tá-
gabb környezet iránt. Nyitott szem-
mel, figyelmesen járjanak, vegyék 
észre a változásokat, lássák meg a 
természeti és ember alkotta szépsé-
geket, becsüljék meg az értékeket 
- s mindezt próbálják meg alkotá-
saikban kifejezésre juttatni. A tár-
sasjátékok a rövid- és hosszú távú 
memória fejlesztését szolgálják, a 
figyelem-koncentráció, figyelem-
megosztottság, logikus gondolko-
dási képesség, az együttműködési 
és a szociális készség fejlesztés-

ében töltenek be fontos szerepet. 
A balett-foglalkozásokon a harmo-
nikus mozgás, a szép tartás, a testi 
egészség fejlesztése kerül előtérbe. 
A mozgáskultúra mellett fejlődés 
tapasztalható a gyerekek ritmusérzé-
kében, zenei kultúrájában, önfegyel-
mében, önértékelésében is. 

2012 tavaszától kreatív építészeti 
foglalkozásokat indítottunk kísérle-
ti jelleggel. Ezen foglalkozásokon 
a gyerekek megismerkedhetnek az 
építészeti formákkal, lehetőségek-
kel, saját élményeket szerezhetnek. 
Az oktatók építészek, a szakma el-
ismert művelői, akik célul tűzték ki, 
hogy erősítik a rugalmas gondolko-
dást, az ötletgazdagságot, a fantáziát. 
A szakkör sikerességére felfigyelt a 
Magyar Építész Kamara is és ebben 
a tanévben Építő játékok címmel 
színes, impozáns könyvet adott ki, 
melyben a Hubay Tehetségpont kre-
atív építészet foglalkozások menetét, 
a gyerekek előre haladását mutatja 
be sok képpel. A könyvet ünnepélyes 
keretek között a szülők részvétele 
mellett a kerület polgármestere mu-
tatta be és adta át a foglalkozás veze-
tőinek és a résztvevő gyerekeknek a 
Tehetségpont dísztermében.

A komplex tehetségfejlesztő fog-
lalkozások szombatonként 9-től 12 
óráig, nem a nevelési-oktatási intéz-
ményekben megszokott rend szerint 
történnek. Munkatársaink nagy sze-
retettel foglalkoznak a kis tehetsé-
gekkel. Családias hangulatban, mi-
nimális kötöttséggel folyik a munka. 
Ennek ellenére a foglalkozásvezetők 
nem kényszerülnek a folyamatos fe-
gyelmezésre. A gyerekek örömmel 
jönnek a Tehetségpontba. Szüleik el-
beszélése szerint még a hétvégi idő-
pont ellenére is az egyéb - korosz-
tályuk által egyébként igen kedvelt 
- elfoglaltságok (pl. tévézés, videó-
zás, számítógépes játékok) helyett 
inkább a tehetségpont programját 
választják a gyerekek. Ez a tény iga-
zolja elképzelésünk helyességét, így 
hosszútávon is biztosítja a gyerekek 
részvételét foglalkozásainkon.

a szerző: tehetségfejlesztési szakértő,
tehetségkoordinátor,

egyetemi oktató

A művészet egyszerű, mint az élet, megfesthető

motívumokkal.
Sebestyén Anna

2014. november 5-én a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társa-
ság elnöksége és választmánya. 
A két ülésen napirendi pont-
ként szerepelt: összefoglaló 
tájékoztatás a debreceni jubi-
leumi konferenciáról (előadók: 

Balogh László, Szénási István-
né); a Tehetség folyóirat nyom-
dai megjelentetésének lehető-
ségei (előadók: Sarka Ferenc, 
Százdi Antal); tájékoztató az új 
MTT-Elnökség munkamegosz-
tásáról (előadó: Balogh Lász-

ló); a 2015. szeptemberi győ-
ri MTT-Konferencia előzetes 
programja (előadók: Rogácsné 
Szimeiszter Helga, Mentler 
Marianna, Havasréti Béláné); 
egyebek.

Ülést tartott
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Tehetséggondozás a Miskolci Egyetem
Tehetségpontjában

Dr. Lubinszki Mária
A Miskolci 

Egyetemen a 
t aná rképzés 
több, mint 20 
éves múltra 
tekint visz-
sza. Ezt a 
feladatot a 
Bölcsészettu-
dományi Kar 

1991. évi megalapítása óta folya-
matosan ME BTK Tanárképző In-
tézete (illetve annak jogelődje, a 
Neveléstudományi Tanszék) látja 
el. Emellett, az elmúlt két évtized-
ben a legkülönbözőbb szervezeti 
formában, óramennyiségben, önál-
lóan és partnerszervezetekkel köz-
reműködve szervezünk szakirányú 
képzéseket és pedagógus-tovább-
képzéseket, tréningeket. Intéze-
tünk jelenlegi három tanszékének 
munkatársai a megalakulás óta 
foglalkoznak a tehetség elméleté-
vel és gyakorlatával. Képzéseink 
magukban foglalják a tehetség-
gondozó tartalmakat (azonosítás, 
fejlesztés, tanácsadás, kutatás). Te-
hetség és pedagógia címmel évek 
óta népszerű választható tárgyat 
hirdetünk meg hallgatóinknak, és 
egyre többen írnak e témában szak-
dolgozatot is. 

„Tehetségazonosítás, tehetség-
fejlesztés az iskolában” című, 30 
órás, akkreditált továbbképzési 
programmal rendelkezünk, melyet 
több alkalommal szerveztünk meg 
a megye, a régió több alap és kö-
zépfokú intézményében dolgozó 
pedagógusnak. 

Pedagógus szakirányú szak-
vizsgás képzés keretében – Te-
hetséggondozás tehetségfejlesztés 
- kereszt évfolyamon végzők va-
lamennyien tehetség témában írják 
szakdolgozatukat. 

Intézetünk a Tehetség Pont Háló-
zat regionális, egyetemi szintű tag-
szervezete, Akkreditált Kiváló Te-
hetségpont minősítéssel. Az ehhez 
kapcsolódó, tehetséggondozással 
összefüggő feladatok ellátása egy-

re jelentősebb súllyal jelenik meg 
mindennapjainkban. Ennek keret-
ében egyrészt tanácsadási és szu-
pervíziós lehetőséget biztosítunk 
pedagógusok, valamint a tehetség-
diagnosztikát- és gondozást végző 
intézmények munkatársai számára, 
másrészt a meglévő képzéseinkhez 
kapcsolódóan, a hallgatóink rész-
vételével tehetségműhelyeket is 
működtetünk. 

Hallgatóinkat érintő tehetségfej-
lesztő tevékenységünk alapvetően 
két irányba indult el: 

Kreativitás-fejlesztő műhely 
melynek célja, a kreativitás elmé-
leti ismeretanyagának elsajátításán 
túl a tehetségfejlesztés, az elabo-
ráció, a divergens gondolkodás és 
az eredetiség fejlesztése intenzív, 
saját élményű gyakorlatokon ke-
resztül. A fél éves szeminárium 
már a kezdet kezdetén nagy sikerű 
műhelyként tevékenykedett, ahol a 
hallgatók megismerkednek a kre-
ativitás és tehetség legújabb hazai 
és külföldi szakirodalmával, az 
alkalmazható tesztekkel és mérő-
eszközökkel, valamint a kreativitás 
fejlesztésének lehető legsokolda-
lúbb lehetőségeivel. 

Kutatói szemináriumunk célja a 
tudományos utánpótlás nevelése. 
A tanárképzés sajátossága, hogy 
az elméleti felkészítés mellett je-
lentős teret kap a gyakorlati képzés 
is. Oktatóink alapvető feladatuk-
nak tekintik a tehetségesebb, tudo-
mányos munkára fogékony, pub-
likációs tevékenységre alkalmas 
hallgatók segítését, mentorálasát. 
A közös munka eredményeként 
minden évben számos hallgatónk 
kapcsolódik be a Tudományos 
Diákkör munkájába, méreti meg 
magát a házi fordulókon. Az OT-
DK-án minden évben szerepelnek 
hallgatóink. Az utóbbi évek során 
kialakult a gyakorlat is, hogy a 
legkiválóbb munkák megjelennek 
a Taní-tani Konferencián, amely 
már országos hatáskörű szakmai 
konferenciává nőtte ki magát ahol 

gyakorló szakemberek és kutatók 
között publikálhatják, mutathatják 
be saját fiataljaink eredményeiket, 
írásaikat. 

