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Magyar 
Tehetséggondozó Társaság

Dr. Balogh László
elnök  www.mateh.hu

Aktuális
Társaságunk Elnöksége és Fel-
ügyelőbizottsága 2018. elején há-
rom alkalommal tartott együttes 
ülést. Az alábbi főbb napirendi 
pontok kerültek tárgyalásra (volt, 
amelyik többször is terítékre ke-
rült).  
Az egyik volt „A MTT Alapsza-
bályával kapcsolatos feladataink 
a Fővárosi Törvényszéktől janu-
árban érkezett elfogadó állásfog-
lalás alapján” című anyag. Több 
éves munka zárult le ezzel a do-
kumentummal, amely leszögezi, 
hogy Alapszabályunk – amelynek 
végleges változata Honlapunkon 
olvasható - megfelel a törvényi 
előírásoknak. Fontos pont volt a 
2017. decemberi elnökségi ülésen 
elfogadott „Cselekvési terv a MTT 
- szekciók munkájának továbbfej-
lesztéséhez” című anyag alapján 
készült feladatcsokor áttekintése, 
Turi Katalin előterjesztésében. 
Ezek közül néhány megoldása már 
el is indult. „Cselekvési terv a MTT 
gazdasági helyzetének megerősíté-
sére, új források feltárására” című 
anyag alapján készült, rövidtávú 
feladatok köre többször napiren-
den volt, Tóth Tamás és Kormos 
Dénes előterjesztésében. Néhány 
feladat megoldása szintén elindult. 
A két cselekvési terv jelentősen 
továbbfejleszti a MTT tevékeny-
ségrendszerét. A MTT-ről szóló 
új szóróanyagot, s a MTT-Honlap 
„Rólunk” rovatában megjelenő be-
mutatkozás végső változatát is el-
fogadtuk. Az utóbbi már olvasható 
a Honlapon, a papíralapú változata 
elkészült, őszre jelenik meg. 

„A MTT tagsági listájának aktuális 
állapota, tennivalók a tagtoborzás-
sal kapcsolatban” című témakört is 
sikerült pontosítanunk. 
Az Elnökség döntött a „Tehetsége-
kért” kitüntetés 2018. évi odaítélé-
séről is.  Feladat volt még a 2018. 
évi Közgyűlésünk napirendjének 
elfogadása, technikai előkészítése. 
A Közgyűlést 2018. május 26-án 
sikeresen megrendeztük. Az El-
nökség összefoglaló jelentése a 
2017. évi munkáról a Honlapon és 
a Tehetség 2018.2. számában ol-
vasható. 
Kiemelt rendezvényünk volt az 
április 13-14-én a törökszentmik-
lósi Bethlen Gábor Református 
Általános Iskolában és Óvodában 
az a konferencia, amelyen megem-
lékeztünk a Tehetség folyóiratunk 
25 éves sikertörténetéről, illetve 
megünnepeltük a Bethlen iskola 
Komplex Tehetséggondozó Prog-
ramja indulásának 30. évforduló-
ját. Részletek a Tehetség 2018.2. 
számában. 
A MTT 29. Országos Konferen-
ciáját 2018. szeptember 21-22-én 
rendezzük meg Budapesten, az Eu-
rópa 2000 Középiskolában. Prog-
ram és jelentkezési lap augusztus 
második felétől olvasható a MTT 
- Honlapon. (www.mateh.hu) Vá-
runk minden érdeklődőt! 

Debrecen, 2018. május 28.

Dr. Balogh László
elnök

Ismét egy fényes csil-
laggal több ragyog a 
magyar tehetséggon-
dozás égboltján és mi 
szegényebbek lettünk 
egy kiváló tehetség-
gondozóval. Március 
idusán elbúcsúzott 
tőlünk Markó Endré-

né, Heli, a kiváló pedagógus, iskolavezető 
és tehetséggondozó.
Egész munkásságát áthatotta hite: „a tehet-
ségekért mindent meg kell tennem”. Szak-
felügyelőként, majd a győri Gárdonyi Géza 
Általános Iskola igazgatójaként is tudatosan 
figyelte az átlagtól eltérő tanítványait. Meg-
látta, hogy mennyi érték rejlik a hátrányos 
helyzetben lévőkben is.
Kereste a lehetőséget, hogy iskolájában 
új tehetséggondozó modellt alakítson ki. 
Ahogy ő nevezte: „tehetséggondozás győri 
módra”. Így került kapcsolatba a 80-as 
években a Magyar Tehetséggondozó Tár-
sasággal. Irányításával valósította meg tan-
testülete a „Tehetségnevelő műhely helyi 
rendszere” című egyéni iskolai programját. 
Céljuk az önmagát megismerni és alakítani 
akaró nyitott személyiség kialakítása; a sok-
féle tevékenység lehetőségének megadása 
a gyermekeknek. A lemaradók felzárkózta-
tását is fontosnak tartották. A tehetségfej-
lesztést tanórai és tanórán kívüli keretben, 
átjárható képzési szinten: alap, közép és 
mester szinten rendszerré fejlesztették a 
legkorszerűbb pedagógiai és pszichológiai 
gyakorlat figyelembevételével, a legjobb 
hazai szakemberek bevonásával. A program 
elemei ma is jelen vannak az intézmény ne-
velő-oktató tevékenységében.
Munkája eredményeként lett Győr a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság regionális 
központja 1997-ben. Kiváló hálózat épí-
tésének köszönhetően 6 iskolaigazgató és 
egy országgyűlési képviselő közreműkö-
désével, Győr város támogatásával 1998-
ban megalakult a győri Talentum Műhely, 
mint iskolák közötti társulás. Irányító sze-
repe volt 2000-ben a Győrött megrendezett 
Nemzetközi Tehetséggondozó Konferencia 
megszervezésében, amelyen neves külföldi 
tudósok (Erika Landau, Karl Kluge) mellett 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság szak-
tekintélyei is előadást tartottak. 
Tartalmas, alkotó életet élő pedagógus volt, 
akire a tanítványok, kollégák, a tehetség-
gondozók nagy tisztelettel emlékeznek.
Nagy László a neves pedagógus szavaival, 
melyet oly sokszor idézett, veszünk búcsút 
tehetséggondozó társunktól: „A magyar 
tehetségek megmentésének csak egyetlen 
módja van, az, hogy az összes arra hivatott 
tényező közös anyagi és erkölcsi erővel az 
ifjú tehetségek célba juttatására törekszik.”

Mentler Mariann 
a MTT Nyugat-dunántúli szekciójának vezetője.

Emlékezés 
Markó Endrénére

A nevelés és a fegyelem alapozzák meg az erkölcsöt, 
és ki-ki oly mértékben lesz bölcs, amennyit tanult. 

(Seneca, Kr.e.4 – Kr.u.65., római filozófus, író, államférfi.)
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2018. április 13-án és 14-én a törökszent-
miklósi Bethlen Gábor Református Álta-
lános Iskola, Óvoda a tehetséggondozó 
program fennállásának 30. jubileumi évét 
konferencia keretében ünnepelte a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyar-
országi Tagozata, a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének és a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Orszá-
gos Szövetsége közös szervezésében közel 
170 fő részvételével 
A konferencia ünnepi hálaadó Istentiszte-
lettel vette kezdetét. Szabó József esperes, 
elnök lelkész igehirdetésében hálát adott Is-
tennek az elmúlt három évtized minden elért 
szakmai eredményéért és sikeréért.  
Az eseményt Dr. Kállai Mária kormány-
megbízott asszony és Dr. Habil. Dávid Imre, 
a MTT Kelet-Magyarországi Tagozatának 
elnöke nyitották meg.
A plenáris ülésen Magyarország vezető te-
hetséggondozó szakemberei tartottak előa-
dást: Dr. Balogh László, a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság és a MATEHETSZ 
elnöke: A Bethlen programjának szerepéről 
a Kelet-magyarországi tehetséghálózat ki-
építésében. Bajor Péter, a MATEHETSZ 
ügyvezető elnöke: A Nemzeti Tehetség-
program ösztöndíjrendszeréről; Dr. Polon-
kai Mária, c. egyetemi docens, a MTT, a 
MATEHETSZ alelnöke: Tehetségfejlesztő 
és komplex programok szerepéről az intéz-
ményi tehetséggondozásról; Dr. Habil. Dá-
vid Imre, a MTT Kelet-Magyarországi Ta-
gozatának elnöke: A személyiségfejlesztés 
szerepe, lehetőségei a tehetséggondozásban; 
Szabó Attila igazgató, a mátészalkai Móricz 
Zsigmond Görög katolikus Kéttannyelvű 
Általános Iskolában működő tehetséggon-
dozásról és korunk kihívásairól, Virágné 

Katona Zsuzsanna igazgató, a Törökszent-
miklósi Bethlen Gábor Református Álta-
lános Iskola, Óvoda tehetségmodelljéről; 
Sarka Ferenc, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság alelnöke: a 25 éves MTT Tehetség 
folyóiratról.  
Az iskola számára külön megtiszteltetés, 
hogy Prof. F.J. Mönks, az European Coun-
cilfor High Ability örökös elnöke is előadást 
tartott a 30 éve jól működő intézményi prog-
ram szakmai értékeiről.
A szekció üléseken Jász-Nagykun-Szolnok 
megye tehetségpontjai mutatkoztak be. Be-
mutatkozó intézmények: a Tiszaföldvári 
Vadárvácska Óvoda. Szolnok Város Óvo-
dai Intézménye. Jászberény Város Óvodai 
Intézménye. Szolnoki Fiumei Úti Általános 
Iskola. Karcagi Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola. A Túrkevei Kaszap 
Nagy István Református Általános Iskola és 
Óvoda. A Kunszentmártoni Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola. A Jászberé-
nyi Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium. A törökszentmiklósi Bercsényi 
Miklós Katolikus Gimnázium. A Szolnoki 
Varga Katalin Gimnázium és SZMSZ Pá-
lfy-Vizügyi Szakgimnázium. A Mezőtúri 
Református Kollégium és a főrendező és 
helyszínt biztosító Bethlen Gábor Reformá-
tus Iskola.
Az ünnepi évfordulóra az intézmény igazga-
tója Virágné Katona Zsuzsanna: A Bethlen 
Gábor Református Általános Iskola, Óvoda 
tehetséggondozó programja címmel jubileu-
mi kiadványt jelentetett meg.

A kötet döntően az intézmény jelen peda-
gógiai – kiemelten tehetséggondozó – mun-
kájáról szól, de valójában három évtized 
értékei vonulnak fel benne. Az iskola egész 

pedagógiai te-
vékenységrend-
szerére épült 
tehetséggondozó 
program elemeit, 
szerkezetét, fo-
lyamatát mutatja 
be. Méltó emlé-
ket állít az elmúlt 
30 évben végzett 
tehetséggondozó 
osztályok tanuló-
inak, az elődöknek és mindazoknak a ma-
gas színvonalú szakmai munkát végzett és 
végző szakembereknek, kollégáknak, akik 
részesei a Bethlen „tehetségfolyamatának” 
folyamatos megvalósításához. 
Különleges eleme, hogy volt tanulók visz-
szaemlékezéseit tartalmazza, bizonyítva 
azt, hogy az iskolában jól működő, euró-
pai elismerésnek örvendő program mellett 
a keresztyén nevelés erkölcsi – jellem – és 
lélekformáló szerepe mennyire szimbió-
zisban vannak. A kiadvány az intézmény 
igazgatóján keresztül elérhető. Érdeklődni 
a bethlen@externet.hu e-mail címen, vagy a 
0656-390-286-os telefonszámon lehet.
Dr. Balogh László, a pszichológia-tudomá-
nyok kandidátusa, a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság és a MATEHETSZ elnöke 
előadásában méltatta a Bethlen programját. 
Elismerésként a nevelőtestület a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság Elismerő Okle-
velét vehetett át professzor úrtól a kiemel-
kedő, sikeres és gyakorlati tevékenységük 
elismeréseként.

A szerző 
a törökszentmiklósi Bethlen Gábor református 

Általános Iskola és Óvoda igazgatója.

Jubileumi ünnepség a törökszentmiklósi Bethlen Gábor 
Református Általános Iskolában

Virágné Katona Zsuzsanna

Az idén alapított Nagy Kálmán Tehetségfejlesztésért Díj első birtokosa szintén a tantestület a tehetséggondozás területén 
végzett innovatív tevékenységéért

A konferenciáról további fotók találhatók: https://www.facebook.com/pg/miklostv/photos/?tab=album&album_id=2060266414219406 
linken tekinthetőek meg.
A konferenciáról készült médiaanyag elérhetőségi linkje: https://youtu.be/X-P-5WmzLl0
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A mátészalkai 
Móricz Zsigmond 
Görögkatolikus 
Kéttannyelvű Ál-
talános Iskola 31 
éves története és 
27 éves tehetség-
fejlesztő mun-
kája során több 
változást kellett 
megéljen. 1987-

ben került átadásra a 6. Számú Általá-
nos Iskola. 1996-ban felvettük a Móricz 
Zsigmond Általános Iskola nevet és még 
ugyanebben az évben a racionalizálás kö-
vetkezményeként tagiskolaként integrál-
ták be a Kossuth Lajos Általános Iskolát. 
 
A 15 éves tehetséggondozó munkánk 
tiszteletére 2006-tól Móricz Zsigmond 
Tehetségfejlesztő és Általános Iskola lett 
a nevünk. 2008-tól teljes mértékben egy-
beolvadt a tagiskolánk az anyaiskolával. 
2011-ben indítottuk be a magyar – angol 
kéttannyelvű képzést, nevünket Móricz 
Zsigmond Magyar – Angol Kéttannyel-
vű Általános Iskolára módosítottuk. 2017 
őszétől a Nyíregyházi Egyházmegye lett 
a fenntartónk, ezért a nevünket Móricz 
Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyel-
vű Általános Iskolára változtattuk. Te-
hetségfejlesztésünk 1991-tőla komplex 
tehetségfejlesztő program bevezetésével 
indult. Az akkori debreceni KLTE Pe-
dagógiai – Pszichológiai Intézet neves 
és méltán elismert szakemberei, dr. Ba-
logh László, dr. Habil. Dávid Imre, dr. 
Mező Ferenc segítségével. A program 
színvonalának emelése érdekében több 
kollégánk (11 fő) szakvizsgás tehetség-
fejlesztő szakértő lett. 1998-tól a DE 
SOCRATES COMENIUS programjába 
is bekapcsolódtunk. 2001-től a BEGA 
PROJEKT munkálataiban vettünk részt. 
A 2003-2004-es tanévtől a tehetségfej-
lesztő programunk a közoktatási törvény 
módosítása, az integrált oktatás előtérbe 
kerülése miatt tartalmilag és szerkezetileg 
is átalakult. Működő blokkjaink: humán, 
reál, idegen nyelvi, művészeti. 2011-ben 
Regisztrált Tehetségpont lettünk. Még 
abban az évben a helyi Esze Tamás Gim-
náziummal közösen megalapítottuk a 
Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Taná-
csot. Munkánk elismeréseként 2013-ban 
két kollégánk megkapta a Nemzet Tehet-
ségeiért – Bonis Bona kitüntetést. 2016-
ban megkaptuk az Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont és Európai Tehetségpont 
elismerő címet is. 2017 májusában a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság tehetség-
gondozásunk 25. évfordulója alkalmából 
rendezett konferenciánkon ELISMERŐ 

OKLEVELE - t adományozott számunk-
ra. Ezt az elismerést az országban mi 
kaphattuk meg másodikként. 2017-ben a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság Ke-
let-Magyarországi Tagozata vezetőségi 
tagjává választotta az iskola igazgató-
ját, Szabó Attilát. Intézményünkben is 
szembesülniük kellett korunk kihívása-
ival, amelyeknek igyekeztünk lehetősé-
geinkhez képest a legjobban megfelelni. 
Előtérbe került az idegen nyelvi tudás és 
a pénzügyi ismeretek fontossága, ezért 
tehetséggondozásunkba fokozatosan 
kezdtük beépíteni az idegen nyelvi, pénz-
ügyi intelligencia fejlesztését. A tanulási 
tölcsérből kiindulva olyan megoldást ke-
restünk, amelyben a gyermekek beszélve 
cselekszenek. Erre a célra a legalkalma-
sabbnak a Cashflow társasjátékot talál-
tuk. Ezt a játékot azért is alkalmazzuk 
munkánkban, mert bizonyítottan fejleszti 
a tanulók személyiséget, a figyelmet, a 
kreativitást, a kommunikációt, a szöveg-
értést, érzelmi és pénzügyi intelligenciát, 
a problémamegoldó és együttműködési 
képességet. Bevezetése előtt mérlegeltük 
előnyeit és hátrányait. Hátrányai: a társas-
játék megvásárlása, játékvezető szüksé-
gessége, a 101 változatnál legalább 1,5-2 
óra a játékidő, a CashflowKids nehezen 
beszerezhető. Előnyei a fentebb emlí-
tetteken túl: játékos formában fejleszti 
a személyiséget, aktív tudáshoz juttat, 
pénzügyi alapfogalmakkal ismertet meg, 
a mindennapi élethez kapcsolódik, segít 
a tanulók megismerésében és motiválá-
sában. A szülői elvárás, valamint a társa-
dalmi igény kielégítéseként bevezettük 
a magyar - angol kéttannyelvű oktatást 
is. A program beindításában különböző 
tényezők motiváltak bennünket. Olyat 
szerettünk volna csinálni, amit senki más 
a városban, ami találkozik a partneri igé-
nyekkel, amivel versenybe szállhatunk a 
nálunk kedvezőbb feltételekkel rendelke-
ző iskolákkal. Ebben a programban elő-
írás a heti öt angol tanóra, továbbá három 
tantárgy két tannyelven történő oktatása: 
az alsó tagozaton környezetismeret, test-
nevelés, technika (összesen heti 10 óra), 
a felső tagozaton történelem, célnyelvi ci-
vilizáció, testnevelés és sport tantárgyak 
tanítása (összesen heti 12 óra) történik an-
gol nyelven is. A sikert az angol anyanyel-
vű lektor tanár teljes óraszámban történő, 
napi szintű, aktív jelenléte is garantálja. A 
kiemelkedő képességű tanulóinknak gaz-
dagítással lehetőséget biztosítunk alsó és 
felső tagozaton egyaránt, hogy az adott 
témakörökben mélyebb ismeretekre te-
gyenek szert, továbbá tökéletesebben el-
sajátíthassák az angol kiejtést.

