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TEHETSÉG
XXVII. évfolyam 2019/2. szám

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

75 éves 
Dr. Balogh László úr, 

a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke, aki 
kimagasló munkássága elismeréseként az idén megkapta a Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért Életmű-díjat! 

Gratulálunk!
 
Részlet a kitüntetés laudációjából: „dr. Balogh László a pszichológia tudomány kandidátusa, a hazai tehetségügy 
egyik legemblematikusabb alakja. Helyi és országos tehetségfejlesztő programok tucatjai köszönhetik neki eredmé-
nyeiket. Több száz kiváló tehetséggondozó szakember tekinti mesterének, és több ezer tanuló, fiatal köszönheti neki 
karrierjének támogatását (még ha ez nem is tudatosul mindegyikükben). Szakkönyvei, publikációi, az általa szer-
vezett konferenciák a Nemzeti Tehetség Program szakmai alappilléreinek számítanak. A korábban Kossuth Lajos 
Tudományegyetem, jelenleg –Debreceni Egyetem - dékánjaként, a pszichológiai intézet vezetőjeként, posztgraduális 
képzések fejlesztőjeként és oktatójaként a magyar felsőoktatás, pedagógusképzés, pszichológusképzés meghatározó 
személyisége. 29 önálló kötet és 200-nál több folyóirat-publikáció szerzője, valamint 22 további szakkönyv társz-
szerzője.”
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Aktuális
A januári Aktuális óta két elnökségi 
ülést tartottunk, valamint az rendes 
évi MTT - Közgyűlést is megren-
deztük a közelmúltban. A március 
6-ai és május 17-ei elnökségi ülé-
sen a következő főbb napirendi 
pontok szerepeltek: 
A MTT 2018. évi gazdálkodásának 
áttekintése, értékelése; a 2019. évi 
rendes MTT - Közgyűlés előké-
szítése; a MTT 2019. szeptemberi 
Jubileumi (30.) Konferenciájának 
programterve; a MTT és a LIONS 
Clubok közötti együttműködés ed-
digi eredményei; az Elnökség köz-
gyűlési beszámolója a MTT 2018. 
évi munkájáról; a MTT közhasznú-
sági jelentése; a MTT szeptemberi 
Jubileumi Konferenciáján átadan-
dó kitüntetések odaítélése; a MTT 
Adatkezelési Szabályzatával kap-
csolatos feladatok. 
A május 17-én megtartott évi ren-
des Közgyűlés megtárgyalta és el-
fogadta az Elnökség beszámolóját 
a MTT 2018. évi tartalmi munkájá-
ról és gazdálkodásáról, valamint el-
fogadta és határozatban rögzítette a 
2019. évi főbb feladatokat. Ugyan-
csak elfogadta a MTT Közhasznú-
sági jelentését a 2018. évről.
Két nagysikerű konferenciát is 
rendeztünk ebben a periódusban. 
Április 11-12-én, Szerencsen és 
Mádon tartottuk meg több mint 
háromszáz résztvevővel a „Ke-
let-magyarországi Tehetséggon-
dozó Konferenciát” a MTT Ke-
let-magyarországi Szekciójának, 
valamint a Szerencsi Tankerületi 
Központ, a mádi Koroknay Dániel 
Tehetséggondozó Általános Iskola, 
a Debreceni Egyetem Pedagógiai 
- Pszichológiai Tanszéke és a Ma-
gyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége közös szervezésében. 
Szakmailag kimagasló értéket je-
lentettek Koncz Ferenc országy-
gyűlési képviselő úrnak, a felszó-
laló államtitkároknak, helyettes 
államtitkároknak, valamint a Kle-
belsberg Központ elnökének, Haj-
nal Gabriella miniszteri biztosnak 
előadásai a nemzeti tehetséggon-

dozás továbbfejlesztésének jelen és 
jövőbeli terveiről. 
Szabó Árpádnak, a Szerencsi Tan-
kerületi Központ igazgatójának 
előadásában a Régió tehetséggon-
dozó munkájának hagyománya-
iról, jelenéről és fejlesztésének 
terveiről kaptunk értékes infor-
mációkat. Toplenszkiné Csengeri 
Anikó tagintézmény-vezető asz-
szony előadásából megismerhet-
tük a Koroknay Dániel Tehetség-
gondozó Általános Iskola korszerű 
tehetséggondozó tevékenységét. A 
Tankerülethez tartozó további is-
kolák tehetséggondozásának gaz-
dag múltjáról, jelenéről, valamint 
a jövő terveiről is hallhattunk ezen 
intézmények vezetőinek előadásá-
ban. Ezúton is köszönetet mondunk 
minden szervezésben közreműkö-
dőnek, előadónak, résztvevőnek, 
támogatónak a sikeres konferencia 
létrejöttében vállalt szerepéért. To-
vábbi részletek olvashatók a Tehet-
ség 2019.2. számában e konferen-
ciáról. 
2019. május 10-11-én, Nyíregy-
házán megrendezésre került egy 
nagy hagyományokkal bíró zenei 
tehetséggondozó konferencia is. 
Rendezői voltak: a Fiatal Tehetsé-
gekért Alapítvány, a Konszonancia 
Regionális Zenei Tehetségsegítő 
Tanács, a Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság Kelet – magyarországi 
Szekciója. A helyszínt a Szent Ata-
náz Görögkatolikus Hittudományi 
Főiskola biztosította. Ezúttal is 
köszönjük dr. Szilágyiné Pálkövi 
Mária elnök asszony fáradozását a 
konferencia sikeréért. 
Ezúton is felhívjuk a figyelmet, 
hogy MTT jubileumi, 30. Országos 
Konferenciáját 2019. szeptember 
20-21-én Egerben, a Szilágyi Er-
zsébet Gimnáziumban rendezzük. 
Részletes program és a jelentkezési 
lap augusztus közepén lesz elérhe-
tő a MTT - Honlapon. (www.ma-
teh.hu)                              

Dr. Balogh László 
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2019. március 23-án immár tizedszer tartotta meg éves 
díjátadó ünnepségét a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) 
és a Matehetsz. Az eseményt Krekuska Róbert, az EMMI 
osztályvezetője nyitotta meg, aki Novák Katalin család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkár üdvözletét tolmácsolta. A dí-
jazottakat és a meghívott vendégeket köszöntve kijelentette, 
hogy a jelenlévők a magyar tehetséggondozás egészét, kol-
lektív tudását is képviselik.
Krekuska Róbert beszámolt a Nemzeti Tehetség Program ál-
tal elért sikerekről és eredményekről: az elmúlt tíz év alatt 
összesen mintegy 18 milliárd forintot fordított a kormány 
tehetséggondozásra, mellyel évente 350.000 fiatalt támoga-
tott itthon és határainkon túl. A Nemzeti Tehetség Program 
meghatározó forrását a személyi jövedelemadó kiemelt 1%-
os felajánlása jelenti, az állampolgárok által erre a célra fel-
ajánlott összeget a kormány az előző évek gyakorlatához ha-
sonlóan megduplázta.
A Felfedezettjeink ösztöndíj átadása előtt Bajor Péter el-
mondta, hogy a Nemzeti Tehetség Program feladataira fel-
ajánlható kiemelt 1% mellett a Matehetsz részére adott „kis” 
egyszázalékos felajánlásokat immár hagyományosan az éves 
pályázatok keretében felfedezett fiataloknak adják ösztöndíj 
formájában. A Felfedezettjeink pályázat idei nyerteseit Ba-
logh László, a Matehetsz elnöke köszöntötte, s tájékoztatásul 
elmondta: a tehetséghálózat szervezetei, intézményei idén 
118 tanulót és fiatalt ajánlottak a figyelmükbe, közülük két 
bírálati fordulóban választották ki a győzteseket. A fődíjasok 
fejenként 150 000 forint, míg a különdíjasok 50 000 forint 
ösztöndíjban részesülnek.

A Felfedezettjeink pályázat fődíjasai és különdíjasai

Hárman kaptak fődíjat: Barabás Lujza 11 éves festőtehetség 
Budapestről, akinek eddigi eredményeiről, kiállításairól és 
nemzetközi sikereiről rövid bemutatás is elhangzott a rendez-
vényen; Debreczeni Dorina 16 éves szolnoki természettudo-
mányos érdeklődésű tehetség; Rappay Bence Zsolt 20 éves 
egyetemista, akinek fő kutatási területe a vízvédelem.
Különdíjat kaptak: Molnár Kendra, 12 éves tehetséges asz-
talitenisz játékos, Grimaldi Giulio Benedek, 14 éves zenei 

tehetség, Bukovsky Dorottya, 14 éves sokoldalú művészeti 
tehetség, Miklós Csenge, 18 éves matematikában kiemelke-
dő diák, Elek Petra, 20 éves kiemelkedő énektudású tanuló, 
Dékány Lea, 21 éves, a tánc, a festészet és a természettudo-
mányok területein is kiemelkedő eredménnyel bíró egyetemi 
hallgató, valamint Muhi Kristóf, 23 éves mérnökinformatikus 
hallgató.
Az ünnepség különleges vendégei dr. Hardy Ilona jogász, 
üzletasszony és Csámpai Rozi festőművész voltak, akiket a 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a tehetségek érdekében vég-
zett eddigi munkálkodásuk elismeréseként kért fel a Magyar 
Tehetség Nagykövete cím viselésére. Bár a rendezvényen 
nem tudott részt venni, de Sárközy Ákos, Michelin-csillagos 
séf is elfogadta az NTT felkérését. Az új tehetség-nagyköve-
tek rövid köszöntőjük keretében a Nemzeti Tehetség Program 
közös nemzeti ügyének képviselete mellett további, közvet-
len segítségüket is felajánlották a résztvevőknek. A díjat ki-
fejező díszes oklevelet és láncot Fuszek Csilla, a Budapesti 
Európai Tehetségközpont igazgatója adta át.
A Kárpát-medencei Tehetségnap az elmúlt években a Ma-
tehetsz tehetséghálózatának éves ünnepévé is vált. Polonkai 
Mária, a Matehetsz alelnöke beszámolt a Tehetségpontok  
akkreditációs minősítéséről. Hangsúlyozta, hogy a hálózati 
minőségbiztosítást jelentő akkreditációs folyamat szakmai 
színvonala örvendetesen emelkedett: a szigorúbb szabályok 
eredményeként idén 193 tehetségpont akkreditációjára került 
sor, 29 kapott akkreditált, 164 pedig kiválóan akkreditált be-
sorolást.
A Matehetsz tehetségtérképének aktuális felépítéséről Bajor 
Péter a jelenlévőknek elmondta és vetített képekkel is illuszt-
rálta, hogy a honlap térképes adatbázisába a korábbi adatok 
mellé már felkerültek a Minősített Tehetséggondozó Mű-
helyek valamint pedagógiai szakszolgálatok adatai is, ezzel 
egyre teljesebb adatbázis áll a szakemberek, családok rendel-
kezésére.
A Tehetségek Magyarországa kiemelt projektben immár a 
harmadik tutorálási év indult el 2019 januárjában. A prog-
ramról, illetve az eddigi tapasztalatokról Baloghné Maklári 
Mónika, a program egyik tutora számolt be. Előadása egy 
nagyon találó hajó-szimbólumra épült, amelyben a diákok a 
hajó utasaiként életre szóló barátságot kötöttek segítőikkel, a 
tutoraikkal.
A Tehetségek Szolgálatáért díjjal a Matehetsz évről-évre 
ráirányítja a figyelmet azokra a tehetségsegítő kollégákra, 
akik felelősséggel, kitartó munkával, tevékenyen vesznek 
részt a tehetségek kibontakoztatásában: az ünnepen életmű- 
és éves díjak is kiosztásra kerültek.
Tehetségek Szolgálatáért Életműdíjat kapott Hrubos Ildikó, a 
Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának 
professor emeritusa; Balázs Géza, az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Kar egyetemi tanára, valamint Ormos Pál akadémikus.
 

Hrubos Ildikó és Ormos Pál átveszik a Tehetségek Szolgálatáért 
Életműdíjat

Kárpát-medencei Tehetségnap, 2019
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A Tehetségek Szolgálatáért éves díjat Mihályi - Szűcs Ildi-
kó, az Új Nemzeti Kiválóság Program szakmai koordinátora; 
Hercz Alexandra, a Matehetsz pénzügyi vezetője; valamint 
Wilhelm József, történelem szakos tanár vehette át.

A Tehetségek Szolgálatáért éves díjazottak Mihályi-Szűcs Ildikó, 
Hercz Alexandra, Wilhelm József

A Kárpát-medencei Tehetségnap a Nemzeti Tehetségsegí-
tő Tanács (NTT) és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége (Matehetsz) szervezésében, az EFOP-3.2.1-15 
„Tehetségek Magyarországa Program” kiemelt projekt és 
az NTP-HTSZ-M-18 „Hazai tehetségfejlesztő szervezetek 
és közösségek támogatása” pályázati forrásból valósult 
meg.

Forrás: tehetseg.hu

Genius Loci díjakat adott át a Matehetsz
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által alapí-
tott és idén ötödik jubileumát ünneplő „Genius Loci – Válla-
latok és vállalkozók a tehetségekért” díjat három kategóriában 
vehette át a tizenkét vállalat, illetve vállalkozó az ünnepség-
nek otthont adó LARUS Rendezvényközpontban 2019. ápri-
lis 12-én. Az elismerésre a kárpát-medencei Tehetséghálózat 
1400 tehetségpontja jelölhette azokat a vállalatokat illetve vál-
lalkozókat, amelyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében 
támogatják a tehetséggondozást, ezáltal a tehetséges fiatalok 
versenyképes tudásának megteremtését. Bajor Péter, a Mate-
hetsz ügyvezető elnöke köszöntőjében kiemelte: A „Genius 
Loci – Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért” díj célja, 
hogy a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta 
területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak 
a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit értékel-
je, elismerje és jó gyakorlatát példaértékkel közvetítse. A te-
hetségek támogatása már több mint tíz éve kiemelt nemzeti 
ügyünk, mely a Nemzeti Tehetség Programon keresztül való-
sul meg. Egyre több adózó támogatja adója 1%-ával a progra-
mot, ugyanakkor különösen fontos, hogy a tehetséggondozás 
folyamatába cégek is bekapcsolódjanak, hozzájárulva a fiata-
lok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára 
vonzó társadalmi környezet kialakításához. A vállalatok tár-
sadalmi felelősségvállalási programjaiban egyre több helyen 
jelenik meg a fiatal tehetségek támogatása, a díjazottak köre 
évről-évre növekvő tendenciát mutat. A kreatív, tehetséges 
munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtar-
tása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti 
élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly 
fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és 
céltudatos tehetséggondozás után lép színre. Számos olyan 
vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyaror-
szági tehetségsegítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel 
együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát. 
A VIDEOTON Elektro-PLAST Kft. ügyvezetője hangsúlyoz-
ta, hogy az általuk támogatott diákok meggyökeresednek ná-
luk, s ezzel a vállalat - ha hosszabb távon is - profitál. A tehet-
ségek támogatására jó példát mutató Pannon-Víz Zrt. büszke 

arra, hogy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia 
számos szekcióját támogatja, közreműködésükkel az elmúlt 
20 év alatt kétezer diák előmenetelét segítették - tudtuk meg 
a Zrt. vezetőjétől.
Kézzelfogható, gyakorlatias támogatással jeleskedett a Ford 
Közép- és Kelet-Európai Kft., a cég telephelyére kihelyezett 
tanórák megtartásával. Országos programjaikban nyolc iskola 
vesz részt. A vállalat nem titkolt célja, hogy az autószerelő 
szakma presztízsét visszaállítsák. A díjat nyert vállalatok ars 
poetica-ja – függetlenül attól, hogy mely térségben, milyen 
lefedettséggel, mekkora költségkerettel nyújtanak támogatást 
– az, hogy a tehetségekbe fektetett energia, financiális javak 
hosszabb távon hatványozottan térülnek meg közvetlenül a 
vállalat, közvetetten pedig az egész társadalom számára. Az 
eseményen ünnepelt cégek közös vonása továbbá, hogy ők 
a tehetséggondozást, a következő generáció, illetve a saját 
környezetük támogatását nem lehetőségnek, hanem köteles-
ségüknek érzik. A nemzeti kategória győztese, a Tungsram 
Operations Kft. elnök-vezérigazgatója beszédében elmondta, 
a cég világpiaci szereplő lévén nem boldogulna nyelvtudás 
nélkül. Future Talents programjuk a szakmai angol nyelv 
elsajátítása mellett a karrierlehetőségekről és a versenyszfé-
ra világáról is tájékoztatást nyújt a diákok számára. Genius 
Loci, azaz „a hely szelleme” a római mitológiában a település 
védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban „a hely szelleme” 
kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet 
egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással 
azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat 
segítő, fejlesztő intézményekkel, szervezetekkel partneri vi-
szonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással van-
nak településük (vagy nagyobb régiójuk) szellemiségére, te-
hetségeket támogató légkörére.
A Genius Loci Díj 2019. évi díjazottjai
• Nemzeti Kategória: Tungsram Operations Kft.
• Regionális kategória: Diehl Aviation Hungary Kft.- 

HOLD Alapkezelő Zrt. - LEGO Manufacturing Kft. - 
Robtron Elektronik Trade Kft. - Tolnagro Állatgyógyászati 
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

• Helyi kategória: Ford Közép- és Kelet-Európai Kft. - 
NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft. - Ifjabb Nemes 
Péter - PANNON-VÍZ Regionális Önkormányzati Vízi-
közmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
- RAMIVO Manufacturing Hungary Kft. - VIDEOTON 
Elektro-PLAST Kft.

A Genius Loci Díj 2019. évi díjátadó ünnepsége az 
EFOP-3.2.1-15-2016-0001 „Tehetségek Magyarországa” 
kiemelt projekt és az NTP-HTSZ-M-18 „Hazai tehetség-
fejlesztő szervezetek és közösségek támogatása” pályá-
zati forrás felhasználásával valósult meg.
A díjjal és a korábbi díjazottakkal kapcsolatban minden 
információ megtalálható a http://tehetseg.hu/genius-lo-
ci-dij oldalon.