2014-ben sikeresen pályázott az 
Intézet és kapott anyagi támogatást 
az NTP-ITR-13-038 pályázatára. 
E támogatással sikerült egyrészt a 
Nemzeti Tehetség Program célki-
tűzéseit támogató ismeretterjesztő 
rendezvényt az ME TKI Tehetség-
napot megszervezni. Másrészt ösz-
szeállítani azt az NTP-t bemutató 
szakmai tanulmánykötet, amely 
azóta már kötelező irodalom lett 
a tehetség szakirányú képzéseken.  
A Tehetségnap és tanulmánykö-
tet fő célja volt a tehetségtudatos 
(esélyegyenlőséget célzó tehet-
ségsegítő programok, jó gyakor-
latok elterjesztése a régióban) és 
tehetségbarát társadalom kialaku-
lásának elősegítése. Szinte minden 
olyan szervezet képviseltette ma-
gát Tehetségnapunkon, akik sokat 
tesznek megyénkben a tehetséges 
gyerekek felismerése és fejleszté-
se terén. Ugyanakkor jó lehetőség 
adódott számukra a hazai tehetség-
gondozás kiváló szakembereivel 
való találkozásra, az együttmű-
ködési lehetőségek áttekintésére, 
kapcsolatfelvételre. A konferencia 
plenáris előadói - a szakma ha-
zai kiválóságai - szóltak a hazai 
tehetséggondozás eredményeiről 
a Nemzeti Tehetség Programról, 
arról, hogy milyen hátránykom-
penzációs és esélyjavító tevékeny-
ségek és lehetőségek vannak a 
NTP-ben. A szekciókban a régió 
legjobb tehetséggondozó gyakor-
latait is megismerhették a résztve-
vők.

 A konferenciára készült Nem-
zeti Tehetségprogramot bemutató 
tanulmánykötet melybe a szakma 
jeles hazai képviselői fogalmazták 
meg gondolataikat, végezték el egy 
– egy terület elemzését. A kötetet a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság 
két tagja az ELTE és a Debreceni 
Egyetem tanszékvezetői lektorál-
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ták. A tanulmánykötetet a konfe-
rencia résztvevőinek postáztuk. 
Szó esett még a tehetséggondozás 
történeti és társadalmi dimenzi-
óiról a régióban és bemutatásra 
került az az esélyjavító program, 
amely a Sárospataki Árpád Vezér 
Gimnáziumban folyik. A plená-
ris előadások helyszínén a Nyitott 
Ajtó Baptista Iskola tanulóinak 

munkáiból összeállított kiállítást 
láthatták a résztvevők. 

A résztvevők megfogalmazták 
igényüket, hogy a ME TKI adjon 
lehetőséget és szervezze, meg a 
jövőben félévente azt a Tehetség-
műhely foglalkozást ahol találkoz-
hatnak a terület gyakorló pedagó-
gusai az elméleti szakemberekkel. 
A TKI kész ennek a megszervezé-
sére és szakvizsgás hallgatóinak 
bevonásával a Műhelyfoglalkozá-
sok helyszínéül egy – egy nevelé-
si intézményt kívánunk felkérni. 
Különösen fontosnak tartották a 
szakemberek a tehetséggondozó 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
biztosítását valamennyi tanulónak. 
A pszichológiai szekció szakem-
berei azokkal a kérdésekkel fog-
lalkoztak, hogy a szakszolgálatok 
pszichológusaira milyen szakmai 
feladatok hárulnak a köznevelési 
törvényben meghatározottak meg-
valósítása érdekében. Kérték a 
résztvevők, hogy a Miskolci Egye-
tem, mint a régió legnagyobb felső-

oktatási in-
t é z m é n y e 
t o v á b b r a 
is vállaljon 
s z e r e p e t 
a tehetsé-
gek azono-
s í t á s á b a n , 
n y ú j t s o n 
s z a k m a i 
s e g í t s é g e t 
egyéni tehet-
s é g f e j l e s z -
tési tervek 
k i d o l g o z á -
sában, bizto-
sítsa humán 
erőforrását az 
intézmények-
ben folyó 
tehetséggon-
dozó mun-
ka hatékony 
megvalós í tá-
sához. Remél-
jük, hogy ezzel 
a programmal 
és a jövőben 
m e g v a l ó s u l ó 
Te h e t s é g m ű -
hely foglalko-
zásokkal hozzá 
tudunk járulni a 

fiatalok esélyeinek javításához, és 
a program megvalósulása egyben 
igazi hátránykompenzációs prog-
ram is lesz megyénkben.

A szerző PhD egyetemi adjunktus, 
a pszichológiai tanszék vezetője. 
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság jubileumi
konferenciája

Sarka Ferenc

„25 év a tehetségek szolgálatában” 
címmel rendezte jubileumi konferenciáját 
az MTT 2014 szeptember 19-én és 20-án 
Debrecenben. A konferencián a Debrece-
ni Kölcsey Központban több mint 200 fő 
vett részt hazai és külföldi tehetséggondozó 
szervezetek képviselőjeként.

Az MTT egyik alapítójának, dr. Harsányi Istvánnak 
a gondolatait idézve köszöntötte és további jó munkát 
kívánt a Társaság tagságának Sipos Imre az EMMI 
köznevelésért felelős helyettes államtitkára. 

Levélben köszöntötte a tagságot Cser-
mely Péter professzor, az ECHA (Európai 
Tehetségtanács) elnöke. 

Az első napon plenáris előadásokra 
került sor. „A Magyar Tehetséggondozó 

Társaság szakmai értékei”. A debreceni 
komplex köznevelési tehetségprogram be-
mutatása. Nagy figyelmet keltett Porkoláb 
Gyöngyi, a Méltóság Mezeje Program ve-
zetője, aki ,,Nyitott kézzel szeretni” címmel 
mutatta be tehetséggondozáshoz kapcsoló-
dó programjukat. A társszervek vezetőinek 
köszöntését, a konferenciához kapcsolódó 
gondolatait Bajor Péter, a Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetségének ügy-
vezető elnöke, és F. J. Mönks professzor, az 
ECHA örökös elnöke tolmácsolta. 

A MTT történetéről a választmány tagjai 
tartottak előadást, kiemelve egy – egy te-
rületet.  Dr. Gáborjáni Szabó Péter alapító 
választmányi tag a kezdetekről, Dr. Dávid 
Imre a tehetséggondozók képzésérő, Dr. 
Polonkai Mária a Társaság tehetségfej-
lesztést segítő tevékenységéről, Dr. Tóth 
László az MTT jelentősebb szakmai kiad-
ványairól szólt. Sarka Ferenc a MTT alel-
nöke ,,Kiemelkedő események az MTT 25 
éves munkájában” címmel tájékoztatta a 
résztvevőket. 

 Az előadásokat követően került 
sor a 20 éves jubileum alkalmával 
alapított,,Tehetségekért” arany kitűző és 
emléklap átadásra. Az idén 6 fő kapott el-
ismerést évtizedek óta végzett sikeres tehet-
séggondozói munkájáért: Dr. Dávid Imre, 
Fésűs László professzor, Lénártné Horváth 
Ilona, Posta László, Vasné Dömötör Rozá-
lia és Vasváry Zoltánné.

Ezt követően adták át az elmúlt tanévben 
a Debreceni Egyetemen végzett tehetség-
fejlesztő szakemberek ECHA diplomáját.

A nap zárásaként mutatkoztak be a Deb-
receni tehetséges fiatalok akik „Nyilas Misi 
pakkot kapott” című darabot adták elő óri-
ási sikerrel.

 A jubileumi konferencia estéjén öröm-
teli meglepetésként 70. születésnapja al-
kalmából köszöntötte a Társaság tagsá-
ga, Dr. Balogh László elnököt, aki éppen 
egy évtizede vezeti közmegelégedésre a 
Magyar Tehetséggondozó Társaságot.

Másnap tíz szekcióban folyt a munka 
a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola és Zeneiskola, Alapfokú mű-
vészeti Iskolában.

A Szekcióülések után plenáris ülés ke-
retében adtak számot a szekcióvezetők 
a szekciókban végzett munkáról, majd 
a programnak helyet adó iskola diákjai 
köszöntötték verssel és zenével a kon-
ferencia résztvevőit. A konferencia dr. 
Balogh László elnök szakmai értékelő 
zárszavával ért véget.

   
A levezető elnöki feladatokat ellátó 

Sarka Ferenc alelnök bejelentette, hogy 
a következő tehetséggondozó konferen-
cia 2015. szeptemberében, Győrben lesz.

A szerző matematika-fizika-pedagógia 
szakos tanár, 

az MTT alelnöke. 

Dr. Balogh László a tűzzománc képpel, amit 
az egyetemi ifjúság nevelése és képzése terén 
kifejtett tevékenysége, a tehetséggondozás 
iránti elkötelezettsége, a magyar tehetség-
gondozás érdekében végzett negyedszázados 
munkája elismeréseként a Társaság tagságá-
tól kapott. Mellette a képen Nagy Kálmán ny. 
iskolaigazgató.