Munkánk színvonalát pedig az országos 
célnyelvi mérés (a 6.évfolyamon A2 szin-
ten, a 8. évfolyamon B1 szinten) igazolja.

Céljaink: 
• a négy nyelvi készségnek (olvasás, 

írás, beszéd, hallott szövegértés) a le-
hető legintenzívebb fejlesztése; 

• az idegen nyelvi képességek minél 
magasabb szintű készségekké eme-
lése; 

• az idegen nyelv gyakorlati használha-
tóságának felismertetése.

Igyekszünk nyelvi tehetségeinknek mi-
nél több lehetőséget biztosítani a beszélt 
nyelv gyakorlására, ezért ha lehetőségünk 
van, bekapcsolódunk az erre irányuló pá-
lyázatokba is. Ilyen volt pl. a COMENI-
US Iskolák közötti nemzetközi együttmű-
ködés pályázat. Két éves együttműködés 
volt (2012-2014) hat ország (Törökor-
szág, Szlovákia, Észtország, Finnország, 
Spanyolország és Magyarország) rész-
vételével. Folyamatos kapcsolattartás, 
negyedévenkénti több napos, személyes 
találkozó jellemezte a projektet. Testvé-
riskolai kapcsolatainkat is ápoljuk, épít-
jük. Aktívan együttműködünk 2007-től 
a romániai nagykárolyi VasileLucaciu 
Általános Iskolával, 2008-tól a szatmár-
németi MirceaEliade Általános Iskolával 
és 2011-től a lengyelországi Kolbuszova 
Widelka város általános iskolájával. A 
kölcsönös látogatások során fontos egy-
más hagyományainak, kultúrájának meg-
ismerése, valamint betekintés az intézmé-
nyek rendezvényeibe (szüret, karácsony, 
farsang, gála, stb.) és mindennapjaiba, de 
szívesen kapcsolódunk be a testvériskola 
projektjébe is (Iskolaelhagyás).
Tehetségfejlesztésünket tehát nagymér-
tékben átalakítottuk. Szükséges volt a 
változtatás mind tartalmi, mind formai 
szempontból. Napjainkban még foko-
zottabban igaz, hogy minden intézmény 
fennmaradásához nélkülözhetetlen a tár-
sadalmi elvárásokhoz való igazodás, az 
azokkal megfelelő lépéstartás. Mindezt 
szem előtt tartva az innováció jegyében 
végezzük mindennapi tehetségfejleszté-
sünket.

„Mindenütt találni tehetségeket. A kér-
dés az, miként adjunk lehetőséget en-
nek kifejezésére és kibontakoztatására.” 
Garri Kaszparov

A szerző
földrajz – testnevelés szakos tanár, 

a mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus 
Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatója.

Tehetséggondozásunk és korunk kihívásai
Szabó Attila
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A Mezőtúri Refor-
mátus Kollégium 
is azért választotta 
néhány éve ezt a 
mottót „Hagyo-
mány és korszerű 
műveltség”, mert 
egyrészt kálvinista, 
református-keresz-
tyén nemzeti érté-
keket átadó, ezen 

alapokra építkező, más felekezetek iránt nyi-
tott iskola megvalósításán fáradozunk. Más-
részt a legkorszerűbb tudást kívánja iskolánk 
közvetíteni, a legkorszerűbb felszereltség 
mellett, az idejáró diákok számára.

Ezt tesszük akkor is, amikor a körülöttünk 
változó világban 487 éves értékeinket meg-
tartva, évről-évre megújulva, az 500 éves 
a reformáció jegyében, alkalmazkodunk 
hitben és tudásban a körülöttünk változó vi-
lághoz. 1530-ban alapított iskolánk, a Me-
zőtúri Református Kollégium, Gimnázium 
Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
az ország legrégibb református intézménye. 
31 tantermes oktatási épületegyüttes, nyelvi 
laboratóriumok, számítástechnikai termek, 
szaktermek, 40.000 kötetes ifjúsági könyvtár, 
16.000 kötetes muzeális értékű ó-könyvtár, 
saját menza, parkosított udvarunkon sport-
pálya, futópálya 1400 m2-es sportcsarnok, 
tanuszoda és fitneszterem áll a diákok rendel-
kezésére. 
A tehetséggondozás gimnáziumi, illetve 
szakgimnáziumi keretei között zajlik, ame-
lyek a következők: 
A négy tanéves, emelt óraszámú angol nyelvi, 
emelt óraszámú német képzés specialitása: az 
angol vagy német nyelv oktatása csoportbon-
tásban, emelt óraszámban történik. A tanárok 
munkáját segítik az interaktív táblával, vala-
mint a diákok által használható táblagépekkel 
felszerelt nyelvi laborjaink. A legkiválóbb di-
ákjainknak lehetőségük van helyben, a Deb-
receni Egyetem DEXAM kihelyezett nyelv-
vizsgaközpontjában bizonyítványt szerezni.  
A négy tanéves humán tagozatú gimnáziumi 
képzés specialitása: a magyar nyelv és iro-
dalom, valamint a történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása 
emelt óraszámban történik. A négy tanéves 
reál tagozatú gimnáziumi képzés specialitá-
sa: a tagozaton választható matematika, illet-
ve biológia szakirány. Ezeken a képzéseken 
a matematika, valamint a biológia tantárgy 
oktatása történik emelt óraszámban, amelyek 
mellé a fizika vagy kémia tantárgy tanulása 
szintén emelt óraszámban kötelezően válasz-
tandó. Az oktatást segítik a jól felszerelt bio-
lógia, illetve fizika, kémia szaktantermeink. 
A négy éves általános tantervű gimnáziumi 
képzés specialitása: kiemelt szerepet kap is-
kolánkban a sport. A jól felszerelt sportcsar-
nokunkban, a tanuszodánkban, a futópályán, 

illetve a fitneszteremben számos sportolási 
lehetőség közül választhatnak diákjaink. A 
képzéshez kapcsolódó, a képzéssel együtt-
működő szakosztályok: kézilabda, kosárlab-
da, labdarúgás, vízilabda, valamint úszás. 
A szakmai kibontakozást segíti az is, hogy 
a testnevelés területén, a kosárlabdázásban 
akadémiai programhoz kapcsolódva, partne-
riskolai képzést vezettünk be, a kézilabdánál 
pilot iskolai program kialakítása folyamatban 
van, míg nemrégen a vízilabdázás területén 
kötöttünk együttműködést. A szakgimná-
ziumi képzésben a következőket választ-
hatják diákjaink: rendészet és közszolgálati 

ágazati oktatás. A képzés célja: a rendészeti 
szakmákra való felkészítés, úgymint rendőr, 
határőr, tűzoltó, katasztrófavédelmi szak-
ember. Közszolgálati ügyintézői ismeretek, 
magánbiztonság és vagyonvédelem, rendvé-
delmi szervek és alapfeladatok, közszolgálati 
ügyintézői gyakorlati ismeretek és rendészeti 
szakmai idegen nyelv tantárgyakkal készít-
jük diákjainkat a szakirányú továbbtanulásra. 
Az informatikai ágazat oktatás specialitása: 
informatikai rendszerüzemeltető szakunkon 
tanulóink az informatikai rendszerüzemeltető 
végzettséggel vállalkozások, cégek informati-
kai rendszerhálózatának karbantartásához, ja-
vításához, üzemeltetéséhez kapcsolódó kom-
petenciákat szerezhetik meg. A négy éves 
szakirányú gimnáziumi képzés után egy év 
alatt szakmai tantárgyakat tanulva technikusi 
oklevelet szerezhetnek a tanulók. A techniku-
si bizonyítvány mellett végzőseink a CISCO 
nemzetközi bizonyítványt is megszerezhetik. 
A felkészült diákok iskolánk ECDL vizsga-
központjában szerethetnek bizonyítványt. A 
sikeres érettségire való felkészítés jegyében 
vezettük be iskolánkban több évvel ezelőtt a 
belső vizsga rendszert. Ebben kivétel nélkül 
minden osztály, részt vesz, meghatározott 
rendben. A tanév rendjébe iktatva május vé-
gén bonyolítjuk le ezeket a vizsgákat, így 

mire a diákok elérkeznek az érettségihez már 
kellő rutinnal rendelkeznek ezen a téren.

Az iskola a tehetséggondozás színtere is. 
Kiemelten fontosnak tartjuk diákjaink verse-
nyeztetését a közismereti tantárgyak, a sport 
területén, nem elfelejtkezve a szakmai ren-
dészeti, katonai és informatikai versenyek 
adta lehetőségekről. A versenyeztetésen túl 
kiemelten fontosnak tartjuk országos-, regio-
nális versenyek szervezését.
A hit-és erkölcstan tantárgy esetében regio-
nális versenyt szervezünk „Ne hagyjátok a 
templomot, a templomot és az iskolát” néven.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TAN-
TÁRGYAK RAJONGÓI SZÁMÁRA SZER-
VEZZÜK A BENKŐ GYULA ORSZÁGOS 
KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
VERSENYT, MÍG A KAÁN KÁROLY OR-
SZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETI 
VERSENYNEK IS OTTHONT ADUNK. 

Kétévente szervezzük az angol nyelv iránt 
elkötelezettek számára az Ábrahám Örzse 
Emlékversenyt.
Országos sportversenyeket rendezünk kézi-
labda, kosárlabda, teremlabdarúgás és úszás 
sportágakból. Nagyon fontosnak tartjuk a 
nemzeti öntudat formálását is.
Ennek erősítésének érdekében testvériskolai 
kapcsolatokat tartunk fel Arad, Nagyvárad 
és Kézdivásárhely esetében. Akikkel március 
15-n, október 6-n közösen emlékezünk ünne-
pélyes keretek között. Az egyházi és állami 
ünnepeket, valamint iskolánk fontosabb ese-
ményeit - úgymint tanévnyitó, ballagás, tané-
vzáró - istentisztelet keretében tartjuk, hiszen 
a Szentírással együtt valljuk: „A bölcsesség 
kezdete az Úrnak félelme…”

A szerző
a Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda 
főigazgatója. 

Tehetséggondozás és innováció 
a Mezőtúri Református Kollégium középiskolájában

Vasas István
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„Nagyon nagy 
felelősség, ha az 
ember felismeri a 
tehetséget.”
Marton László

A közoktatásban, 
az iskolánkban a 
tehetségfejlesztés 
terén rendkívül 

sokáig élt az a nézet, hogy a verse-
nyeztetés az egyedüli tere a tehetségek 
gondozásának. Pedagógusok, szülők 
egyaránt úgy hitték, a versenyered-
mények jelenthetik csak a tehetség 
megnyilvánulását. Iskolánk 2010-
ben regisztrált tehetségpont lett, majd 
2013-ban akkreditált tehetségpont, és 
2016-ban akkreditált kiváló tehetség-
pont.
 
Az akkreditáció hatalmas lökést, len-
dületet adott a tehetségsegítő mun-
kánknak, megindult a pedagógusok 
önkéntes jelentkezése a tehetségsegítő, 
tehetségfejlesztő képzésekre, ahol már 
a tehetség fogalmának újraértelmezé-
sét tanulták, és el is fogadták. Hozzá-
járult ehhez az a sok nyertes pályázat, 
melyeket a MATEHETSZ Gazdagító 
programpárok II., Csoportos tehetség-
fejlesztő tevékenységek pályázati ki-
írásaihoz, valamint a Nemzeti Tehetség 
Programhoz készítettünk és valósítot-
tunk meg. Mindezek az eredmények 
lehetővé és szükségessé tették, hogy 
iskolánkban tehetséggondozó munka-
közösség működjön a 2016/2017-es 
tanévtől. Iskolánkban a tehetséggondo-
zó munkaközösség létrejöttét követően 
végzett először komplex tehetségazo-
nosítást, a teljes 2. és 5. évfolyamon. 
Bekerültek azok a gyerekek is, akik 
nem ezekbe az évfolyamokba járnak, 
ám valamelyik pedagógus egy vagy 
több területen tehetségjeleket fedezett 
fel, így az ő javaslatára ezek a tanulók 
is részt vettek a mérésben.

A cél többféle volt:
• tehetségek, tehetségígéretek azono-

sítása;
• a 2017/2018-as tanévben a mérések 

alapján célzott fejlesztő foglalkozá-
sok; tehetségműhelyek tervezése, 
létrehozása;

• komplex egyéni tehetséggondozó 
programok kidolgozása, megvalósí-
tása a 2017/2018-as tanévtől kezdő-
dően, elsősorban a felső tagozaton;

• az alsó tagozatosok számára a mé-
rések eredményeire épülő képes-

ség-kibontakoztató tevékenységek 
tervezése;

A munkaközösség az adott évfolyamo-
kon, az egyes gyerekeket tanító minden 
pedagógust megkért arra, töltse ki az 
adott tanulóra vonatkozó szempontsort: 
Tehetségazonosítás a pedagógiában 
(Dávid – Hatvani – Héjja - Nagy, 18-
24.) A munkaközösség a kérdőívek be-
érkezése után összesítette ezeket tanu-
lónként, ami nem kis munka volt, mert 
153 tanulóról készültek kérdőívek. A 
tehetségszűrő szempontsor összesítő, 
a tanárok által tehetségesnek vélt tanu-
lók átlagának figyelembevétele alapján 
(Tehetségazonosítás a pedagógiában 
Dávid – Hatvani – Héjja - Nagy,26-27.) 
készült el az egyes tanulókra vonatko-
zó tehetségterület-összesítés. 
A második lépésben Gyarmathy Éva 
érdeklődés-térképét használtuk https://
www.slideshare.net/gyarme/erdeklo-
des-terkepematrixok-41322188,  me-
lyet elküldtünk minden szülőnek, és a 
szülők a tanulókkal együtt kitöltötték, 
majd visszajuttatták. Így elkészültek a 
tanulókról az elemzések, a tehetségazo-
nosító feltárások, és megterveztük azo-
kat a műhelyeket, melyek egyesíthetik 
a tanulók tehetségterületeit és érdeklő-
désüket. Nagyon figyeltünk arra, hogy 
kerüljük a tantárgyi megnevezéseket, 
hisz nem tantárgyi tehetséggondozást, 
hanem komplex fejlesztést szeretnénk 
végezni. Alsó és felső tagozaton külön-
féle tehetségműhelyeket szerveztünk, 
és a szülőket levélben kértük meg, je-
löljék meg, melyikre szeretnének járni 
a gyermekeik. Megjelöltük a levélben 
az adott tanuló tehetség-kompetenciá-
it, és azt is, mi melyik műhelyeket ja-
vasoljuk számára. Így a jelentkezések 
visszaérkezése után heti egy órában 
folynak ezek a műhelyek, melyek visz-
szhangja nagyon pozitív. Alsó tagoza-
ton 12, felső tagozaton 14 komplex te-
hetséggondozó műhely működik ebben 
a tanévben. 

Néhány példa a műhelyek közül:

Ezen az új úton elindulva, 2017 má-
jusában szerveztük meg az első te-
hetségnapunkat, melyre meghívtunk 
környezetünkben levő iskolákat, te-
hetségpontokat, és a tornyosi, szerbiai 
testvériskolánkat is. A nap a tehetségről 
szólt, sokféle formában. Pedagógusok-
nak tartott dr. Vass Vilmos előadást a 
kreatív iskoláról, a tanulók kreatívan, 
élmény gazdagon saját pólót nyomtak, 
illetve kézműveskedtek az alapfokú 
művészeti iskolánkban. Lazító prog-
ramelemek után a napot tehetséggála 
zárta. Az idei, 2. tehetségnapunkra 
2018 májusában hasonló módon, vál-
tozatos programelemekkel készülünk, 
azonban már bemutatkoznak a tanév-
ben munkálkodó, eredményes tehet-
ségműhelyeink is. A leírtakból kitűnik, 
iskolánk nagy utat tett meg attól az 
állapottól, hogy a tehetséggondozás 
alatt pusztán egy szűk tanulói réteg 
versenyfelkészítő szakköreit vélte ér-
telmezni. Mára eljutottunk oda, hogy 
a tehetségfejlesztő munka korszerű és 
tervszerű tehetségazonosításra épül, 
a tehetséggondozás komplex szemlé-
lettel és módon, bizonyos tanulóknál 
egyéni utakon folyik. A tehetséggondo-
zás témában nagyon sok tapasztalatot 
kell még szereznünk, sok utat kipró-
bálnunk, együtt a tehetséges gyermek-
kel. A tehetségekkel való foglalkozás 
sokszor nem könnyű feladat, hiszen 
rendkívül eltérő módon, egyéni foglal-
kozást és fejlesztést igényelnek, és az 
egyes gyermekhez vezető út megtalá-
lása nem mindig egyszerű. Gyarmathy 
Éva gondolata nagyon igaz erre a mun-
kára:

„Bár tehetséggel foglalkozni igen 
megterhelő lehet, a tehetséges gyer-
mek nem teher. Inkább kihívás.”

A szerző 
a Kunszentmártoni Általános Iskola és 

Művészeti Iskola intézményvezetője.