Forrás: tehetseg.hu

A nevelés lényege, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit.
(E. Fromm, szociálpszichológus - 1900-1980)
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Húsz éves a győri Talentum Műhely
– A tehetséggondozás évfordulós ünnepe Győrben –

Havasréti Béláné 

A Győri Talentum Műhely megalakulásának 20. évforduló-
ja alkalmából 2018. november 23-án jubileumi ünnepséget 
tartottak a Győri Városházán. 
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete 
ruhát. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, 
ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbö-
zés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás…..”
Márai Sándor ezen szavaival köszöntötték tisztelettel és 
nagy-nagy szeretettel Vendégeiket a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri Tagintézmény 
munkatársai. Talentum Műhelyük 20 éves évfordulójának 
tiszteletére Tehetségnapot szerveztek, mely „A Köznevelés 
esélyteremtő szerepének erősítése – A Győri Tankerületi 
Központ célzott fejlesztési terve az SHF tanulók és az SNI 
tanulók hatékonyabb ellátása és a Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat szakmai megújulása érdekében” című, EFOP-
3.1.6-16-2017-00031 azonosítószámú projekt támogatásá-
val került megrendezésre.
Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr köszöntő szavai 
után Blazovicsné Varga Marianna, a Győri Tankerületi 

Központ tankerületi igazgatója nyitotta meg a rendezvényt, 
majd Rogácsné Szimeiszter Helga tagintézmény-vezető 
szintén köszöntötte az egybegyűlteket! 2001-től 8 éven át 
volt Mentler Mariann a Műhely tehetséggondozó koordiná-
tora, aki előadásában a kezdetekről, a Műhely első 8 évéről 
beszélt. Őt követte Havasréti Béláné a Talentum Műhely 
házigazdája, tehetséggondozó koordinátor, országos tehet-
ségfejlesztő szakértő, aki „A Műhely szerepe napjainkban” 
címmel tartott előadást.
Két vendégelőadójuk közül először dr. Balogh László urat, 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a MATEHETSZ 
elnökét kérték fel, hogy tartsa meg előadását, melynek címe 
„Rendszerszemlélet a tehetségfejlesztő folyamatban” volt. 
Utána következett dr. Polonkai Mária, a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság és a MATEHETSZ alelnöke, a Tehetsé-
gek Magyarországa projekt szakmai vezetője, akit Győrben 
nem kellett bemutatnunk. Szaktekintélye, a tehetséggon-
dozás terén elért múltja miatt mindig szívesen hallgatják 
Győrben is előadásait. Fontos témáról beszélt: „A szakszol-
gálati tehetséggondozás szerepe a köznevelésben”. A győri 
Talentum Műhely 14 diákkörének mentorai közül Szalkai 
Károly festőművész, tanár mutatta be hosszú évek óta mű-
ködő szakkörét, a Képzőművész diákkört.
Az előadások közben és a rendezvény végén ifjú tehetségek 
mutatkoztak be a nagyszámú érdeklődő közönségnek:
Szalai Melinda (3.o.) Fekete István Általános Iskola, Győr; 
Malasits Léna Madléna (4.o.) Csepregi Márton (5.o.) Ka-
tona Sebestyén (5.); Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola; Boross Kristóf (5.) II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola, Győrújbarát; Kovács Fruzsina (9.o.) Ré-
vai Miklós Gimnázium; Baracskai Krisztina (9.o.) Győri 
Tánc-és Képzőművészeti Iskola; Csimma Viktor (10.o.) 
Kazinczy Ferenc Gimnázium; Szabó Violetta (10.o.) Szabó 
Annabella (10.o.) Révai Miklós Gimnázium.

Havasréti Béláné Mentler Mariann

A győri Talentum Műhely megalakulása és első tíz éve
–  elhangzott a győri jubileumi konferencián  –

Mentler Mariann
A győri Talentum Műhely civil szerveződésként alakult 
meg 1998-ban. Hat iskolaigazgató és egy országgyűlési 
képviselő hozta létre, hogy a város és a térség tehetséges 
fiataljainak támogatást, fejlesztési lehetőséget biztosítson. 
Alapítók voltak: Horváth Péter, dr. Kiss Imre, Kovácsné 
Krusevics Bernadett, Markó Endréné, Nagy Péter, dr. Rab 
Károly, Wernerné Csordás Éva. 2001-ben Győr Város ön-
kormányzata lehetővé tette, hogy az addig civil Talentum 
Műhely intézményesített formában működjön. Én kaptam 
meg a feladatot, hogy a győri tehetséggondozó előzménye-
ket figyelembe véve fejlesszem, gondozzam tovább a Mű-
hely tevékenységét. Számomra ez az időszak egy pályamó-
dosítást jelentett. A győri Tanítóképző Gyakorló Általános 
Iskolájának. 25 évig szakvezető pedagógusa, ebből 10 évig 
igazgatója voltam, majd a Nevelési Tanácsadó tehetséggon-
dozó koordinátora lettem.
Sokak számára egy ilyen váltás gondot jelent, de én kihí-

vást láttam benne, ahol kamatoztathatom eddigi, sok-sok 
tehetséges gyermekkel foglalkozva szerzett tapasztalatai-
mat. Régi palóc mondás: „Nem minden rossz jő ártalomra.” 
Tanulság: a következő évek bebizonyították, hogy szükség 
van életünkben a megújulásra, a változásokra. Elsőként 
felmértem a civil Műhely örökségét: gazdagító tehetség-
gondozó programok megvalósítása a város tehetséges fia-
taljainak, melyeknek készítésére, vezetésére pályázat útján 
jelentkezhettek pedagógusok. A programok iskolaközi szer-
veződésben valósultak meg, melyekhez most már az önkor-
mányzat az intézményi költségvetésben bért biztosított.
      Tervet kellett készítenem. A megvalósításhoz a szak-
szolgálati intézmény vezetése szabad kezet adott, mondván 
ilyen még nem volt, próbáld kitalálni, mit fogsz csinálni. 
A működéshez meg kellett teremteni az infrastruktúrát 
(bútorok, számítógép stb.) Ehhez pályáznom kellett. Győr 
- Moson - Sopron megye akkor még működő Közoktatási 
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Közalapítványa pályázatain keresztül sikerült elérni, hogy 
elkezdhettük a tényleges munkát. Mivel a Műhely iskolák 
közötti szerveződés, tudtam, hogy kapcsolatokat kell te-
remtenem. Feladat: Keresd a közeli kapcsolatokat! Első-
ként a helyi városi, majd később a térségi közoktatási intéz-
ményekkel. Az iskolák vezetőivel még igazgató koromban 
jó kapcsolatot ápoltam. Az iskolák kinyitották kapuikat. 
Diákköreink foglalkozásainak helyet, szaktantermeket biz-
tosítottak. Később rendezvényeink megvalósítását is segí-
tették. Hálás vagyok ezért az akkori intézményvezetőknek. 
Kialakult a tehetséggondozó pedagógusok és a szakmai se-
gítők bázisa, akikkel együtt gondolkodhattunk. Munkánkat 
ekkor már az önkormányzat új státuszában pszichológus 
is segítette. A következő lépés volt: nézzünk körül tágabb 
környezetünkben. Keresd a távolabbi kapcsolati pontokat! 
Másoktól is sokat tanulhatunk, segítséget kaphatunk a te-
hetségek fejlesztéséhez. Szinte adott volt az örökség, a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társasággal való együttműködés. 
Az indulás éveiben vettük fel a kapcsolatot a Kutató Diákok 
Szervezetével és vezetőjével Csermely Péter professzorral, 
biokémikus és hálózat kutatóval, akadémikussal. Együtt-
működésünk gyümölcsöző volt. Az ő inspiráló hatására 
számos tehetségígéret mutathatta be tudását a Műhely által 
szervezett helyi, országos és nemzetközi konferenciákon. 
2008-ban a „Magyar társadalom a tehetség szolgálatában” 
című, győri országos közoktatási tehetség konferencián, 
több mint 200 szakember vett részt. 2009-ben a Műhely 
miniszteri dicséretben részesült. Létre jöttek olyan új kez-
deményezések, mint a Diák Akadémia sorozat, ahol a leg-
tehetségesebb, egyetemekre irányuló középiskolás fiatalok 
segítséget, motivációt kaptak neves szakemberektől a tudo-
mányos munka megismeréséhez. Felvettük a kapcsolatot a 
Magyar Innovációs Szövetséggel, közös programokra hív-
tuk meg az érdeklődő fiatalokat és pedagógusokat. Szüksé-
günk volt az elméleti segítségre munkánkhoz. Kapcsolatba 
léptünk a Debreceni Egyetem, az ELTE, a győri Széchenyi 
István Egyetem tehetségfejlesztéssel foglalkozó szakembe-
reivel. A Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kará-
val megszerveztük a tehetségfejlesztő szakirányú pedagó-
gus továbbképzést győri konzultációs központtal. Sok győri 
pedagógusnak biztosítottunk ezzel képzési lehetőséget. 
Tanulság: Mindig igyekezz jó kapcsolatot ápolni közeli és 
távoli környezeteddel! Keresd a jó példákat! Működj együtt 
a tehetséges gyermekek családjaival, pedagógusaival, az 

ő érdekükben intézményekkel és civil szervezetekkel. Így 
segítőkre találsz. Hamarosan kialakult az a forma, amely 
szerint később a Tehetségpontok is működtek. Adott volt a 
lehetőség a tehetségek felkutatására, azonosítására, fejlesz-
tésére, tanácsadásra, korát megelőzve pedagógiai szakszol-
gálati intézményen belül, ahol pszichológusok és fejlesztő 
pedagógusok segítségét is igénybe vettük. (A köznevelési 
törvény csak később kapcsolta a tehetséggondozást a peda-
gógiai szakszolgálathoz.) A Talentum Műhely nyitott volt, 
ahol a város és a térség tehetséges fiataljai, különböző in-
tézményekből jöhettek programjainkra. Tanulság: Légy 
nyitott és befogadó! Munkádat hittel, bizalommal és szere-
tettel végezd! 2003-ban jelent meg az Magyar Tudományos 
Akadémia Magyar Tudomány című folyóirata 8. számában 
Csermely Péter felvezetésével, mint jó gyakorlat a Győri 
Talentum Műhelyről szóló írásom. Izgalmas élményt jelen-
tett, hogy a Talentum Műhely képviseletében 2004-től részt 
vettem a magyar tehetséggondozó hálózat kialakításában, 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a MATEHETSZ meg-
alakulásának folyamatában a hazai legjelentősebb tehet-
séggondozással foglalkozó szakemberek körében, akiktől 
nagyon sokat tanultam. Ennek a hálózatnak köszönhetem, 
hogy a mai napig aktívan tudom szolgálni a tehetséges fia-
talok ügyét. A győri Talentum Műhely, mint a Dunántúlon 
első Tehetségpont 2007-ben tagja lett a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanácsnak és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségének. Örömmel tapasztalom, hogy a Talentum 
Műhely az elmúlt években töretlenül, aktívan, kiválóan 
működik. Egyre több tehetséges fiatalnak nyújt segítséget. 
Helyi és országos szakmai elismertsége az évek során nö-
vekedett. Munkájára nagy szükség van, hiszen egyre több 
a problémákkal küszködő, nehezen felismerhető, hátrányos 
helyzetű tehetségígéret. Kívánom a Talentum Műhely te-
hetséggondozó koordinátorának, Havasréti Bélánénak, a 
Pedagógiai Szakszolgálat Győri tagintézménye vezetőjé-
nek, Rogácsné Szimeiszter Helgának, és munkatársainak, 
hogy minél több tehetséges gyermek útját egyengessék. 
Mivel a tehetséggondozás nemzeti ügy, ezt kérem a jelen-
lévő pedagógusoktól, vezetőktől és vendégektől: Segítsük 
együtt a tehetségeket! 

A szerző
Bonis Bona díjas tehetséggondozó, 

a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
Nyugat-dunántúli szekciójának vezetője.

A Győri Talentum Műhely elmúlt 10 éve
–  elhangzott a győri jubileumi konferencián  –

Havasréti Béláné
„Mi nem hirdetjük fennen, hangos szóval…” kezdődik 
Stendhal egy jól ismert gondolata, amelyet esküvői meg-
hívókon szoktunk olvasni. „Mi megpróbálunk csendesen, 
lelkünk mélyén, őszintén, igazán…” folytatódik az idézet. 
És igen. Ezek a szavak kifejezik az elmúlt 20 évünk mun-
káját, mert a mi feladatunk és kötelességünk a háttérből irá-
nyítani, segítőkezet nyújtani az ifjú tehetségeknek.Ünnepre 
gyűltünk ma itt össze, de valójában 20 év óta valameny-
nyi napunk egy-egy ünnepnap. Ünnep, amikor felfedezünk 
egy-egy kis tehetséget; amikor segítjük a város, a megye 
iskoláit, hogy regisztrált, majd akkreditált, kiválóan akk-
reditált Tehetségponttá váljanak; amikor elvégezzük mate-
matikából a város 3. osztályosainak tehetségazonosítását, 
s a legjobbak bekerülhetnek a legrégebben működő „Ma-

tematika diákkörünkbe”; amikor dupla annyi diákkört tu-
dunk indítani, mint a kezdetekben; amikor megszervezzük 
a Czuczor Gergely Nyelvművelő versenyt megyei szinten, 
amely ez évben országos verseny lesz; amikor a szülőkkel 
találkozunk; vagy amikor ilyen Tehetségnapon mutatko-
zunk be, mint a mai.
Mindezt partneri segítség nélkül, egyedül nem tudnánk 
megvalósítani. És most, az ünneplés mellett meg kell áll-
nunk egy pillanatra, hogy elmondjunk egy halk köszönö-
möt, amely mindig időszerű, mert mindig mélységesen 
emberi és örök.Köszönjük azt, hogy a város és a Győri Tan-
kerületi Központ, élén Blazovicsné Varga Marianna igazga-
tó asszonnyal, hogy mindig segíti a munkánkat. Köszönjük 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak, a MATEHETSZNEK 
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és a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak is, amelynek 
tagjai vagyunk, hogy elismerik munkánkat, és azt Bon-
is Bona, és Tehetségekért–díjjal jutalmazták. Köszönjük 
a sok-sok szülőnek, hogy bizalmat szavaznak nekünk, és 
bekopognak hozzánk, hogy tanácsot kérjenek, ha esetleg 
tehetséges a gyermekük. Bizony nem könnyű tehetséges 
gyermek szülőjének lenni, de ezért vagyunk, hogy a ne-
hézségeken átsegítsük a gyermeket és a szülőt. Köszönjük 
azoknak az iskoláknak az együttműködését, ahol a mentori 
diákköreink megvalósulhatnak, és biztosítják térítésmente-
sen a termeket számunkra. Nem hagyhatom ki a felsorolás-
ból mentorainkat, akik Győr városának kiváló pedagógusai. 
Tavaly, a „Tehetségek a tehetségekért” gálaműsorunkon 
valamennyiüknek emléklappal köszöntük meg kiváló mun-
kájukat. Közülük 18 éve foglalkozik a matematika diákkö-
rünkben tehetséges tanulókkal dr. Csóka Géza Bonis Bona 
díjas egyetemi docens, a matematika kandidátusa, akinek 
ennyi év óta valamennyi tanulóját felvették a kisgimnázi-
umba, ahová jelentkezett, és akinek tanulói országos helye-
zéseket érnek el úgy, hogy iskolájuk színeiben versenyez-
nek. Így van ez jól, hisz a feladatunk csendben, a háttérből 
segíteni a tehetségeket. Köszönjük a Győri Pedagógiai 
Szakszolgálatnak, hogy az évek óta segítetik munkánkat, 
és egyre több tanulót küldenek hozzánk, hogy talán tehet-
séget találtak az ADHD-s, az autista, a diszlexiás gyerekek 
körében. 
És a „talánból” tehetségazonosításunk során valóság lesz.  
Egy ADHD-s gyermek a legtöbb felkínált diákkörünkbe 
évek óta eljár úgy, hogy most, november 27-én Nyíregy-
házára utazik fizika mentorunkkal, Mészáros Péterrel, hogy 
a „Teremtett világ titkai” országos versenyen dobogós he-
lyezéséért átvegye jutalmát. Ő egyébként sok más társával 

együtt a tutor program egyik résztvevője is, ahová a mi 
ajánlásunkkal kerülhetett.  A neve: Gábriel Bálint. Valóság 
az is, hogy az aspergeres Csimma Viktor és az diszlexiás 
Ujvári Áron 7.-es koruk óta járnak a Széchenyi Egyetemre 
a fizika diákkörünkbe, Barla Ferenc tanár úrhoz. Ha már 
az eredményeknél tartunk: ünnep és boldogság volt szá-
munkra, amikor tavalyelőtt a Felfedezettjeink pályázaton 
Wendler Enikő fuvola szakos hallgató a Talentum Műhely 
ajánlására kiemelt, különdíjas ösztöndíjat kapott a MATE-
HETSZ -től. Csodálatos siker az is, hogy Mészáros Eszter, 
a Nemzet Fiatal Tehetsége cím mellett átvette a Sólyom 
László ösztöndíjat is, Csermely Péter és Szilágyi Zsuzsanna 
segítségével, így ma már Stanfordban, Kaliforniában tanul. 
Ezért nem tudott ezen a rendezvényünkön részt venni. Ezért 
a tanfolyamért kellett lemondania a Dalai láma által szer-
vezett foglalkozásokat, melyre szintén a mi ajánlásunkkal 
kapott meghívást. A felsorolás közel sem teljes, csak egy 
kis ízelítő abból a tevékenységből, amit tehetséggondozó 
koordinátorként, mesterpedagógusként végez az ember. 
Természetesen ehhez a hivatáshoz kell a munka iránti nagy-
fokú alázat, szeretet, amit könnyű véghez vinni, ha az em-
bernek nap mint nap sikerélményei vannak. Könnyű annak, 
akit ilyen segítők vesznek körül, mint akik itt ülnek a so-
rok között! Köszönöm Nektek! És most kérlek Benneteket, 
nézzétek meg olyan szeretettel szokásos CD-met az elmúlt 
évek történéseiből, mint amilyen szeretettel én azt Kissné 
Kostelec Éva tanárnővel készítettem. Köszönöm!

A szerző
Bonis Bona díjas tehetséggondozó koordinátor, 

Győr-Moson-Sopron-Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
 Győri Tagintézménye, Talentum Műhely.

Országos és nemzetközi eredményeink:
• 2013 „Nagy-vagy” országos döntő, Balatonfüred: I. helyezés.
• 2015 a nemzetközi INVOLEN verseny országos döntője, Győr: 

I. helyezés => európai döntő, Firenze: IV. helyezés.
• Pedagógusaink részt vettek több országos és nemzetközi eT-

winning rendezvényen (Hamburg, Szófia). 
• 2015 Scientix workshop, Brüsszel.
• Tanulóink ismerkedhetnek a programozással is, az ARM cég 

jóvoltából intézményünk 10 db Micro:Bit készüléket kapott.
• Kódolás órája - minden évben.
• 2017-ben Megyaszó a 8. település lett a Magyar Code Week 

toplistán.
• Iskolai tevékenységek bemutatása az Európai Földtudományi 

Egyesület közgyűlésén, Bécs, 2018., iskolánkat és a tankerüle-
tet Filep Otília képviselte.