A konferenciát köszöntötte Somogyi Béla 
Debrecen Megyei Jogú Város oktatásért fe-
lelős alpolgármestere, aki szólt a tehetség-
gondozás több száz éves hagyományairól és 
a tehetséggondozás jelenéről Debrecenben.
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A jubileumi konferencia szekció ülésein végzett 
munka összefoglalói
Gyermekvédelmi Szekció

Dr. Kollmann J. György

A konferencia meghívójában egy 
- ókori bölcstől s egyben tudóstól köl-
csönzött - idézettel kívántam előzetesen 
is jelezni azt, hogy a gyermekvédelmi 
szekció munkáját megalakulása óta fo-
lyamatosan sajátos kettősség jellemzi. 
Célkitűzésünk a kezdetektől fogva „min-
dössze” ennyi volt és maradt: s i k e r e 
s gyermekek és fiatalok (fel- és ki) ne-
veléséhez hozzájáruljunk és támogatott-
jainkat későbbi könnyebb, sikeres(ebb) 
társadalmi beilleszkedéséhez sajátos 
eszközökkel „felvértezzük”. 

Ezen (még 1991-ben „kölcsönzött” és 
azóta szekciónk gyakorlatában eredmé-
nyesen alkalmazott – a szerző által ere-
detileg a szülőknek szánt) „jó tanácsok” 
idézek közül néhányat: „A gének persze 
befolyásolják a képességeket, de ez nem 
minden. Az igazán kiemelkedő teljesít-
ményt a hozzáállás, a személyiség és a 
stratégia határozza meg.” Nos, a gyer-
mekvédelmi szekció vállalkozó kedvű 
tagjainak és támogatóinak kiindulási 
pontja, egyben kötelessége: a korábbi 
elégtelen vagy éppen teljesen „hiányzó” 
szülői támogatás pótlása. Sok dicsérő 
szóval a gyermek önbizalmának meg-
erősítése, hozzásegítése a kezdeti sikerek 
eléréséhez. 

„Ha egy gyerek elégedett magával, 
sikeres lesz.  Ennek az önbizalomnak a 
táplálása a csúcsteljesítményre ösztönzés 
alapeleme, és ezt nem lehet elég korán 
kezdeni.” A gyermekvédelmi gondosko-
dásba vett gyermekek száma a rendszer-
váltás előtt jelentősen meghaladta, azóta 
pedig még mindig megközelíti két Mo-
hács nagyságú magyarországi város né-
pességszámát. Legtöbbjük – a kórházban 
„felejtett-” vagy a kórházak bejáratához 
helyezett ún. csecsemőmentő inkubáto-
rokba tett kiskorúakat leszámítva – kis-
iskolás - vagy éppen serdülő kamaszként 
kerül a gyermekvédelem hatókörébe, 
gondoskodásába. És mindezek miatt 
minden célzott- vagy szándékolt „ráha-
tás” sajátos utat jár be.

A „nevelés szubjektív tényezői” közül 
itt és most csak a „tudattalan szerepére” 
hivatkozom - egy magyar (mélylélektan-

nal is foglalkozó) szakember 1979-ben 
megjelent könyvéből vett néhány idézet-
tel:

Ahogyan E.  STERN írja: „Ha valóban 
meg akarjuk érteni a gyermek magatar-
tását, akkor nem szorítkozhatunk csak a 
tudatosra, mert sokkal több múlik a tu-
dattalan tényezőkön, mint a tudatosakon. 
A gyermek konfliktusai környezetével, s 
különösen magatartási zavarai többnyire 
tudattalanul motiváltak.” (1969)

„A mélylélektan egyik fő tanulsága 
a nevelés számára, hogy a tudatosítás 
fejlesztése érdekében alaposabban meg 
kell ismernünk, mi az, ami tudattalan, s 
hogyan lehet azt tudatosítani. Összegez-
ve: mit tettek, mit tehettek azok a gyer-
mekvédelemben tehetségazonosítással-
tehetségmentéssel - tehetségsegítéssel 
foglalkozó szakemberek, akik az elmúlt 
két és fél évtizedben törekedtek szekci-
ónk eredményes működését is segíteni? 
Sokat dicsértek, miközben „személyre 
szabottan” törekedtek a gondjaikra bízott 
növendékeket tanítani.

A gyerekek viselkedésében észlelt 
„hibákat”, bíráló megjegyzéseik után azt 
is megmagyarázták hogyan lehetséges 
azok kijavítása. Törekedtek a gyermekek 
„erősségeit” megismerni, majd azokra 
„építeni.” Igyekezetek számos ellazítási 
technikát alkalmazni – átadni.  (A helyes 
légzéstechnikát, a gyermekek megnyug-
vását is elősegítő- olyan gondolatok ke-
resését, amelyek révén sikerült elérni az 
ellazulás állapotát. Ebből az állapotból 
nagyobb eredményességgel lehet to-
vábblépni - eljutni a gyermekek koncent-
ráló képességének fejlesztéséhez).

Sikeresen alkalmazták – a gyermekek 
élénk képzelőerejére alapozva - az ún. 
„gondolati próbát” is. (Ennek keretében 
egy-egy tevékenységsorozatot (egy vizs-
ga menetét próbálják meg gondolatban 
„végigjárni”).

Fontos és mindennapos gyakorlattá 
vált a gyermekek folyamatos emlékezte-
tése korábbi sikereikre. (Pl.: A gyermek 
sikereit felidéző fényképek, medálok, 
oklevelek, stb. jól látható helyre helyezé-
sével és számos egyéb módon.)

Számos helyen ún. „lépcsősoros” ter-
veket is készítettek a növendékekkel 
közösen. E „lépcsőkön” a „csúcsig” – a 
mindennapos teljesítmény „indikátorai” 
(iskolai érdemjegy, sportolási részered-
mény, stb.) szerinti fel- és lefelé haladás/
hanyatlás folyamatát sikerült láthatóvá 
és ennek révén: ösztönző eszközzé tenni. 

A Debrecenben megrendezett kon-
ferencia keretében szekciónk 25 éves 
történetét 25 nagyméretű tablón töreked-
tünk bemutatni, felvázolni. A temérdek 
kép és más dokumentum kiválogatása, 
valamint a számos hang- és videó sza-
lag átnézése jelentős mennyiségű-, de 
nem hiába elvesztegetett időt követelt. 
Utóbb a debreceni zeneiskolában – a vi-
szonylagos helyszűke miatt - egy tablót a 
földszinti főbejáratnál sikerült elhelyezni 
„látogatócsalogatóképpen”. Tizenkét to-
vábbi tabló az iskola egyik első emeleti,  
szépen felújított és berendezett tantermé-
ben várta az érdeklődőket. 

A viszonylagos téri „behatároltság” el-
lenére, a látogatókat sikerült egy „heted-
hét országra” szóló tanulmányút részesé-
vé tenni. A szekció délelőtti munkájának 
befejezését követően, minden látogató a 
szekció korábbi tevékenységét fémjelző 
egy-egy fotó fénymásolt példányával és 
több-, az előzőekben vázoltak szerinti 
jó kezdeményezésről közvetett módon 
ugyan, de értékes tapasztalatot szerezve 
távozhatott.

Köszönetemet fejezem ki mindazok-
nak, (belföldi és külföldi segítőknek, a 
diplomáciai képviseletek dolgozóinak, a 
szekció által szervezett belföldi kiállítá-
sokhoz lehetőséget biztosító fővárosi- és 
vidéki galériáknak, a kiállításokról és 
más eseményekről tájékoztató rádióri-
portereknek és újságíróknak) akik az el-
múlt 25 esztendő folyamán apróbb vagy 
nagyobb - eseti vagy folyamatos támo-
gatásban részesítették szekciónkat és az 
általunk képviselt – támogatott gyerme-
keket és fiatal felnőtteket. 

A szerző nyugdíjas jogtanácsos az MTT gyer-
mekvédelmi szekciójának a vezetője.
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Nyugat-dunántúli Szekció  
Mentler Mariann

Szekciónk a jubileumi konferenci-
án bemutatta a már 15 éve működő 
győri Talentum Műhely megalaku-
lása óta tartó kapcsolatát a Magyar 
Tehetséggondozó Társasággal, a Ta-
lentum Műhely kisugárzását a régió 
és az országos tehetséggondozásra, 
illetve a Műhely jelenlegi működését. 
Sor került az országban egyedül álló, 
Pressley Ridge magatartásmódosító 
személyiségfejlesztő iskolai prog-
ram bemutatására, amely a hátrányos 
helyzetűekkel foglalkozik. Az előadók 
ismertették a program hatását a tehet-
séges diákok gondozására. 

Mentler Mariann  szólt a Talentum 
Műhely megalakulásáról. Az MTT 
inspirálására hozta létre Győr váro-
sa 1990-ben a Tehetségekért Alapít-
ványt, majd, civil, iskolaközi szerve-
ződésként 1998-ban a Győri Talentum 
Műhelyt, amely már akkor is a mai Te-
hetségpontokhoz hasonlóan tevékeny-
kedett programokat indítva a tehet-
séges gyermekeknek, gondozásukba 
bevonva tehetséggondozó koordináló 
pedagógust és pszichológust.