A tehetségek azonosításától a tehetségnapig
 – a tehetséggondozás új útjai a Kunszentmártoni 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

Takácsné Szilágyi Erzsébet



Tehetség  7  2018/2. szám

A Törökszent-
miklósi Bethlen 
Gábor Református 
Általános Iskola 
és Óvoda komplex 
tehetséggondozó 
programjában a 
nyelvoktatás fon-
tos helyet foglal el. 
Célja a tanulók ide-
gen nyelvi kom-

munikatív kompetenciájának megalapozása 
és folyamatos fejlesztése, a valós élethelyze-
tekhez alkalmazkodó kommunikatív ideg-
ennyelv-tudás megszerzése, a tantervi anyag 
magas szintű elsajátítása, a nyelvi tehetségek 
gondozása, versenyfelkészítés, felkészítés a 
továbbtanulásra.
 
Fontos feladat, hogy az intenzív nyelvtanu-
lási keretek között idegen nyelvből olyan 
használható tudáshoz jussanak a diákok, 
amelynek birtokában az általános iskola 
után sikeresen folytathatják tanulmányaikat 
a középiskolában - gyakran két tanítási nyel-
vű vagy nyelvi tagozatos osztályokban - a 
legtehetségesebb és legmotiváltabb tanulók 
pedig a 8. osztály végén sikerrel tehetnek kö-
zépfokú nyelvvizsgát. A tehetséges tanulók 
nyelvoktatása az iskolában a tehetséggondo-
zás alapvető módszereinek, a gazdagításnak, 
gyorsításnak és az egyéni differenciálásnak 
az alkalmazásával folyik. A gazdagítás le-
hetővé teszi mélyebb, gazdagabb, nagyobb 
mennyiségű ismeretanyag elsajátítását, biz-
tosítja többletismeretek szerzését, az elmé-
lyülést egy-egy témakörben, ezáltal hozzájá-
rul a diákok tudásszintjének növekedéséhez. 
A gazdagítás gyakran a gyorsítással együtt 
fordul elő, hiszen a programban résztvevő 
tanulók alkalmasak a tananyag gyorsabb 
elsajátítására. A gyorsabb haladási ütem le-
hetőséget ad arra, hogy a tantervekben nem 
szereplő témák feldolgozására is sor kerül-
jön. Az egyéni differenciálás során az ok-
tatási folyamat egy-egy szakaszában testre 
szabott feladatot kapnak a tanulók. 

A gyakorlati megvalósítás eszközei: A gaz-
dagítás, gyorsítás, egyéni differenciálás 
megvalósítását a gyakorlatban különböző 
módszerek, oktatásszervezési módok és 
munkaformák segítik:
A tanulók bontott csoportban tanulják az 
idegen nyelvet, így 10-14 fő dolgozik egy 
tanórán, saját fejlődési szintjének megfelelő 
csoportokban, melyek átjárhatóak. 
Az angol nyelv oktatása emelt óraszámban 
történik, 5. osztályban heti öt, 6. osztály-
ban hat, 7-8. évfolyamon pedig a heti négy 
tanítási óra mellett egyéni érdeklődésüknek 
megfelelően jelentkezhetnek a diákok dél-
utáni idegen nyelvi modulokra, nyelvvizs-
ga-előkészítő és a felvételi előkészítő foglal-
kozásokra.

A nyelvi modulok a komplex tehetségfej-
lesztő modulrendszer részei, melynek fog-
lalkozásai tartalomközpontúak, sok plusz 
ismeretet nyújtanak a különböző témák 
kapcsán, olyan témákkal is foglalkoznak, 
amelyek nem kapcsolódnak szorosan a tan-
terv által megfogalmazott iskolai tananyag-
hoz, közvetetten azonban elősegítik annak 
mélyebb megértését. Tevékenységirányúak, 
az ismeretek feldolgozása nem egyedül el-
méleti síkon történik, hanem amihez csak 
lehet, konkrét tevékenység kapcsolódik. Az 
idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésén túl 
a modulok célja a tanulók képességeinek és 
személyiségjegyeinek komplex fejlesztése 
is. Az intenzív nyelvtanulás segíti a tanuló 
egész személyiségének fejlődését, látókö-
rének és szellemi befogadóképességének 
bővülését, a más emberekkel, kultúrákkal 
való közvetlenebb kapcsolat kiépülését. A 
nyelvtanulás során végzett tevékenységek 
mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztala-
tokról gondoskodnak a tehetséges tanulók 
számára, melyek a gondolkodásnak és a 
kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb 
szintjeit igénylik, illetve fejlesztik.
Anyanyelvi lektor segíti a tanítási órákon az 
idegen nyelvi kommunikáció fejlesztését.
A nyelvórákon az interaktív eszközöket 
rendszeresen használják a tanulók, hiszen 
cél, hogy ismerjék meg azokat az interaktív 
portálokat, amelyek segíthetik nyelvtanulá-
sukat. Azon túl, hogy a számítógép, illetve 
az internet használata a nyelvórákon komoly 
motivációt is jelent a nyelvtanulók többségé-
nek, alkalmat ad az egyéni tanulási módsze-
rek figyelembe vételére, a tehetséggondozás-
ra, illetve a fejlesztendő készségek, területek 
szerinti differenciálásra is, mert a diákok 
önállóan is dolgozhatnak, és azonnali visz-
szajelzést kapnak az egyéni produkcióikról. 
Az így szerzett számítógépes tapasztalatok 
visszahatnak az egyéni tanulásra, a nyelvta-
nulók sikeresen használhatják a megismert 
portálokat iskolán kívüli, önálló tanulásra is.     

A nyelvórákon változatos tanulói tevékeny-
ségformákban folyik a munka, a frontális 
osztálymunka mellett kooperatív tevékeny-
ségek is helyet kapnak. A kooperatív mun-
kaforma során a tanulók együttműködnek a 
feladat sikeres megoldása érdekében. A taní-
tás-tanulás folyamatában kettős cél érvénye-
sül, egyrészt a tantárgyi cél, mely az adott 
tananyagból kiindulva a kognitív-tudásbeli 
képességeket fejleszti, másrész a szociális 
cél, mivel a tanulók felelős szerepeket kap-
nak, illetve az adott tananyagot különböző 
együttműködésen alapuló tanulásszervezési 
módszerekkel sajátítják el, melynek során 
fejlődnek társas készségeik is. Számos té-
makör feldolgozása a projektmódszer alkal-
mazásával történik. Ez azért előnyös, mert 
a projektoktatás keretében a tanulók érde-
keltté, motiválttá válnak saját oktatásukban, 

fejlesztésükben. A projekt tervezése közösen 
történik a diákokkal, az ötletek gyűjtésénél 
gyakran a brainstorming módszerét alkal-
mazva. A projekt megoldása során lehetőség 
van az egyéni és a csoportmunkára is, mely-
ben a tanulók felelősek saját döntéseikért, és 
szükséges, hogy egymással folyamatosan 
kommunikáljanak.  A tevékenység egy kö-
zös produktummal zárul, ez gyakran pre-
zentáció, kiállítás, vagy éppen egy közösen 
elkészített sütemény. A projekt során lehető-
ség van az idegen nyelvi órákon elsajátított 
tananyag új, életszerű környezetben és oldot-
tabb hangulatban való alkalmazására, vala-
mint a tehetséges tanulók gyenge oldalának 
fejlesztésére is, hiszen a motiváció, az infor-
mációfeldolgozás képessége, a kreativitás, 
a szociális kompetenciák fejlődnek a közös 
munkálkodás során.

A hatékony iskolai tehetséggondozáshoz a 
tanítási óráktól eltérő környezetben szaba-
didős, „lazító programok” is szükségesek, 
ezek kikapcsolódást, feltöltődést biztosíta-
nak a tanulók számára. Az intézményben 
ezt a célt szolgálják a nyaranta megrendezett 
angol nyelvi tehetséggondozó táborok, a te-
matikus napok, amelyek egy-egy ünnepkör-
höz kapcsolódnak, a külföldi tanulmányi ki-
rándulások, melyeket az iskola pedagógusai 
szerveznek több mint több tíz éve az Egye-
sült Királyságba. Továbbá minden tanévben 
nyugat-európai fiatal missziósok látogatnak 
az iskolába, és játékos formában angol nyel-
ven mutatják be missziós tevékenységüket. 
Az említett alkalmakon kötetlen keretek kö-
zött, változatos módszerekkel valósul meg 
az angol nyelvi kompetenciák fejlesztése. 
Ezek a programok különösen alkalmasak 
arra, hogy a tanulókban kedvező attitűdöt és 
motivációt alakítsanak ki a nyelvtanulás és a 
hozzájuk tartozó kultúrák iránt. 

Eredményességi mutatók: Az országos ide-
gen nyelvi mérés objektív mutatói szerint a 
tehetséggondozó osztályok tanulóinak tel-
jesítménye magasan az országos átlag fölött 
van.

• Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett az 
elmúlt 4 tanévben 18 fő.

• Országos, megyei és területi versenyeken 
való sikeres szereplés.

• A középfokú oktatási intézmények visz-
szajelzései szerint az intézmény nyelvok-
tatása hatékony, a tanulók megalapozott 
használható tudással érkeznek a középis-
kolába, és ott jó eredménnyel megállják 
a helyüket.

A szerző
a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola és Óvoda nyelvtanára.

A gazdagítás, gyorsítás, dúsítás módszertana 
a nyelvoktatásban

Sósné Kádár Marianna
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A Szent István 
Sport Általános 
Iskola és Gim-
názium a Jász-
ság szívében, 
Jászberényben 
fekszik. A Jász-
berényi Tanke-
rületi Központ 
fenntartásában 

működő, közel 100 éves múltra visz-
szatekintő intézményünk kellemes, 
zöld övezetben, 12 évfolyamos egy-
séges iskolaként működik.
 
Az iskola pedagógusainak és diák-
jainak múltban elért eredményei, 
az Eszterházy Egyetem Jászberényi 
Campusán tanuló főiskolai hallga-
tók gyakorlati képzésében betöltött 
szerepe arra kötelezi a mindenkori 
nevelőtestületet, hogy az elődök által 
alkotott értékeket, hagyományokat 
megőrizve figyelembe vegyék az új 
kihívásokat is.  A szakmai elhivatott-
ságot mutatja a nevelőtestület életpá-
lyarendszerben való előrehaladása is. 
Hét mester és 23 Pedagógus II. foko-
zatban lévő pedagógusa van intézmé-
nyünknek. Pedagógusaink egy része 
publikál, kutatásokban vesz részt, 
előadásokat tart, érettségi vizsgael-
nöki, nyelvvizsgáztatói, a főiskola 
hallgatói képzésében óraadói felada-
tokat lát el, s tankönyvszerzőként, 
tankönyvbírálóként is tevékenykedik, 
így oktató-nevelő munkánk szakmai 
elismerésének tekintjük a 2017-ben 
elnyert Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ménye címet.

Iskolánkban hét munkaközösség mű-
ködik, melynek tagjai az intézmény 
szakmai fejlődését, a módszertani 
sokszínűséget, a tanulásmódszer-
tan támogatását, Akkreditált Kiváló 
Tehetségpontként a tanulók tehet-
séggondozását, a lemorzsolódással 
veszélyeztetett tanulók létszámának 
minimalizálását tartják legfontosabb-
nak. Kiemelt figyelmet fordítunk 
a pályaorientációra. Célunk, hogy 
diákjaink érdeklődésüknek és tudá-
suknak megfelelő irányban tanulja-
nak tovább. Demokráciára, életük 
irányítására neveljük őket, mely-
ben segítenek az Európai Parlament 
Nagykövet iskolája kitüntetéssel járó 
programokban való aktív részvétel. 

2008-tól sportiskolaként működünk. 
Kiemelt sportágaink a korcsolya és 
csapatsportként a labdarúgás. 
Feladatunk a város sportegyesülete-
ivel való együttműködés keretében 
az utánpótlás-nevelés, a tehetségek 
felkutatása és felkészítése a ver-
senysportra. Figyelembe vesszük és 
alkalmazkodunk a sportoló, élspor-
toló diákok időbeli leterheltségéhez, 
sikerességüket segítjük a megfelelő 
sport specifikus tudáselemek közvetí-
tésével. A Magyar Olimpiai Bizottság 
anyagi támogatása mellett a szülők és 
a helyi sportszövetségek, sportegye-
sületek erkölcsi támogatását is élvez-
zük. Az iskolaudvarunkban felépült 
jégpálya, a mellettünk lévő műfüves 
és városi spotpálya biztosítja a napi 
edzések helyszínét. Köznevelési típu-
sú sportiskolaként komplex progra-
mot biztosítunk gyermekeinknek 1.-
től a 12. osztályig, melyhez adottak 
mind a személyi (korábban verseny-
szerűen korcsolyázó, kiemelt edzői 
programban részt vevő testnevelő ta-
nárok - 5 fő), mind a tárgyi feltételek. 
Belovai József, a NUPI válogatott 
edzője indította el Jászberényben a 
gyorskorcsolya oktatást. Épített a be-
rényiek korcsolyázás iránti szereteté-
re és a jégkorcsolya hagyományára. 
Ebben nevelkedett és ért el olimpiai 
sikereket Huszár Erika, Darázs Péter, 
Nagy Mariann, Farkas Éva, Darázs 
Rózsa és Szöllősi Szabolcs. Utóbbi 
2015 óta iskolánk testnevelő tanára, 
valamint a hosszúpályás gyorskor-
csolya szövetségi kapitánya Buda-
pesten. Az intézmény a Talentum 
Alapítvány támogatásával is segíti a 
tehetséges diákokat. Tanulóink ver-
senyeredményei példát mutatnak a 
felnövekvő generációknak. Büszkék 
vagyunk jó tanuló, jó sportoló diák-
jainkra, akiknek teljesítményét jutal-
mazzunk, illetve eredményeikről a 
sajtóból folyamatosan tájékozódhat-
nak az érdeklődő jászberényiek.

Iskolahívogató rendezvényeinken 
kiemelt szerepet szánunk a sport 
népszerűsítésének: a gyerekek a 
testnevelők segítségével megismer-
kedhetnek kiemelt sportágainkkal, 
a szülők pedig a sport fontosságáról 
hallhatnak előadást a sportegyesületi 
vezetőktől. A sikeres fizikai képes-
ségmérés után hozzánk beiratkozó 

tanulók választanak, melyik kiemelt 
sportág szakedzőjével töltenek a heti 
öt testnevelésórából kettőt. Ehhez sá-
vos órarendet készítünk: a csoportok 
átjárhatók, a szakedzők a testnevelő 
tanárok javaslatait figyelembe véve 
bővíthetik a kiemelten tehetséges ta-
nulók létszámát. A tanórákon kívül 
korcsolyaszakkör keretében foglal-
kozunk a tehetséggondozással. Fel-
vállaljuk a versenyek szervezését, a 
versenyeztetést, pl. Országos Gyor-
skorcsolya Diákolimpia, nemzetközi 
szintű Jász Kupa, Magyar Speciális 
Integrált Görkorcsolya válogató ver-
seny. Felső tagozattól a sporttagoza-
tos osztályokban tanulók már egyesü-
leti szinten is sportolnak. 

A sportiskolai kerettanterv szerinti 
sport specifikus elméleti (sporter-
kölcstan, tanulásmódszertan, sport-
pszichológia) és gyakorlati tárgyak 
(küzdelem és játék, sportágválasztó) 
népszerűek a szülők és diákok szá-
mára, hiszen kitartásra, egészséges 
versenyszellemre nevelnek, segítik 
a helyes tanulási stílus kiválasztását, 
valamint felkészítik gimnazistáinkat 
a közép-és emelt szintű testnevelés 
érettségire.

Számos nemzetközi versenyen, edző-
táborokban vesznek részt tanulóink, 
és a versenytársaikkal való eredmé-
nyes kommunikáció érdekében be-
vezettük 7. osztálytól szakköri for-
mában a 2. idegen nyelv oktatását. 
A felzárkóztatást, tehetséggondozást 
tanórai kereteken kívül is felvállal-
ják pedagógusaink: szükség esetén 
a sportban tehetséges magántanuló-
kat korrepetálják, osztályozó vizsgát 
szerveznek nekik. Ifjúsági Nemzet-
közi Diákolimpián, Junior Országos 
Bajnokságon, Magyar bajnokság és 
olimpiai tesztversenyeken és nem-
zetközi kupaversenyeken (Danubia, 
Adria, Mikulás) érnek el diákjaink 
dobogós helyezéseket. Eredményeik 
alapján bekerülhetnek a Héraklész 
Bajnokprogramba, illetve az olimpiai 
keretbe.

A szerző
Stelkovivsné Kreuter Anikó 
intézményvezető-helyettes.

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 
gyorskorcsolya tehetséggondozó programjának bemutatása

Stelkovicsné Kreuter Anikó



Tehetség  9  2018/2. szám

A túrkevei re-
formátus iskolá-
ban a színjátszó 
t e h e t s é g g o n -
dozás létrejöt-
tét a gyermeki 
s z e m é l y i s é g 
fejlesztése, az 
egyéni képessé-
geiknek kibon-
takoztatása, a 

fejlődés elősegítése hívta életre. En-
nek a munkának a kezdeményezője, 
megteremtője a Túrkevei Református 
Iskoláért Alapítvány, amelynek ez irá-
nyú tevékenységét akkreditált kiváló 
Tehetségpont elismeréssel erősítették 
meg. 
 
Tehetséggondozó színjátszó tevékeny-
ségünk több mint tíz éve, tanórán kí-
vüli műhelyként működik, heti rend-
szerességgel találkoznak a gyerekek, 
azonban egy-egy nagyobb feladat előtt 
tömbösítve tartják foglalkozásaikat.