• Az Ericsson 1999-ben alapított díjat azzal a céllal, hogy hoz-
zájáruljon a magyar természettudományos alapképzés magas 
színvonalának fenntartásához, illetve emeléséhez. Az Erics-
son-díjat olyan matematikát és/vagy fizikát oktató pedagógu-
soknak ítéli oda a díj kuratóriuma, akik elismerten sokat tesz-
nek tantárgyuk megszerettetéséért és a tehetséggondozásért. 
2018-ban Filep Otília, benne van a nyolc díjazott pedagógus 
között.

• Az oktatási tanulmányút 2018. március 20. és 23. között va-
lósult meg Londonban. A program témája a tanárok szakmai 
fejlődése volt, és célja, hogy a résztvevők megismerjék a brit 
tanárképzés és -továbbképzés kereteit, jó gyakorlatait, és kap-

csolatokat, jövőbeli partnerséget építsenek ki. Iskolánkat és a 
tankerületet Ferencz-Szabó Kinga képviselte.

• Tankerületi történelem verseny megszervezése: minden évben.
• 2018.11.09, Kísérletverseny fizikából a Miskolci Szakképzési 

Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szak-
középiskolája szervezésében: egy zsűri különdíj és egy közön-
ségdíj.

• 2018. december 08. Budapesti Tudás Expón: „Legegyedibb 
bemutató” díj.

• 2017-óta részt veszünk a Telenor Hiper Suli programjában.
• UNESCO – jó gyakorlatok projekt=> intézményünk az UNES-

CO kiadványába is bele kerül.
• A Bozsik program keretében az MLSZ készített felvételt is-

kolánk IV. korcsoportos labdarúgó csapatának edzéséről, amit 
két válogatott labdarúgó, Gera Zoltán és Juhász Roland tartott 
intézményünkben.

• A Szerencsi Tankerület segítségével iskolánk birtokába került 
egy drón, amellyel több érdekes projektet is megvalósítottunk.

• 2019. április 3. „Kár lenne, ha rák lenne” Internetes vetélke-
dő általános iskolás és középiskolás diákoknak. Szervezők: 
Magyar Rákellenes Liga és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve. Is-
kolánk csapata a III. helyezést el a megyei versenyen.

A szerző
a Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola 

intézményvezetője.

A Megyaszói Körzeti Általános Iskola Tehetséggondozó 
Programjának eredményei

Vincze Szabolcs
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„A művészetek min-
den másnál jobban 
szolgálják az örömteli 
tanulást, egyszerűen 
amiatt, hogy arra a 
velünk született egyéni 
és kollektív vágyunk-

ra épülnek, hogy a táncban, dalban, 
történetben vagy képben fejezünk ki 
mély gondolatokat és érzéseket. Ez fi-
gyelhető meg mindig a gyermekeknél, 
miközben akár egyedül, akár másokkal 
játszanak, drámai formába öltve az ál-
taluk átélt eseményeket.” 

(Walter Pitman)

A színjáték tanszak a 2001/2002-es 
tanévtől indult az iskolánkban: al-
só-felső tagozatos és középiskolás korú 
fiatalok szerveződtek művészeti cso-
portokba, színjátszó körökbe, települé-
sek szerint Bökönyben, Szorgalmato-
son, Tiszavasváriban, Nagykállóban, 
Biriben és Nyíregyházán. A színművé-
szeti ág oktatása új színt hozott az isko-
lánk életébe, gazdagította az iskola kí-
nálatát és arculatát. Célunk, hogy 
tanítványaink egészséges önbizalom-
mal, küzdeni tudással, jó kommuniká-
cióval, kiemelkedő érzelmi intelligen-
ciával és a társas együttműködés magas 
színvonalával rendelkezzenek; képesek 
legyenek a teljes, boldog életre. A drá-
ma-és színjáték, a mozgás- és be-
szédgyakorlat órákon és a tanórán kí-
vüli programokon szerzett élmények 
jelentősen segítik a személyiség sokol-
dalú fejlesztését, lehetőséget teremte-
nek az önkifejezésre, közösségi alkotá-
sok létrehozására, a világ 
megismerésére, véleményalkotásra. 
Mindezekhez a közösséghez tartozás 
élménye, a szereplés sikere, öröme tár-
sul. Kiváló Tehetségpontként – Vásár-
helyi Tehetségpont, Regionális Tehet-
ségdiagnosztikai Központ – kiemelt 
feladatunk az interperszonális tehet-
ségterületen is a tehetségazonosítás-, és 
gondozás, a szakiránynak megfelelő 
pályára irányítás, a tehetséges fiatalok 
felkészítése országos szakmai és tanul-
mányi versenyekre. Sokat teszünk 
azért, hogy a tehetséges fiatalok számá-
ra minél több bemutatkozási lehetősé-
get biztosítsunk, illetve színteret a to-
vábbi fejlődéshez egyéni és 
csoportszinten is. Szorgalommal, elhi-
vatottsággal a színészi pálya is elérhe-
tővé válhat számukra. A képzés hat 
testre és lélekre, s olyan alapokat ad, 
amelyek a továbbtanulás széles palettá-

ját teszik elérhetővé: minden tanári 
szak, óvodapedagógus, logopédus, a 
kommunikáció minden területe (sajtó, 
média, film) drámainstruktor, drámape-
dagógus, dramaturg, színművész. 
Büszkék vagyunk, hogy tanulónk volt 
Fehér Tibor, Bordás Roland, akik ma a 
Nemzeti Színház színművészei; Hegy-
megi Máté színművész-rendező, Olasz 
Renátó, Hunyadi Máté, Törő Gergő, 
Rózsa Krisztián színművészek, Mend-
ler Mónika színész-drámapedagógus, 
aki ma már iskolánk kiváló pedagógu-
sa. A tehetségek azonosítása, gondozá-
sa és bemutatása terén, valamint konfe-
renciák megvalósítása során 
együttműködünk a Magyar Tehetségse-
gítő Szervezetek Szövetségével és a 
Magyar Tehetséggondozó Társasággal. 
Országos hatókörű rendezvényeken 
mutatkoztak be színjátékos tanítványa-
ink, mint például az I. Országos Tehet-
ségnapon a Mester és Tanítványa nyer-
tes pályázójaként bemutatkozhatott 
Akli Balázs és mestere, Mócsánné 
Nagy Ágnes, aki a Gilgál Színkör fia-
taljaival közösen tudhat magáénak sok 
országos tanulmányi versenyen elért 
első helyezést, arany minősítést. Az I. 
Európa Tehetségnapon Demarcsek 
Zsuzsa mutatta be a Tehetségpont mű-
ködését és ezen belül az Art-Óra pro-
jektet. A Magyar Tehetséggondozó 
Társaság, az Első Nyíregyházi Lions 
Club és iskolánk országos hálózat ki-
építésén dolgozik a tehetséggondozás 
és a hátránnyal indulók segítése érde-
kében és népszerűsítjük, a Mindannyi-
an mások vagyunk! – Tehetségnapot is. 
Ez olyan integrációt segítő tehetség-
nap, amelyen sérüléssel, betegséggel 
küzdő tehetséges fiatalok mutatkoznak 
be hátrányokkal nem terhelt fiatalokkal 
közösen, interaktívan, egymást segítve. 
A cél a kortárs csoportok spontán, a te-
vékenységen keresztüli érzékenyítése, 
az egymásra figyelés jelentőségének 
felismerése. A színjáték tanszak műkö-
déséhez sokféle hagyomány társul. A 
tanulók-pedagógusok- szülők együtt-
működésének egyedi szokásrendszere 
van iskolánkban, amelynek kiépítése a 
színjáték tanszakon Rácz Ildikó nevé-
hez fűződik. Fontos az eredményes te-
hetséggondozás és a gyermekek fejlő-
dése szempontjából is a szülőkkel való 
együttműködés, amely nem merül ki 
csupán az információcserében, hanem 
aktív szerepvállaláson, közösségi tevé-
kenységen, minőségi együttléten alap-
szik. Ilyen rendezvényünk a televíziós 

műsor (Beugró) mintájára létrehozott 
Beugrócska, amely több formában is 
jelen van az iskolánkban. Az egyik az 
életkorok szerinti improvizációs játék, 
a másik, amikor a szülők a saját gyer-
mekeikkel alkotnak egy csapatot. Sike-
re volt a Veterán Beugrónak is, amely-
ben csak szülők vettek részt, olyan 
ügyesen, hogy meghívást kaptak orszá-
gos hatókörű versenyre is. A Beugrócs-
kát nagyobb csoportokban is szervez-
tük, amiben színészek voltak a 
csoportvezetők és gyerekek, fiatalok és 
szülők alkották a csoportokat. Itt újság-
cikk volt az improvizációs történet 
alapja. Az improvizáció a képességfej-
lesztés egyik játékos eszköze, s része a 
drámafoglalkozásoknak is. Tanórán kí-
vüli formában a Farsangi Rögtönzések 
elnevezésű, felmenő rendszerű impro-
vizációs versenyen is jelen van, aminek 
területi válogatóját iskolánk rendezi 
meg a Magyar Szín-Játékos Szövetség 
felkérésére. Másik kapcsolódási pon-
tunk a szervezethez a Magyar Művek 
Szemléje, amelyen több alkalommal is 
kiválóan szerepeltünk. A felnőtt szín-
házi fesztiválon középiskolás csoport-
jaink többször értek el arany és ezüst 
minősítést. Sajátos arculati elem a 
tanszakok közötti együttműködést se-
gítő összművészeti projektek megvaló-
sítása. Az ART-ÓRA, a SZÉK, a KE-
RÉK, a TÜKÖR projekt interaktív 
kiállítással egybekötött előadás volt. A 
300 szereplős „Körös körül aranycsip-
ke” című műsorunkat, amely az évsza-
kok témakörét dolgozta fel, 1200 néző 
előtt mutattunk be. A színjáték tansza-
kosok feladata volt az előadás üzeneté-
nek megfogalmazása, amit a dráma 
eszközeivel és mozgásszínházi ele-
mekkel közvetítettek. A darab rendező-
je Demarcsek Zsuzsa és Kácsor István, 
dramaturgiai munkatárs Császári Vik-
tória volt, munkatársként Mendler Mó-
nika vett részt a színjáték tanszakról a 
nagy lélegzetű színpadi mű létrehozá-
sában. Külön ki kell emelni A Postánál 
című projektünket, amely megalapozta 
a fenti szakmai programokat azzal, 
hogy pedagógusaink 120 órás tovább-
képzés során elsajátították a projekt-
módszer elméleti és gyakorlati alapjait, 
majd a pedagógusok maguk mutatták 
be közönség előtt a projektmódszerrel 
készült előadást. A projekt-és drámape-
dagógiai képzéseket Demarcsek Zsu-
zsa, Mócsánné Nagy Ágnes és Rácz 
Ildikó vezette. Kiemelt feladatunknak 
tekintjük az integráció megvalósítását, 

Színjáték Tanszak a Vásárhelyi László 
Alapfokú Művészeti Iskolában

Demarcsek Zsuzsa
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a halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lók, többszörösen kivételes helyzetű 
tanulók támogatását, a tehetségek be-
mutatását, továbbtanulásuk segítését. 
Iskolánk 2014-ben nyerte el a referen-
ciaintézmény címet, amelyhez alapve-
tően kapcsolódik a befogadó-elfogadó 
szemlélet szerinti működés és annak a 
hite, hogy sok munkával, kitartással, 
sokféle segítség egymásra hatásával a 
hátrányból előny is kovácsolható. 
Dancs Katalin (Bonis Bona díjas) a 
Szorgalmasok (Deák Ferenc Általános 
Iskola, Szorgalmatos) és a Csivitke 
Színkör (Magiszter Általános Iskola, 
Tiszavasvári) vezetője csoportjaival 
rendszeresen szerepel a Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Fesztivá-
lon, amelynek előzménye az arany mi-
nősítés megszerzése. A Rivalda Színkör 
(Jókai Mór Református Általános Isko-
la, Nyíregyháza) Vona Éva vezetésével 
ért el több alkalommal arany minősítést 
a fesztiválon, s ezüst minősítéssel tért 
haza a versenyről a Csicsergők és a 
Tündérkert csoportunk. A bökönyi 
Harlekin Színkörcsoportunk Mendler 
Mónika vezetésével, nagy sikerrel sze-
repelt a Körös-körül aranycsipke című 
előadásunkban. Tagjai vagyunk a Ma-
gyar Drámapedagógiai Társaságnak. 
Fesztiválokon, szakmai fejlesztésben, 
az érdekképviseletben dolgoznak 
együtt szakembereink. Közös szervezé-
sű országos rendezvényünk volt Buda-
pesten az EZ-AZ! – Tehetségnap és 
konferencia. Biriben, a Dankó Pista 
Gimnáziumban működik a Terne Cser-
haja (Fiatal Csillagok) Színkör Demar-
csek Zsuzsa (Bonis Bona díjas) vezeté-
sével. A csoport a Diákszínjátszó 
Találkozón többször ért el arany minő-
sítést, egy alkalommal elnyerte a Ne-
mes Nagy Fesztivál fődíját és meghí-
vást kapott a POSZT-OFF-ra Pécsre. A 
Magyar Színjátékos Szövetség ajánlá-
sára meghívták a csoportot egy német-
országi színjátszó fesztiválra is. A cso-
portos díjak mellett fontosak, hogy az 
egyéni teljesítmények is, így több szí-
nészi alakítás, legjobb férfi és női alakí-
tás díjával is büszkélkedhetünk. A 
2015/2016-os tanévben jött létre a 
Nyíregyházi Színházi Nevelési Köz-
pont, amelyet a Móricz Zsigmond Szín-
házzal együttműködve hoztunk létre. 
Célja a társadalmi érzékenyítés segíté-
se, támogatása, amely szorosan kapcso-
lódik a hátránykompenzációs tevé-
kenységünkhöz. A Színházi Nevelési 
Központot Fábián Gábor színművész, 
iskolánk régi tanára alapította, iskolánk 
részéről a szakmai megvalósítók Csá-
szári Viktória és Mendler Mónika vol-
tak. A megyei hatókörrel működő érzé-
kenyítő program keretében a Pirézek 
című előadás, mint osztálytermi színhá-
zi forma és a Szociopoly, mint színházi 

társasjáték újfajta színházi formaként 
gazdagította nem csak az iskolánkat, 
hanem több nyíregyházi és megyei kö-
zépiskola tanulóit is. A Móricz Zsig-
mond Színházzal más projektekben is 
együttműködünk. Sok éven keresztül 
vettünk részt a Vidor Fesztiválon, ame-
lyen az „élőszobrozás” jelentett érdekes 
és igen nehéz feladatot, kihívást a fiata-
lok számára. A Móricz Zsigmond Szín-
ház művészei közül Horváth László 
Attila, Olt Tamás, Vaszkó Bence, Ku-
thy Patrícia vezettek csoportot isko-
lánkban, de több művész is szerepet 
vállalt az iskolai rendezvények zsűrijé-
ben. A Tágasságot Nekünk is! projek-
tünk keretében táncos és képzős tanuló-
ink is betekintést nyerhettek a színház 
életébe, a színházlátogatásokhoz kap-
csolódó kulisszajárások élményt jelen-
tettek számukra. 2018-tól kezdődően a 
Színház-és Filmművészeti Egyetem 
partnerintézménye vagyunk. Az EFOP 
3.2.6-16-2016-0000 – A tanulók képes-
ség-kibontakoztatásának elősegítése a 
köznevelési intézményekben – című 
projekt keretében pedagógusaink szá-
mára 60 órás képzés megvalósítását, 
valamint olyan szakmai programok lét-
rehozását támogatta az egyetem, mint 
például a Mindannyian mások va-
gyunk! – Tehetségnap (2018); Színész-
palánta Kerestetik! (2018); Színjátszó 
tréning (2019); az Észak-Alföldi Regi-
onális Diákszínjátszó Találkozó (2018-
2019); Országos Színháztörténet Ver-
seny (2018-2019). Az egyetem 
támogatásával valósul meg két nyári 
tábor és egy budapesti színházlátogatás 
is, valamint a színjáték tanszakunk esz-
köztámogatásban is részesült. Új, inno-
vatív szakmai rendezvényünk az Orszá-
gos Színháztörténet Verseny, amelyre 
Pécsről, Miskolcról, Kecskemétről, Bu-
dapestről, Nagykállóból, Biriből és 
Nyíregyházáról érkeztek csoportok. 
Különlegessége a programnak a pálya-
munka-kiállítás. A versenyen résztvevő 
csoportok különböző tárgyi alkotások-
kal neveztek, amely egyrészt bemutat-
ják a csoportot, másrészt azt az előa-
dást, amivel éppen foglalkoznak. A 
kiállításon szereplő tárgyakat diákzsűri 
értékelte és Magyar Viktória által terve-
zett, egyedi kivitelezésű díjakkal jutal-
mazta. A verseny anyagát összeállította 
Császári Viktória, dr. Karádi Zsolt, dr. 
Mizerák Katalin, Perényi Balázs. 
Együttműködő partnere vagyunk az Or-
szágos Diákszínjátszó Egyesületnek és 
tíz éve már, hogy iskolánk szervezi az 
Észak-Alföldi Regionális Diákszínját-
szó Találkozót. Ezen a versenyen is sok 
csoportos és egyéni díjat szereznek ta-
nítványaink és képviselik iskolánkat 
további országos fórumokon, versenye-
ken, mint például a Globe Fesztivál 
Szolnokon, a POSZT-OFF Pécsen, a 

Nemes Nagy Fesztivál Budapesten, a 
Bihar-Bihor Minősítő Diákszínjátszó 
Fesztivál.

Kiemelkedő eredmények, az utóbbi 
három év távlatából, a teljesség igénye 
nélkül:
Arany minősítésű előadások:
• Szín-Tézis Színkör, Nyíregyháza: 

Szentiván éjjelén; Leonce és Léna 
(Császári Viktória).

• Zsöllye Színkör, Nyíregyháza: Hul-
lám (Mendler Mónika).

• Integrált előadás: Nagykálló-Biri: 
Moralitások (Demarcsek Zsuzsa).

• Terne Cserhaja Színkör, Biri: Va-
gyunk, akik vagyunk; Cigányman-
dala; Se Istenem, se hazám - Pintér 
Béla-Darvas Benedek: Parasztopera 
című műve nyomán (Demarcsek 
Zsuzsa).

Ezüst minősítések:
• Színjátszó-SOKK, Nyíregyháza: 

Balladák, … most… (Nagyidai Ger-
gő).

• Alacarte, Nagykálló: Chowaniecz: 
Gardénia (Mendler Mónika).

• Szín-Tézis Színkör, Nyíregyháza: 
Kárpáti Péter: Én a féreg (Vona Éva).

• Terne Cserhaja, Biri: Choxhanyi – 
Arthur Miller: A sálemi boszorká-
nyok című műve nyomán (Demar-
csek Zsuzsa).