 
A Talentum Műhely 2001-től szak-

szolgálati intézményen belül műkö-
dik, így modellként szolgál, hiszen a 
Köznevelési törvény új szabályozása 
szerint a tehetséggondozás is a szak-
szolgálati intézmények hatáskörébe 
került.

A Tehetségekért Alapítvány és a Ta-
lentum Műhely tevékenysége kisugár-
zó hatású volt az egész Nyugat-dunán-
túli régióra. Nagyszabású nemzetközi 
konferencia megszervezésére került 
sor Győrben a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság közreműködésével 
2000 áprilisában, többek között olyan 
neves előadókkal, mint Erika Landau, 
a nemzetközi hírű izraeli pszicholó-
gus, Karl Kluge a Kölni Egyetem pro-
fesszora, Czeizel Endre professzor a 
Tehetség Társaság tiszteletbeli örökös 
elnöke.

A Műhely feladata a kiemelkedő 
képességű gyermekek, fiatalok fel-
kutatása, számontartása az óvodától 
az egyetemig, fejlődésükhöz a magas 
szintű fejlesztés biztosítása. Ennek ér-
dekében tehetséggondozó csoportokat 

működtet gazdagító programokkal, 
amelyeket pályázat útján mentorok 
irányítanak. Sor kerül tanácsadásra, 
szükség esetén pedagógiai, pszicho-
lógiai fejlesztésre.  A Talentum Mű-
hely éves rendezvényein (Tehetség-
nap, Mentor Műhely, Diák Akadémia, 
szakmai konferenciák…) részt vesz-
nek a Nyugat-dunántúli régió tehetsé-
ges diákjai és szakemberei. 

2003-ban a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság és Győr városa közös 
szervezésében „Tehetség –család –is-
kola ” –címmel megrendezett orszá-
gos tehetségpedagógiai konferencián 
a neves előadók mellett tehetséggon-
dozó csoportok is bemutatkoztak.

2004-ben a MTT megalakította 
Nyugat-dunántúli szekcióját. 2006-
ban a Talentum Műhely az elsők kö-
zött vált Tehetségponttá országosan és 
a régióban is. Munkája szorosan kap-
csolódik a MATEHETSZ tevékenysé-
géhez és más országos tehetséggon-
dozó szervezetekhez is (KUTDIÁK, 
KUTOSZ…).

Havasréti Béláné, a Győr-Moson-
Sopron megyei Szakszolgálat Győri 
Tagintézményének (Talentum Mű-
hely) tehetséggondozó koordinátora 
bemutatta a Talentum Műhely kiváló-
an akkreditált Tehetségpont jelenlegi 
tevékenységét. A Műhely feladata a 
térségben:
• Tehetségpontok létrehozása, munká- 
 juk szakmai segítése
• Egyre több elkötelezett ember be- 
 kapcsolása a tehetséggondozó kép- 
 zésekbe
• Tehetségsegítő Tanácsok létrehozá- 

 sa, hogy segítsék a Tehetségpontok 
  beágyazódását a helyi társadalomba

A jelenlegi jogszabályoknak megfe-
lelően végzik a korai tehetség felisme-
rést, azonosítást, a tehetséges fiatalok 
személyiség fejlesztésének támogatá-
sát, önismereti csoportokat szervez-
nek számukra, tanácsadást szerveznek 
szülőknek és pedagógusoknak. Tehet-
ségfejlesztő programokat indítanak. 
Beszélt a pályázati rendszer figyelem-
mel kísérésének fontosságáról, a szak-
emberek konzultációs lehetőségének 
megteremtéséről is.

Rogácsné Szímeiszter Helga a Győr-
Moson-Sopron megyei Szakszolgálat 
Győri Tagintézményének pszicho-
lógus igazgatója a pszichológusok 
szerepének helyéről és fontosságáról 
szólt a tehetséggondozásban, a győri 
modell szakmai gyakorlatának bemu-
tatásán keresztül. Esetek bemutatásá-
val érzékeltette, hogy a szakszolgálat 
szakemberei hogyan vesznek részt a 
tehetségek felismerésének, azonosí-
tásának, fejlesztésének munkájában. 
Felhívta a figyelmet a szakemberek 
folyamatos konzultációjára, a tehetsé-
gek után követésének szükségességé-
re, az ezt segítő regisztrációs rendszer 
kiépítésére.

A győri Kossuth Lajos Általános Is-
kolában működő, hátrányos helyzetű 
fiatalokkal foglalkozó Pressley Ridge 
programot Juhászné Bedő Henrietta 
és Pozsgai Rita tanárok mutatták be. 
A Pressley Ridge (alapítás éve: 1832) 
az Amerikai Egyesült Államok 8 ál-
lamában, Portugáliában és Magyar-
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országon nyújt szolgáltatásokat a 
sajátos nevelési igényű, „problémás” 
gyerekek oktatása, segítése, gondo-
zása terén a gyerekek és családjaik 
számára. 

A program bevezetésével az intéz-
mény olyan intenzív, rövid időtarta-
mú, oktatási és kezelési szolgáltatás 
biztosítására válik alkalmassá, amely 
képes bajban levő és ezért bajt oko-
zó, magatartási nehézségekkel küzdő 
gyerekeket eljuttatni arra a szintre, 
hogy sikeresen integrálódni tudjanak 
hagyományos tantervvel és módsze-
rekkel működő iskolákba. A program 
célja, hogy a diákok alkalmassá vál-
janak arra, hogy képesek legyenek 
csoportban, közösségben együttmű-
ködni, dolgozni, élni, és a későbbi-
ekben a munkaerőpiacra sikeresen 
beilleszkedni. A programban résztve-
vő gyerekek és fiatalok családjainak 
gondolkodása az iskoláról és tanu-
lásról pozitívvá váljon, támogassák 
gyerekeiket tanulmányaikban, céljaik 
elérésében, illetve büszkék legyenek 
gyerekeik iskolai teljesítményére. Cél 
az is, hogy a programban dolgozó ta-
nárok attitűdje a tanítás-tanulás folya-
mata, illetve a problémás gyerekek és 
családjuk iránt pozitív irányban vál-
tozzék.

Az iskola, mint Tehetségpont a prog-
ramban részt vevő, valamely területen 
tehetséges diákjainak biztosítja a gaz-
dagító programokba jutást, illetve a 
mentorok segítségét, a tanulmányi ver-
senyeken történő részvételt, törekszik 
a továbbtanulás biztosítására, nagy fi-
gyelmet fordít a pályaorientációra.

Az előadások közben, illetve a szek-
ció ülés végén a következő kérdések 
fogalmazódtak meg:
• Mikor és milyen módon valósulnak 
  meg a 15/2013. (II.26.) EMMI ren- 
 deletben leírtak a pedagógiai szak- 
 szolgálati intézmények működésé- 
 ről? Milyen lesz a működési proto- 
 koll?
 Megvannak-e az ehhez szükséges 
 feltételek (tehetséggondozó koordi- 
 nátor, pszichológus, Nemzeti Tehet- 
 ségügyi Adatbázis?
• Hogyan kapcsolódik egymáshoz  
 a civil Nemzeti Tehetségpont és az 
  OFI-ban működő Nemzeti Tehet- 
 ségfejlesztési Központ munkája?

A szerző az MTT Nyugat-dunántúli 
szekciójának vezetője.

Tanítói szekció
Németné Dávid Irén

A szekcióban 37-en vettek részt, és 
az alábbi iskolák mutatták be tehetség-
gondozó munkájuk egy részét:
1. Hejőkeresztúri IV. Béla Általános 
 Iskola a KIP- ről (Komplex Inst- 
 rukciós Program)
 Előadó: K. Nagy Emese dr.
2. Debreceni Egyetem Arany János 
  Gyakorló Iskolája Észbontó mate- 
 matika címmel
 Előadó: Szarvas Márta
3. Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Ál- 
 talános Iskola Lépésről – lépésre 
  program. A musical szakkör tevé- 
 kenysége. Emelt szintű zenei okta- 
 tás Előadó: Zeliziné Papp Éva
4. Derecskei Bocskai István Általános  
 Iskola, és AMI az, Ész-bontó” 
  Komplex Tehetséggondozó Mű- 
 hely működését mutatta be. 
  Előadó: Tamásiné Ferencz Erika és 
  Katonáné Ferencz Éva
5. Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Fe- 
 renc Általános Iskola Zöld úton –  
 Környezetismereti és környezetvé- 
 delmi versenyről szólt. Előadó:  
 Antalné Császi Erika és Horváth 
  Márta
6. Kőbányai Keresztúry Dezső Általá- 
 nos Iskola, Budapest- az alultelje- 
 sítő tehetségesek támogatásának  
 lehetőségeiről tartott tájékoztatót. 
  Előadó: Török Anna
7. Debreceni Huszár Gál Gimnázium, 
  Általános Iskola és AMI az is- 
 kola tehetséggondozó munkájáról  
 (KRESZ, matematika, sakk, zene, 
  stb.)tartott prezentációs előadást. 
  Előadó: Majoros Erika

A Kőbányai Keresztúry Dezső Álta-
lános Iskola és a Hajdúszoboszlói Szabó 
László Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjainak rajzai díszítették a folyosót. A 
Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola 
és a Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola előadói oktatási játékkal 
kedveskedtek a résztvevőknek.