Műhelymunka során elsősorban a gaz-
dagítást, dúsítást (elsősorban a minő-
ségi dúsításra helyezzük a hangsúlyt: 
mélységében, tempóban és tartalom-
ban), valamint a differenciálás mód-
szerét alkalmazzák. A gazdagítás során 
nem csupán ismereteket sajátítanak el, 
hanem felfedeznek. A színházlátoga-
tások beépítésével is közelebbről is 
megismerkedhetnek a színpad vilá-
gával. Olyan témákkal foglalkoznak, 
amelyek nem kapcsolódnak szorosan 
a tananyaghoz, azonban elősegítik an-
nak megértését és az összefüggések 
felismerését. Csoportos és differenci-
ált foglalkozások keretein belül zajlik 
a tehetségfejlesztés. A differenciálás 
során megjelenik az egyéni bánásmód, 
erre leginkább vers- és prózamondó 
versenyekre való felkészülés során 
kerül sor, de egyéni megsegítés törté-
nik egy-egy jelenet, szerep betanulása 
során is. A differenciálás során nagy 

hangsúlyt fektetünk az öndifferenci-
álásra is (ki mit választ, mire képes). 
Gyermekeink előadói és kommuniká-
ciós készségeit fejlesztjük a különböző 
kommunikációs, beszéd, világnézet és 
önismeretet fejlesztő szerepjátékokkal, 
irodalmi és zenei művekkel. Megta-
nulják érzelmeik, gondolataik kulturált 
és kontrollált kifejezését. Megismerik 
és gyakorolják a jó előadó ismérveit, 
elsajátíthatják a helyes kérdés kultúrát. 
Mindezzel egy időben fejlődik a szo-
ciális kompetenciájuk: másokra való 
odafigyelés, együttműködés, empátia; 
személyes kompetenciájuk: kreativitá-
suk, találékonyságuk, verbális emléke-
zetük, valamint a verbális és nonverbá-
lis kifejezési módjuk. 

A program fő tartalmi elemei:
1. Tehetségazonosítás, beválogatás 

feladatterv megismerése, elfogadá-
sa. 

2. Képzési tréningek, felkészülés a 
versenyekre, előadásokra. 

3. Versenyek, bemutatók, Tehetség-
nap, előadások.

4. A tehetségfejlesztő program mű-
ködtetésében a megfelelő szakmai 
képzéseket, a Református Pedagó-
giai Intézet és a Géniusz Projektiro-
da munkatársai biztosítják.

5. Tehetségek nyomon követése.
6. Eredmények elemzése.

Az évek során több sikeres versenyen, 
megmérettetésen vettek részt a gyer-
mekek. Nagysikerű előadásaink vol-
tak: A dzsungel könyve, a Valahol Eu-
rópában és a Légy jó mindhalálig című 
előadások.
A jövőben szeretnénk tovább fejleszte-
ni a tehetséggondozó műhelyt és még 
eredményesebbé tenni a tehetséggon-
dozást.

A szerzők:                       
 Szabóné Debreczeni Ildikó 

a túrkevei Kaszap Nagy István 
Általános Iskola és Óvoda intézményvezetője;

Nagy Róza tutor.

„A játék az gyönyörű” avagy a színját-
szás a túrkevei református iskolában 

Nagy Róza - Szabóné Debreczeni Ildikó
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Óvodai tehetség 
gondozó progra-
munkat az akko-
ri óvodavezető: 
Zsírosné Hor-
váth Ildikó és az 
óvodai nevelő-
testület dolgoz-
ta ki 2014-ben. 
Ehhez a mun-

kához segítségül hívták Nagy Jenőné 
2010-ben megjelent „Tehetségígéretek 
gondozásának elmélete és gyakorlata” 
című munkáját. 

Alapos előkészítő munkát követően, 
amely során a nevelőtestület több tagja 
is részt vett a megvalósításhoz szük-
séges képzéseken és több, a közelben 
lévő óvoda tehetséggondozó program-
ját tanulmányozta; 2015-től bevezetés-
re került a program. Fontosnak tartjuk 
a hálózatban történő gondolkodást, 
ennek érekében az elmúlt évek so-
rán több óvodai tehetségponttal épí-
tettünk ki szakmai kapcsolatot, mint 
pl.: Püspökladányi egyesített Óvodai 
Intézmény, Tiszaföldvár - Vadárvács-
ka Óvoda, Karcag – Madarász Imre 
Egyesített Óvoda. Ezek az élő kapcso-
latok, valamint a nevelőtestület a téma 
iránti teljes elköteleződése és innovál-
hatósága biztosítja az óvodai tehetség-
ígéretek kibontakoztatását.
Az óvodai tehetségígéretek gondo-
zásának célja: Komplex, a gyermek 
két éves megfigyelésén alapuló, há-
rom-négy évre kiterjesztett tehetség-
gondozási rendszer működtetésével 
a gyermekek egyéni képességeinek, 
készségeinek, attitűdjének, motiváci-
ójának rendszerszerű fejlesztése, kö-
vetése. Óvodai tehetséggondozó prog-
ramunk egyik lényeges eleme, hogy a 
programok gazdagító – dúsító céllal 
működnek, tartalomközpontúak, mert 
felvállalják, hogy sok plusz ismeretet 
nyújtanak; tevékenységközpontúak, 
mert az életkori sajátosságokhoz iga-
zodóan az ismeretek feldolgozása nem 
elméleti síkon történik, hanem mindig 
konkrét tevékenységhez kapcsolódik; 

kísérlet, megfigyelés, vizsgálódás, stb.
A gazdagítás, dúsítás az óvodában két 
síkon valósul meg: egyrészt a nevelé-
si időben végzett tevékenységekben 
valósul meg, másrészt pedig kiscso-
portos tehetségígéreteket gondozó 
műhelyekben. Célja a tehetségígéretek 
gondozásában: az ismeretekre, élmé-
nyekre, tapasztalatokra és műveletek-
re épülő képességek – alapprogramon 
túllépő – ötletes fejlesztéssel történő 
befolyásolása.

A gazdagításnak több fajtáját is alkal-
mazzuk, mint pl.: 
• Mélységében történő gazdagítás – 

több lehetőséget kínálunk a tudás és 
a képességek alkalmazására – a mű-
helyekben és egyéni tehetséggondo-
zással.

• Tartalmi gazdagítás – a tehetség-
gondozó programokat a gyermekek 
érdeklődéséhez, szükségleteihez 
igazítjuk.

• Feldolgozási képességek gazdagítá-
sa – a kritikus, kreatív gondolkodás 
fejlesztése kutató, felfedező tevé-
kenységekkel.

• Tempóban történő gazdagítás – gon-
doskodás kiegészítő feladatokról az 
átlagon felüli adottságok területén.

Az óvodai életünk mindennapjai so-
rán végzett nevelőmunkánkban nagy 
a felelőssége az óvodapedagógusok-
nak, hogy az ígéretes adottságú gyer-
mekeket felismerjék, kötelességük 
továbbfejlődésük segítése, erős és 
gyenge oldaluk fejlesztése, megfelelő 
légkör biztosítása mellett személyisé-
gük komplex fejlesztése.
A mindennapokban végzett gazdagító 
programok kiválasztásánál elsősorban 
óvodánk Pedagógiai Programját és an-
nak specifikumait tartjuk szem előtt. 
Így hangsúlyosabb szerepet kap: A 
hitéleti nevelés, ezen belül is a keresz-
tyén ünnepeink megünneplése (adven-
ti-, húsvéti és pünkösdi ünnepkör). A 
magyarságtudat és nemzeti identitást 
erősítő hagyományaink, népszokása-
ink (Mihály-nap, Márton-nap, Gergely 

járás, nemzeti ünnepeink, stb.). A kör-
nyezettudatos magatartást hangsúlyo-
zó és mélyítő jeles napok (állatok, víz, 
föld, madarak és fák napja), valamint 
programunk fontos eleme az „Olvasó-
vá nevelés”, mely során a gyermekek 
anyanyelvi és értelmi fejlesztése mel-
lett célunk  a könyvek megszeretteté-
se, az olvasás iránti vágy felkeltése.
Potenciális tehetség műhelyek (30 óra/
év) – a gyermekek mindenkori ígéretes 
adottságaihoz igazodva szerveződnek, 
igény szerint változtathatók. Számuk 
bővíthető, ill. szűkíthető – figyelembe 
véve az óvodapedagógusok képzettsé-
gét is.

Az elmúlt évek során és jelenleg mű-
ködtetett műhelyeink a Gardneri tehet-
ségterületek alapján:
• Zenei tehetségterület – „Zene – 

Bona tanoda”.
• Testi - kinesztetikus tehetségterület - 

gyermek (nép) tánc Eszterlánc”.
• Térbeli - vizuális tehetségterület - 

kézműves műhely „Varázskezek”.
• Nyelvi tehetség terület – mesemű-

hely „Varázsláda”.
• Nyelvi tehetségterület – nyelvi „Já-

tékos angol”.
• Logikai, matematikai tehetségterület 

– „Suli-Móka”.

Műhelymunkák során fontosnak tart-
juk a lokálpatrióta szemlélet átörökí-
tését gyermekeinkbe, ennek érdekében 
több intézménnyel tartunk és ápolunk 
szoros kapcsolatot, meghívott vendég-
ként, vagy állandó látogatás formájá-
ban, mint pl.: Ipolyi Arnold Kulturá-
lis Központ, Apáról Fiúra Kézműves 
Egyesület, Kodály Zoltán Alapfokú 
Művészeti Iskola, Ezerjó Néptánc-
együttes.
Mottónk: 
„A legtöbb, amit gyermekeinknek ad-
hatunk: gyökerek és szárnyak.” 
(Goethe)

A szerző
 a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református 

Általános Iskola, Óvoda óvodapedagógusa.

Gazdagító, dúsító programok az óvodánkban
Mészáros Piroska

Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság. 
(Vergilius, Kr.e. 70-19, a legnagyobb római eposzköltő.)
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Intézményünk, a Tiszaföldvári Va-
dárvácska Óvoda, a középiskolai 
óvónőképző gyakorlóóvodája volt. 
A képzés megszűnését követően 
a hazai óvodapedagógiai hagyo-
mányok értékeire építve, az Alap-
program szerint az új, innovatív 
pedagógiai törekvéseink figyelem-
be vételével készítettük el a helyi 
nevelési programunkat. Nevelőtes-
tületünk nagyon jól képzett, nagy 
szakmai gyakorlattal rendelkező 
közösség, új iránti fogékonyság, 
innovatív szemlélet a jellemzője.

Gyermekközpontú, szeretetteljes 
légkörben, egyéni fejlettségük-
höz igazodó tevékenységekkel, 
neveljük, fejlesztjük óvodásain-
kat. Fontosnak tartjuk a testi, lelki 
gondozást, az érzelmi biztonság 
megteremtését. Nevelőmunkánk 
speciális területe a kiemelt figyel-
met igénylő gyermekekkel való 
foglalkozás. A sajátos nevelési 
igényű gyermekek, és a tehetség-
ígéretet mutató gyermekek fejlesz-
tése egyéni szintjüknek megfelelő 
differenciálással történik. 

A törvényi szabályozásnak megfe-
lelően intézményünk elkészítette a 
kiemelten tehetséges gyermekek-
kel való tevékenységek rendszerét. 
A tehetséggondozó tevékenység 
elemi évek óta jelen voltak intéz-
ményünk gyakorlatában. Zenei, 
mozgás, anyanyelvi téren mutat-
kozott meg tudatos, fejlesztő tevé-
kenység. Az e területen jelentkező 
erőforrás, kialakított gyakorlat a 
később kialakított tudatos tehet-
séggondozói tevékenységünk alap-
ját adták.

A nevelőtestület a felkészülés fo-
lyamatában a MATEHETSZ ál-
tal közzétett PAT képzéseken vett 
részt. Szülői fórumokon neves, a 
tehetséggondozás területén elis-
mert szakemberek tartottak előa-
dást (dr. habil. Gyarmathy Éva, dr. 
Józsa Éva, stb.), amelyek hozzájá-
rultak a szülők szemlélet formálá-
sához, elköteleződésükhöz.

A tehetséggondozói rendszer kiala-
kítása intézményi szinten szilárd 
alapokra építkezett. A Tehetség-

pont hálózathoz való kapcsolódá-
sunk, az akkreditációk, a minősíté-
sek nagymértékben hozzájárultak a 
folyamat minőségi fejlődéséhez.

Tehetséggondozásunk szinterei, 
„Bevált, jó gyakorlataink”:
Csoporton belüli egyéni differenci-
álás: Nyiladozás - egyéni fejlődés 
nyomon követő rendszere. 
Tehetségműhely programok: Hozd 
el a kupát! – mozgásos. 
Daloló fecskék – zenei. 
Manó-Vár - nyelvi, irodalmi. 
Ügyes kezek – vizuális. 
Manó Tanoda - logikai, matemati-
kai. 
Gazdagító programpár (szü-
lő-gyermek együttműködése): Kis-
kobak - logikai, matematikai. 
Meseváros - téri, vizuális. 
Perdülj-fordulj - zenei, táncos. 
Kis felfedezők utazásai - természet-
tudományi területen.
Csoportos tehetségfejlesztő prog-
ramok: Mozgás-tánc. Néphagyo-
mányőrzéshez kapcsolódó tevé-
kenységek. Vizuális-mozgás

Az intézményünkben a tehetség-
gondozás rendszere jól kialakult, 
hatékonyan valósul meg, s a gyer-
mekek személyiség-, és képesség-
fejlődésében is megmutatkozik. 
Tehetségfejlesztéssel való foglal-
kozásunk nagy kihívást, szakér-
telmet, pedagógiai megújulást és 
örömet jelent számunkra.

„Hozd el a kupát!” mozgás tehet-
ségműhely 

Tehetséggondozást végző szak-
emberek:
Tehetségműhely vezető: peda-
gógus
Pedagógusok: akik a tehetség-
programban részt vevő gyerme-
kekkel dolgoznak.
Minőségirányítási vezető: méré-
si folyamatokban vesz részt.
A programban részt vevő szak-
ember, mentor: aki hospitál és 
mentorál. 

A tehetségműhelyben résztvevő 
gyermekek száma a beválogatás és 
a monitoring munka alapján mini-
mum 3, maximum 15 fő. Életko-
ruk: 5-6-7 éves. 

A program megvalósítása október 
1-től május 31-ig tart, heti rend-
szerességgel, alkalmanként 60 perc 
időtartamban, mikrocsoportos, va-
lamint egyéni foglalkoztatási for-
mában

Célja:
• A gyermekek testi műveltség-

gel való felruházása, mozgásos 
cselekvési biztonság, rendsze-
res fizikai aktivitás megalapo-
zása.

• Érdeklődéskeltés, motiváltság 
a sportági feladatok és mozgás-
rendszerek iránt.

• A gyermekek mozgásvágyá-
nak átmentése a későbbi évek-
re, kötődést jelentő élmények 
nyújtása.

• A tehetség kibontakoztatását 
segítő fejlesztés a szociális 
kompetenciák irányában.

• Értékes személyiségvonások 
megerősítése.

• Identitástudat alakítása. 

Módszertani elemek:
• Játékosság alkalmazása, a 

mozgásanyag és a megvalósí-
tás formája. 

• Sokmozgásos testnevelési játé-
kok alkalmazása. 

• A gyermekek egyéni fejlettsé-
géhez igazodó differenciálás, 
inspirálás a saját határok átlé-
pésére. 

Tartalmi elemek
• kerékpározás
• vízhez szoktatás, úszás-előké-

szítés, úszás
• labdajátékok
• ügyességi- és versenyfelada-

tok, versengések
• sportágakkal való ismerkedés

A szerzők:
Bártfai Istvánné innovátor profilú 

mesterpedagógus,
Bene Józsefné vezető profilú mesterpedagógus;

Vadárvácska Óvoda, Tiszaföldvár.

A Tiszaföldvári Vadárvácska Óvoda 
bevált gyakorlata a tehetséggondozásban

Bártfai Istvánné - Bene Józsefné
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Jászberény Városi Óvodai Intézménye 
a város Önkormányzata által fenntartott 
nyolc óvodájában, 34 csoportban, 805 fé-
rőhelyen fejti ki működését, összhangot 
teremtve az egyes tagóvodák pedagó-
giai-, tanügy igazgatási-, munkáltatói-, 
gazdasági, menedzselési feladatainak el-
látása területén.
Az intézményi gyakorlat egyik prioritása 
a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 
egyéni fejlesztése, segítve a tehetség ki-
bontakoztatását, valamint a hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóztatását, a 
szükségletek és jogok tiszteletben tartása 
mellett.
Az intézményi struktúra sajátossága mi-
att a tehetséggondozás három szinten 
működik, egyrészt a csoportokon belüli 
gazdagító programok alkalmazásával, 
másrészt az egyes tagóvodákban tehet-
séggondozó csoportokban, harmadrészt 
intézményi szinten a nyolc óvodából vá-
logatott gyermekek részvételével.
Gazdagító tevékenységek a mindenna-
pokban: Az intézmény sajátos gyermek 
megismerési rendszerének köszönhetően 
az óvodapedagógusok naprakész infor-
mációkkal rendelkeznek az egyes gyer-
mek tudásáról, készségéről, képességé-
ről, attitűdjéről, erős oldalairól, illetve 
gyenge területeiről, amelyeknek megfe-
lelően heti rendszerességgel négy szintre 
tervezik a gyermekek fejlesztését, a ne-
gyedik szint a tehetségfejlesztés. Ez a ter-
vezési rendszer az éves tervezéstől egé-
szen a napi tevékenységek tervezéséig 
nyomon követhető, alkalmazva a PDCA/
SDCA logikát. A konkrét gyermekmegis-
merés elvégzéséhez kilenc mérési terület 
kijelölésére került sor (Egészséges élet-
mód jellemzői; Érzelmi nevelés, szociali-
záció; Akarati tulajdonságok; Anyanyel-
vi fejlettség; Játék jellemzői; Mozgás; 
Finommotoros képességek jellemzői; 
Pszichés funkciók jellemzői - Érzékelés-, 
észlelés; Emlékezet-, figyelem-, gon-
dolkodás.). Az egyes mérés területeihez 
hat-hat szempont tartozik. A szempontok 
mellett 0-tól 4-ig tartó becslési skála ta-
lálható, amely által a megfigyelésre épü-
lő mérés regisztrálható. Ennek lényege, 
hogy a megfigyelés során nemcsak maga 
az eredmény látható, hanem értékítélet 
is mondható a megfigyelt jelenségről, 
az előzetesen elfogadott skálán történő 
elhelyezés útján. A számok felhaszná-
lásával nyomon követhető a gyermekek 
fejlődése, beazonosítható tehetségük a 
különböző nevelési területeken, mely 
alapján tervezhető a megfelelő tehetség-
fejlesztés. E rendszer egyéb kiegészítő 
eszközök alkalmazásával segíti a hiteles 
tehetségazonosítást.
A tehetségfejlesztési tartalmak, a min-
dennapok során kiterjednek a zenei, a 

vizuális, az irodalmi, a matematikai (lo-
gikai), a természetismereti, a környezet-
védelmi, valamint a mozgás területeire.