Az utóbbi két diákszínjátszó találkozón 
újító, fesztiválhangulatot növelő, kie-
gészítő programunk a „plakátdemonst-
ráció” és a „visszajátszás”. A résztvevő 
csoportok egymás előadásáról egyfajta 
rendszer szerint és képzőművész ta-
náraink (Harsányi Hajnalka, Takács 
Zsolt Gusztávné) segítésével plaká-
tot készítenek, majd ismertetik a ját-
szó csoporttal, hogy mi, miért került a 
plakátra. A másik csoport a sűrítés és 
az improvizáció módszerével röviden 
visszajátssza a látott előadást, majd 
ismét elindul a kommunikáció a cso-
portok között. A moderációt Horváth 
Sándor színművész és Császári Viktó-
ria drámapedagógus irányította és diá-
kokból szerveződött zsűri értékelte. A 
Korányi Frigyes Görögkatolikus Gim-
náziumban működő dráma tagozat és 
iskolánk együttműködése példaértékű, 
mind szakmai, mind finanszírozási 
szempontból. A drámatagozat vezető 
tanára a 2010/ 2011-es tanévtől Vona 
Éva rendező, színészmesterség és be-
szédtanár, akinek munkája és szakmai 
sikerei vezettek ahhoz, hogy a tagozat 
műhelymunkája országosan ismert és 
elismert lett. Ebben segítségére voltak a 
drámatagozat tanárai: Mendler Mónika, 
dr. Karádi Zsolt, Ladikné Szabó Csilla, 
Demarcsek Dániel, Demarcsek Zsuzsa, 
Nagyidai Gergő.
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A drámatagozat kiemelkedő, arany mi-
nősítésű előadásai az utóbbi három év 
távlatából:
• 9.D: Asszonyállat (Vona Éva, De-

marcsek Dániel).
• 11-12.D: Hol volt, hol nem (Demar-

csek Zsuzsa, Demarcsek Dániel); 6 
LETT avagy DONE: Shakespeare: 
Hamlet (Vona Éva).

• 12.D: Pass Andrea: Napraforgó 
(Vona Éva).

• 11.D: Parti Nagy Lajos: Mauzóleum 
(Vona Éva).

• 11.D: Háy János: Gézagyerek (Vona 
Éva).

• 12. D és a Dankó Band: Legyen 
úgy! Nagykálló-Biri integrált előa-
dás (Demarcsek Zsuzsa, Demarcsek 
Dániel).

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye-
ként elkötelezettek vagyunk a belső és 
külső tudásmegosztásban. Drámape-
dagógusok számára tartottunk szakmai 
továbbképzést: Vona Éva a rendezési 

utakról, illetve a drámajátékok alkal-
mazási lehetőségeiről, Rácz Ildikó az 
élménypedagógiáról, Demarcsek Zsu-
zsa az integrációról tartott előadást. 
Mócsánné Nagy Ágnes a Közoktatásért 
Országos Konferencián és a Magyar 
Művészetoktatásért Országos Szakmai 
Szervezet (MAMOSZ) által rendezett 
konferencián mutatta be mesterprog-
ramját. Császári Viktória tehetségkon-
ferenciákon ismertette a drámapeda-
gógia személyiségfejlesztő hatását. A 
külső tudásmegosztás fontos formája 
a publikáció. Mócsánné Nagy Ágnes 
átdolgozta Dickens: Karácsonyi ének 
című művét, amelyet drámás színkörök 
is adaptáltak. Iskolánk megjelentett egy 
tanulmánykötet Mócsánné Nagy Ág-
nes, Császári Viktória és Demarcsek 
Zsuzsa írásaival. Címe: Tehetséggondo-
zás a drámapedagógia módszereivel a 
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Az Oktatási Hivatal felkéré-
sére 2014/2015-ben iskolánk rendezte 
az V. Országos Drámajáték – Színjáték 

versenyt és a következő évben ismét 
mi kaptuk ezt a feladatot. E rangos ese-
ményeken tanítványaink szinte minden 
korcsoportban első helyezésekkel tér-
tek haza. Az eredmények eléréséhez 
elhivatott pedagógusokra van szükség. 
Olyanokra, akik képesek a „többletki-
lométerek” megtételére, akik számára 
fontos, hogy hatással legyenek tanítvá-
nyaikra, hogy életre szóló muníciót ad-
janak át, és az együtt eltöltött idő min-
dig fejlesztő hatású és élményt biztosító 
legyen!

„Megtanultam, hogy az emberek elfe-
lejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit 
teszel. 
Az egyetlen, amire emlékezni fognak az, 
hogy milyen érzéseket váltottál ki belő-
lük.”

(Maya Angelou)

A szerző
az iskola igazgatója.

Képek a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola életéből
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Mi az összefüggés

a tehetséges matematikusok és a matematikában tehet-
séges tanulók között. Erre az összefüggésre a matema-
tika iránti érdeklődés korai megnyilatkozása világíthat 
rá. Ismert tény, hogy a matematika és a zene terén az 
érdeklődés és a produktivitás kezdete sok tehetségnél 
igen fiatal korba esik. Dávid Lajos írja a Bolyaiakról 
szóló munkájában, hogy Bolyai Farkas még gyermek-
korában 14 jegyű számokból második és harmadik 
gyököt gyorsan és biztosan fejben tudott vonni. Bolyai 
János már négy esztendős korában csak úgy játékból 
több geometriai testet ismer, egyet-mást tud a körről, 
ellipszisről, sőt a szinuszról is. Öt éves koráig csak az 
ujjain tud számolni. 14-ik évében már differenciál-in-
tegrál számításban könnyedséggel és rendkívüli kész-
séggel dolgozik. Lángeszű villanásai vannak. 21-ik 
évében a semmiből egy új, más világot teremtett, t.i. a 
Bolyai-geometriát. Gaussról feljegyezték, hogy három 

éves korában kijavította apja hibás számításait. Később 
tréfásan mondogatta, hogy előbb tudott számolni, mint 
beszélni. 9 éves korában az aritmetikai sor összegezé-
sének elvét fölfedezte. Első eredményét 18 éves korá-
ban érte el. 

Idézve: 
A matematikában tehetséges tanuló című tanulmány-
ból, amely a Debreceni M. Kir. Tisza István Tudomány-
egyetem Pedagógiai Szemináriumának és Pszichológi-
ai Intézetének XXI. KÖZLEMÉNY című kiadványának 
különlenyomataként jelent meg Debrecenben 1939-
ben. Szerzője Dr. Faragó Tibor (1912-1983) matema-
tika-fizika-kémia-filozófia-pedagógia szakos közép-
iskolai tanár, majd a budapesti műegyetemi docense. 
Tehetséggondozó munkássága elismeréseként a Debre-
ceni Egyetem minden évben Faragó Tibor díjban ré-
szesít kiemelkedő tanulmányi előmenetelű és közéleti 
tevékenységű tanárjelölteket.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök 
mindenkit a magyar költészet napján. 
Ez az alkalom méltó arra, hogy ennyien 
összejöjjünk gyermekeink jövőjéért, hi-
szen a legértékesebb nemzeti kincsünk 
a tehetség. Meggyőződésem, hogy a jö-
vőnk a tehetségek kezében van.

Konferenciánk az összefogás jegyében zajlik, ahol az okta-
tásban résztvevő szervezetek minden képviselője jelen van. 
Nagy megtiszteltetés tankerületi központunk számára, hogy 
otthont adhatunk ennek a konferenciának ebben a kis zemp-
léni történelmi városban, ahol minden hely egy pici történel-
met idéz. A monda szerint a Szerencs nevet Árpád fejedelem 
adta városunknak, amikor is az Árpád hegyen azt mondta: 
Ma ád Isten Szerencsét e tájra Ond és Tarcal vezéreknek. Ma 
ád - ból lett Mád település, Szerencséből lett Szerencs. Ezu-
tán a kis történelmi bevezető után elmondhatom, nagyon jó 
érzéssel tölt el, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat, és 
együtt léphetünk ezen a területen is tovább, tanulva egymás 
gondolataiból.

„Mert dolgod van e földi létben, fedezd hát fel értékeid!
Ne bolyongj elvakult sötétben, hited vezesse lépteid!
Mert hinned kell egy új világban, amit a képzelet teremt!
S megtestesül az izzó vágyban, hogy felfedezd a végtelent!”

(Aranyosi Ervin)

A tehetséggondozás már nem mostohagyerek a magyar ok-
tatásban, de bármilyen nemes is a cél, a hozzá vezető út nem 
könnyű. Az oktatásnak valamennyi gyermek igényét ki kell 
elégíteni. Tiszteletben tartjuk az egyéni különbségeket, vi-
szont a pedagógus fontos feladata, hogy minden nehézség 
ellenére segítse a tehetséges gyermek képességeinek maxi-
mális kibontakozását. A Szerencsi Tankerületi Központ ve-
zetőjeként mindent megteszek, hogy ebben a hátrányos hely-
zetű régióban iskoláink jelentős eredményeket érjenek el a 
tehetséggondozás területén. Az anyagi juttatáson túl a szel-
lemi produktum is nagy előrelépést ad ennek a térségnek.

• 2016-ban alakult meg művészeti csoportunk, a tankerü-
leti iskolák kimagaslóan tehetséges tanulóiból. Műsoraik 
rendezvényeinken dicséretre méltóak, szívhez szólóak. 
Egyediségüket tükrözi a különböző városokból, falvakból 
érkező gyermekek együttes munkája.

• Nem csak a művészet terén munkálkodunk. A természet-
tudományos tárgyak tekintetében tehetséggondozó mű-
helyfoglalkozásokat és bemutató órákat valósítunk meg a 
Nyíregyházi Egyetem docensének segítségével.

• Nyelvoktatás területén is jelentőse eredményeket tudunk 
felmutatni.

• Egyedülálló kezdeményezést indítottunk el a szülők és a 
gyermekek közös bevonásával a sport, egészséges élet-
mód, táplálkozás jegyében a „Mozdulj velünk, sportolni 
megyünk” primus programsorozat keretében.

• Büszkeséggel tölt el, hogy szerepet vállalunk a szakkép-
zés, illetve a szakma megszerettetése iránti törekvésben.

• Az elmúlt időszakban jelentős felújításokat végeztünk 
több intézményünk vonatkozásban, hogy a megfelelő hát-
teret biztosítani tudjuk a színvonalas oktatáshoz.

Itt szeretném megköszönni az országgyűlési képviselő urak-
nak: Koncz Ferencnek, dr. Hörcsik Richárdnak, Demeter 
Zoltánnak, valamint a Klebelsberg Központ elnök asszonyá-
nak, Hajnal Gabriellának a térség infrastrukturális fejlesz-
tésében nyújtott közreműködésüket. A jövőben erősíteni kí-
vánjuk az innovációt, a családok szerepét a köznevelésben, 
és még több gyermek részére biztosítani a tehetséggondo-
zást, hogy gyermekeink a magyar nemzet javát szolgálják.

„A tehetség ott szunnyad benned, s hidd varázsolni sem 
nehéz!
Ha tudod azt, hogy mit kell tenned, segít a szív és a jó-
zanész!
Kezed munkája látható lesz, s előcsalva, már fényben áll.
Tedd, hát a dolgod, mihez értesz, s lépj magad is a fénybe 
már!

(Aranyosi Ervin)

A szerző
a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója.

Köszöntés
–  Elhangzott a szerencsi - mádi MTT konferencián   –

Szabó Árpád
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„1980 nagyon fontos év. Ekkor kezdő-
dött Európában a tehetséggondozás. 
Azonban hivatalosan csak 1988-ban 
kezdtünk Nijmegenben, az egyetemen 
a témával foglalkozni. Megtanultam, 
hogy bármilyen jók lehetünk a terü-
leten, semmit nem érhetünk el, ha az 
oktatáspolitikusok ebben nem vesznek 
részt.”4.  

(F. J. Mönks)

A mostani kétnapos konferenciánk is 
méltó bizonyítéka annak, hogy az okta-
táspolitika vezetőinek kiemelten fontos 
terület a tehetséges gyermekek fejlesz-
tése, a tehetséggondozással foglalkozó 
szakemberekkel való szakmai találko-
zás. A törökszentmiklósi Református 
Általános Iskola akkori tantestülete el-
sők között dolgozta ki tehetségfejlesztő 
programját. E kezdeményezés más is-
kolákban is követőkre talált, természe-
tesen a sajátosságoknak megfelelő vál-
toztatásokkal. Minden iskolában más 
formában történik a tehetséggondozás, 
hiszen minden intézmény más lehető-
ségekkel (tárgyi, személyi, anyagi) ren-
delkezik, messzemenőkig figyelembe 
véve a helyi adottságokat is. Közös vi-
szont a tehetséggondozó programok 
alapján működő intézmények munká-
jában az, hogy a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai – Pszichológiai Tanszéke 
biztosítja a szakmai, tudományos hátte-
ret. Az egyetem szakemberei végzik a 
tanulók beválogató és nyomon követő 
méréseit, tájékoztatják a pedagóguso-
kat, szülőket az eredményekről. Folya-
matosan segítik a pedagógusok munká-
ját is, amelyet hálásan köszönünk az 
egyetem szakembereinek! A Koroknay 
Dániel Tehetséggondozó Általános Is-
kola komplex tehetséggondozó prog-
ramja 2002-ben indult, amit hosszas 
tervező munka előzött meg. Számba 
kellett vennünk, hogy kiket kívánunk 
megcélozni, melyek azok a képességte-
rületek, amelyeket fejleszteni akarunk, 
milyen lehetőségeink vannak, kik al-
kalmasak erre a feladatra, kik rendel-
keznek megfelelő végzettséggel, kikre 
számíthatunk a tanári karban. Figye-
lembe kellett vennünk, hogy milyen 
intézményen kívüli lehetőségeket ak-
názhatunk ki a fejlesztés során, gondo-
lok itt a település lakosságának össze-
tételére, munkavégzésük területeire. 
Az elmúlt 17 évben rengeteg segítséget 
kaptunk olyan itt élő szakemberektől, 

borászatoktól, akik készségesen vállal-
tak szerepet programunk megvalósítá-
sában (csoportjainkat fogadták, előadá-
sokat tartottak a gyerekek számára, 
anyagilag támogatták rendezvényein-
ket), így mindig számíthattunk külső 
segítségre is. Az első néhány évben is-
kolánk minden pedagógusa elvégzett a 
tehetséggondozás területén minimum 
30 órás továbbképzést, többen rendel-
keznek 60 órás továbbképzéssel, 1 fő 
pedig „Tehetség és fejlesztése” szak-
vizsgázott pedagógus. Egy nagy hiá-
nyosságunk volt, nem rendelkeztünk 
tornateremmel. Az iskolától 200-300 
méterre található 2 tornaszobánk volt, 
amelyet használtunk a testnevelésórák 
és tömegsportok helyszíneként. Hatal-
mas álmunk teljesült, amikor 2017. 
szeptember 1-től birtokba vehettük a 
Mád Község Önkormányzata és a Mádi 
Futball Club közös pályázata által, az 
iskola udvarán felépített tornacsarno-
kot. A Szerencsi Tankerületi Központ 
minden iskolát értékként kezel, így ke-
rült sor 2018 augusztusában iskolánk 
nyílászáróinak teljes cseréjére, gyö-
nyörű fa hőszigetelt ajtókat és ablako-
kat kaptunk. A felújítási folyamatok 
jelenleg is zajlanak, teljesen felújított a 
vizesblokkunk, a tantermek meszelése 
is megtörtént már a tanév folyamán. 
Egy program működtetéséhez költség-
vetés, anyagi támogatás is szükséges. 
2013 előtt önkormányzatunk, mint 
fenntartó maximálisan támogatta isko-
lánk kezdeményezését, vállalta annak 
anyagi vonzatait. A mai napig számít-
hatunk rájuk, kapcsolatunk példaér-
tékű. Az iskolák állami átvétele után 
2013-tól új fenntartónk, a Szerencsi 
Tankerületi Központ is Szabó Árpád 
igazgató úr vezetésével kiemelten ke-
zeli a tehetséggondozást, ezáltal teljes 
körű támogatást kapunk tehetséggon-
dozó munkánkhoz. Honnan indultunk? 
1987 óta emelt óraszámban és nívó 
csoportos bontásban (akkoriban ez a 
megfogalmazás még nem volt ismere-
tes) tanítottuk a matematikát. Ez azt 
jelentette, hogy a 4. év végén 2 csoport-
ra osztottuk a tanulókat előzetes tanul-
mányi eredményeik alapján, így ők az 
5. évfolyamtól matematika órán nem 
osztálykeretben vettek részt, hanem 2 
csoportban. Ugyanazt a tantervi köve-
telményt teljesítették, csak a jobbak 
több kiegészítő anyagot, versenyfela-
datot kaptak, a gyengébbekkel pedig az 

alapműveleteket gyakoroltuk, mivel ők 
több magyarázatot igényeltek. A gyer-
mekek létszámának nagyarányú csök-
kenése miatt ez a csoportbontás idő-
közben megszűnt, a matematika 
tantárgyat is osztálykeretben tanulják. 
1990-ben az orosz nyelvről áttértünk a 
nyugati nyelvek oktatására. Angol és 
német nyelvet tanulhatnak diákjaink 
választásuk alapján. Kezdetben 3 cso-
portra bontottuk a gyerekeket, volt egy 
angol, egy gyorsabban haladó német és 
egy lassabban haladó német csoport. 
1994-től a szülők kérésére már 3. osz-
tálytól elkezdtük az idegen nyelvek ok-
tatását, természetesen az alsó tagozaton 
játékos formában. A 2013/2014-es tan-
évtől pedig már az első osztályban kez-
dik megismerni az idegen nyelvek 
hangzását, dalait, játékait. A kisebbek 
körében erőteljes a játékosság, a játé-
kokban való részvétel. 1997-től művé-
szeti alapoktatás folyik iskolánkban a 
sátoraljaújhelyi Széptan Művészeti 
Alapiskola és iskolánk pedagógusainak 
vezetésével. Tanulóink hangszeres ze-
nét (zongora, furulya, gitár, fuvola) 
néptáncot és képzőművészetet tanul-
nak. Ők a település, az iskola rendezvé-
nyeinek állandó szereplői, emellett kü-
lönböző találkozók, fesztiválok 
résztvevői. Néptánccsoportunk külföl-
dön is fellépett már több ízben. 1999-
ben kezdtük el (a környéken elsőként) 
a valamilyen okból sérült, tanulási, ma-
gatartási zavarral küzdő, autista, enyhe 
fokban értelmi fogyatékos sajátos ne-
velési igényű tanulók helyben való ok-
tatását integrált formában, így 2 peda-
gógusunk gyógypedagógiai 
végzettséggel is rendelkezik. Iskolánk-
ban a 2002/2003-as tanévben vezettük 
be komplex tehetséggondozó progra-
munkat. Egyik célunk a tanulói létszám 
megtartása volt, a másik pedig To-
kaj-Hegyalja lehetőségeinek kihaszná-
lása. Gyermekeink számára egyre kö-
zelebb hozzuk értékeinket, bízva, hogy 
megismerésük hozzásegíti őket majd 
ahhoz, hogy visszatérjenek szülőfa-
lujukba, itt telepedjenek le, itt képzel-
jék el a jövőjüket. A tanítási órákon az 
országban elsőként vezettük be a nívó 
csoportos bontást. Ez azt jelentette, 
hogy az előzetes mérések alapján, a 
szülőkkel egyeztetve, a gyerekeket ké-
pességeik szerint különböző csopor-
tokba osztottuk az egyes tanórákon. 
Így évfolyamonként létrejött egy nívó 