 
A foglalkozás végén Eszenyiné Stéh 

Katalin a Debreceni Gönczy Pál Általános 
Iskola pedagógusa mutatta be a ,,Szereted 
a matekot?” Című alsó tagozatos tehet-
séggondozó feladatgyűjteményt, melyet 
a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő 
Tanácsa adott ki 2013-ban.

Valamennyi résztvevő megkapta a 
,,Szereted a matekot?” c. kiadványt és a 
hozzá tartozó CD-t. 

A Tanító szekció előadásai között a 
Debreceni Egyetem Arany János Gya-
korló Iskola tanítványa (Keczán Regina) 
egy szavalattal, a Derecskei Általános Is-
kola és AMI diákjai pedig egy hangulatos 
prózával  szórakoztatták a szekció részt-
vevőit.

A Szekcióülések után plenáris ülés ke-
retében adtak számot a szekcióvezetők a 
szekciókban végzett munkáról.

A szerző nyugdíjas tanító 
az MTT tanítói szekciójának vezetője.
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Kémia és Környezetvédelmi Szekció
Dr. Török Istvánné

Szekciónk 1993-ban alakult, álta-
lános és középiskolai tanárok hozták 
létre, akik többségében azóta is együtt 
dolgoznak különböző tehetséggon-
dozó programokon. Elindították a 
tanulmányi versenyek szervezését, 
melyeket később a Curie Alapítvány 
fogadott be Curie versenyek címen 
(kémia, környezetvédelem, matema-
tika).

A Körös Tehetséggondozó Egye-
sület a „Körös körül a világ” című 
programját mutatta be. Élményalapú 
komplex nevelési programmal ismer-
kedhettünk meg, melynek keretében 
a gyerekek a természetben tanultak. 
Kirándulások alkalmával természetes 
tanulási helyzeteket alakítottak ki a 
program megvalósítói.

Valós természeti környezetben, 
helyzetekben tevékenykedtek, me-
lyekre jellemző volt a változatosság, 
komplexitás, ingergazdagság, aktív 
élményszerzés, interaktivitás.

Kőrösi Tibor, az egyesület vezetője 
beszámolt a megvalósulás szintjeiről, 
a programok tapasztalatairól, az ered-
ményességre utaló jelekről

Fekete Csilla előadásából a tanárok 
által használt kreativitásfejlesztő já-
tékokat ismerhettük meg, amelyek 
készítésébe a diákjait is bevonta. A 
játékokkal kémia és biológia óráit 
változatosabbá, színesebbé s minde-
nekelőtt hatékonyabbá tudja tenni.

Agárdiné Burger Angéla intézmény-
vezető az iskolájában, 

(debreceni Gönczy Pál Általános Is-
kola, amely elnyerte az „örökös öko 
iskola” címet), zajló természettudo-
mányos tehetséggondozó projektjei-
ket mutatta be.

A bemutatott képek alapján meggyő-
ződhetünk róla, hogy milyen változa-
tos programokat szerveznek, s milyen 
szép természeti környezetet varázsol-
tak az iskolájuk körül.
 

A felnőttek előadásait diákelőadá-
sok követték nyíregyházi és debreceni 
diákok adták elő a Curie Környezet-
védelmi Emlékversenyen elhangzott 
kiselőadásaikat. Ezekből láthattuk, 
milyen sokirányú kutatómunkát, ta-
nár-diák együttműködést jelent egy-
egy országos döntőre való felkészü-
lés, milyen sokoldalúan fejlődnek a 
diákok a feladat megvalósítása során.

A résztvevők egyértelműen pozi-
tívan értékelték a szekcióban hallot-
takat, új ötletekkel, tapasztalatokkal 
töltekezve térhettek vissza iskolájuk-
ba.

A szerző a kémia és 
környezetvédelmi szekció vezetője,

 a Curie Tehetséggondozó alapítvány elnöke. 
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Felsőoktatási Szekció
Dr. Habil Bodnár Gabriella

Szekciónkban 20 intézmény (ELTE, 
DE, EKF, BME, PTE, SZE, NymE) 
vezetői szinten képviseltette magát, 
tartottak előadást, ill. több egyetem 
(SOTE, SZITE, Miskolci Egyetem 
stb.) összefoglalók elküldésével is-
mertette intézménye tehetséggon-
dozásának aktuális helyzetét, eddigi 
eredményeit.

Bodnár Gabriella szekcióvezető 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy 
a felsőoktatási intézményeknek fon-
tos feladatuk, nagy felelősségük van 
a Nemzeti Tehetség Programban. A 
felsőoktatásban tanulók visszajelzői 
és összegzői annak a tehetséggon-
dozó programnak és eredménynek, 
amit a közoktatás, a szülőkkel közö-
sen elér a tehetséges fiatalok fejlesz-
tésében.  

Kiemelte, hogy az oktatási intéz-
ményeknek komplexen, és rendszer-
ben kell látni a tehetséggondozás fo-
lyamatát, a felismeréstől a fejlesztő 
programban való részvételig. A fel-
sőoktatási intézménynek nemcsak 
az a feladata, hogy a már fejlesztési 
programban résztvevő fiatalt segít-
se, menedzselje a munkaerőpiacig, 
hanem azokat a tehetséges fiatalokat 
is támogassa, akik hátrányos hely-
zetük miatt nem töretlenül mutatják 
meg tehetségüket. A felsőoktatási 
intézmények stratégiai céljai között 
jelentős helyen szerepel a tehetség-
gondozás, a menedzselés kérdése. 
Erre leginkább az utóbbi évek ösz-
töndíj és pályázati programjai a bi-
zonyítékok.

Az ELTE tehetséggondozó múlt-
jára utalás mellett Prof. Dr. Orosz 
Éva rektor helyettes bemutatta in-
tézménye tehetségprogramját. Ada-
tokkal erősítette meg, hogy a hall-
gatók eredményeiket különböző 
programokkal és műhelymunkákkal 
érik el. Az egyetem tehetséggondo-
zó koncepcióját 2008-ban dolgozták 
ki, amelyben fontosnak tartották a 
tehetségek korai kiválasztását, épít-
ve az ELTE gyakorlóiskolák és az 
egyetemi szintű tehetséggondozás 
kapcsolatára, a tehetséggondozás 

szintjeinek egymásra épülésére (gya-
korlóiskola - BA/BSc – MA/MSc – 
PhD). A koncepcióban két fontos 
célt is megfogalmaztak: a kreatív 
munkaerő képzését és az oktatói-ku-
tatói utánpótlás nevelését. 

Az ELTE stratégiájában a tehetség-
gondozás az alábbiak szerint szerve-
ződik:

a) Középiskolai tehetséggondozási 
 kapcsolatok rendszerszerűvé té- 
 tele.
b) A szakkollégiumok: egységes  
 működési elemeinek erősítése, az 
  egyedi sajátosságok, a sokszínű- 
 ség megőrzésével.
c) Önálló szakkollégiumi stratégia  
 elfogadása, megvalósítása.
d) Az eredményességet megőrző, és 
  hosszútávon fenntartható pénz- 
 ügyi támogatás kialakítása.
e)  Tudományos diákkörök.
f)  Az egyetem hosszú távon is meg- 
 őrizze és erősítse vezető pozíció- 
 ját az Országos Tudományos Di- 
 ákköri Konferencián.
g) Az egyetemi szintű koordináció  
 és pénzügyi támogatás rendsze- 
 rének kialakítása.
h)  A tutorális képzés és a honorácior  
 státusz kialakítása, stabilitása.
i) A tapasztalatok értékelése, és e 

  formák további szerepének meg- 
 határozása.
j) A doktoranduszok külföldi rész 
 képzésben való részvételének, 
  nemzetközi tudományos életbe 
  való bekapcsolódásának erősíté- 
 se.
k) Pedagógusképzésben a tehetség- 
 gondozás további, új elemeinek  
 kialakítása. 