Tagóvodákban működő 
tehetségműhelyek: 
Bábműhely: A bábműhely tagjai azon 
gyermekek, akik érdeklődést mutat-
nak a bábozással kapcsolatosan, illetve 
az egyéni mérési eredmények alapján 
képesek bábok készítésére (pl. fejlett 
finommotorikával rendelkeznek) és ké-
pesek előadásokat tartani (pl. megfelelő 
kommunikációs képességgel, kognitív 
képességekkel rendelkeznek). A báb-
műhely minden hónapban egy mese 
feldolgozását célozza, az első héten a 
bábok elkészítése valósul meg, amiket 
a gyerekek maguk készítik el különbö-
ző technikával. Az egyéni differenciálás 
a bábkészítés közben, illetve az előadás 
alatt valósul meg. 

Biztonságos óvoda – kerékpározás: A 
közlekedés biztonságra nevelés érdeké-
ben valamennyi gyermek elsajátítja az 
intézményben a kerékpár helyes hasz-
nálatát, illetve megismeri a kerékpáros 
közlekedés szabályait. A Rendőrség által 
meghirdetett - „Közlekedésbiztonság és 
Baleset megelőzés” - programjához kap-
csolódva kerékpáros vizsgát tesznek az 
iskolába készülő gyermekek. (A „szóbe-
li vizsga” után egy előre meghatározott 
útvonalon kell szabályosan végigkerék-
pározni. Ennek eredményeként „igazi” 
fényképes, névre szóló „VEZETŐI EN-
GEDÉLYT” kapnak a sikeresen vizsgá-
zók.) A programban a kiemelkedő ké-
pességű (tehetséges) gyermekek további 
felkészítés során képviselik Jászberényt 
az évente, Budapesten megrendezésre 
kerülő MINI KRESZ „PINDUR-PAN-
DUR KI-MIT-TUD” kerékpáros verse-
nyen, ahol a gyermekek mindenkor si-
keresen teljesítik a feladatokat és a több 
száz nevezőből az elsők között végezve 
sok ajándékkal térnek haza. 

Gyermekjóga: A gyermekjóga a szociáli-
san érett gyermekekkel játékos formában 
valósul meg. A kezdőkkel a drámajáték 
pózokat megszemélyesítve állatok és 
nővények bőrébe bújva történik a jóga-
elemek megismertetése. A haladóknál – 
tehetségesebb gyermekeknél - a játékos 
elemek mellett már beépülnek a „komo-
lyabb”, olykor kihívást jelentő tevékeny-
ségek is.

Néptánc: A foglalkozások keretében a 
résztvevők a néptánc alaplépéseit sajátít-
ják el, valamint népi mondókákat, népda-
lokat tanulnak, népi játékokkal és táncos 

mozgáselemekkel ismerkednek. Célja, 
hogy a gyermekek megismerjék hazánk, 
azon belül a Jászság népi kultúráját, a 
néptánc, a népi játékok, a népdalok és 
a hagyományok felelevenítése, ezeken 
keresztül a gyermekek ritmusérzékének 
és mozgáskoordinációjának fejlesztése, 
a táncos mozgás alapozása. A kitűzött 
mozgás- és képességfejlesztési, valamint 
hagyományőrzési célok mellett fontos, 
hogy a foglalkozások jó hangulatban 
teljenek, a gyermekekben a megszerzett 
közös élményeken keresztül alakuljon 
ki a magyar néptánc szeretete. Kiemelt 
feladat a Jászság Népi Együttes utánpót-
lásának alapozó előkészítése, mely közös 
együttműködés keretében valósul meg.

Origami: A műhely célja az önálló és 
az együtt alkotás megélése: „Én hoztam 
létre”, vagy „Én találtam ki” örömének 
megélése, a tradicionális papírhajtoga-
tást megismertetve, a gyerekeket krea-
tív munkára sarkallva. A résztvevőknél 
szükséges, hogy megfelelő kézügyesség-
gel–, finommozgással rendelkezzenek, 
legyen kitartásuk, türelmük.

Intézményi szintű tehetséggondozás: 
Specialitása, hogy a nyolc óvodából vá-
logatott gyermekek vesznek részt a tevé-
kenységekben azok, akik a vizuális terü-
leten illetve a mozgás területén valóban 
kiemelkedő képességgel rendelkeznek.

„Kisművészek” - tehetséggondozás a 
vizuális kultúra területén: A „kisművé-
szek” tehetségfejlesztő csoport lehetősé-
get teremt egy speciális képzése azoknak 
a gyermekeknek, akik kiválóan kreatí-
vak, átlag feletti intellektuális, szociális 
képességekkel és az ehhez kapcsolódó 
nagyfokú motivációval rendelkeznek. 
A foglalkozások tematikája „művész 
óvodapedagógus” által kidolgozott rend-
szerben valósul meg. A csoport tagjai 
számtalan megyei, országos pályázaton 
vesznek részt mindenkor kiváló eredmé-
nyeket elérve.

Görkorcsolya: Célja, a biztos egyensú-
lyérzékkel rendelkező, görkorcsolyázás 
iránt motivált gyermekekkel az utánpót-
lás nevelése. Az alapok rögzítése után a 
valóban tehetséges gyermekek szakedzők 
segítségével válnak „versenyzőkké”.
Valamennyi tevékenységet óvodapeda-
gógusok vezetik, akik rendelkeznek az 
adott tevékenységhez kapcsolódó speci-
ális képzettséggel.

A szerző
Jászberény Város Óvodai Intézménye 

intézményvezetője.

Tehetségpalánták gondozása 
Jászberény Város Óvodai Intézményében

Beszteri Éva
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A mindennapok problémamegoldása so-
rán a jobb teljesítmény elérésére jelentős 
hatással van a kreativitás. Napi tevékeny-
ségeink, cselekvéseink sorát a szüntele-
nül felmerülő kisebb-nagyobb feladatok, 
problémák megoldása alkotja. Ennek ered-
ményessége attól függ, hogy már ismert, 
rendszeresen jelentkező feladatról van-e 
szó, amelyet már rutinszerűen végzünk, 
vagy pedig eltér a mindennapok gyakor-
latától. Napjainkban egyre inkább új, sőt 
nem egyszer szokatlan, váratlan problé-
mák megoldása elé állít bennünket az élet. 
A sikeres megoldás attól is függ, hogy mi-
lyen tapasztalatokkal rendelkezünk, és mi-
lyen hamar ismerjük fel az eredményhez 
vezető utat. Tanulóink probléma megol-
dásaink hatékonysága jelentős mértékben 
függ meglévő kreativitásunktól. Minél 
hamarabb ismeri fel a megoldandó felada-
tot és ehhez kapcsolódóan minél többféle 
vagy új megoldási lehetőséget talál, annál 
gyorsabban fog boldogulni a feladattal, 
kevesebb fáradsággal, sikeresebben oldja 
meg a problémát. Így tehát nagyobb lesz 
a sikerélménye és a környezet megbecsü-
lése is ezzel egyenes arányban nő. Erre a 
gyerekre mondják, hogy újító, ötletes vagy 
eredeti megoldást talál: olyant, ami más-
nak eszébe sem jutott. Meghökkentő és új 
megoldások választásával kiérdemelheti 
mások elismerését is. 
De kit nevezhetünk kreatívnak? Aki talá-
lékony, leleményes, teremtő és újat alkotó, 
ötletes vagy éppen csavaros eszű, hamar 
feltalálja magát, illetve gyors áttekintő ké-
pességgel rendelkezik. De lehet élelmes és 
ravasz, eredeti megközelítésű vagy prakti-
kus megoldásokat alkalmazó, esetleg talál-
mányai vannak. 
A fokozott kreativitás inkább a fiatalab-
bak körében jelentkezik. Éppen ezért van 
jelentős szerepe a pedagógiának. A kreati-
vitás képessége az új gondolatok létreho-
zására is vonatkozik. Vizsgálatok bizonyít-
ják, hogy a jobb agyféltekében létezik egy 
kreativitás központ, éppen ezért a balke-
zesek általában kreatívabbak. Az érvénye-
sülés, az életben való boldogulás többek 
között két, egymással kapcsolatban álló 
igen fontos tulajdonság meglététől függ: 
a jó memóriától és a kreativitástól. Minél 
nehezebb, bonyolultabb egy helyzet, annál 
kreatívabbnak kell lennünk, hogy azt meg-
oldjuk. Iskolai környezetben a divergens 
feladatmegoldás kapcsán vehetjük észre a 
gyermek kreativitását. Ez esetben a tanuló 
többféle megoldásra törekszik. A tehetsé-
ges gyerekek a legtöbb esetben divergens 
gondolkodással rendelkeznek, szemben az 
átlagos képességű gyerekek átlagos, kon-
vergens gondolkodásával. 
A kreatív egyén személyisége is eltérhet 

az átlagos személyiségtől. A kreatív tanu-
lók általában nagy önbizalommal rendel-
keznek, függetlenek, kockázatvállalók, 
energikusak, lelkesek, kalandvágyóak, 
kíváncsiak, játékosak, humorosak és ér-
zékenyek. Gyakran művészi és esztétikai 
érdeklődés jellemzi őket és vonzzák a rej-
télyes dolgok. De gyakran jellemző rájuk 
a nonkonformitás, a társadalmi szabályok 
figyelmen kívül hagyása, mely makacssá-
got, lázadást, az együttműködés elutasítá-
sát hozhatja magával. Természetesen eze-
ken a személyiségjegyeken, attitűdökön 
változtatni lehet annak érdekében, hogy a 
diákokból önmagukat jobban megvalósító 
személyek legyenek. 
Gyakran a szülők is gondban vannak a 
kreatív gyerekeikkel kapcsolatban. Meg-
rémülnek, ha a gyerekek fizikailag vagy 
mentálisan túlságosan aktívak, bosszan-
tóan kíváncsiak, feledékenyek és szó-
rakozottak, álmodozók, elkalandozók, 
magányosan szeretnek dolgozni, nehe-
zen megközelíthetőek, szenvedélyesek, 
stb. Ebben az esetben tanácsadásunk arra 
szolgál, hogy megnyugtassuk a szülőket: 
gyermekükkel nincs baj, csak egy kicsit 
„csodabogarak”. 
Mi, pedagógusok is sok furcsaságot figyel-
hetünk meg a tanítási órán és azon kívül 
is. Pl., hogy kísérletező kedvű, kitartó, 
nehezen adja fel, szeret építeni, javítani, 
konstruálni, elfoglalja magát anélkül, hogy 
feladatot kapna, egyszerű dolgokkal fantá-
ziadús módon elszórakoztatja magát, játé-
kokat talál ki az iskolaudvaron, szívesen 
beszél felfedezéseiről, találmányairól, nem 
fél attól, hogy kipróbáljon valami újat, az 
előírtnál bonyolultabban játssza a játéko-
kat, nem törődik annak következményei-
vel, ha valamit másképp old meg, mint a 
többiek. 

Kreatív képességek területén mindenképp 
említésre méltó az:
• originalitás - egyediség a gondolkodás és 

cselekvés terén, vagyis az eredetiség.
• flexibilitás (rugalmasság) - annak képes-

sége, hogy valamely problémát különbö-
zőképpen közelítsen meg

• fluencia (folyékonyság) - annak képessé-
ge, hogy a nyitott kérdésekre több meg-
oldást találjon

• elaboráció - hogy képes legyen további 
részleteket hozzáadni az alapötlethez és 
továbbfejleszteni az ötletet 

• problémaérzékenység - hogy felismerje 
a nehézségeket, felkutassa a hiányzó in-
formációkat

• vizualizáció - a fantázia és képzelet ké-
pessége

• értékelés - kritikusan tudjon gondolkod-
ni, hogy meg tudja ítélni valamilyen ötlet 

vagy produktum helyes voltát
• transzformáció - kreatív módon tudja át-

alakítani a dolgokat és elképzeléseit
• intuíció - az összefüggések meglátásának 

képessége csekély információ birtokában 
is.

A kreativitás esetében megszerezhető ké-
pességről van szó, ezért az jelentős mér-
tékben fejleszthető.
Fejleszthetjük a gyerekek kreativitását 
szokatlan tárgyhasználattal, szokatlan 
kérdésekkel, gyakran verbális játékokon 
keresztül is. A közmondások, szólások, 
szóbeli fejtörők izgalmasak, érdekesek 
és alkalmasak a kreativitás fejlesztésé-
re. Mindenképpen eredményesek az ún. 
Eszközös játékok is, a táblás játékoknál, 
stratégiai játékoknál, sakknál természetes, 
hogy egy-egy lépés megtétele előtt egy sor 
alternatívát gondolunk végig és próbáljuk 
meg kiválasztani a legkedvezőbb lépést. 
De vannak egyszerűbb társasjátékok is, 
ahol az általunk felvetett elvet ugyancsak 
jól nyomon lehet követni és egyben érzé-
kelhetjük a kreatív gondolkodás játékos 
úton való gyakorlását. A labirintusjátékok 
is jó kreativitásfejlesztő hatással bírnak, 
de a nagyon olcsó origami és más, kéz-
ügyességet és fantáziát igénylő és fejlesztő 
játékok is jól szolgálják a kreativitás fej-
lesztésének ügyét. A tárgyakkal történő já-
tékos improvizáció is kiválóan alkalmas a 
gyors probléma felismerés alkalmazására. 
A kézbe adott tárgy segítségével létrejövő 
szituációs játék alkalmat ad a gyors hely-
zetfelismerésre és a kreatív rögtönzésre.
A játékos kreativitásfejlesztés optimális 
közege a csoport. Kooperatív – együtt-
működő – csoportmunkában még haté-
konyabb a fejlesztés. Már az óvodában is 
nagyon sok lehetőség nyílik arra, hogy a 
gyerekek együtt játsszanak, egymástól 
kreatív példákat vegyenek át, melyeket az 
iskolába átkerülve a gyakorlatban is hasz-
nálhatnak.
A kreatív tanuló kivételes egyéniség, más-
ként gondolkodik, másként viselkedik és 
más igényekkel rendelkezik, mint a többi-
ek. Szokatlan tulajdonságai igencsak pró-
bára teszik mind a szülőket, mind a peda-
gógusokat. Mégis nagyon fontos, hogy ne 
váljon középszerűvé. Segítenünk, támo-
gatnunk kell ezt a fajta másságát, hisz min-
den tudományos, technikai felfedezés, sza-
badalom kreatív emberek agyából pattant 
ki. Nem tudhatjuk, hogy a velünk szemben 
ülő, álló gyermekből mi válhat a mi segítő, 
támogató attitűdünk segítségével.

A szerző
pszichológus (Phd), tehetségfejlesztési szakér-

tő, egyetemi oktató. 

Neveljünk kreatív gyerekeket!
Dr. Duró Zsuzsa
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A felnőttkori tehetséggondozás (napjaink tehetségbarát tár-
sadalma ellenére is) alulreprezentált a gyermekek, fiatalok 
számára nyújtott lehetőségekhez képest. A hazai tehetség-
gondozás legtöbb szervezetet tömörítő civil formációja, a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATE-
HETSZ) által koordinált tehetségpontok hálózatának pub-
likus keresőfelülete által nyújtott adatok (1. ábra) alapján 
például látható a hazai tehetséggondozás egyik jellemzője: 
lényegesen kevesebb szervezet tekinti célcsoportjának a 
felnőtteket, mint a köznevelésben résztvevő gyermekeket, 
tanulókat.  Holott a „tehetségesség” jó esetben nem hal el 
a felnőttkor kezdetére, sőt: akkor bontakozik ki igazán a pro-
duktív, kreatív, innovatív tehetség! 

A felnőttkori tehetséggondozás feladata egyrészt az, hogy a 
köznevelés által már felfedezett, „kinevelt” iskolai tehetsé-
gek számára lehetőséget biztosítson az átlag feletti szakmai 
(például innovatív tudományos, művészeti, szakmunkabeli) 
teljesítmények kibontakoztatásához. Másrészt a „későn érő”, 
a köznevelés során nem feltűnő, de a felnőtt években nagyot 
alkotni képes személyek felkarolása, támogatása is a felnőtt-
kori tehetséggondozásra hárul.