„Múlt – Jelen – Jövő”
A mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó Általános Iskola 

tehetséggondozó programjának bemutatása
Toplenszkiné Csengeri Anikó
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és egy lassabban haladó csoport. Fi-
gyelembe vettük, hogy egyes gyerekek 
a humán tárgyakban erősebbek, a reál-
tárgyakban pedig lassabban haladnak, 
több magyarázatra, gyakorlásra van 
szükségük, és fordítva is. Így alakulha-
tott ki az a helyzet, hogy egyik tan-
tárgyból a nívó csoportba kerülhetett, 
másik tantárgyból (amelyik a tanuló-
nak nehezebben ment) pedig a lassab-
ban haladó csoportba. Még azt a lehe-
tőséget is biztosítottunk, hogy a 
csoportok nem voltak merevek, átjár-
hatóvá tettük. Ha év közben úgy érez-
ték, hogy nem megfelelő a tanuló szá-
mára a csoport, akkor félévkor vagy év 
végén válthatott, természetesen szülő-
vel, osztályfőnökkel és az érintett pe-
dagógusokkal egyeztetve. Az első tan-
évben a délelőtti oktatás keretében az 
alábbi tantárgyakat bontottuk 5-6. év-
folyamon: magyar irodalom, magyar 
nyelv, matematika, informatika, idegen 
nyelv. A szülők kérésére a 7. évfolya-
mon is elvégeztük a tantárgyi bontást. 
A tanulókat tanulmányi eredményeik, 
érdeklődési körük és természetesen 
szabad választásuk alapján válogattuk 
szét. Ez a délelőtti csoportbontás 5 
évig működött, s közben annyira le-
csökkent a gyereklétszám, hogy ezt 
utána már nem tudtuk folytatni. Gazda-
gító programunkat első éven a délutáni 
foglalkozások keretein belül az 5-6. 
osztály számára terveztük, és biztosí-
tottuk a nagyobb diákoknak is, hogy 
bekapcsolódjanak a délutáni foglalko-
zásokba. Elsősorban tehetségígéretes 
gyermekeink számára indítottuk, de 
nem zártuk ki az egyéb érdeklődő tanu-
lókat sem. Ezek a foglalkozások szak-
kör jellegűek voltak. A foglalkozásokat 
nemcsak az iskolában, hanem külső 
helyszíneket is igénybe véve tartottuk. 
Gyakran vittük a gyerekeket külső te-
repre, könyvtárba, múzeumokba. Pe-
dagógusaink mellett szakemberek 
szaktudását is igénybe vettük. Időnként 
meghívtuk őket iskolánkba vagy ők 
hívtak meg minket műhelyükbe, s tar-
tottak előadást a gyermekeknek. Az 
első év délutáni foglalkozásai 3 téma 
köré csoportosultak: integrált termé-
szettudományok, integrált társadalom-
tudományok, művészeti nevelés és sze-
mélyiségfejlesztés. A tanév folyamán 
számos szakemberrel találkozhattak a 
gyerekek, és tehették fel kérdéseiket, 
így találkoztak Gulyás Dénes opera-
énekessel, Farkas Bertalan űrhajóssal, 
helyi borászokkal, meteorológussal, 
művészekkel. A későbbi években to-
vább bővítettük délutáni foglalkozása-
ink tárházát: integrált társadalomtudo-
mány: személyiségfejlesztés, 
drámajáték, hely- és iskolatörténet; in-
tegrált természettudományok: szőlé-
szet-borászat, matematika, informati-

ka; képzőművészet. Az eltelt 17 év 
alatt eljutottunk oda, hogy a tehetség-
gondozás minden területén nyújtunk 
választási lehetőséget tanulóink szá-
mára. Délutáni foglalkozásaink terüle-
tei: logikai-matematikai: hely- és isko-
latörténet, Magyarország Felfedezői 
helyi szervezete, matematika, informa-
tika; természeti: szőlészet-borászat, in-
tegrált természettudományok; nyelvé-
szeti: idegen nyelv; interperszonális: 
dráma és színjátszás; intraperszonális: 
személyiségfejlesztés. A Széptan Mű-
vészeti Alapiskola keretében testi-ki-
nesztetikus: néptánc, mazsorett; térbe-
li-vizuális: képzőművészet; zenei: 
hangszeres zene. Gazdagító progra-
munkat folyamatosan felülvizsgáljuk, 
így az elmúlt 2 évben a tanulók igénye-
inek megfelelően több új képzést tud-
tunk indítani. 2. éve működik iskolánk-
ban a modern tánc oktatása, illetve a 
7-8. osztályos tanulókat ECDL vizsgá-
ra készítjük fel külső pedagógusok be-
vonásával. Hosszú éveken keresztül 
szakember hiánya miatt nem tudtunk 
énekkart indítani, 2. éve dolgozik in-
tézményünkben egy olyan pedagógus, 
aki szívvel-lélekkel vezeti iskolánk 
énekkarát. Mi teszi sikeressé tehetség-
gondozó programunk működését? 
Szükséges a szakmailag és anyagilag 
támogató fenntartó, egy innovatív, lel-
kes tantestület. Fontos a társadalom 
technikai, informatikai fejlődésének 
követése (interaktív táblák, 2 informa-
tika szaktanterem, tabletek, okostelefo-
nok használata). Elengedhetetlen a ha-
tékony tanulásszervezési eljárások 
ismerete és alkalmazása (drámatanítás, 
kooperatív tanulási forma, differenciá-
lás, csoportmunka, páros munka, 
egyénre szabott munkaforma). Kiemelt 
figyelmet kell fordítani a partneri kap-
csolatok ápolására, pályázatok készíté-
sével forrásokat tudunk biztosítani a 
gazdagító programok megvalósításá-
hoz. Büszkék vagyunk az elért eredmé-
nyeinkre. A hazai tehetséggondozás 
történetében immáron 4. alkalommal 
láthatjuk vendégül a konferencia részt-
vevőit. 2003. március 19-20-án, Má-
don került megrendezésre a „15 év a 
tehetségekért: elmélet és gyakorlat” 
című nemzetközi konferencia. (A kon-
ferencia anyaga 2004-ben jelent meg 
kiadásban dr. Balogh László és Kop-
pány László – egykori igazgatónk – 
szerkesztésében.) 2004. október 1-én 
„Tehetségmentés – Tehetséggondozás” 
/ „Kultúra – turizmus – szakma” című 
nemzetközi konferenciának lehettünk 
helyszíne. Iskolánk akkori igazgatóhe-
lyettese „Mádi szüret, tokaji bor” cím-
mel tartott foglalkozást. 2009. novem-
ber 20-21-én újabb nagyszabású 
konferenciát szervezett iskolánk. (A 
konferencia anyaga 2010-ben jelent 

meg Endrődi Zoltánné tehetséggondo-
zó koordinátorunk szerkesztésében.) 
2013. augusztus 28-án 2 pedagógus ve-
hette át Budapesten a BONIS BONA– 
A nemzet tehetségeiért díjat kiváló te-
hetséggondozó kategóriában az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti 
Tehetség Program keretében kiemelke-
dő tehetséggondozó munkájáért. Isko-
lánk 2011-ben, 2014-ben és 2018-ban 
is elnyerte az Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont elismerést. Az iskolai tehet-
séggondozás egyik mérhető eredmé-
nyessége a tantárgyi versenyeken való 
szereplés. Az elmúlt 17 évben igazán 
kiemelkedő eredmények születtek. 
Számos alkalommal bejutott tanulónk 
a megyei, ill. országos döntőbe. Isko-
lánk életében meghatározó tevékeny-
ség a hagyományápolás, ezért kiemelt 
értékként folytatjuk ezt a munkánkat 
is. Kutatómunkával igyekszünk feltár-
ni településünk értékeit, rendszeresen 
tartunk megemlékezéseket. Két költő 
– Hegyaljai Kiss Géza és Borúth Ele-
mér – községünk szülöttei. Kiállításo-
kat szervezünk nagyjaink tiszteletére 
iskolánk előterében, ill. állandó kiállí-
tásunk az egyik tanteremben berende-
zett iskolatörténeti kiállítás. Iskolánk 
névadója – Koroknay Dániel – mádi 
születésű és 14 évesen esett el az 1848-
1849-es szabadságharcban. Emlékére 
1988-ban az iskola kopjafát állított. 
Ezzel és az iskola falán lévő emléktáb-
lával, valamint állandó kiállítással kí-
vánjuk megőrizni az elesett szabadság-
harcos kisfiú emlékét, akinek nevét 
2000-ben vettük fel, majd 2 év múlva, 
tehetséggondozó programunk indítása-
kor, Koroknay Dániel Tehetséggondo-
zó Általános Iskola lettünk. Kiemelt 
értékként kezeljük iskolánk sportéleté-
nek gazdagítását új lehetőségek válasz-
tásával.
Programunk folyamatos értékelése, 
felülvizsgálata elengedhetetlen a haté-
kony és sikeres működésünkhöz.

HITVALLÁSUNK

„A gyermek nagy kincs életünkben.
Velük bánni, őket nevelni küzdelmes, 
de örömteli feladat.
Tudjuk, hogy gyermeket oktatni, em-
bert formálni,
jó gyermeket becsületes, tisztességes 
emberré nevelni
mindennél nehezebb, ugyanakkor min-
dennél szebb feladat.”

(ismeretlen szerző)

A szerző
a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskola intézményvezetője.
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„Nagyon fontos lenne az iskola presztízsét és a pedagógusok társadalmi 
megbecsülését visszaállítani. 
Hiszen, ahogy Comenius mondta, olyan a pedagógus, mint a kertész, tőle 
függ, hogy a palántából milyen virág lesz.”

Czeizel Endre, orvosgenetikus (1935-2015)

2019. április 11-12-én közös ösz-
szefogás keretében tehetséggondozó 
konferenciát szervezett a Szerencsi 
Tankerületi Központ, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság Kelet-Ma-
gyarországi Tagozata, a Debreceni 
Egyetem Pedagógiai - Pszichológiai 
Tanszéke, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Országos Szövetsége és 
a Koroknay Dániel Tehetséggondozó 
Általános Iskola, közel 300 fő rész-
vételével. A konferencia 1. napján 
megjelent vendégeket Szabó Árpád, 
a Szerencsi Tankerületi Központ igaz-
gatója, Koncz Ferenc országgyűlé-
si képviselő, dr. habil. Dávid Imre, a 
MTT Kelet-Magyarországi Tagoza-
tának elnöke köszöntötte a szerencsi 
Rákóczi-várban. A plenáris ülés Ma-
gyarország oktatását irányító vezető 
szakemberek előadásaival kezdődött. 
Sárfalvi Péter sportlétesítményekért 
és sportkapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma); Pölöskei Gáborné, a 
szakképzésért és felnőttképzésért fe-
lelős helyettes államtitkár (Innováció 
és Technológiai Minisztérium): Inno-
váció a tehetséggondozásban; Róna-
székiné Keresztes Mónika, a magyar 
zenei nevelésért felelős miniszteri 
biztos (Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma); Hajnal Gabriella, a NAT-ért 
felelős miniszteri biztos, a Klebelsberg 
Központ elnöke: Jövőbeli tervek, el-
képzelések a Klebelsberg Központ in-
tézményei tehetséggondozásában; dr. 
Horváth Zita, felsőoktatásért felelős 
helyettes államtitkár (Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma): Hazai tehetség-
gondozás helyzete címmel tartott előa-
dást. A konferenciát megtisztelte prof. 
dr. Matthias Lochmann edzéskutató, 
sportorvos, UEFA ’A’ licences edző, 
aki Exerlights a tehetséggondozásban 
címmel tartott előadást a labdarúgás 

oktatásának egyik lehetséges új és in-
novatív módjáról. A konferencia foly-
tatásaként az egészséges életmódra ne-
velés került a középpontba: dr. Csisztu 
Zsuzsa újságíró, műsorvezető, sport-
jogi szakjogász, a Magyar Olimpiai 
Bizottság tagja és dr. Ketskés Norbert 
orvos, táplálkozástudományi szakem-
ber Primus Program / Az első lépés az 
egészséges táplálkozásért – A családok 
jövőjéért – A jövő családjaiért; Vincze 
Ottó válogatott labdarúgó, futballszak-
értő: Mozdulj velünk, sportolni me-
gyünk! – címmel hangzottak el gondo-
latébresztő előadások. A plenáris ülés 
a tehetséggondozásban kiemelkedő 
vezető szakemberek előadásaival foly-
tatódott. Külön megtiszteltetés volt, 
hogy prof. F. J. Mönks, az Europe-
an Councilfor High Ability  (ECHA) 
örökös elnöke „Nyíregyházi Ervin, 
az elveszett magyar géniusz” címmel 
először beszélt kutatásai eredményé-
ről. Dr. Balogh László, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság és a MATE-
HETSZ elnöke „A tehetségfejlesztés 
gyakorlatának folyamat-modellje”; 
Bajor Péter, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége ügyvezető el-
nöke: „A Matehetsz szerepe a Nemzeti 
Tehetség Programban”; dr. Polonkai 
Mária, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és a MATEHETSZ alelnöke: 
Jó gyakorlatok a tehetséggondozás-
ban; Turi Katalin főigazgató, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság alelnöke - 
Demarcsek Zsuzsa igazgató, a LIONS 
Clubok Magyarországi Szövetségének 
témafelelőse: A Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság és a LIONS Clubok 
szakmai együttműködésének első lépé-
sei; dr. habil. Dávid Imre, tanszékveze-
tő egyetemi docens, igazgatóhelyettes, 
Debreceni Egyetem Pszichológiai In-
tézet, a MTT Kelet-Magyarországi Ta-
gozatának elnöke: Az iskolai agresszió 

címmel tartott előadást. A konferencia 
2. napján megjelent vendégeket Tople-
nszkiné Csengeri Anikó, a Koroknay 
Dániel Tehetséggondozó Általános 
Iskola intézményvezetője és Tatárka 
József, Mád község polgármestere 
köszöntötte Mádon. A szekcióülésen 
a Szerencsi Tankerületi Központ 5 in-
tézménye mutatta be tehetséggondozó 
munkáját. Bemutatkozó intézmények: 
Megyaszói Mészáros Lőrinc Körzeti 
Általános Iskola, Prügyi Móricz Zsig-
mond Általános Iskola, Aszalói Göőz 
József Általános Iskola, Zempléni 
Árpád Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola (Tállya) és a társren-
dező és helyszínt biztosító Koroknay 
Dániel Tehetséggondozó Általános 
Iskola (Mád). A Szerencsi Tankerüle-
ti Központ intézményeivel tervezendő 
együttműködésről nyújtott tájékozta-
tást Konczné Kondás Tünde, a TIGÁZ 
Zrt. igazgatósági tagja: Tudatos ener-
giagazdálkodás a szabályozó rend-
szer segítségével; dr. Simon Csaba 
egyetemi docens, Nyíregyházi Egye-
tem: Komplex természettudományi 
tehetséggondozó műhely munkájának 
bemutatása címmel tartott előadást. 
A Koroknay Dániel Tehetséggondo-
zó Általános Iskola nevelőtestülete a 
közel két évtizedes tehetséggondozó 
munkájáért elismerésként a 2018-ban 
alapított Nagy Kálmán Tehetségfej-
lesztésért Díjat vehette át dr. Balogh 
László úrtól, a pszichológia-tudomá-
nyok kandidátusától, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság és a MATE-
HETSZ elnökétől és dr. habil. Dávid 
Imrétől, a MTT Kelet-Magyarországi 
Tagozatának elnökétől.

A szerző
a mádi Koroknay Dániel Tehetséggondozó 

Általános Iskola intézményvezetője.

„Cselekedjünk közösen! – Hogyan kompenzáljunk 
a hátrányból előnyt?”

–  Tehetséggondozó konferencia Szerencsen  –
Toplenszkiné Csengeri Anikó
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„Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen.”