A Debreceni Egyetem évtizedek óta 
élen jár a tehetséggondozás program 
és képzésszerinti kidolgozásában. Dr. 
Balogh László már a 80’-as években 
foglalkozott a gondolkodás és nyel-
vi fejlesztés kérdésével. Eredményei 
igazolták annak szükségességét, hogy 
a különböző képességterületek fej-
lesztésével sikeres eredményeket lehet 
elérni a tanulók képességeinek fejlesz-
tésében, és ezzel lehetőség van a tehet-
ségek koncentrált támogatására is. Ba-
logh László vezetésével kidolgozták 
azt a tehetségfejlesztő akkreditált kép-
zést, amely példaértékű volt az ország 
azon felsőoktatási intézményeiben 
(ELTE, NymE, stb.). Arra vállalkoz-
tak, hogy olyan tehetséggondozó szak-
embereket képezzenek, akik nemcsak 
az iskolákban, de oktatási és közműve-
lődési intézményekben is vállalkoznak 
a tehetséges gyermekekkel, fiatalokkal 
való foglalkozásra. 
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Dr. Mező Ferenc és Mándy Zsuzsan-
na beszámoltak a Debreceni Egyetem 
jelenlegi programjáról, illetve arról, 
hogyan indult az egyetem vezetésé-
nek (elsőként Prof. Dr. Fésűs László 
v. rektor által) támogatásával az or-
szágosan is példaértékű tehetséggon-
dozó stratégia. Jelenlegi eredményeik 
igazolják a szakszerű és kidolgozott 
tehetséggondozó tematikát, melyet az 
összes egyetemi kar sikeresen

Az Eszterházy Károly Főiskolát, 
dr. Dávid Mária főiskolai tanár kép-
viselte, aki a 90’-es évektől aktív 
tehetséggondozó munkát végzett az 
intézményben. Mint tanácsadó pszi-
chológus, és a FETA tagja részt vállal 
a tehetséges fiatalok megsegítésének 
programjában. A főiskola tehetség-
gondozó múltjában a TDK munkákon 
kívül, megjelent a Kepes 

György Szakkollégium, amely 
máig kiváló tevékenységet lát el hazai 
és nemzetközi kapcsolatokon keresz-
tül. A hagyományos tehetségprogra-
mokon túl kiváló műhelymunkákról 
számolt be, és arról, milyen sikerrel 
állították össze Tehetségfejlesztő MA 
képzésüket, melyen jelentős számú 
pedagógus kapott felkészítő progra-
mot. Dávid Mária és munkacsoportja 
olyan módszertani anyagok összeál-
lítására vállalkozott, mellyel méltán 
gazdagítja a felsőoktatási tehetség-
gondozást.

 
A Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem közelmúltban 

akkreditált Tehetségtanácsa és Tehet-
ségpontjai arról számoltak be, hogy 
szükségesnek és követendőnek látják 
azokat a példákat, amelyek a fiatalok 
tehetséggondozásának lehetőségeit 
mutatják be. 

Prof. Dr. Pokol György és dr. Szi-
lágyi Brigitta, a BME Tehetségsegítő 
Tanácsának képviseletében megfo-
galmazták, hogy „a tehetséggondozás 
reguláris formái már régóta jól mű-
ködnek egyetemen: TDK, szakkol-
légiumok, PhD képzés, emelt szintű 
tárgyak, ill. a tehetséges hallgatók 
bekapcsolódása a tanszékeken folyó 
kutatásokba”. A 90-es évektől kez-
dődően a felsőoktatás eltömegesedé-
se (korábban 6 hallgató/oktató arány 
15-16 hallgató/oktatóra nőtt); a köz-
oktatásban bekövetkezett változások, 
az egyre nagyobb különbségek a be-
lépők felkészültségében „a külföldi 
hallgatók nagyobb számban történő 
megjelenése az oktatásban” miatt 
szükséges, hogy a tehetséggondozás 
új formáinak kidolgozására és a pá-
lyázati tevékenység koordinálása is 
sor kerüljön.

Ennek megfelelően, rektori támo-
gatással megalakult a BME Tehet-
ségsegítő Tanácsa, mely feladatként 
vállalta, a különböző karokon jelen-
leg is működő tehetséggondozó for-
mák megőrzését, továbbfejlesztését 
és összehangolását.  A BME-en már 
megalakultak azok a Tehetségpontok, 
mely a kari tehetséggondozást felvál-
lalták

Elsőként alakult meg, a Mikro- 
és Nanoelektronikai Tehetségpont 
(VIK), majd az ElmeMater Tehetség-
pont (TTK) és utóbb a Vegy-Érték Te-
hetségpont (VBK). 

A Mikro- és Nanoelektronikai Te-
hetségpont (VIK) vezetője dr. Bognár 
György, első olyan tehetséggondozó 
szakembere a BME-nek, aki elvégez-
te a Tehetségszakértő MA képzést, és 
így a felsőoktatás tehetséggondozásá-
nak is elméleti és gyakorlati tanács-
adójaként tartható számon.  

Programjuk lényege „az oktatás és 
kutatás egységének megvalósítása, 
melyet 

• a hallgatók folyamatos tananyag- 
 fejlesztésben való részvételével,
• legjobb hallgatók publikációs meg- 
 jelenésének támogatásával, 
• folyóiratcikkek közlésével, külföl- 
 di konferencia megjelenésében 
  való részvétellel
• legjobb hallgatók doktori képzésbe 
  való felvételének támogatásával, 
  és segítésével kívánják elérni. 
Cél: a felsőoktatásban tanuló ter-

mészettudományos és műszaki te-
hetségek orientálása és motiválása, a 
középiskolások érdeklődésének fel-
keltése a mérnöki pálya, a mikro- és 
nanotechnológiák és az űrtechnika 
iránt.

Az ElmeMater Tehetségpont (TTK) 
dr. Szilágyi Brigitta vezetésével dol-
gozik. Céljuk, hogy a motivált és jól 
teljesítő hallgatókat felkészítse több-
let feladatokra, valamint TDK mun-
kákra.  Itt azokkal a hallgatókkal dol-
goznak, akik a felmérők alkalmával 
jó eredményeket érnek el. A csoport 
lehetőséget ad a hallgatónak, hogy 
részt vegyen versenyeken, az első-
éves beilleszkedését kortárs-mentor 
segítse. 

A „segítő Alfa-honlap (www.alfa.
bme.hu), interaktív matematika és fi-
zika gyakorlófelület”, ahol nemcsak 
a középiskolásoknak, hanem tanára-
iknak is segítséget kívánnak nyújtani.

A BME VBK VEGY-ÉRTÉK Te-
hetségpontjának ill.  vegyészkar te-
hetséggondozását dr. Hornányszky 
Gábor mutatta be. Mint előadásában 
kiemelte, a Vegyészkar mindig is el-
kötelezett volt a tehetséggondozás 
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irányában. A tehetséggel összefüggő 
erős oldal támogatását illetve a te-
hetséggel összefüggő gyenge oldal 
fejlesztését egyaránt fontosnak tart-
ják. Egyik céljuk, hogy felkeltsék az 
érdeklődést a középiskolások körében 
a mérnöki pályák, kiemelten a ve-
gyészmérnöki, a biomérnöki és a kör-
nyezetmérnöki terület iránt. Ennek 
érdekében számos nyári programmal, 
valamint a tehetséggondozás külön-
böző színtereivel igyekeztek ismertté 
tenni magukat. A Kar már a közép-
iskolás korosztály megszólításával 
igyekszik felismerni a tehetséget, elő-
segítve kibontakozását. Az egyetemre 
bekerült hallgatók körében szervezett 
formában folytatják ezt a tevékenysé-
get, különböző motivációk alkalma-
zásával. A hallgatók önállóan vállalt 
tevékenységének támogatásával meg-
teremtődik a lehetőség a tehetségfej-
lesztésre, gyorsításra, gazdagításra. A 
TDK-mozgalmon, illetve az egyéni 
kutatási feladatokon keresztül a hall-
gatók érdeklődésüknek megfelelően 
egyénre szabott tehetséggondozásban 
részesülhetnek.

A Pécsi Tudományegyetemet dr. 
Erostyák János rektori szaktanács-
adó képviselte, aki arról számolt be, 
hogy a hagyományteremtő tehetség-
gondozó rendezvények milyen nagy 
jelentőséggel bírtak az egyetem te-
hetséggondozó stratégiájának meg-
fogalmazásában. Az egyetem hagyo-
mányos tehetséggondozási formája a 
TDK, a szakkollégiumi rendszer és a 
doktori program eredményesen mű-
ködik. A SZINAPSZIS hallgatómentor 
program keretében középiskolásokat 
vonnak be az egyetem tehetséggon-
dozó rendszerébe. Törekednek arra, 
hogy az egyetem marketing tevé-
kenységében is megjelenjen a tehet-
séggondozás, mely a www.tehetseg.
pte.hu honlapon nyomon követhető. 
Tehetséggondozó képzések, tanács-
adó szolgáltatások, tehetségdíj létre-
jötte igazolása annak, hogy rövid időn 
belül is jelentős eredményeket lehet 
elérni. Az egyetem tehetséggondozó 
munkáját segíti a Tehetségtanács lét-
rejötte, valamint a különböző szer-
veződések, illetve a helyi, regionális 
kapcsolatok kialakítása civil szerve-
zetekkel. 