Míg a köznevelés éveiben a gyermekek, tanulók képesség-
fejlesztése, motiválása, kreativitásra ösztönzése, valamint 
személyiségüknek és ismereteiknek gazdagítása áll (nem 
kizáró, de) jellemző módon a tudományos téren tehetsége-
sek gondozásának fókuszában, addig a felnőttkori tehetség-
gondozásnak elsősorban az innovációk létrehozására kellene 
felkészíteni és az innovációk alkotására kellene lehetőséget 
biztosítani. 

Innovációra ösztönző felnőttkori tehetséggondozás: 
A Magyar Innovációs Szövetség az innováció meghatározá-
sa során hivatkozik az Oslo kézikönyv 2005-ös, harmadik 
kiadásában lévő meghatározásra (Net2, lásd még: EC, 2004), 
miszerint: 
„Az innováció:

• új vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) 
vagy eljárás,

• új marketing-módszer, vagy
• új szervezési-szervezeti módszer bevezetése”

E meghatározás alapján is érzékelhető, hogy az innováció 
szoros összefüggésben áll a tehetség-modellek (vö.: Balogh 
és tsai, 2011) gyakran visszatérő elemével: a kreativitással, 
amely révén új, hasznos alkotások jöhetnek létre (vö.: Mező 
és Mező, 2011).

Az innováció-centrikus felnőttkori tehetséggondozás tartal-
mi elemei között jelenhetnek meg például az alábbiak:
Innovációra történő felkészítő kurzusok, melyek az innova-
tív folyamat pszichológiai (például: ötletgeneráló módszerek 
alkalmazása, kommunikációs technikák elsajátítása), üzleti 
(például: piackutatás, illetve marketing technikák alkalma-
zása), jogi (például jogvédelmi lehetőségek megismerteté-
se), gazdasági (például: cégalapítási és irányítási ismeretek) 
aspektusaival kapcsolatban is praktikus tudást biztosítanak.
Innovációs workshopok, műhelymunkák, melyeken szakér-
tők irányításával közös gondolkodás keretében történik valós 
és fiktív innovációs folyamatok megvitatása. modellezése.
Innovációs jó gyakorlatokról információk közreadása (papír 
alapú vagy internetes kiadványok, kisfilmek, blog bejegyzé-
sek, fórumok keretében).
Ingyenes innovációs tanácsadás, mely során az innovációval 
kapcsolatos jogi, gazdasági, műszaki stb. kérdések esetében 
kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők. E tanácsadás megtör-
ténhet személyes tanácsadó közreműködésével, de a „tipi-
kus” esetek, a gyakran ismételt kérdések (GYIK) alkalmával 
akár online tanácsadó felület révén is.
Innovátor Kör működtetése, ahol az érdeklődők klub-jelleg-
gel rendszeresen találkozhatnak és formális, illetve informá-
lis programok, eszmecserék során cserélhetik ki innovációk-
kal kapcsolatos ismereteiket.
Innovátorok, s leendő innovátorok társadalmi felelősségvál-
lalásra ösztönzését segítő programok megvalósítása, médi-
atartalmak közreadása – nemcsak pedagógiai/andragógiai, 
hanem nemzeti érdek is egyben! 
Mentorprogramok biztosítása.  A mentoroktól olyan felada-
tok várhatók el, mint: kapcsolatkeresés a bevont személyek-
kel, konzultációs lehetőség biztosítása a bevont felnőtteknek, 
a bevont fiatalok önismeretének és személyiségének alakítá-
sa, valamint társas támasz, pályaorientációs tanácsadás, ku-
tatás-fejlesztés-innováció (K+F+I) tárgyú tanácsadás, üzleti 
tanácsadás biztosítása számukra. 
Gyakornoki program biztosítása. Sikeres innovátorok valódi 
vagy fiktív innovációs tevékenységekbe vonják be a résztve-
vőket, akik így közvetlen részesei, megtapasztalói lehetnek 
az innovációs folyamatnak. Napjainkban a felsőfokú képzés 
keretében is egyre népszerűbb duális képzések kedveznek az 
egyetemek és a cégek közötti innovációs, illetve innovációra 
szocializáló együttműködések megvalósulásának (1. táblá-
zat).

Az innovációra nevelés: 
A felnőttkori tehetséggondozás egyik sarokpontja

Dr. Mező Ferenc – Dr. Mező Katalin

1. ábra: Tehetségpontok életkor szerinti célcsoportonkénti eloszlása 
2018. májusában (forrás: Net1 alapján a Szerzők)

1.táblázat: Egyetemek és vállalkozások kapcsolata 
(Forrás: Inzelt, 2004, 874. o. alapján a Szerzők)
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Innovációra nevelő, fiktív vagy megtörtént innovációs folya-
matokat modellező online játékok fejlesztése és közreadása 
lehetővé teheti az élményszerű, autodidakta tanulást (Mező 
K, 2016). Innovációs jó gyakorlatokat bemutató, innovációra 
ösztönző televízión keresztül közvetített ismeretterjesztő és/
vagy szórakoztató műsorok társadalmi méretekben befolyá-
solhatják az innovációs hajlamot, teljesítményeket. Mind a 
képzések, mind a fórumok, tanácsadásra törekvő kezdemé-
nyezések lényeges eleme lehet az érdeklődők tájékoztatása 
és felkészítése a szellemi tulajdonvédelmet, a szabadalomku-
tatást, s a szabadalmaztatást, a védjegykutatást és a védjegy-
bejelentést, a formavédelmet stb. érintő kérdésekkel, proto-
kollokkal kapcsolatban. Jó gyakorlatnak tekinthető továbbá 
az induló, innovatív vállalkozásokat segítő inkubátorházak 
működtetése (2. táblázat).

Az innovációra ösztönző tehetséggondozás finanszírozása
Az innováció a legtöbb esetben komoly saját tőke bevonást, 
kölcsön- és hitelfelvételt vagy befektetői kört érintő anyagi 
ráfordítással jár, s az innovációra ösztönző tehetséggondozás 
finanszírozása sem feltétlenül költségmentes. Emlékezzünk 
azonban három évtized távlatából is Báthory Zoltán (1989, 
406. o.) szavaira: „A tehetségnevelést (…) ráfordításként is 
felfoghatjuk, ami az emberi agy szürkeállományában térül 
meg”.  S vegyük hozzá Gallagher (1979) mintegy negyven 
éves felvetését: vajon mibe kerül egy soha fel nem fedezett 
gyógyszer, vagy egy meg nem írt szimfónia?

A felnőttkori, innovációra ösztönző tehetséggondozás finan-
szírozási lehetőségei a következő pontokban foglalhatók ösz-
sze: 

• Konkrét innovációk megvalósítására vonatkozó pályá-
zati lehetőségek magán személyeknek, szervezeteknek 
(ilyenek vannak, de a jövőben is szükségesek);

• Innovátorokat támogató ösztöndíjak, elismerések (ilye-
nek is vannak, s a jövőben is szükségesek);

• Felnőttkori tehetséggondozást, - tanácsadást folytató 
szervezeteket segítő pályázati lehetőségek (nemcsak 
egyetemistáknak, vagy fiatal felnőtteknek, hanem akár 
időskorúak számára is a Life Long Learning eszméjéhez 
igazodva). Jó példa az ilyen jellegű segítségre a Nemzeti 
Tehetség Programnak „A hazai és határon túli pályakez-
dő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű inno-
vációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésé-
nek támogatása” címmel meghirdetett pályázata. 

• Vállalati CSR-ban rejlő lehetőségek feltárása, hasznosí-
tása (a szervezetek proaktív társadalmi felelősségvállalá-
si tevékenységével kapcsolatban lásd: Bene, 2016; Lázár 
és Bene, 2017). 

• Befektetői vagy szponzori körök szervezése, működteté-
se és kapcsolatteremtés e körök és az innovátorok között.

• Innovációkból keletkező bevételek visszaforgatása ön-
képzés céljából.

• Civil szervezetek számára adható 1%-os adó felajánlás-
ból származó bevétel.

Összefoglalás: A hazai tehetséggondozási gyakorlat első-
sorban a köznevelés végéig, jó esetben fiatal felnőttkorig 
kínál tehetségsegítő szolgáltatásokat. Ez azt is jelenti, hogy 
az ország népességének egy több millió főt számláló felnőtt 
sokasága számára alig kínálnak szervezeteink tehetségsegítő 
szolgáltatást, programot. Sajátos módon éppen a produktív 
teljesítményekre már/még képes felnőtt és idős korosztály 
számára vagyunk adósak tehetségsegítő programokkal. A 
felnőttkori tehetséggondozás jellemzője, hogy a képzésen 
túl, már konkrét produktumokat, innovációkat eredményező 
jellegű lehet. Az innovációra nevelés így a felnőttkori tehet-
séggondozás egyik sarokpontjának tekinthető. Mindez for-
dítva is igaz: a felnőttkori tehetséggondozásra, mint a nemze-
ti innovációs stratégia lényeges elemére kellene gondolnunk. 
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A szerzők
Dr. Mező Ferenc 

dékáni feladatok ellátásával megbízott dékánhelyettes, egyetemi docens 
Eszterházy Károly Egyetem Eger 

Dr Mező Katalin 
Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 

Gyógypedagógiai Intézet, adjunktus

2. táblázat: Az inkubátorházak szolgáltatásai 
(Pakucs és Papanek, 2006, 138.o. alapján)

*A hazai gyakorlat szerint az inkubátorház a bérlőinek a helyiségeket évenként csökkenő mértékű bérleti 
díjkedvezménnyel nyújtja, bizonyos szolgáltatások (pl. tárgyalóterem használata) akár ingyenesek is lehetnek.

Rendkívüli lélek, rendkívüli sorsot érdemel. 
(Seneca, Kr.e.4 – Kr.u.65., római filozófus, író, államférfi.)
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Kilenc tehetségtámogató vállalat és vállalkozó vehette 
át a Genius Loci Díjat 2018. április 20-án. A Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) 
azokat a gazdasági szereplőket ismeri el a díjjal, ame-
lyek a társadalmi felelősségvállalási programjukban 
kiemelten támogatják a tehetséggondozást.

A Matehetsz által 2015-ben megalapított díjat eddig 
39 vállalat és egyéni vállalkozó vehette át. A tehetség-
gondozás ügyének fontos előrehaladása, hogy a vál-
lalatok társadalmi felelősségvállalási programjaiban 
egyre több helyen jelenik meg a fiatal tehetségek tá-
mogatása.  Idén a hazai és határon túli tehetségháló-
zatból beérkezett jelölések és a Matehetsz által felkért 
ötfős zsűri döntése alapján három kategóriában, össze-
sen kilenc vállalkozás érdemelte ki az elismerést. 

Az ünnepélyes díjátadóra a budapesti Larus Rendez-
vényközpontban került sor, melyen Kisgyőri Roland, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának Esélyterem-
tési Főosztályvezetője mondott köszöntőt. Beszédében 
kiemelte az idén 10. születésnapját ünneplő Nemzeti 
Tehetség Program köznevelésben végzett eddigi sike-
res tehetségtámogató tevékenységét, valamint felhívta 
a jelenlévők figyelmét, hogy a vállalati támogatásnak 
köszönhetően jelentősen javul a tehetségprogramok 
fenntarthatósága és erősödik a tehetségbarát társada-
lom is.

A Genius Loci elismerés szeretné felhívni a figyelmet 
azokra a példaértékű innovatív kezdeményezésekre 
és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel az üzleti 
vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak környe-
zetükben a tehetségsegítő intézmények, szervezetek 
munkájához, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásá-
hoz, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet 
kialakításához.
A Genius Loci Díj díjazottjai 2018-ban:
Helyi kategória: metALCOM Távközlési és Rendsze-
rintegrációs Zrt; Oroszlányi Szolgáltató Zrt; Szabados 
László
Regionális kategória: Master Good Cégcsoport; Fil-
leck Kft; Simon István egyéni vállalkozó; SMP Solu-
tions Kft.
Nemzeti kategória: BEIERSDORF Kft; Paul Baan, a 
Noaber Alapítvány alapítója 
 
Az ünnepséget a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
létrehozott Felfedezettjeink díj egyik idei díjazottjá-
nak, Dolfin Benedeknek (16 éves) 
Budapest, magántanuló, a Zenea-
kadémia növendéke) csellójátéka 
színesítette.
  
A díjjal és a korábbi díjazottakkal 
kapcsolatban minden információ 
megtalálható a Matehetsz által 
működtetett tehetseg.hu webolda-
lon

Fotók: Sarkadi Eszter Mirka

A program a Tehetségek Magyarországa EFOP 
3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt projekt biztosí-
totta forrásból, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetség szervezésében valósul meg.

Genius Loci elismerésben részesített gazdasági 
szereplőket a Matehetsz 

forrás: tehetseg.hu

Magyar Pedagógiai Társaság Hajdú – Bihar megyei tagozat és a 
debreceni Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület közös szerve-
zésű tanodai programján vettem részt Toldon, egy 300 fős zsák-
településen. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű roma 
gyerekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel dolgoznak, egyénre sza-
bottan. Minden tanulónak van mentora, fejlesztési terve. Legfon-
tosabb fejlesztési területek, projekrendszerben: olvasási motivá-
ció, szövegértés, matematika, idegen nyelv (angol és német). 
Szabadidős tevékenységeik változatosak, de kettőt érdemes ki-
emelni: 2013-tól foglalkoznak társasjáték-pedagógiával, amely 
országosan elismert. Disputa klubjuk is működik, jelenleg két 
korosztállyal, itt elsősorban vitakultúra-fejlesztéssel foglalkoznak.
A Tanoda önkéntes kezdeményezésből nőtte ki magát. Az iskolai 
szünetekhez 5-6 egyhetes napközis tábort szerveznek Toldon, ahol 
a szabadidős tevékenységek, az informális tanulás kerül előtérbe. 
Szakmai munkájuk a ped2.hu oldalon található.
Bepillantást nyerhettünk a Tanoda gyakorlati munkájába. Kalau-
zunk Lencse Máté pedagógus, szakmai vezető volt, aki szívvel – 
lélekkel végzi feladatát. „Lánglelkű”, pesti fiatalember, aki hetente 
kétszer leutazik szinte a világ végére, Tordára. 

Láthattunk számítógépes foglalkozást, tornát egy vak kislánnyal, 
s megnézhettük a roma fiatalasszonyokat, miközben éppen csodás 
Mesedobozokat festettek, illetve társasjáték elemeit készítették 
eladásra. Megtekintettük a konyhát is, amiben hagyma és sze-
der lekvárt főztek ősszel a roma asszonyok, szintén értékesítésre. 
Mindenhol példás tisztaság, de rendkívül puritán körülmények 
fogadtak bennünket. Ezt a munkát empátiával, szeretettel, elhiva-
tottsággal, nagy pedagógiai hittel és természetesen magas szakmai 
felkészültséggel lehet végezni.
Az eredmények lehet, hogy csak évtizedek múlva jelentkeznek. 
Mi az, amiben véleményem szerint a legtöbbet adja? A m o t i v á 
c i ó. A motiváció felkeltése, szocializálódás, közösségi értékek te-
remtése, ami fontosabb, mint egy kigondolt tudáslista elsajátítása.
Munkájuk egyben a tehetségek felismerésére, fejlesztésére és fo-
lyamatos figyelemmel kísérésére is irányul. Sokoldalú képesség-
fejlesztést végeznek. További lelkes, eredményes munkát Toldi-
sok!

A szerző
az MTT Tanítói Szekciójának vezetője

A Toldi Tanodában jártunk
Némethné Dávid Irén



Tehetség  17  2018/2. szám

Idén kilencedik alkalommal, 2018. március 24-én ren-
dezte meg hagyományos éves díjátadó ünnepségét a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Ma-
tehetsz).

 Az ünnepélyes díjátadó a tehetséggondozás főszerep-
lőivel indult: a fiatalok fejlődését és előmenetelét hiva-
tott támogatni a „Felfedezettjeink” ösztöndíjpályázat. 
A felhívásra minden évben a Matehetsz tehetséghá-
lózatának intézményei, a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
nács (NTT) 51 tagja és a Matehetsz 38 tagszervezete 
nyújthatnak be ajánlást. A pályázatra 5 és 25 év közöt-
ti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok jelentkez-
hetnek az intézmények munkatársainak ajánlásával.
 