Babitstól kölcsönzött mottóm hűen 
tükrözi az esélyteremtés, hátránykom-
penzáció iránti elköteleződésemet, 
pedagógusi világ (iskola) látásomat. S 
annak hitét, hogy „mindenki mindenre 
megtanítható, csak elegendő idő, meg-
felelő módszer és mester kell hozzá”. 
Természetesen más-más hangsúllyal, 
fókusszal, az ógörög időmérték sze-
rinti mennyiség (kronosz) és minőség 
(kairosz) egyensúlyának kiemelé-
sével. Hátránykompenzálás vagy/és 
tehetségfejlesztés? Egymást kizáró, 
támogató, feltételező területei a peda-
gógiának? Az egész világot tanításként 
értelmező Zsolnai József nyomán val-
lott holisztikus megközelítésemben a 
teljes személyiségre összpontosító, a 
hátrányok mérséklését célzó, fejlesztő 
szemléletű pedagógia és a tehetség-
gondozás egymást átszövő, támogató 
pedagógiai folyamatok. Rendszer és 
folyamat jellegük, módszertani meg-
határozottságuk, pedagógiai eszköz-
táruk számos ponton kapcsolódik: a 
hátránykompenzáció egyfajta esély a 
tehetségre. Az esélyteremtéssel kap-
csolatos szakmai diskurzusban, az 
esélyegyenlőség (equlity), illetve az 
egyenlő esély (equity) szóhasználat 
valós és jelentős a különbségtétel. 
Utóbbi valódi eszközökkel támoga-
tott hozzáférést, az eredményközpon-
tú méltányosságot célozza, mely az 
oktatás hátránykompenzáló képessé-
gét hivatott képviselni. A hátrányos 
helyzet a pedagógiában azokat a szo-
ciokulturális, döntően nem az oktatási 
rendszerben gyökerező hátrányokat 
jelenti, melyek a tanulók egy részénél 
kedvezőtlen helyzetet teremtenek az 
előre haladásban. A hátrányos helyzetű 
tanulókat nagy arányban oktató isko-
lák sok tekintetben sajátos helyzetben 
vannak: társadalmi hátrányokat is ke-
zelniük kell a hagyományosan elvárt 
oktatási-nevelési feladat mellett. Jo-
gosan merülhet fel a kérdés, leküzd-
hetők-e az otthonról hozott hátrányok 
az iskolában?  Nem könnyű feladat, 
de nem is lehetetlen. Ha számba vesz-
szük a tanulói teljesítményt befolyá-
soló pedagógiai tényezőket, s például 
Adler bikulturális szocializáció-elmé-
letének párhuzamos hatásrendszerét, 
kellő szakmaisággal, hivatásszere-
tettel vagyunk felvértezve, akkor az 
első lépéseket már bizonyosan meg-
tettük az esélyteremtés útján, melyhez 

számos szakmai program nyújtott/
nyújt folyamatos támogatást. Az In-
tegrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 
a hátrányból induló gyermekek esély-
különbségeinek kiegyenlítését tűzte 
zászlajára, pedagógusi attitűdváltást, 
módszertani megújulást, befogadó és 
integráló intézményi környezetet pre-
ferálva, egyénre szabott fejlesztést ge-
nerált. Az IPR legjobb hagyományait 
fejlesztette tovább az ETIPE (Esélyte-
remtő Intézményfejlesztés Program és 
Eszközrendszer), mely az esélyterem-
tés hatékony útjaként az innovációt, az 
autentikus intézményfejlesztést jelölte 
meg. Folyamat jelleget, tanulószerve-
zetté válás fontosságát hangsúlyozva 
intézményi, osztálytermi és tanulói 
szinten gondolkodott, illeszkedve az 
intézményi önértékelés szempontrend-
szeréhez. AKOmplex ALApprogram 
integrálta a csoportszintű pedagógiai 
munkára épülő élményt nyújtó okta-
tás elemeit. Az Iskolai Lemorzsolódás 
Megelőzését Támogató (ILMT) Peda-
gógiai Rendszer a bevont intézmények 
erősségeire építve az átfogó, rendsze-
relvű, értékalapú fejlesztést támogatja. 
Alappillérei a befogadó, méltányos 
tanulási környezet kialakítása, haté-
konyságot, eredményességet, méltá-
nyosságot biztosító minőségi oktatás. 
További kiváló kezdeményezések 
szolgálják azt a pedagógiai fejlesz-
tést, melynek változó világunkban is 
csak egy fókusza lehet: a gyermek – a 
gondoskodás, az elfogadás, a szeretet, 
a figyelem tükrében. Az esélyteremtés 
az oktatáspolitika feladata, gondolhat-
ják joggal, akik úgy vélik, csak keveset 
tehetnek. A szakmapolitikai szándék 
adott: stratégiák, törvények, szakmai 
programok, támogatások szorgalmaz-
zák az előrelépést. A változást nekünk, 
pedagógusoknak is támogatnunk kell.
Hogyan? A sztereotípiák, előítéletek 
hátrahagyásával, a gyakorlatban meg-
tapasztalható valós szemléletváltással, 
a 21. század elvárásaihoz illeszkedő 
pedagógiai látásmóddal, amely előny-
ben részesíti az informális tanulást, a 
projektpedagógiát, az együttműködést, 
kreativitást, kritikai gondolkodás fej-
lesztését, a lehetőségek kitágítását. Bár 
egy bölcs mondás szerint régi kulccsal 
nem nyílnak új ajtók, mégis biztatok 
arra mindenkit, forgassa jó szívvel 
nagy elődök (Eötvös József, Maria 
Montessori, Németh László) ma is ér-
vényes pedagógiai írásait is.
A fentiek nyomán a döntően hátrányos 

helyzetű gyermekeket nevelő aszalói 
Göőz József Általános Iskolában – 
test, lélek, szellem egységét vallva – a 
hagyományokra építő, értékközpontú, 
fenntartható pedagógia, egy szóval az 
esélyteremtés mellett köteleződtünk el. 
Pedagógiai céljainkat motiváló tanulá-
si környezet (Harmadik tanár), pozitív 
pedagógiai klíma, innovatív megoldá-
sok támogatják (Ökoiskola, Szitakötő 
program, Sakkpalota program, Boldog 
Iskola, projektpedagógia, élmény- és 
mesepedagógia, művészeti nevelés, 
Symphonia program, közösségi prog-
ramok). Valljuk, hogy „mindenki te-
hetséges lehet valamiben”, így a le-
hetőségek biztosítása a legfontosabb 
feladatunk. A lehetőségeké, melyeket  
Piirtó tehetségmodellje nyomán szé-
les körben értelmezünk, s melyekkel 
egyaránt segíthetjük a lemorzsolódás 
visszaszorítását, de a tehetséggon-
dozást is. Az eddigieket összevetve a 
Mönks-féle tehetségfogalom kulcsz-
szavaival (motiváció, kreativitás – tá-
mogató társadalmi környezet, iskola) 
valamint a komplex tehetségsegítő 
programok főbb elemeivel (értékköz-
vetítő és képességfejlesztő pedagógia, 
erős és gyenge oldalak fejlesztése, pe-
dagógiai eszköztár: gazdagítás, diffe-
renciálás) bizton állítható, hogy a tel-
jes személyiségre fókuszáló fejlesztő 
pedagógiai folyamatok esetében nincs 
éles határvonal hátránykompenzálás, 
esélyteremtés, tehetséggondozás kö-
zött.

Igaz, a társadalmi esélyegyenlőtlenség 
tükrében a hátrányos helyzetű gyer-
mekekre, tehetségígéretekre partiku-
laritás, Pygmalion-hatás jellemző, az 
iskolák, a pedagógusok (mesterek), 
komplex fejlesztéssel (módszerrel), 
kellő időráfordítással utat nyithatnak 
az egyenlő esélyek felé. 

Hiszen „minden gyermek lelkén van 
egy szelence, amit fel lehet pattintani. 
Ez szinte biztos. Csak valakinek fel 
kell pattintania. Ez a nehezebb gyer-
mekeknél több munkát igényel.” Hinni 
kell, hogy ez nem lehetetlen. S tenni: 
a tehetségekért, a gyermekekért, a jö-
vőnkért!

A szerző
az aszalói Göőz József Általános Iskola

intézményvezetője.

Esélyegyenlőség – hátránykompenzáció a köznevelésben 
Nádasi Ildikó
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Szeretnénk bemutatni, hogy hogyan 
valósítható meg a tehetséggondozás 
egy teljesen normál, nem túl nagy 
létszámú, nem tagozatos, vidéki álta-
lános iskolában. Egyik híres magyar 
fuvolaművészünk édesapja mondta, 
hogy a legnagyobb segítség, amit egy 
embernek adhatunk, az, ha lehetőséget 
adunk arra, hogy kipróbálja magát és 
rájöjjön, hogy ő is egy csoda. Mi ezt 
a lehetőséget szeretnénk megadni diák-
jainknak. A Zemplén ölelésében fekvő 
Tállya település egyetlen Általános Is-
kolája vagyunk (120 fő tanulólétszám). 
Heterogén, nem tagozatos általános 
iskolaként, évfolyamonként egy osz-
tályt működtetünk, intézményünkben 
befogadó, integrált oktatás folyik. Ren-
dezett, jól felszerelt iskolánkba, szak-
tantermekben folyik az oktatás.

Sokrétű tehetséggondozás folyik intéz-
ményünkben:
• művészeti oktatás (citera, zongo-

ra, trombita tanszak); testnevelés 
órák keretében karate; emelt szin-
ten tanulhatják az angol nyelvet; 
a LEGOT nem csak matematika 
és fogalmazás órákon használjuk, 
Lego-robotikával ismerkedhetnek; 
ECDL vizsgafelkészítésen vehetnek 
részt; és sokirányú tantárgyi ver-
senyfelkészítés folyik.

• Eredményes felzárkóztató progra-
mot működtetünk, terveink meg-
valósítását sikeres pályázati munka 
segíti. Színes tanórán kívüli fog-
lalkozásokat szervezünk tanulóink 
szabadidejének hasznos eltölté-
séhez. Igyekszünk minden évben 
megújulni és a hagyományos ren-
dezvényeinket is más-más formá-
ban megszervezni. Ökoiskolaként 
igyekszünk tanulóinkat a környezet 
védelmére, tisztántartására nevelni, 
felhívni figyelmüket a pazarló élet-
mód veszélyeire. Tanulóink a Bol-
dog iskola program keretében ér-
zékenyítő foglalkozásokon vesznek 
részt alsó tagozaton családi életre 
nevelés, felső tagozaton osztályfő-
nöki órák keretében.

Miért tartottuk szükségesnek az angol 
nyelvoktatás átszervezését?
Társadalmi, munkaerő piaci elvárás az 
eredményes nyelvtanulás; szülői igény 
volt, van az emelt szintű oktatásra; 
fenntartói elvárás a mérhető, hatékony 
munka; iskolánk arculatának kialakí-
tása, menedzselése szempontjából is 
szükségét éreztük a változtatásnak.

Az első lépések:
• 2009 –ben Tállya Község Önkor-

mányzata, mint akkori fenntartónk 
és a nagycsoportos óvodás szülők 
támogatásával bevezettük az angol 
nyelv oktatását az első osztályban.

• Átdolgoztuk a helyi tantervet:
• választható tantárgyként plusz 

heti 1 órába, 1. osztálytól, fel-
menő rendszerben beépítettük 
az angol nyelv oktatását,

• előtérbe helyeztük a csoport-
bontást a nyelvoktatásban.

• A beválogatás szülői kérés, óvoda-
pedagógusi javaslat alapján történik. 
Hospitálunk az óvodában, meghall-
gatjuk a gyerekeket, igyekszünk 
őket megismerni, felmérni képessé-
geiket.

Az eredményes nyelvoktatáshoz megfe-
lelő feltételekre van szükség:
Szerencsi Tankerületi Központ tá-
mogatása: a fenntartó engedélyezi a 
csoportbontást, két fő egyetemi vég-
zettséggel rendelkező angol szakos 
tanár alkalmazását, a szakmai fejlődés 
érdekében lehetővé teszi továbbképzé-
seken, hospitálásokon való részvételt.
Tárgyi feltételek: szaktantermekben fo-
lyik az oktatás, korszerű IKT eszközök 
állnak a rendelkezésünkre. Körültekin-
tően választjuk meg tankönyveinket 
(MM Publications tankönyvcsaládja). 
Kiegészítő taneszközöket alkalmazunk 
az oktató munka színesítésére: SMART 
Notebook program, angol nyelvű tár-
sasjátékok, képkártyák, szókártyák, an-
gol nyelvű olvasmányok. 
Változatos, jól szervezett tanórai mun-
ka és tanórán kívüli foglalkozások: Ké-
pességszint szerinti csoportbontás van 
évfolyamonként
Kooperatív és projekt oktatási módsze-
rek, valamint differenciált tanulásszer-
vezési eljárások előtérbe helyezése.
Szakköri foglalkozásokon mélyíthetik 
el tudásukat tanulóink; házi versenye-
ket, nyelvi délutánokat szervezünk; 
versenyekre, középiskolai felvételire 
készítjük fel diákjainkat.
Nagyon fontos a tantestületi-szülői tá-
mogatói környezet.
A tanulói motiváltságra folyamatosan 
figyelnünk kell.

Miért fontos a korai nyelvoktatás? 
MERT…
Pozitív attitűd kialakítása a nyelvek 
iránt; új kultúra megismertetése, em-
patikus készségek fejlesztése; nyitott-
ság, gátlások nélküli nyelvelsajátítás; 

kreativitás, problémamegoldó képes-
ség fejlesztése;  a foglalkozások során 
kialakulnak a gyerekekben áthidaló 
stratégiák, az elsajátított szókincsre tud 
építeni felső tagozaton.

7-8. osztály nyelvvizsga felkészítés
Beválogatás a 6. osztályos idegen nyel-
vi kompetenciamérés eredményei alap-
ján történik, szülői támogatással. Fon-
tos a tanulók motiválása, a folyamatos 
pozitív megerősítés.
7. osztályban az addig megszerzett 
ismereteket elevenítjük fel, megtanul-
juk azok alkalmazását a nyelvvizsga 
követelményrendszeréhez igazodva. 
Gyakoroljuk a személyes információ 
adását, szituációs feladatokban a tanult 
szófordulatokat, képleírást a tanult szó-
kincsre építve. 
A munka oroszlánrészére 8. osztályban 
kerül sor. Ekkor készítjük fel a diáko-
kat a szóbeli és írásbeli nyelvvizsga 
részfeladatira, tudásszintjüket A2-ről 
B1 szintre emeljük. Szókincset bőví-
tünk, választékos nyelvhasználatra, fo-
lyamatos kommunikációra törekszünk.
Heti 2 kontakt órában történik a képle-
írás, párbeszédek, a nem kontakt órá-
ban kapott írásbeli munkák egyénre 
szabott értékelése.
Nem kontakt órában e-mailen, face-
book csoporton keresztül, fénymásola-
tokon kapnak feladatot.
A felkészülés során az ORIGO nyelv-
vizsgaközpont által ajánlott felkészítő 
könyveket használjuk.
Az Internet tudatos felhasználására 
ösztönözzük diákjainkat.

Hatékonyság – eredményesség
Fontos a nyelv megszerettetése; idegen 
nyelvi kompetenciamérés eredményei-
nek javulása; felkészítés a középiskolai 
felvételire; továbbtanulóink eredmé-
nyének folyamatos nyomon követé-
se; tanórán kívüli, szakköri, pályázati 
keretek között az ismeretek bővítése; 
sikeresen készítjük fel tehetséges diák-
jainkat az alapfokú nyelvvizsgára.
Tanulóinkat kitartásra biztatjuk, fo-
lyamatosan motiváljuk. Arra tanítjuk 
őket, hogy dolgozzanak meg a sikerért, 
hiszen a siker létráját zsebre dugott ke-
zekkel nem lehet megmászni.

A szerző
a tállyai Zempléni Árpád Általános Iskola 

és AMI okleveles angoltanára.

„Yes we can”
–  Tehetséggondozás és nyelvvizsga felkészítés a tállyai 

Zempléni Árpád Általános Iskola és AMI-ban –
Hollókői Beatrix
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Dr. Balogh László elnök úr 75 éves  

Másfél évtizede 
született az első 
interjúnk Balogh 
László elnök úr-
ral, aki akkor 
hatvan éves volt, 
s a Magyar Te-
hetséggondozó 
Társaság elnö-
ke. Ma már kis-
sé korosabban, 

de továbbra is kortalan lendülettel 
vezeti a Társaságot és aktivitásának, 
szervezőkészségének, szakmai kivá-
lóságának eredményeként, a Magyar 
Tehetséggondozó Szervezetek Szövet-
ségének is elnöke lett. A 75. születési 
évforduló kapcsán – ami július 15-én 
lesz – egyfajta életút visszatekintésre 
kértem. Arra, hogy fejtse ki, azt a há-
rom vezérelvet, amelyek irányították 
életét, vezették a helyes úton a nem 
éppen gördülékeny magyar évtizedek-
ben. Akik átélték az elmúlt évtizedeket, 
a háborút, a kommunista uralmat, a 
forradalmat és azt követő dicstelen 
megtorlásokat, a szoliddá vált dikta-
túrát, majd a váratlan rendszerváltást 
és az abban is sok keserűséget okozó 
politikai kilengéseket, az bizton tud-
ja, hogy nem volt egyszerű eligazodni 
abban a világban, becsülettel élni és 
híven teljesíteni a hivatás követelte 
elvárásokat. Balogh tanár úr sikeres 
életének vezérelvei a következők vol-
tak: társas kapcsolatok, a szabálykö-
vetés és a munka iránti elkötelezett-
ség. Mit is mond mindezekről? 

Ezek az elvek hosszú folyamat ered-
ményeként tisztultak le a világlátásom-
ban, s ha a gyökereket keressük, ezek 
a gyerekkorban erednek, s mindhárom 
életelv a családom, a gyerekkori köz-
vetlen környezetem „ajándéka”. Igazán 
azért alakulhattak ki, mert már életem 
első éviben ezek szellemében nevel-
tek, s ma is hálát adok a Sorsnak, hogy 
ilyen szűkebb és tágabb társas környe-
zetben nevekedhettem, sikeresnek te-
kinthető életpályámat döntően ennek a 
szellemiségnek köszönhetem! Termé-
szetesen a középiskolás években már 
kezdtek tudatosulni bennem, de mint 
élet-elveim (több más elvvel együtt) a 
felnőttkorban váltak stabillá.     

Gazdag társas kapcsolatok. Úgy gon-
dolom, nincs szükség ezen elv tár-
sadalomban betöltött jelentőségének 
különösebb bizonyítására, elég azt a 

megfellebbezhetetlen tételt leírni, hogy 
az embertársas lény… Mindkét szülőm 
nagycsaládból származik, mégpedig 
olyanból, ahol jelentős volt az össze-
tartás, s ez gyakori „családi összejö-
vetelekben” is realizálódott. Gyerekek 
is szép számmal voltunk ezeken, s a 
felnőttek ugyancsak bekapcsolódtak 
a kicsik programjába: játék, vidámság 
minden mennyiségben, ezek az ösz-
sz-családi összejövetelek számomra 
csodálatos élményt jelentettek, ma is 
emlékezetesek. Utólag felidézve azo-
kat az éveket, ugyanez a megkülönböz-
tetett figyelem, kedvesség, szép szavak, 
felénk áradó folyamatos szeretet jelle-
mezte a családon kívüli közvetlen kör-
nyezetünket is. Biztos vagyok benne, 
hogy a szociális képességeim korai fej-
lődésében ezek a hatások meghatározó-
ak voltak, s érzelmileg is megalapozták 
a későbbi ilyen természetű sikereimet. 
Emlékeimet idézve az eredmény: isko-
lába menvén közkedvelt gyerek lettem 
mind a tanulótársak, mind a tanítók, 
tanárok körében, s ez folytatódott az 
iskolai években végig. Egyetemre ke-
rülvén, ugyanez jellemezte azokat az 
éveket is: közkedvelt hallgatója lettem 
az évfolyamnak – mihamar megválasz-
tottak szakfelelősnek. Öt éven át töltöt-
tem be e funkciót anélkül, hogy én erre 
bármikor is törekedtem volna. Mesébe 
illő évek voltak azok: feltérképezhetet-
lenül gazdag személyes kapcsolatrend-
szer, kiváló tanulmányi eredmények, s 
az oktatók körében is elismert, kedvelt 
hallgató voltam. Kell ennél több ahhoz, 
hogy megerősödjön valakiben: az em-
beri boldogságnak lételeme, egyik fő 
forrása a személyes kapcsolatok gaz-
dagsága! Az a tőke, amit ezen a terüle-
ten „összegyűjtöttem” az egyetemmel 
bezárólag, kamatostól „köszönt vissza” 
egész életemben. Rövid kollégiumi, 
középiskolai munka után visszahívtak 
a KLTE Pszichológiai Tanszékére, s 
az egyetemen minden ott folytatódott, 
ahol három évvel azelőtt abbamaradt: 
előbb tanszéki titkárként, majd negy-
ven évesen tanszékvezetőként, ezt kö-
vetően mihamar dékán helyettesként, 
néhány év múlva pedig dékánként 
kaptam lehetőséget a köz szolgálatára. 
Egyik funkcióra sem „jelentkeztem”, a 
jelölő bizottságok, magasabb egyetemi 
vezetők felkérésre adtam be pályázatot 
minden alkalommal. Biztos vagyok 
benne, hogy ezen felkérésekben – a 
szaktudományos eredményeim mellett 
- jelentős szerepet játszott a társas kap-
csolatok kialakításban, „működtetésé-
ben” való gazdag eszközrendszerem, 

jártasságom, biztonságérzetem. Aztán 
persze jöttek sorban a szakmából, civil 
szervezetekből újabb felkérések: mi-
nisztériumi, területi akadémiai bizott-
ságok, valamint más hazai és nemzet-
közi szakmai szervezetek kértek fel a 
vezetésükben való közreműködésre, s 
több alkalommal töltöttem be ezekben 
első vezetői szerepet. A ma is gazdag 
társas kapcsolataim – a családomon 
túliak is - jelentős szerepet játszanak 
abban, hogy mind lelkemben, mind 
testemben folyamatosan újraterme-
lődik az energia az élet kihívásainak 
teljesítéséhez! Természetesen a társas 
kapcsolatok nemcsak „leterített bár-
sonyszőnyeget” jelentenek életünkben. 
Könnyű megtalálni a „hasonszőrűek-
kel” a közös nevezőt, de mint tudjuk, 
a világ ilyen szempontból is sokszínű, 
s ez teljesen természetes. Tapasztala-
taim alapján azonban mondhatom, le-
hetséges a harmonikus együttműködés 
a más gondolkodású, értékrendű mun-
katársakkal is: sokféle pszichológiai 
eszköz van arra, hogy a konfliktusokat 
megelőzzük, vagy ha már kialakulnak, 
„békés megoldást” keressünk. Ehhez 
persze szükség van mindannyiunkban 
egy bizonyos szintű „társas intelligen-
ciára”, szociális érzékenységre, ezek 
családi, óvodai, iskolai fejlesztése – a 
születés pillanatától kezdve - elenged-
hetetlen az egyén harmonikus, sikeres, 
boldog életéhez!