A győri Széchenyi Egyetemet, dr. 
Fehér András és Gombos Szabina 

(Dr. Konczosné dr. Szombathelyi 
Márta távollétében) képviselték, akik 
tehetségeseik eredményeit a TDK 
munkákkal prezentálták. Az egyetem 
tehetséggondozással foglalkozó ok-
tatói fontosnak tartják, hogy a kiváló 
teljesítményt nyújtó hallgatók tudják 
magukat képviselni a munkaerőpi-
acon.  A kutatásokban eredményes, 
TDK-ban jól teljesítő hallgatók ha-
mar sikeresek lehetnek a cégek, a vál-
lalkozások körében. Erre azonban jó 
koncepcióval lehet felkészíteni a hall-
gatókat. A tudományos munka mellett 
a szakkollégium, a doktori program 
jelent lehetőséget a tehetséggondo-
zásra. Fontosnak tarják a felismerést, 
kapcsolatok ápolását középiskolák-
kal, felsőoktatási intézményekkel. 

A Gál Ferenc Főiskola Pedagó-
giai Karát, Nagy Jenőné képviselte, 
aki hangsúlyozta, hogy a korai te-
hetségazonosítással fontos lépéseket 
teszünk azért, hogy a tehetségek ne 
vesszenek el, és időben kerüljenek 
fejlesztő programba. Bár az óvoda 
többek számára csak ígéret, mégis 
fontos, hogy időben felfedezzük a te-
hetségígéreteket. Szakirányú tovább-
képzéssel segítik a tehetséggondozás-
ban dolgozó pedagógusok munkáját. 
Nagy Jenőné az óvodások tehetség-
gondozása érdekében létrehozta az 
Óvodapedagógusok Országos Tehet-
ségsegítő Tanácsát, amely feladatá-
ul tűzte ki az óvodai tehetségpontok 
együttműködését; a tehetséggondozás 
óvodai rendszerének kimunkálását; a 
tehetségígéretek azonosításához sok-
színű módszertani kultúra létreho-
zását, sokszínű módszertani kultúra 
kidolgozását, műhelyötletek terjesz-
tését, az esélyteremtés, a folyamatos-
ság és átjárhatóság elvének óvodai 
gyakorlatát. 

A Nyugat-magyarországi Egye-
tem tehetséggondozásáról dr. Bod-
nár Gabriella adott tájékoztatást. Az 
egyetem stratégiájában fontos helyet 
foglal el tehetségkoncepció. A kilenc 
kar munkáját leginkább a megalakult 
Tehetségsegítő Tanáccsal lehet koor-
dinálni, segíteni. A hagyományos te-
hetséggondozó tevékenységet (TDK, 
Szakkollégium, Doktori Program) ki-
egészítik azok a műhelyek, melyek a 
különböző képességterületek számára 
kínálnak kibontakozási lehetőséget. A 
tehetséges hallgatók munkáját segítik 
a pályázati programok, a mentor taná-
rok, akikkel kutathatnak, eredménye-
iket publikálhatják. Az egyetem lehe-
tővé teszi az ösztöndíj programokban, 
pályázati rendszerekben való részvé-
telt. A pedagógusképző karokon bein-
dult „Tehetséggondozás alapjai” kur-
zussal lehetővé vált, hogy a hallgatók 
elméleti és módszertani ismereteket 
szerezzenek a tehetségazonosítás és 
fejlesztés terén. A BPK-n kidolgo-
zásra került a „Tehetségszakértő - és 
szaktanácsadó” felsőfokú pedagógus 
szakirányú továbbképzés. Az egye-
tem képviseletében Babai Zsófia és 
Szökő Zsófia egy speciális területet, 
a nyelvi tehetséggondozást mutatták 
be, amelynek eredményei nemcsak 
a nyelvfejlesztésében, hanem a hall-
gatók munkaerő piaci lehetőségeinek 
megjelenésében is megmutatkoznak. 
Az egyetem Berzsenyi Dániel Peda-
góguskarát, dr. Tóth László képvisel-
te, aki hangsúlyozta, hogy minden-
kinek meg kell adni a lehetőséget, 
hogy képessége fejlesztésével sike-
res, eredményes lehessen. Fontosnak 
tartja, hogy a pedagógus felkészült 
legyen a tehetséges gyermekkel való 
foglalkozáshoz. Ennek érdekében a 
pedagógusképzőkben ki kell  kidol-
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gozni, hogy a mit tanuljon és tanít-
son a pedagógusjelölt. A tehetség 
nem az egyetemen „születik”, ezért 
a közoktatás felelőssége, hogy idő-
ben megtalálja a tehetségígérete-
ket, és kellő módszertani tudással 
támogassa, mentorálja a tehetség-
fejlesztést.

Az intézmények bemutatkozá-
sa után, az Antall József Tudás-
központ, a Corvinus Egyetemmel 
együttműködve létrehozta alapít-
ványát, mely munkájáról Judák 
Beatrix és Halas Dominika ve-
zetőktől kaptunk tájékoztatást. A 
program kiemelt célja, tehetségku-
tatás és –gondozás, valamint a fi-
atal értelmiség számára konferen-
ciák, előadássorozatok, képzések 
és kerekasztal-beszélgetések szer-
vezése. A Tudásközpont profilját 
meghatározza továbbá a politika- 
és társadalomtudományi kutatási 
tevékenység, illetve a könyvki-
adás, valamint a nemzetközi kap-
csolatok ápolása, pl. Közel- Távol 
Kelet, UNIO-s kapcsolatok ápolá-
sa. Tevékenységük, szervezésük: 
Karrierakadémia, Kommunikációs 
tréningek, Fenntartható fejlődés ok-
tatása a középiskolákban. Az ismer-
tetés által fontos információkhoz 
jutottunk és igen jól építhető kap-
csolati formákat tapasztalhattunk.

A Miskolci Egyetem Tanárképző 
Intézetének tehetséggondozó te-
vékenységét Sarka Ferenc óraadó 
egyetemi oktató, az MTT alelnöke 
ismertette. A Tanárképző Intézet 
kidolgozta a tehetségazonosítás és 
fejlesztés módszertanát. „Tehet-
ség és pedagógia” címmel igen 
sikeres kurzust vezetnek. Pedagó-
gus szakirányú szakvizsgás kép-
zés keretében 30 órás akkreditált 
képzéssel a pedagógusokat ered-
ményesen készítik fel a tehetség-
gondozó munkára. Az intézmény 
gondot fordít tehetséges hallga-
tóira is, hagyományos formákban 
TDK munkákra motiválással, Kre-
atív-műhely, valamint Kutató-sze-
mináriumok, konferenciák szer-
vezésével támogatják, segítik 
részvételüket. Az Egyetem Gépész 
és informatikai karán a Gép - és 
terméktervezési intézet is megala-
kította Tehetségpontját, amelynek 
alapfeladata a műszaki területek, 

a gépészmérnök, a géptervezés, az 
ipari termék-és formatervezés, az 
un. design-mérnöki világ, a vizuá-
lis-kultúra iránt fogékony gyakor-
lati és tudományos készségekkel, 
gondolkodásmóddal rendelkező 
tehetségek kiválasztása már a kö-
zépiskolás korban, és szakmai fej-
lődésük támogatása mentorállással 
az egyetemi évek alatt. 

Egyetemekről beérkezett tehet-
séggondozó programok ismertetése: 

A Semmelweis Egyetem, Kerpel-
Fronius Ödön Tehetséggondozó 
Programja az országban az elsők 
között fogalmazta meg, hogy az 
egyetemre érkező tehetséges fi-
atalokkal külön kell foglalkozni. 
A tehetséges hallgatók számá-
ra megalakult mentor programba 
azok kerülhetnek, akik tanulmányi 
eredményeik mellett részt vállal-
nak a kutatásokban. Az egyetemi 
kiválóságoknak díjak, ösztöndí-
jak teszik lehetővé a tanulmányok 
eredményes folytatását. A program 
célja többek között, hogy a partner 
középiskolákkal is szoros munka-
kapcsolatot tartsanak fenn.

A Szegedi Tudományegyetem 
tehetséggondozó munkáját Prof. 
dr. Badó Attila beszámolójából 
ismerhettük meg: „Az egyetem 
hagyományos tehetséggondozó 
tevékenysége mellett a fejleszté-
sek érdekében, munkáját igyekszik 
összehangolni az általános- és kö-
zépiskolák tehetséggondozó tevé-
kenységével. A tehetséggondozási 
tevékenység operatív szintű meg-
valósítását az SZTE Tehetségpont-
ja valamint Tehetségtanácsa teszi 
lehetővé. A SZTE Tehetségpont 
koordinálja az egyetemi tehetség-
gondozási tevékenységet, közvetí-
ti a lehetőségeket a hallgatók felé, 
illetve széleskörű szolgáltatás cso-
magot nyújt számukra. Számos in-
tézménnyel és egyetemi egységgel 
együttműködve végez tehetséggon-
dozási tanácsadó tevékenységet, 
az érdeklődő tehetségek számára 
nyújt életvezetési, pályaorientációs, 
karrier tanácsadást, valamint a te-
hetséggondozó programokban való 
részvételi lehetőséget. Mindezek 
mellett tehetséggondozási könyvtá-

rat épít ki, honlapot, levelezőlistát 
és adatbázisokat tart fenn. A tehet-
séggondozás összegyetemi szintű 
szervezése, támogatása mellett igen 
intenzív kari szintű tehetséggondo-
zó programok is működnek a Sze-
gedi Tudományegyetemen.” 