Idén nyolcan vehették át a „Felfedezettjeink 2018” pá-
lyázatának díját. A fődíjat Kluge Ida Berta (rajztehet-
ség, 14 éves, Székesfehérvár) vehette át. Különdíjban 
részesült Gaál Zsóka (sakktehetség, 11 éves, Ajka). 
Megosztott fődíjban részesült Gajda Gergely (sejt-
biológus hallgató, 22 éves, Szeged), Gál Réka Ágo-
ta (előadóművész, 18 éves, Hetény), Kovács Zsófia 
(szertornász, 18 éves, Dunaújváros), Molnár Áron 
(természettudományos feltaláló, 20 éves, Pusztasza-
bolcs), Pándy Maximilián (robotprogramozó, 15 éves, 
Kassa) valamint Szőcs Boróka (kutató, 20 éves Maros-
vásárhely). Az ösztöndíjjal járó elismeréseket Balogh 
László, a Matehetsz elnöke, valamint az EMMI kép-
viseletében Kisgyőri Roland, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályának főosz-

tályvezetője adta át. Idén kiemelten magas számban 
érkeztek be pályázatok a Felfedezettjeink ösztöndíjra, 
ezért a Matehetsz úgy döntött, hogy az idei díjazottak 
mellett további tíz tehetséges fiatalt hív meg a most futó 
pályázati programjaiba. A „Magyar Tehetség Nagykö-
vete” cím fontos szolgálat és feladat, melynek célja, 
hogy segítsenek megteremteni és fenntartani a tehet-
ségbarát társadalom és a tehetséggondozás, mint kö-
zös, nemzeti ügy üzenetét. Olyan elismert, saját szak-
területükön sikeres kiválóságok kapnak felkérést, akik 
eddigi tevékenységükkel, példás életvitelükkel méltán 
képviselik a tehetségsegítés fontosságát. Dr. Sulyok 
Katalin – a Tehetségnagykövet-választó Tanács elnöke 
mutatta be az idei nagyköveteket. A három évre szóló 
megbízatást Kovácsné dr. Nagy Emese – iskolaigazga-
tó, KIP Központ igazgató, Orosz Lajos festőművész, a 
Közszolgálati Egyetem Kiválóság Központjának igaz-
gatója és Dr. Pléh Csaba akadémikus, Széchenyi-díjas 
magyar pszichológus, nyelvész vette át. A hagyomá-
nyokhoz híven, a Kárpát-medencei Tehetségnapon 
kerültek átadásra a Tehetségek Szolgálatáért járó élet-
mű, éves és közösségi díjak. Az elismerést a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács ítéli oda olyan személyeknek, 
akik a fiatal tehetségek felkarolása terén végzett önzet-
len és eredményes munkájukkal mindannyiunk számá-
ra példát mutatnak. A díjakat Szendrő Péter professzor, 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke, a Kitünte-
tési Bizottság elnöke adta át. Tehetségek Szolgálatá-
ért életműdíjat kapott: Pintérné Grundmann Frida és 
Révész György. A Tehetségek Szolgálatáért éves díjat 
Szántó Judit, Váradi Natália és Dancsó János kapta. A 
Tehetségek Szolgálatáért közösségi díjat idén a külö-
nösen sokirányú tehetségsegítő munkát végző Magyar 
Innovációs Szövetségnek ítélték oda, az elismerést Pa-
kucs János tiszteletbeli elnök vette át. Az ünnepélyes 
díjátadóról készült hangulat videó a Matehetsz hivata-
los Youtube csatornáján (Tehetség Csatorna) elérhető 
és megtekinthető. 

Fotó: Mayer András

A program a Tehetségek Magyarországa EFOP 
3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt projekt biztosí-
totta forrásból, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetség szervezésében valósult meg.

Felfedezett fiatalok, tehetségnagykövet felkérésék és a te-
hetségek szolgálatáért díjak átadása

Fontos elismeréseket adott át ez évi Tehetségnapján a Matehetsz
 

forrás: tehetseg.hu

Míg élsz küzdve remény, gond, félelem és harag közt, mindig hidd, 
hogy a fény aznap gyullad ki utolszor. 

(Horatius, Kr.e. 65-8, a legnagyobb római lirikus.)
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Bevezetés
A beszámoló a hagyományokkal össz-
hangban most is öt nagy területre terjed 
ki. I. Szervezettség, taglétszám. II. Az 
Elnökség és a Közgyűlés munkája. III. A 
tartalmi munka főbb elemei, eredményei. 
IV. Gazdasági tájékoztató. V. A 2018-as év 
főbb feladatai

I. Szervezettség, taglétszám 
Szénási Istvánné titkár kitartó tag-fel-
derítő munkájának köszönhetően 2016. 
óta elkezdtük küldeni a Tehetség folyó-
iratunkat az így felderített több mint 300 
személynek, valamint a meghívóinkat is 
rendezvényeinkre. A 2016. 4. számban 
pedig kiküldtünk mindenkinek egy felhí-
vást, hogy a jövőben csak akkor tudjuk 
ingyenesen küldeni a folyóiratunkat, ha 
befizetik a 2017-es tagdíjat. E mozgósí-
tás alapján 2017-ben közel 200 személy 
és intézmény fizetett tagsági díjat, ez kb. 
kétszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek! A 
tagok számát tekintve a területi megosz-
lás továbbra is egyenetlen, az élenjáró 
területek az aktív közreműködők létszá-
ma alapján most is: Hajdú-Bihar megye, 
Budapest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
és Szabolcs-Szatmár megye. Az új tagok 
más területekről is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munká-
ja. Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. 
Ezeken az üléseken az Alapszabályból fa-
kadó napirendek szerepeltek. Összesen 20 
fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. 
Ezek közül a következőkben csak a leg-
fontosabbakat emeljük ki, ezek jelzik 
az Elnökség elmúlt évi munkájának bá-
zis-elemeit: 
• A MTT Alapszabályának módosításá-

ból fakadó új helyzet elemzése, a veze-
tési struktúra továbbfejlesztésének ten-
nivalói a Választmány megszüntetése 
után. 

• A 2017. évi Közgyűlés előkészítése, az 
Elnökség Közgyűlés elé terjesztendő 
beszámolója a 2016. év munkájáról, a 
MTT közhasznúsági jelentése. 

• A közgyűlési tisztújítás lebonyolításá-
nak terve. 

• Az Elnökség új munkamegosztása, ülé-
sezési rend, a következő hónapokban 
megvitatásra kerülő fontosabb témák 
megtervezése. 

• A szekciók munkájának koordinálása, 
segítése az aktuális helyzethez igazo-
dóan.

• A MTT gazdasági helyzetének stabili-
zálása, új források feltárása. 

• A Szakmai Tanácsadó Testület összeté-
tele, működési rendje.

• Terv a Tehetség folyóirat indulása 25. 
évfordulójának megünneplésére. 

• A MTT tagsági listájának pontosítása. 

• A MTT-ről szóló új tájékoztató szóró-
anyagok; -„Tehetségekért” MTT kitün-
tetés odaítélése. 

• Javaslat tehetséggondozó intézmények, 
civil szervezetek stb. kiemelkedő mun-
kájának elismerése céljából odaítélhető 
„MTT Elismerő Oklevele” kitüntetés 
megalapítására.

Az elnökségi üléseken az elmúlt évben 
38 (!)  határozatot hoztunk, ez messze 
meghaladja a korábbi éves átlagokat. En-
nek két fő oka van: egyrészt a Civil Tör-
vény értelmében a Választmány – mint 
döntéshozó szerv - a továbbiakban már 
nem működhetett 2016 őszétől, így az 
Elnökségnek át kellett vennie feladatokat 
a Választmánytól az irányító munkában. 
Másrészt a 2017 májusában megválasz-
tott új Elnökség célul tűzte ki, hogy ala-
pos elemzés alá veszi a MTT munkáját 
– a tehetséggondozást érintő megváltozott 
társadalmi, szakmai körülményekkel ösz-
szhangban. (Erről részletesebben a III. fe-
jezetben írunk.) Mind az Elnökség, mind 
a Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a 
Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” 
rovatban. Az Elnökség elmúlt évi hatá-
rozatai közül kiemelendő, hogy 2017. 
március 1-i ülésén hozott 2017./4. számú 
határozatával a fiatalok tehetséggondo-
zása érdekében végzett tevékenység elis-
meréseként, szervezetek (intézmény; civil 
szervezet, gazdasági társaság stb.) mega-
lakításának kerek évfordulója alkalmából 
odaítélhető: a „Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság Elismerő Oklevele” kitün-
tetést alapított.
A Közgyűlés egy rendes ülést tartott. 
Ezen a következő napirendek szerepeltek: 
• Az Elnökség beszámolója a MTT 2016. 

évben végzett szakmai munkájáról. 
• A Társaság 2016. évi gazdálkodási be-

számolója.  
• A MTT közhasznúsági jelentésének el-

fogadása. 
• Az Alapszabály módosítása a Fővárosi 

Törvényszék 2017. március 22-én kelt 
levelében megfogalmazottak alapján. 

• Tisztújítás; egyebek. 
A Közgyűlésen 9 határozat született. A 
Közgyűlés elfogadta a MTT 2016. évi 
szakmai és gazdálkodási munkájáról a 
beszámolót, majd határozatban rögzítet-
te a 2017. évi főbb feladatokat. Itt is tá-
jékoztatjuk a MTT- tagságot, hogy a 
több éve tartó Alapszabály-módosítási 
folyamatunk a Fővárosi Törvényszék-
től érkezett „elfogadó” Végzéssel 2017. 
november 10-én lezárult. Az új Alap-
szabályunk olvasható a Honlapon. (www.
mateh.hu) A Közgyűlés által megválasz-
tott új Elnökség névsora és az elnökségi 
munkamegosztás a Honlapon a „Tisztség-
viselők” rovatban olvasható.

III. A tartalmi munka főbb elemei, 
eredményei
A tartalmi munkánk kereteit a korábbi 
évekhez hasonlóan elsősorban szakmai 
konferenciáink, több szekció tartalmas 
tevékenysége, kommunikációs eszköztá-
runk fejlesztése, valamint tovább gazda-
godó külső szakmai kapcsolataink, más 
szervezetekkel lebonyolított közös prog-
ramjaink jelentették. Ezek közül a leg-
fontosabbakat az alábbiakban emeljük ki. 
Két terület fejlesztése azonban kiemelt 
figyelmet kapott az új Elnökség tervei 
között: egyrészt a szekciók munkájának 
magasabb szintű koordinálása, segítése az 
aktuális helyzethez igazodóan, másrészt a 
szakmai munkánkat jelentősen befolyáso-
ló gazdasági helyzetünk stabilizálása, új 
források feltárása. A szekciók munkájá-
nak továbbfejlesztéséhez kapcsolódóan 
az új Alapszabályban rögzített Szakmai 
Tanácsadó Testületet hozott létre az El-
nökség.  Összetételét a következőkben 
határoztuk meg: az SZTT tagjai – funkci-
ójukból fakadóan az Alapszabály szerint 
- a szekciók vezetői (11 fő), valamint fel-
kérésre kerülnek az Elnökség által a ko-
rábbi választmányi tagok (6 fő), s további 
hat szakembert választottunk tagnak. A 23 
fős SZTT névsora ugyancsak megtalálha-
tó a MTT - Honlap „Tisztségviselőink” 
rovatban. Az SZTT 2017. október 4-én 
tartotta alakuló ülését Turi Katalin alel-
nök asszony vezetésével, aki az Elnökség 
felkérésére a jövőben irányítja e testületet. 
Ennek az értekezletnek a javaslatai az el-
nökségi ülés elé kerültek, s a javaslatokat 
az Elnökség elfogadta, ezek alapján konk-
rét feladatokat magába foglaló cselekvési 
terv készült. A gazdálkodásunk stabi-
litása is fontos tényező munkánkban, 
ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás 
alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi 
tagot, hogy gyűjtsenek össze ötleteket, 
javaslatokat – mások bevonásával is – a 
MTT gazdasági helyzetének megerősíté-
sére. Ennek cselekvési terve elkészült a 
2017 decemberi elnökségi ülésre, a meg-
valósítás elkezdődött.
1. Országos szakmai konferencia, terüle-
ti, szakmai szervezeteink munkája
Az elmúlt év rendezvényei közül külön 
említést érdemel a 2017. április 7-8-
án, Kazincbarcikán megrendezett Ke-
let-Magyarországi Tehetségfejlesztési 
Konferencia, amelyet a Tompa Mihály 
Református Általános Iskola, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság Kelet-Ma-
gyarországi Tagozata, a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai- Pszichológiai Tanszéke 
és a Magyar Tehetségsegítő Szerveze-
tek Szövetsége közösen szervezett meg. 
A rendezvény keretében történt Mönks 
professzornak a köszöntése a 85. szüle-
tésnapja alkalmából. A 200 szakember 
részvételével lebonyolított nagysikerű 

Az elnökség közgyűlési beszámolója
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2017. évi munkájáról
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konferenciáról külön beszámolóban olvas-
hatnak az érdeklődők a Tehetség folyóirat 
2017.1. számában, valamint a Honlapun-
kon, s megjelent itt több prezentáció is ta-
nulmány formájában.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
28. Országos Konferenciája 2017. szep-
tember 22-23-án, Szarvason, a Benka 
Gyula Evangélikus Általános Iskolában 
került megrendezésre, több szervezet és 
intézmény, valamint szép számú szponzor 
támogatásával: Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége, Szarvas Város 
Önkormányzata, Magyarországi Evan-
gélikus Egyház, Szent István Egyetem 
Tessedik Campus, Szarvasi Evangélikus 
Ótemplomi Gyülekezet, hogy csak a leg-
fontosabbakat említsük. Ezúton is köszön-
jük a segítséget a nagysikerű konferenci-
ánk megrendezéséhez! A nagy érdeklődés 
közepette – 230 szakember vett részt a két-
napos programon - lebonyolított konferen-
ciáról részletes beszámoló és az elhangzott 
prezentációk tanulmány-változata megta-
lálható a Tehetség folyóirat 2017.3. szá-
mában, valamint a MTT- Honlapon.
A szekciók munkájában hasonló volt a 
helyzet az utóbbi két évhez: a Nyugat-du-
nántúli szekció, a Kelet-magyarországi, 
valamint a Kémiai és környezetvédel-
mi és a Felsőoktatási szekciók voltak a 
legaktívabbak. Sajnos, hétköznap szinte 
lehetetlen programot szervezni a pedagó-
gusoknak és más tehetséggondozó szak-
embereknek, így beszűkült a mozgáste-
rünk! Mindezzel együtt is a figyelmébe 
ajánljuk most is a szekciók vezetőinek a 
Választmány 2011. októberi határozatát: 
„Minden szekciótól kérjük, hogy évente 
minimum vagy egy nagyobb konferenci-
át (50 főt meghaladó), vagy két kisebbet 
(50 fő alatti) rendezzen a szakmai munka 
továbbfejlesztése érdekében.” Ezekbe a 
programokba célszerű bevonni az újonnan 
végzett tehetség-szakvizsgás pedagóguso-
kat is. Ezúton is köszönjük a szekcióve-
zetők áldozatos, lelkiismeretes munkáját. 
Ahogy azt fent már jeleztük, az Elnökség a 
jövőben kiemelt figyelmet fordít e munka 
segítésére, erre elkészült a cselekvési terv 
is.  Nem örvendetes az a hír, hogy az El-
nökség a működési feltételek (az országos 
helyzet bizonytalanságaiból fakadó)  hiá-
nya miatt  határozatlan időre felfüggesztet-
te   a Versenyszervezői szekció tevékeny-
ségét.
2. A kommunikációs eszköztárunk két fő 
bázisa. a Tehetség folyóirat és a MTT- 
Honlap kiegyensúlyozottan, magas szín-
vonalon működött 2017-ban is.
Amint azt folyamatosan olvashatjuk is - 
a Tehetség folyóirat továbbra is magas 
szakmai színvonalon jelenik meg, köszön-
hetően elsősorban Százdi Antal felelős 
szerkesztő úr lelkiismeretes munkájának, 
köszönjük neki ezúton is! Ugyancsak 
köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a 
nyomdai kivitelezés megszervezésében 
vállalt szerepet. Ahogy azt már jeleztük, 
2014 végén új helyzet teremtődött azzal, 
hogy az Apáczai Kiadó állami tulajdonba 
került, ezért a Tehetség folyóirat további 

kiadását is meg kellett oldanunk. A Vá-
lasztmány egyhangúlag úgy döntött még 
2014 végén, hogy saját finanszírozásból 
továbbra is kiadja a folyóiratot,  a miskolci 
Wondex Kiadóval  történő együttműködés 
keretében. A Kiadóval való együttműkö-
dés azóta is nagyon harmonikus. Az ön-
álló kiadás finanszírozását két évig bírta a 
MTT költségvetése, rendesen ki is ürült a 
kassza. A helyzet anyagiak szempontjából 
az „utolsó pillanatban” szerencsésen válto-
zott: 2016-ban szerződés jött létre a Ma-
tehetsszel, amely keretében szakmailag és 
anyagilag is támogatják a folyóirat kiadá-
sát. A Tehetség folyóirat indulása 25. év-
fordulójának megünneplését előkészítet-
tük 2017-ben, a közelmúltban megjelent a 
hallatlanul színvonalas jubileumi kiadvány 
(2018./1. szám), és konferencia keretében 
(2018. április) is emlékeztünk az elmúlt 25 
évre.  Ennek részleteiről a következő évi 
beszámolóban adunk információkat.
A MTT Honlap tartalmában tovább 
gazdagodott, színesedett: folyamato-
san ad aktuális információkat Magyar 
Tehetséggondozó Társaság munkájáról, 
valamint a Nemzeti Tehetség Program 
megvalósításához kapcsolódó más fontos 
információkat is közöl. A MTT- ről szó-
ló új tájékoztató anyagok egyike, a bő-
vebb változat elkészült, ezt az Elnökség 
elfogadta, s már olvasható is a „Rólunk” 
rovatban. (A nyomtatásban megjelenő rö-
videbb szóróanyag elkészítése folyamat-
ban van, ez is felkerül majd a Honlapra.) 
A tartalmi bővítésből ki kell emelni: a 
„Tehetség szakirodalom” főrovatunk is 
tovább bővült, a gyűjtést tovább folytat-
juk.  A MTT- Honlap magas színvonaláért 
és kiegyensúlyozott működéséért ezúton 
is köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin 
alelnök asszonynak és Varga Árpád ta-
nár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és 
rendszergazdájának.
3. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a 
Matehetsszel, a Tehetségügyi Koordiná-
ciós Fórummal 2017-ben is sokszálú volt 
szakmai együttműködésünk.  Nagy lét-
számban van – általunk küldött vagy más 
szervezetek által megválasztott – MTT- 
tag   ezen testületekben, a szakmai mun-
ka  irányításában országosan tovább nőtt 
szerepünk. Jelentős részt vállalt az elmúlt 
évben is a MTT tagsága anyagok, tervek, 
kiadványok készítésében, konferenciák 
szervezésében, lebonyolításában, pályáza-
tok értékelésében, akkreditációs folyama-
tokban stb. Bajor Péter, a MATEHETSZ 
ügyvezető elnöke különös figyelmet fordít 
a MTT- val való hatékony szakmai együtt-
működésre, s egyben munkánk anyagi tá-
mogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a 
sokoldalú támogatást.
4. Szakmai együttműködés a nevelési-ok-
tatási intézményeket irányító minisztéri-
ummal
A tehetséggondozást érintő fontos kor-
mány-, illetve minisztériumi dokumen-
tum-tervezetekről az elmúlt évben is folya-
matosan kérte az EMMI véleményünket. 
Ezen kapcsolaton túl a 3. pontban jelzett 
szerveződések tagjaiként is sokoldalú az 

együttműködésünk az irányító minisztéri-
ummal.
5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, 
Erdély, Felvidék, Kárpátalja
 Konferenciákon, továbbképzéseken, 
műhelyfoglalkozásokon való részvétel, 
tapasztalatcserék és más közös progra-
mokban realizálódott e kapcsolatot. Ezen 
a téren fontos tovább erősíteni munkánkat!

IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzeté-
ről és gazdálkodásáról, melyről Szénási 
Istvánné titkár számolt be. 

V. Főbb tennivalók a következő évben.
• A bővített létszámú (11 fő) Elnökség 

munkájának erősítése, az új munkameg-
osztás szerinti feladatok színvonalas 
megoldása.  

• A szekciók munkájának hatékony ko-
ordinálása, intenzív segítése az aktuális 
helyzethez igazodóan.  

• A MTT gazdasági helyzetének stabilizá-
lása, új források feltárása folyamatosan. 

• A Szakmai Tanácsadó Testület hatékony 
működtetése. 

• A MTT-honlap tartalmi gazdagításának 
folytatása.  

• A szervezettség erősítése: a jelenlegi 
taglétszám növelése, különösen a du-
nántúli és dél-alföldi területeken. 

• A Nemzeti Tehetség Program megvaló-
sításában való további intenzív közre-
működés.  

• Továbbra is széleskörű szakmai együtt-
működés a kormányzati és minisztériu-
mi szervekkel tehetség-ügyben. 

• A határon túli magyar tehetség-szerve-
zetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok 
bővítése. 

• További harmonikus együttműködés a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal és a 
Matehetsszel, kiemelten a „Tehetségek 
Magyarországa” célkitűzéseinek meg-
valósítása céljából. 

Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el az Elnökség 

beszámolóját a 2017. évi munkáról.
2. A Közgyűlés fogadja el a gazdálko-

dásról szóló tájékoztató jelentést.
3. A Közgyűlés fogadja el és határozat-

ban rögzítse a 2018. évi főbb felada-
tok kereteként az V. pontban megfo-
galmazottakat.

2018. május 16.                                                                        
Az Elnökség nevében: 

Dr. Balogh László elnök s.k.   

KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a fenti há-
rom határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, így azok határozati rangra 
emelkedtek.

2018. május 26.                        
        

Bohdaneczky Lászlóné dr. s.k.                                   
Dr. Balogh László  s.k.
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A mindennapi pedagógiai munkában 
gyakran találkozhatunk azzal a jelen-
séggel, hogy egy osztályban kellene 
meghatároznunk, mérhető paraméte-
rek alapján, azokat a tanulókat, akik 
potenciálisan rendelkeznek valami-
lyen területen a tehetségre utaló je-
gyekkel. Az ő speciális fejlesztésük a 
közösségen belül indokolt. A problé-
ma elméleti pedagógiai leírásához ve-
zetjük be a relatív tehetség fogalmát. 
Relatíven tehetségesnek tartjuk azokat 
a tanulókat, akik egy csoporton belül, 
a Renzulli modell jellemző területein 
az átlagos intervallum feletti értékeket 
mutatnak. Az átlagos intervallumot 
úgy határozzuk meg, hogy a számta-
ni középértéktől felfelé és lefelé egy 
szórásnyi távolságot adunk meg. Írá-
sunkban egy 36 ős tanodai csoport 
mérési eredményeit mutatjuk be. Ahol 
a mérés történt és ennek alapján a fej-
lesztés folyik a Nyíregyháza – sóstó-
gyógyfürdőn működő MEGNÖVÖK, 
TANODA. A programban a Vásáros-
naményi Petőfi Általános Iskola tanu-
lói vesznek részt hetente két délután.

Tanulási motiváció 
Az e-Dia mérések során az elsajátítási 
motivációt határoztuk meg a Szegedi 
Tudományegyetem Oktatáselméle-
ti Kutatócsoportja által kifejlesztett 
mérőeszközzel1. Az összeredmény a 
matematikai és az olvasási elsajátítási 
motívumokból tevődik össze, melyek 
a számolás és az olvasás gyakorlására 
irányuló késztetést, mint intrisic mo-
tivációt jelenti. A tanulók egyidejűleg 
olvashatták az állításokat (ötfokozatú 
Likert-skálán és hallották fülhallgatón 
is, így a gyengébb olvasási képessé-
gekkel rendelkezőknél is megbízható 
a motivációs eredmény. D. Molnár 
Éva vizsgálatai szerint az elsajátítási 
motívum erősen korrelál a tanulmányi 
átlaggal (r=0,5)2.  

1 Józsa Krisztián, Hricsovinyi Julianna és 
Szenczi Beáta (2015): Számítógép-alapú Elsajátítási moti-
váció kérdőívek validitása és reliabilitása. In: Csapó Benő 
és Zsolnai Anikó (szerk.): Online diagnosztikus mérések az 
iskola kezdő szakaszában. Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet, Budapest. 123–146. http://edia.hu/sites/default/files/
books/42703_honlapra.pdf

2 D. Molnár Éva (2013): Tudatos fejlődés. Az 
önszabályozott tanulás elmélete és gyakorlata. Akadémiai 
Kiadó, Budapest.

Azért tartjuk fontosnak a motiváció 
e területének a kiemelését, mert akik 
itt magasabb értékeket érnek el, azok 
a jobb eredmények elérésére is törek-
szenek és szeretnek a tanodai foglal-
kozásokra járni, tehát erre építhetünk a 
fejlesztések során. A csoportból 11-en 
vannak az átlag felett. 

Intelligencia (Raven)
A foglalkozásokon részt vevő tanulók 
5 – 8 osztályosok, ezért az intelligencia 
mérésére olyan eljárásra volt szükség, 
amely az iskolai tudásanyagtól függet-
lenül méri az általános értelmességet. 
Ehhez Raven Standard Progresszív 
Mátrixok tesztjét választottuk. Ezzel 
azt a képességegyüttest tudjuk mérni, 
hogy a tanuló mennyire képes átlátni 
az ingereket, meglátni a köztük lévő 
összefüggéseket. A nyerspont infor-
mációt ad az iskolai munkához szük-
séges problémamegoldó gondolkodás 
és az analógiás következtetések szín-
vonaláról – ugyanakkor ez kevéssé 
függ össze a verbális intelligenciával. 
A csoportól 5-en tartoznak az átlag fe-
letti intervallumba.

Kreativitás jellemzői: originalitás
A kreativitás jellemzőit a divergens 
gondolkodási képességek segítségé-
vel határoztuk meg, ehhez Torrance 
körös tesztjét alkalmaztuk (35 kör, 5 
perces rajzolási idő). Az originalitás 
értéke a válasz statisztikai előfordu-
lásának mértékétől függ, a számérték 
azt mutatja, hogy a válasz mennyire 
szokatlan újszerű, ritka. A csoportból 

6-an tartoznak a realtív tehetség tarto-
mányába.

Kreativitás jellemzői: fluencia
A fluencia, mint mennyiségi mutató, 
az értékelhető válaszok számával mér-
hető – ez a rajzokhoz felhasznált körök 
mennyiségét jelenti.
Ezen a területen 8-an emelkednek ki.

Kreativitás jellemzői: flexibilitás
A flexibilitás azt mutatja meg, hogy 
a tanuló a feladatok megoldása során 
mennyire rugalmasan tud szemponto-
kat váltani, távoli asszociációkat ké-
pezni.
Itt 7 gyereket emelhetünk ki. 

Tehetségfejlesztés
A tehetségfejlesztésbe azokat a rela-
tíven tehetséges gyerekeket vontuk 
be, akik az öt terület valamelyikén a 
relatív tehetség kategóriájába esnek. 
Ők 23-an vannak (64%). A többiek 
számára a tanodai program keretében 
felzárkóztató foglalkozásokat tartunk. 
A következő mérési időpontban újra 
értékeljük a gyerekeket és ekkor van 
lehetőség az átkerülésre.
A relatív tehetségek fejlesztésének 
alapelve: azon a területen, területeken 
foglalkozunk velük, ahol kiemelked-
nek a többiek közül. A tanodai foglal-
kozásokon a részvétel nem kötelező, 
így a sikerélménnyel szeretnénk őket 
motiválni. Az elért eredmények transz-
fer hatása alapján várjuk a többi, ke-
vésbé fejlett területen a javulást.
A fejlesztéshez egy mátrixot készí-
tünk, melyben az öt területen relatíven 
tehetségeseket tüntetjük fel. 
Így egy területen fejlesztendő 52% (a 

A relatív tehetség
Sarka Ferenc – Dr. Schmercz István – Vasváry Zoltánné
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23 főt tekintve 100%-nak), két terüle-
ten 35%, három területen pedig 13%. 
Négy vagy öt területen, együttesen ki-
emelkedők nem voltak.

Összegzés
A programban részvevő gyerekeink 
nagy része hátrányos vagy halmozot-
tan hátrányos helyzete, jelentős há-
nyaduk cigány/roma nemzetiségűnek 
vallja magát. Ebben a közegben azért 
tatjuk lényegesnek a relatív tehetség 
fogalmának alkalmazását, mert a „te-
hetség” szó a tanulókra irányuló pozi-
tív attitűdöt vált ki a velük foglakozó 
pedagógusokból, így a munka is ered-
ményesebb lehet. 

a szerzők a TANODA programban dolgozó 
fejlesztő szakemberek:

- Sarka Ferenc 
matematika – fizika – pedagógia szakos ta-

nár a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
alelnöke

- Dr. Schmercz István 
CSc kémia-fizika-pedagógia szakos 

főiskolai tanár, Szent Atanáz Görögkatolikus 
Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza.

- Vasváry Zoltánné 
a Míg megnövök Alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke közoktatási szakértő a program 
vezetője

A program az EFOP 3.3.1-16-2017-00019 
számú pályázat támogatásával valósul 
meg

Pillanatképek a MEGNÖVÖK TANODA életéből

Anyanyelvi kommunikáció

Matematika kompetencia

Hatékony önálló tanulás

Szociális és állampolgári kompetencia

Én-kép önismeret Kompetencia fejlesztés 
táblajátékokkal

Gazdasági nevelés Sport – játék

A képek a Míg- megnövök alapítvány Nyíregyháza – sóstógyógyfürdői táborában készültek.
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  kreatív ötletekkel.

Testvérem és 
énmagam is-
k o l a k e z d é s e 
előtt édesanyám 
és édesapám is 
úgy gondolta, 
hogy a szlovák 
tanítási nyelvű 
alapiskola jobb 
lehetőségeket 

fog nekem biztosítani az életben. Saj-
nos, azt nem vették figyelembe, hogy 
a szlovák nyelv - amely persze nem a 
siker záloga – a magyar gyermek szá-
mára idegen nyelv. A testvérem nem 
állt ellen, ő jelenleg is szlovák nyel-
ven tanul – természetesen egy előny-
nyel, azzal, hogy anyanyelvi szinten 
tud magyarul, viszont – ha egy szép 
közhellyel szeretnék élni - szlovákul 
álmodik. 

Általában büszkén mesélem ismerőse-
imnek, hogy amikor hét éves voltam, 
én magam döntöttem el, hogy hová 
is szeretnék iskolába járni. Részben 
valóban így volt. Édesanyám hétéves 
gyermeke pedig mit sem gondolva az 
iskolakezdés előtt, toporzékolt és el-
lenkezett. Dönthet egy hétéves gyer-
mek egyáltalán? Máig nem értem, mi-
ért cselekedtem így, de egy dologban 
biztos vagyok: amit tettem, jól tettem! 
Immár tudom, hogy nem vesztettem 
vele semmit: épp ellenkezőleg. Ami-
kor még „kis” elsős voltam, az egyik 
történelem órán a tanárunk egy esz-
széíró pályázatot ajánlott éppenséggel 
a figyelmünkbe. Akkor még mit sem 
tudva, tettem egy próbát: érdeklőd-
tem, majd megtudtam, hogy a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából meghirde-
tett pályázat témáiból kellene egyet 
választanom. Az eredményhirdetéskor 
nem hangzott el a nevem, de megfo-
gadtam: következő évben újra indulok 
- tanárom biztatását követően - magyar 
lélekkel, magyar szellemmel. Így hát 
két hónapnyi felkészülést követően 

nekiláttam, hogy megírjam nemzete-
gyesítő gondolataimat, amiből később 
egy erős önigazolást kaptam: jó úton 
indultam el. S bár akkor még nem 
láttam túl a meg nem értett döntései-
men, de utólag tudatosítottam, hogy 
leginkább az vezérelt, hogy másokkal 
is megoszthassam az eszméimet. A 
könyvjutalom mellett sokkal, értéke-
sebb dolgokkal térhettem haza: vissza-
igazolással, kortársaim történeteivel a 
szívemben és egy átformált, újabb ér-
tékrendszerrel. Hazatérvén különféle 
gondolatok és kérdések fordultak meg 
a fejemben. Mennyien nem merjük 
felvállalni, hogy magyarok vagyunk? 
Neveinket elszlovákosítjuk, és szlovák 
iskolákba adjuk be magyar gyermeke-
inket. Szlovák-magyar házasságban 
született gyermekek nagy része szlo-
vák neveltetést kap. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy ez a család már szlo-
vák lesz. Ahogy egyszer egy komikus 
mondta: „Szlovákia is egy hungari-
kum.” Hát miért nem teszünk hogy az 
maradjon? Ha életünk végéhez érünk, 
átgondolhatjuk, majd ha mindezidáig 
nem tettük, hogy miről fogunk számot 
adni: sikeresen eladtam, elcseréltem a 
nemzeti öntudatomat vagy mindvégig 
magyar maradtam?
 
„Korunkban a hazafiság s a hazasze-
retet nem követel mártírhalált. Csupán 
egy erkölcs- és eszmerendszert, s egy 
parányi szikrát, egyfajta tettrekész-
séget. Gondoljunk bele, őseink még a 
háborúk közepette is büszkén vonul-
tak magyar zászlók alatt a harcba. Az 
egyénnek tudnia kell, hogy hova tarto-
zik, honnan való.”  
(Baráti Tamás)

Tömören, pár mondattal összefoglal-
va, ezeket hoztam haza Budapestről. 
Most már igenis megértettem, hogy az 
emberek miért szokták mondani, hogy 
tegyük azt, amit szeretünk, és életünk 
fokozatosan az köré fog rendeződni. 

Általános igazságként is hangozhat az 
a gondolat, hogy a környezetünk ha-
tároz meg minket. Megeshet, hogy ez 
lehetetlennek hangzik, de igaz: ahová 
születünk, az a hely, társaság, annak 
szokás- és eszmerendszere formálni 
fog minket életünk során, végigkísér 
minket. Mindenesetre ezekkel a sorok-
kal, gondolatokkal is szeretném meg-
köszönni azt, amit az iskolám adott 
énnekem: a lehetőséget, hogy az anya-
nyelvemen tanulhassak, álmodhassak, 
szerethessek; értékes barátságokat 
és összetartó közösséget, beleértve a 
tanárokat is, akik olykor mentorként 
állnak a hátunk mögé és indítanak 
el egy-egy jóra vezető úton. Korunk 
szellemi vezetői már nem a sámánok, 
de leginkább az iskolákban lévő taná-
rok. Ők állítanak elénk feladatokat, ők 
nyitják ki néhány lehetőség kapuját, és 
végezetül ők is nevelnek minket. En-
nek köszönhetően a felvidéki magyar 
iskolákból évek múlva is szívükben 
magyar diákok kerülnek ki. Egyszer 
– lévén hogy fiatal vagyok – az egyik 
közösségi oldalt böngészve ráakadtam 
egy humoros képre, amelyen egy osz-
tály szerepelt. A tanárnő egy szabályos 
gerenda volt, a diákok pedig faragat-
lan tuskók, akikből majd „rendes fel-
nőtteket” faragnak. Milyen érdekes, 
hogy egy ilyen szellemes kép is mi-
lyen mondanivalóval bírhat. Bár nem 
fadiákok és fatanárok vannak az isko-
láinkban, és még csak nem is faiskolát 
látogatunk, de a hasonlattal élve, a ma-
gyar iskola magyar tanárai egy dologra 
mindenképp megtanítottak: embernek 
és magyarnak maradni ott, ahol a sze-
retet honol; a szívünkben.

A szerző
idén érettségizett az ipolysági Szondi György 

Gimnáziumban. Írása a Palóc Társaság ez évi pá-
lyázatára készült.  Írásaival kétszer lett első díjas 
a Palóc Társaság irodalmi pályázatán és kétszer 

nyerte meg a Madách Szónokversenyt.
Felkészítő tanára: Tóth Tibor.

Én iskolám, köszönöm… 
- Mit adott nekem a magyar iskola? -

Jablonsky Benjámin

Nincs a valódi erény útja előtt akadály!
(Ovidius,  Kr.e. 43 – Kr.u. 17. a római aranykor elégiaköltője.)
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Életképek a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református 
Általános Iskolából

Volt diákok visszaemlékeznek az iskolai évekre, 
a programokban végzett munkájukra.

Fodor-Csipes Anikó
református lelkész 

vallástanár

Major Máté
Veszprém Pannon Egyetem

mérnöki kar

Papp Vivien
Károli Gáspár Református 

Egyetemen tanár szak

Széplaki Géza
színművész