„Rend a lelke mindennek!” Most is 
visszacseng ez a mondat a fülembe, 
számtalanszor hangzott el családunk 
körében, s nem is múlt el nyomtalanul 
viselkedésem, világlátásom formá-
lódásában. Mihamar tudatosult ben-
nem, hogy a harmonikus  együttélés-
hez szükség van bizonyos szabályok 
követésére,  ezen szabályok nélkül 
könnyen zavar alakul ki a társadalmi 
együttélésben, de mindennapi  tevé-
kenységünkben is. Gyerekkori emlé-
keimet idézve, ezen szabályok szerinti 
szokások kialakítása nem mindig ment 
zökkenőmentesen, de kisebb-nagyobb 
„döccenőkkel” beépültek ezek visel-
kedési rendszerünkbe, gondolkodá-
sunkba, s utána már nem jelentettek 
„szenvedést” mindennapi létünkben. 
Aztán ahogy gazdagodott élettapaszta-
latom, felismertem, hogy a rend (írott 
és íratlan szabályok) át kell, hogy hassa 
egész életünket, s minden területen - is-
kola, munkahelyi tevékenység, szabad 
idős programok, társas kapcsolatok 
stb. – biztos támpontokat jelent nem-
csak a hétköznapokban, de a nehezebb 

Egy sikeres élet vezérelvei



Tehetség  18  2019/2. szám

élethelyzetekben is, nem csúszik ki 
alólunk könnyen a talaj, ha vannak 
életünknek ilyen stabil elemei. A belső 
és külső rendünknek kialakulásában 
meghatározó az az értékrend, amelyet 
környezetünk közvetít születésünk pil-
lanatától kezdve, így ebben is kiemelt 
jelentősége van a gyerekkori, fiatalko-
ri családi nevelésnek, de a személyi-
ség autonómiája kialakulásával saját 
felelősségünk is kiemelt szerepet kap 
formálásában. A bennem működő ér-
tékrendnek tartalmi elemeit leltárba 
véve az „örök emberi értékek” – hi-
szem, hogy vannak ilyenek! - központi 
szerepet játszanak, s ebben keresztény 
szellemű nevelésemnek kiemelt je-
lentőséget tulajdonítok. Hangsúlyozni 
kell azt is, hogy a rend megléte nem je-
lent merevséget életünkben, nem zárja 
ki a rugalmasságot tevékenységünk-
ben, viselkedésünkben, a kettő nagyon 
is megfér egymás mellett!

Alázat az emberek és a munkafel-
adatok iránt. Életem harmadik vezé-
relvének bemutatásánál ismét vissza 
kell térnem gyerekkori neveltetésem-
hez: állandóan visszatérő üzenet volt 
a családtagok viselkedésében, hogy 
„a szegény, egyszerű, netán tudatlan 
emberek is emberek, őket is el kell fo-
gadnunk, mint embertársainkat, őket 
is tisztelnünk kell”. Visszacseng a fü-
lembe az érvelés is: „sosem tudhatjuk, 
mitől lettek szerencsétlen sorsúak!” 
Érzelmileg nagyon gyorsan azono-
sultam már gyerekkoromban ezzel a 
gondolattal, s azóta is biztos pontja vi-
selkedésemnek. Aztán a fiatal felnőtt-
kori munkavégzés során – a környeze-
temben levő személyek példamutatása 
alapján - kialakult az a szemléletem 
is, hogy csak akkor lehetek sikeres a 
szakmai tevékenységemben, ha az el-
hivatottság öleli át munkavégzésemet, 
ez teheti hitelessé is mindazt, amit csi-
nálok. Természetesen ennek feltétele, 
hogy olyan tevékenységet végezzek, 
amely magával sodor, amelybe „be-
leszerelmesedik” az ember. Nyilván 
ehhez meg kellene találni mindenki-
ben azt a tehetségcsírát, amely fejlesz-
tésével, kibontakoztatásával örömteli 
tevékenységre, munkavégzésre tud-
juk nevelni fiataljainkat. Én ebben a 
tekintetben is szerencsés voltam, de 
ma még sok tennivalója van a hazai is-
kolarendszerünknek a tehetségkeresés, 
tehetséggondozás terén – az elmúlt 
években bekövetkezett jelentős fejlő-
déssel együtt is!

Százdi Antal

„A pedagógus és a gyermek folyama-
tos együttes tevékenysége adja a leg-
több kapaszkodót a tehetség felismeré-
séhez” 

(Dr. Balogh László)

2019. május 8-án Tehetségnapot tar-
tottunk óvodánkban. Ennek előzmé-
nye egy szülői műhelybeszélgetés 
volt, amelynek célja az intézményünk-
be járó gyermekek szüleinek informá-
lása, megnyerése a tehetségügynek. 
Ennek keretében közös beszélgetést 
folytattunk, mivel a szülők kulcsz-
szereplők a tehetségígéretek fejlesz-
tésében. A műhelybeszélgetésre a 
jövőbeni tehetségműhelyek potenci-
ális résztevőinek (a következő neve-
lési évben 5 évet betöltő gyermekek) 
szüleit hívtuk elsősorban egy rövid 
előadás meghallgatására, majd a te-
hetségműhely vezetőink bemutatták 
műhelyük célját, feladatát. Ezt köve-
tően sor került a térbeli-vizuális tehet-
ségműhelyek óvodásai által készített 
produktumok kiállítására.
Nem mondható minden kisgyermek 
tehetségígéretnek, azonban minden-
kinek van fejlettebb képességterülete. 
Mivel az óvodáskor a tehetségfejlesz-
tésben még alapozó korszak, megad-
juk az esélyt minden 5 évet betöltött 
gyermekünknek, hogy az intézmény-
ben indított tehetségműhelyek vala-
melyikében - komplex szakmai meg-
figyelést követően - részt vegyen. 
Fontos, hogy minden gyermekben 
igyekezzünk felfedezni az értékeket, 
amiket már érdemes figyelemmel kí-
sérni és fejleszteni! 
Törekvésünk, hogy a gyermekek ér-
deklődését, egyediségét figyelembe 
véve válasszuk ki és indítsuk a kü-
lönböző tehetség műhelyeket. Az 
igazi esélyteremtés azt jelenti, hogy a 
gyerekek az egyéni sajátosságaiknak 
megfelelő fejlesztésben részesülnek. 
Fontosnak tartjuk továbbá személyi 
feltételeinket is. A tehetségígéretek 
fejlesztésének egyik kulcsa a moti-
váció. Elvárásunk, hogy a műhely-
vezetők legyenek képesek alkotó, 
innovatív légkör megteremtésére, 
alkalmazzanak bátorító nevelést, ad-
janak önbizalmat a gyermeknek, erő-
sítsék öntudatát. Éppen ezért minden 
nevelési év elején felmérjük lehetősé-
geinket, hogy ki vállal tehetségígéret 
gyermekekkel való foglalkozást cso-
porton kívül, kinek mi az érdeklődési 
területe.

A Tehetségnap nem titkolt célja a há-
lózatosodás, a más tehetségpontok-
kal való kapcsolat szorosabbá tétele, 
szakmai kapcsolatok alakítása, egy-
mástól való tanulás, a módszertani 
kultúra fejlesztése is volt. Ennek érde-
kében a programokra meghívtunk két 
közeli tehetségpont óvodából gyerme-
keket és óvodapedagógusokat. 
A program reggel a Tipegők-topo-
gók néptánc tehetségműhely bemu-
tatójával kezdődött. Ezt követően a 
műhelyvezető és a táncos gyermekek 
részvételre invitálták a többieket. A 
tízórai elfogyasztása után zeneovi-
saink, a Csicsergők mutatták be az 
általuk eddig a tehetségműhelyben 
elsajátítottakat. Ezután ők is hívták 
a többi gyermeket közös játékra. Aki 
nem szeretett volna beállni a zeneovi 
játékaiba, az előtérben kiállított raj-
zokat és kézműves produktumokat 
tekinthette meg. Harmadik lehetőség-
ként a székhely és a telephely kézmű-
ves tehetségműhelyeinek tevékenysé-
gében vehettek részt az érdeklődők. 
Az általuk készített, díszített agyagtá-
nyért hazavihették a gyermekek. 
Áprilisban a debreceni tehetségpont 
óvodáknak rajzpályázatot hirdettünk 
a Föld Napja alkalmából.  Tehetség-
napunkon tartottuk a pályázat díjki-
osztóját, amelyen minden résztvevő 
oklevélben és ajándékban részesült. 
Minden rajzot kiállítottuk az óvoda 
előterében. 
Az óvodapedagógusok szakmai fej-
lődésére is nagy hangsúlyt helyezünk 
az intézményben. Ezt elősegítendő 
hallgathattak két előadást is: az el-
sőt a Matehetsz szakértőjeként Papp 
Lászlóné prezentálta, aki jó gyakorla-
tot népszerűsített a tehetségműhelyek 
éves tervének és a gyermekek egyéni 
fejlesztési terveinek megírásához. A 
másik előadás szintén prezentációval 
készült: az intézmény tehetségkoor-
dinátoraként magam igyekeztem se-
gíteni kolléganőim munkáját a Nagy 
Jenőné-féle szemlélet befogadásával.

Felhasznált irodalom: 
Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gon-
dozásának elmélete és gyakorlata, 
Óvodai nevelés a művészetek eszköze-
ivel sorozat 6. száma, 2012.

A szerző
a debreceni Mesekert Óvoda Jánosi utcai 
telephelyének óvodapedagógusa, az intéz-

mény tehetségfejlesztő pedagógusa.

Tehetségnap a debreceni 
Mesekert Óvodában 

Kovács-Terge Anita
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A tehetség kutatása, vizsgálata nagy 
múltra tekint vissza (Terman, 1922), 
és jelenleg is népszerű, széles körben 
vizsgált jelenség. A legelfogadottabb 
mai definíciója szerint a manifeszt te-
hetség olyan magas teljesítmény, ami 
az átlagnál magasabb, ha az adott te-
rületen elért eredményeket tekintjük, 
még akkor is az eloszlás felső végén 
helyezkedik el, ha más, a területen jól 
teljesítő egyénekhez hasonlítjuk. A 
tehetség potenciál, aminek kibonta-
kozása egy folyamat (Czeizel, 2004). 
A tehetség összetevői, alkotóelemei 
számos vizsgálat fókuszában állnak, a 
több elemű modellek közös eleme az 
intelligencia, a kreativitás és a moti-
váció (Renzulli, 1977). A kreativitás, 
mint a szokatlan gondolkodás, alkotói 
vágy és készség, változó mértékben 
játszik szerepet különböző tehetségte-
rületek esetében, ahol különösen fon-
tos, azok a művészeti ágak, azon belül 
is az alkotóművészetek – festészet, 
szobrászat, stb.

Mindemellett számos kutatás össze-
függésbe hozta a tehetséget, különö-
sen előadóművészetek esetében az 
úgynevezett fellépési szorongással 
(Fehm és Schmidt, 2006). A szoron-
gás kutatásainak eredménye szerint 
valamennyi, kis mértékű szorongás 
jó hatással lehet a teljesítményre, egy 
bizonyos szint felett viszont bénult-
ságot, teljesítményromlást okozhat 
(Burton, 1988). Mindezeket figyel-
membe véve vizsgálatot indítottunk 
a budapesti Hubay Jenő Zeneiskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában. Az 
iskolába magánszemélyek is járhat-
nak egyéni oktatásra, ez esetben nincs 
megszabott korhatár. Azt szerettük 
volna feltárni, hogy az iskola kép-
zőművész tanulói milyen módokon, 
hogyan szeretnek alkotni, valamint 
azt, hogy az előadóművész (táncos) 
tanulókat milyen mértékben jellem-
zi teljesítményszorongás, lámpaláz. 
Emellett pedig tudni szerettük volna, 
hogy milyen az attitűdjük a szolfézs, a 
zeneelmélet iránt. 

Hogyan szeretek alkotni?
A kutatásban 67 diák vett részt, 14 fiú 
és 48 lány, átlagéletkoruk 13.42 év. A 
nagy részük, 48 fő „zene-képzőmű-
vészet” szakon tanul, 9 fő a tánc-kép-
zőművészet szakon, 3 fő pedig a 
képzőművészetet tanulja önmagában. 
Néhányan erre a kérdésre nem vála-
szoltak. 
Tudni szerettük volna, hogy érzik, 
segíti-e az iskolai eredményeiket a 
művészeti képzés. 44 igenleges és 16 
nemleges választ kaptunk. Rákérdez-
tünk, mely művészeti ágra fordítják 

a gyerekek a legtöbb időt. Az ered-
mények szerint a legtöbb időt a zenei 
gyakorlásra, zenehallgatásra fordítják, 
ezek után jön a tánc, a rajz, a festés.
Kiderült, hogy csaknem háromne-
gyedük nem tartja fontosnak, hogy 
az alkotásait kiállítsák kiállításokon, 
de valamivel több, mint a felük szíve-
sen részt venne, valamint részt is vesz 
képzőművészeti kiállításokon, verse-
nyeken. Rákérdeztünk, milyen érzése-
ket társítanak a művészeti tevékeny-
séghez, „mit ad nekik a művészeti 
tevékenység”. A válaszok szerint nagy 
többségben pozitív érzelmeket társí-
tanak a művészeti tevékenységhez: 
öröm, boldogság, megnyugvás, sokkal 
kisebb mértékben jelent meg a siker, 
mint motiváló erő, vagy a zaklatott-
ság, mint negatív érzelem. Tudni sze-
rettük volna, hogy a gyerekek miben 
látják saját fejlődésüket a képzőművé-
szeti tevékenységük során. Legtöbben 
azt választották, hogy “egyéniségemet 
egyre jobban ki tudom bontakoztatni 
az alkotásom során”, második helyen 
az áll, hogy “képzőművészeti techni-
kám, tudásom, anyag- és eszközhasz-
nálatom fejlődött”.
Rákérdeztünk, hogy ha elkészítenek 
egy alkotást, utána mi a legfontosabb 
a számukra, a tanulók majdnem ¾-e 
azt felelte, hogy új alkotásokra ösz-
tönzi őket, hogy már az újabb művön 
gondolkoznak, csak körülbelül ¼-ük 
felelte azt, hogy már nem foglalkozik 
az adott dologgal az elkészülte után. 
Arra a kérdésre, hogy mit tennének 
legszívesebben a kész alkotással, 
¾-ük azt felelte, hogy szívesen meg-
mutatja másnak, akár kiállításra is 
küldené, egynegyedük pedig azt, hogy 
nem foglalkozik többet az adott da-
rabbal (ez együtt jár az előző kérdésre 
adott válaszokkal). 
Végül rákérdeztünk, hogy terveznek-e 
a jövőben is foglalkozni a művészet-
tel, a válaszadók szinte 80%-a azt 
felelte, hogy hobbiként foglalkozni 
fog vele, kisebb részük nem tervezi, 
körülbelül 8%-uk kíván hivatáskánt 
foglalkozni velük. – látszik, hogy a 
nagy többség, habár nem hivatásként, 
de az élete résznek látja a művészeti 
tevékenységet a jövőben is.