A Szent István Egyetem tehetség-
gondozó munkája hagyományos ke-
retekben, és igen eredményes zajlik. 
A TDK, Szakkollégiumok, Doktori 
Programok segítik tehetséges hall-
gatóikat, hogy információkban gaz-
dag programot kapjanak ismereteik 
gazdagítására, és tudásukkal napra-
készek, piac és versenyképesek le-
gyenek. A tehetséggondozást segí-
tette az a sikeresen elnyert pályázat, 
mely lehetővé tette a fiatalok ösz-
töndíj programban való részvételét, 
több publikáció megjelenését, kon-
ferenciák megrendezését, szakmai, 
tanulmányutak megrendezését.

A Felsőoktatási Szekció munkáját 
dr. Bodnár Gabriella szekcióvezető 
foglalta össze és ismertette a kon-
ferencia zárásán. A felsőoktatási 
intézmények fontosnak tartják az 
intézmények közötti hálózatépítést, 
valamint a középiskolákkal való 
kapcsolataik megerősítését. Mint 
a Nemzeti Tehetség Program és a 
közeljövőben beinduló Talentum 
Pályázati Program (2014-2020) is 
hangsúlyozza, támogatásra azok az 
intézmények számíthatnak, ame-
lyekben Tehetségpont és Tehetség-
tanács működik, ill. a középiskolák-
kal sikerült eredményes, egymást 
támogató tehetségprogramokat ki-
alakítani. A szekció résztvevő hang-
súlyozták, hogy intézmények tehet-
séggondozó tevékenysége akkor 
eredményes, ha sikerül támogatást 
nyerni az intézmények vezetésétől 
és a munka operatív szintű keretek-
ben működik. 

A Felsőoktatási Szekció, mint a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság 
egyik szakmai közössége, az intéz-
mények Tehetségpontjaival és Te-
hetségtanácsával együttműködve 
segíteni tudja az tehetséggondozó 
munkájukat. 

A szerző habilitált egyetemi docens, 
a felsőoktatási szekció vezetője.
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Emlékezik egy ifjú világbajnok 

- Bálint Martin olaszországi sikere - 

A főváros XXI. kerületében 
működik egy kivételesen sikeres 
sportklub, a hat danos mester, Ki-
rály István úr által vezetett Halker-
Király Team-Kick-Boksz Akadé-
mia. Eredményeiket mutatja, hogy 
2005 és 2013 között 23 világbajno-
ki aranyat nyertek magyar kickbo-
xosok, amiből 21-et a Király Team 
versenyzői hozhattak haza. Ami az 
Európa-bajnoki szereplésünket il-
leti, a 9 évben a magyar harcosok 
24 EB aranyat nyertek, amiből 21-
et szintén Király mester növendé-
kei vehettek át. 

A sportszerű életre, együttmű-
ködő magatartásra, kitartásra és 
becsületes küzdelemre nevelő Aka-
démia egyik újdonsült világbajno-
ka a csepeli Móra Ferenc Általános 
Iskola 6. osztályos tanulója, Bá-
lint Martin. Az iskola mosolygós 
igazgatója, Mikus Judit asszony 
örömmel terelgette irodájába a 
friss bajnokot egy kis beszélgetés-
re. Fényképek készültek, s miután 
Martinnak rövidesen tanórára kel-
lett mennie, ígéretet tett, hogy írás-
ban fejti ki élményeit a világbaj-
nokságról. Ígéretéhez híven a rövid 
beszámoló hamarosan megérkezett. 

Íme:
„Az utánpótlás világbajnokságot 

idén Olaszországban rendezték meg. 
Szeptember elején egy hétre Rimini-
be utazott a magyar válogatott, hogy 
megmutathassuk, ebben az évben is 
a magyarok a legjobbak. Kicsit rossz 
volt, hogy az új iskolámba egy hét 
után már hiányzom, de reméltem si-
keres leszek és büszke lesz rám a sok 
új osztálytárs.

Mérlegelés rendben zajlott, utána ki-
csit még jó idő is volt, így a tengerbe 

is tudtunk fürdeni. Keddtől kezdődtek 
a mérkőzések, a csarnokban több ezer 
ember látványa kicsit zavart, sokan 
néztek és kicsit izgultam. Ellenfele-
imet végül is sikeresen legyőztem, 
volt köztük olasz, belga, ír, lengyel, 
a döntőben pedig egy angol fiúval 
kerültem össze. Itt már nagyon izgul-
tam, az eredményen is látszott, mert 
szoros lett az állás. Ettől függetlenül 
sikerült megnyernem. Edzőim, Király 
István és Jároszkievicz Krisztián (aki 
négyszer nyert világbajnokságot és 
négyszer volt Európa-bajnok. Szerk.) 
velem együtt örültek a sikeremnek. 
Szombaton, az utolsó nap került meg-
rendezésre a csapatbajnokság, ahol 3 
fiú és 1 lány alkotta a csapatot. Itt is 
sikerült nyernünk, így végeredmény-
ként cadet I. egyéni (37 kg.) és a cadet 
I. csapat aranyérmével jöttem haza.

Nagyon fárasztó volt ez a hét, de 
egyben nagyon nagy öröm és élmény 
is. Itthon mindenki gratulált, a család-
ban és az iskolában is nagyon örül-
tek.”

Mi is mindannyian örülünk és gra-
tulálunk Martin! Csak így tovább a 
sportban és a tanulásban!  
   (százdi)

Martin szorgosan készül a viadalra

Bálint Martin Rimini: És az eredmény: győzelem
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A WONDEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1993-ban alakult miskolci székhellyel. A 
cégünk tulajdonosai magyar magánszemélyek. Vállalkozásunk közel 30 dolgozót fog-
lalkoztat főállásban. Fő tevékenységünk intézmények, gazdálkodó szervezetek, cégek, 
magánszemélyek ellátása irodaszer-írószerrel, papíráruval, grafikai termékekkel, iroda-
technikával és nyomtató kellékanyagokkal, helyszíni kiszállítással, és saját üzlethálóza-
tunkból történő közvetlen ellátással. 

Nagy gondot fordítunk a személyes kapcsolatokra, törekedünk a legmodernebb, eszkö-
zökkel segíteni az irodai munkát, vállalva a teljes körű szakmai támogatást, hogy ügyfe-
leinknek az irodai eszközök, tényleg csak a munkájukat segítő eszközök legyenek, nem 
pedig a meglévő munkához kapcsolódó plusz teher.

Cégünk csak kiváló minőségű, megbízható forrásból származó irodaszereket, nyomtató 
kellékanyagokat, dekorációs alapanyagokat és reklám ajándéktárgyakat forgalmaz, töre-
kedve arra, hogy ügyfeleink a legjobb minőséget kapják elérhető áron.
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Tevékenységi körünk: 
közbeszerzésben való szállítás
teljes körű író-irodaszer ellátás
nyomtatvány ellátás
irodai papíráru forgalmazása
nyomtatók, fénymásolók, telefaxok és 
számítástechnikai berendezések forgalmazása 
és szervizelése 
eredeti és kompatíbilis irodatechnikai
kellékanyagok forgalmazása
elektromos háztartási és szórakoztató
elektronikai eszközök
reklámanyagok, promóciós termékek készítése
bélyegző és névjegykártya készítés
reklám ajándék forgalmazása valamint
gravírozásuk
táblarendszerek forgalmazása és feliratozása
reklámponyvák készítése igény szerinti
méretben
autó, jármű dekoráció

IRODASZER,
NYOMTATVÁNY,

IRODATECHNIKA
KIS- ÉS

NAGYKERESKEDÉS
3526 Miskolc, Szeles u. 31. 

Tel.: (46) 506-511
Fax: (46) 509-438  

E-mail:
wondex@wondex.hu

FÉNYMÁSOLÓ SZALON
ÉS IRATKÖTÉSZET, 

NYOMTATÁS, GRAFIKAI
ÉS DEKORÁCIÓS MŰHELY

Miskolc, Szeles u. 25.
Tel.:  (46) 506-510 

E-mail:
dekor@wondex.hu

REKLÁMAJÁNDÉK,
EGYEDI AJÁNDÉK,

BÉLYEGZŐ,
GRAVÍROZÁS,

NÉVJEGYKÁRTYA
Miskolc, Szeles u. 31.

Tel.: (46) 506-512 
E-mail:

grafika@wondex.hu

PLAZA PAPÍR-ÍRÓSZER 
BOLT

MISKOLC-PLAZA,
földszint 

Tel.: (20) 232-2646 
E-mail:

plaza@wondex.hu
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– Debreceni - konferenciájának szekcióiról.
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Kelet-magyarországi Óvodai

Kémia és környezetvédelmi

Tanítói

Művészeti Versenyszervez
ői