A szereplés izgalma
A kutatás második fele a fellépési szo-
rongásra fókuszált. A kérdőívet össze-
sen 189 tanuló töltötte ki, ebből 123 
lány és 62 fiú. Átlagéletkoruk 12.82 
év, a legfiatalabb 8, a legidősebb 31 
éves. Átlagosan 5,6 éve tanulnak ze-
nét a kitöltők, minimum 0, maximum 
24 éve, a szórás 3,4.
Tudni szerettük volna, hogy szeret-e 
szerepelni a tanuló: 115 igen, 61 nem, 

és 7 “attól függ” válasz született, te-
hát a válaszadók majdnem ⅔-a szí-
vesen szerepel.  A következő kérdés 
arra vonatkozott, hány nyilvános sze-
replésük van évente. átlagosan 5 sze-
replésük van évente, a minimum 0, a 
maximum 30. A következő kérdés arra 
vonatkozott, izgul-e a tanuló vizsgák, 
koncertek előtt vagy közben, ezt egy 
1-től 5-ig terjedő skálán kellett jelölni, 
ahol 1 az egyáltalán nem, 5 a teljesen 
igen, az átlag 3,27 volt. Tudni szeret-
tük volna, hogy saját megítélése sze-
rint mennyire javít a teljesítményükön 
(vizsgán, koncerthelyzetben) az izga-
lom, ezt is 1-től 5-ig terjedő skálán 
kellett megítélni, az átlag 2,73 volt.
Megkérdeztük, hogy milyen módo-
kon szeretnek a leginkább szerepelni? 
A válaszok szerint egyénileg 89-en, 
kamarában 65-en, zenekarban pedig 
53-an. Tudni szerettük volna, érez-e 
örömet a tanuló a sikeres koncert 
után. Erre is 1-től 5-ig terjedő skálán 
lehetett válaszolni, az eredmények 
szerint az átlag 4,42. Megkérdeztük 
tőlük, hogy ha izgulnak, mit érez-
nek, milyen tünetek jelentkeznek ná-
luk. Izgatottság esetén tenyérizzadás, 
kéz- láb, vagy egész test remegés, 
feszült állapot jellemzi a tanulókat, 
viszont egészen gazdag eszköztáruk 
van arra, hogy ezt hogyan kezeljék. 
Például: a gyakoribb válaszok között 
szerepel az, hogy „elképzelem, hogy 
csak egy órán vagyok”, „még egyszer 
elpróbálom a darabot”, „kinézek egy 
pontot a teremben és annak játszom”, 
„megpróbálom magam megnyugtat-
ni”, „mély levegőt veszek”. Volt, aki 
azt írta, hogy megmossa hideg vízzel 
a kezét, arcát.
Mi van hatással jobban az izgatott-
ságuk szintjére, ha jól felkészültek, 
vagy ha szeretik az adott darabot, 
amit előadnak? – a válaszok szerint 
az utóbbi, ha olyan darabot adnak elő, 
amit szeretnek, akkor sokkal kevésbé 
izgulnak. 

Szolfézs
Tudni szerettük volna, hogy milyen az 
attitűdjük a diákoknak a szolfézs irá-
nyába. A tanárok előfeltételezése az 
volt, hogy a diákok kevésbé szeretik 
a szolfézst, mint a hangszeres tanulást 
és gyakorlást. Ezen kérdőívünket ösz-
szesen 123 gyerek töltötte ki, 51 fiú 
és 72 lány. Átlagosan 11,12 évesek, a 
legfiatalabb kitöltő 7, a legidősebb 41 
éves. Megkérdeztük, mióta tanulnak 
szolfézst, a válaszok szerint 37 fő 0-2 
éve, 47 fő 3-4 éve, 39 fő pedig 5-6 éve 
tanul az iskolában. Rákérdeztük, hogy 
mekkora csapatban szeretnek inkább 
dolgozni. A tanulók ¾-e inkább 8 fő 
alatti, kisebb csoportban, míg a mara-

Fiatal művészek alkotási attitűdje, fellépési szorongása 
Dr. Duró Zsuzsa - Tokai Dalma
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dék egynegyed nagyobb, 8 fő feletti 
csoportban szeret dolgozni.
Tudni szerettük volna, mit gondolnak, 
milyenek az iskolában a szolfézsok-
tatás körülményei. A válaszok sze-
rint több, mint a tanulók fele jónak 
tartja, kicsivel kevesebb, mint a fele 
elfogadhatónak, és összesen 2 olyan 
válasz érkezett, miszerint „rossz” kö-
rülmények között tanulják a szolfézst.
Megkérdeztük őket, hogy hogyan sze-
retnek énekelni. A válaszokból látha-
tó, hogy nagyon diverzek a tanulók 
abból a szempontból, hogy hogyan 
szeretnek énekelni,a legtöbb válasz 
szerint „nagycsoportban”, de ugyan-
ennyien szeretnek egyénileg és 2-3 
fős csoportban, a legkisebb számú 
válasz volt, hogy „nem szeretek”. A 
következő kérdés arra vonatkozott, 
mit szeretnek inkább, élményszerű 
éneklést, gyakorlati feladatokat, vagy 
zenehallgatást. A válaszadó diákok 
csaknem fele a zenehallgatást sze-
reti legjobban ezek közül, a máso-
dik helyen az élményszerű éneklés, 
a harmadikon a gyakorlati feladatok 
állnak. Tudni szerettük volna, meny-
nyire tudnak a tanulók odafigyelni a 
másik énekére, ha ketten énekelnek. 
A tanulók fele, tehát közel 60 fő vála-
szolta azt, hogy nagyon, gond nélkül, 
a második helyen a „kicsit” válasz áll, 
vagyis a legkevesebben, kevesebb, 
mint a tanulók negyede azt válaszolta, 
hogy „sokkal jobban kell figyelnem”. 
A tanulóknak 1-től 5-ig terjedő skálán 
kellett megítélni, hogy mennyire érzik 
fontosnak az elmélet tanulását, ahol 
az 1-es az egyáltalán nem, az 5-ös a 
teljes mértékben igen. Az átlag 4,09 
lett, a szórás 0,95. 
Szintén 1-től 5-ig terjedő skálán kel-
lett megítélniük, hogy szerintük meny-
nyire hatékony a tanáruk tanítása, en-
nek átlaga 4,33 lett, 0,89-es szórással. 
Arra, hogy mennyire tudják hasznosí-
tani a szolfézst a zenetanulásuk során, 
a válaszok átlagértéke 3,98, 1,14-es 
szórással. Elmondhatjuk, hogy mind-
három kérdésre pozitív válaszokat 
kaptunk, a 3 közül a legalacsonyabb 
átlagú az, hogy a gyerekek saját meg-
ítélés szerint mennyire tudják hasz-
nosítani a szolfézst a zenetanulásuk 
során, de ez is eléri majdnem a 4-es 
átlagot úgy, hogy a maximum 5. Meg-
kérdeztük, terveznek-e később foglal-
kozni a zenével, 95 igen és 28 nem-
leges választ kaptunk. Látható, hogy 
a nagy többségük tervez a későbbiek-
nek is foglalkozni a zenével. 
Megkérdeztük, mit szeretnek jobban, 
kottából játszani, vagy improvizálni. 
67 fő válaszolta, hogy inkább kottából 
játszani, 49 azt, hogy „saját magam 
improvizálni”. Rákérdeztünk, hogy 
mennyit gyakorolnak hetente. A gye-
rekek kicsit több, mint 1/3-a 0-30 per-
cet, szintén valamivel több, mint har-
mada 30-60 percet, a negyedük pedig 
több, mint egy órát gyakorol hetente. 

A legutóbbi csoportból többen voltak, 
akik a kérdőívben odaírtak a válaszuk 
mellé, hogy sokkal, jóval többet, tehát 
nagy a szórás ebből a szempontból.
• A következő kérdés arra vonatko-

zott, szoktak-e járni zenei előadá-
sokra. Itt is 1 és 5 között kellett be-
jelölniük a választ, az átlag: 3,31. 
Végül megkérdeztük, kinek aján-
lanák a zenetanulást. A válaszok: • 
Mindenkinek: 57; • Barátnak: 34; • 
Osztálytársnak: 29; • Gyereknek: 
26; • Felnőttnek: 3.

Összességében elmondható, hogy a 
tanulók kisebb csoportokban szeret-
nek inkább tanulni, abban viszont, 
hogy énekelni hogyan szeretnek, 
vannak különbségek. A gyerekek egy 
része egyénileg, egy része kisebb cso-
portban, egy része nagyobb csoport-
ban szeret inkább énekelni – ha van rá 
mód, érdemes ezt szem előtt tartani. 
A szolfézstanulás körülményeivel elé-
gedettek (legalábbis nem elégedetle-
nek), fontosnak érzik a szolfézs tanu-
lását és összességében úgy érzik, segít 
nekik a zenetanulásban a szolfézs, 
arra viszont már nem egyértelműen 
pozitívak a válaszok, hogy mennyire 
tartják érthetőnek a tanár tanítását. Itt 
több tanuló válaszolt úgy, hogy nem 
igazán (1-től 5-ig kellett megítélni, az 
eredmények fent láthatók kördiagra-
mon).

Összefoglalás, kitekintés
A kutatás célja az volt, hogy feltárjuk 
a Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulóinak attitűd-
jét a zenetanuláshoz, azok különböző 
formáihoz, a szolfézstanuláshoz, a 
szerepléshez, az általános alkotáshoz. 
Eredményeink segítenek közelebb 
jutni ahhoz, hogy megértsük, mi mo-
tiválja a fiatalokat a művészeti tevé-
kenység felé, akár annak hivatásszerű, 
akár hobbiszerű művelése felé.
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Dr. Duró Zsuzsa (Phd.) szakpszichológus; 

Tokai Dalma doktorandusz.

Az elvárás

Az 1960-as évek második felében Ro-
senthal R. és Jacobson L. (Pygmalion 
int he Classroom: Teacher Expectations 
and Pupils Intellectuall Development, 
1968) kutatásai nyomán új jelenségre 
figyelt fel s nevelésszociológia elmélete 
és gyakorlata. Megfogalmazásra került 
az összefüggés a nevelő viselkedésében 
kifejeződő különböző elvárások és ta-
nulói teljesítmény között. A jelenséggel 
– melyet szakmai körökben Pygmalion 
effektus névvel illetnek – az eltelt évek 
alatt számos kutató foglalkozott. (Hazai 
összefoglalás készült e vizsgálatokról 
Cserné Adermann Gizella tollából: „Ön-
magát beteljesítő jóslat” a pedagógiában; 
Pedagógiai közlemények, Tankönyvki-
adó, Bp. 1968.) 
Jelen vizsgálatunk körébe bevontuk a ne-
velői elvárás (pozitív és negatív) megnyi-
latkozásait is. Előfordulási gyakoriságuk 
alacsony volta miatt mennyiségi elem-
zésre – a feldolgozás jelenlegi szakaszá-
ban – nem alkalmasak. A rendelkezésre 
álló részanyagok azonban arra alkalma-
sak, hogy a negatív nevelői elvárás nagy-
részt a nehezen beilleszkedő gyerekek 
iránt fejeződik ki. Illusztrációként néhány 
példát idézünk felvételeinkből: „Te soha 
nem hallod meg. amit K. néni mond!” – 
„Nem fogod tudni a következő feladatot, 
annál is elmaradsz.” – „Most már talán 
te is megtudod jegyezni.” S mivel felté-
telezhető, hogy a gyerek hozzáigazítja 
teljesítményét az elvárásokhoz, tanulási 
motivációja gyengül. A negatív elvárás 
megfogalmazását egy jövőbe vetített 
minősítésnek tekinthetjük. Kedvezőtlen 
következményei az érintett gyerek társas 
pozíciójának alakulásában is fellelhetők. 
Az aktuális negatív értékelés a jövőbeli 
fejlődési lehetőségek alábecsülésével 
összefonódva mind az önértékelést, mind 
a társaktól eredő értékelést kedvezőtlen 
irányba alakítva  a fejlődési-fejlesztési 
perspektívákat korlátozza. A tanítói el-
várás hatása – Rosenthal és Jacobson 
szerint – az iskoláskor kezdetén a legerő-
sebb. 

Idézve: 
Cserné Adermann Gizella: A nevelői ma-
gatartás néhány jellemzője beilleszkedési 
nehézségek és veszélyeztetettség esetén, 
Veszélyeztetettség és iskola Tankönyvki-
adó, 1988. Szerkesztette: Illyés Sándor
Kósáné dr. Ormai Vera (1938)pszicholó-
gus, gyógypedagógus;pedagógia és ma-
gyar szakos középiskolai tanár.
Robert Rosenthal (1933) német szárma-
zású amerikai pszichológia professzor, az 
ún. Pygmalion-jelenség leírója.
Lenore F. Jacobson iskolaigazgató volt 
San Franciscoban. Iskolájában közös 
kutatást végzett Rosenthal professzorral 
a Pygmalion-jelenség vizsgálatára. Meg-
állapításaikat idézett könyvükben rögzí-
tették 1968-ban.   
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Bevezetés
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I. Szervezettség, taglétszám 
Ahogy azt már az elmúlt évi beszámolóban jeleztük, Szénási 
Istvánné titkár kitartó tag-felderítő munkájának eredménye-
ként azonosítottunk több mint 300 szakembert, akik évek 
óta közreműködtek a MTT tevékenységében. A probléma 
az, hogy egyenetlenség tapasztalható a tagdíjfizetésben. A 
már 2017-ben megkezdett intenzív „mozgósítás” alapján 
2018-ben 163 személy és intézmény fizetett tagsági díjat, ez 
kb. másfélszerese a 2016-os tagdíjfizetésnek, de kevesebb a 
2017-ben fizetők számánál! Új tagok is jelentkeztek Társa-
ságunkba 2018-ban: 10 fő. A tagok számát tekintve a területi 
megoszlás továbbra is egyenetlen, az új tagok szerencsére 
eddig kevéssé „lefedett” megyékből is érkeznek.

II. Az Elnökség és a Közgyűlés munkája
Az Elnökség öt alkalommal ülésezett. Ezeken az üléseken az 
Alapszabályból fakadó napirendek szerepeltek. Összesen 27 
fő napirend volt az öt elnökségi ülésen. Ezek közül a követ-
kezőkben csak a legfontosabbakat emeljük ki, amelyek jelzik 
az Elnökség elmúlt évi munkájának bázis-elemeit. - A 2018. 
évi Közgyűlés előkészítése, az Elnökség Közgyűlés elé ter-
jesztendő beszámolója a 2017. év munkájáról, a MTT köz-
hasznúsági jelentése. - A MTT 2018. szeptemberi Országos 
Konferenciájának előkészítése.  - A szekciók munkájának 
koordinálása, segítése az aktuális helyzethez igazodóan. - A 
MTT gazdasági helyzetének stabilizálása, új források feltárá-
sa. - A LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével köten-
dő együttműködési megállapodás. - A MTT tagsági listájának 
pontosítása, tagtoborzás. - A MTT-ről szóló, új tartalmú tájé-
koztató anyagok.  - A MTT eddig használatos emblémájának 
megváltoztatása. - Az elektronikus belső levelezési rendszer 
előkészületeinek áttekintése. - A „Tehetségekért” TT-kitünte-
tés odaítélése. - Tehetséggondozó intézmények, szervezetek 
kiemelkedő munkájának elismerésére a „MTT Elismerő Ok-
levele” kitüntetés odaítélése. - Új tagok felvétele.
Az elnökségi üléseken az elmúlt évben 15 határozatot hoz-
tunk.  Ez félannyi sincs, mint az azt megelőző előző évben 
hozott határozatok száma. Ennek fő oka: 2017-ben az új El-
nökség széleskörűen elemezte a MTT munkáját, s meghozta 
azokat a határozatokat, amelyek szükségesek az előrelépés-
hez. 2018-ban döntően a korábban meghozott határozatok 
végrehajtásán dolgoztunk. A határozataink nyilvánosak, a 
Honlapunkon elérhetők a „Határozatok” rovatban. 
A Közgyűlés egy rendes ülést tartott. Ezen a következő napi-
rendek szerepeltek: - Az Elnökség beszámolója a MTT 2017. 
évben végzett szakmai munkájáról. - A Társaság 2017. évi 
gazdálkodási beszámolója.  - A MTT közhasznúsági jelenté-
sének elfogadása.  - Egyebek.  A Közgyűlés elfogadta a MTT 
2017. évi szakmai és gazdálkodási munkájáról az elnökségi 
beszámolót, majd határozatban rögzítette a 2017. évi főbb 
feladatokat, s ugyancsak elfogadta a közhasznúsági jelentést.

III. A tartalmi munka főbb elemei, eredményei
A tartalmi munkánk kereteit a korábbi évekhez hasonlóan 
elsősorban szakmai konferenciáink, több szekció tartalmas 
tevékenysége, kommunikációs eszköztárunk fejlesztése, va-
lamint tovább gazdagodó külső szakmai kapcsolataink, más 

szervezetekkel lebonyolított közös programjaink jelentették. 
Ezek közül a legfontosabbakat az alábbiakban emeljük ki. 
Két terület fejlesztése az előző évihez hasonló kiemelt fi-
gyelmet kapott az Elnökség munkájában: egyrészt a szek-
ciók tevékenységének korábbinál magasabb szintű koordi-
nálása, segítése, új lehetőségek keresése – ezt Turi Katalin 
alelnök asszony koordinálja, másrészt a szakmai munkánkat 
jelentősen befolyásoló gazdasági helyzetünk stabilizálása, 
új források feltárása – ezt a munkát Tóth Tamás alelnök úr 
irányítja. 

1.Országos szakmai konferenciák, területi, szakmai szerve-
zeteink munkája
Kiemelt rendezvény volt az elmúlt évben április 13-14-én 
a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános 
Iskolában és Óvodában az a tehetségkonferencia, amelyen 
egyfelől megemlékeztünk a Tehetség folyóiratunk 25 éves 
sikertörténetéről, másfelől ünnepeltük a Bethlen Komplex 
Tehetséggondozó Programja indulásának 30. évfordulóját. A 
főrendező Általános Iskola mellett a konferencia megszerve-
zésében a Magyar Tehetséggondozó Társaság Kelet-Magyar-
országi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pedagógiai- Pszi-
chológiai Tanszéke és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége közösen is részt vett. Ezúton is külön köszönetet 
mondunk fáradozásukért a Bethlen Iskola vezetőinek Virág-
né Katona Zsuzsanna igazgató asszonynak és a fenntartónak, 
Szabó József esperes úrnak. Részletek a Tehetség folyóirat 
2018.2. számában olvashatók.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 29. Országos Konfe-
renciája nagy sikerrel került megrendezésre Budapesten az 
Európa 2000 Középiskolában 2018. szeptember 21-22-én, 
a rendezvényen több mint kétszáz szakember vett részt. Ez-
úton is köszönetet mondunk azért az áldozatkész munkáért, 
amit a Papp András igazgató úr által vezetett Tantestület vég-
zett a konferencia előkészítése és lebonyolítása során.  Külön 
köszönetünket fejezzük ki Takácsné Laczó Sylvia igazgató-
helyettes asszonynak, a MTT vezetőségi tagjának lankadat-
lan fáradozásáért, a kitűnő hangulat megteremtésében vál-
lalt szerepéért. Lenyűgöző volt mind a plenáris ülés, mind 
a szekcióülések előadásainak tartalmi sokszínűsége, ezekből 
minden résztvevő tudott meríteni magának új gondolatot, 
módszertani fogást tehetséggondozó munkája továbbfejlesz-
téséhez. A konferencia gazdag tartalmi részleteiről a Tehet-
ség folyóirat 2018.3. számában olvashatnak az érdeklődők. 
A győri Talentum Műhely megalakulása 20 éves évfordu-
lójának tiszteletére november 23-án sikeres Tehetségnapot 
szerveztek a MTT Nyugat-dunántúli szekciója közremű-
ködésével, mely „A Köznevelés esélyteremtő szerepének 
erősítése – A Győri Tankerületi Központ célzott fejlesztési 
terve az SHF tanulók és az SNI tanulók hatékonyabb ellátása 
és a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai megújulása 
érdekében” című, EFOP-3.1.6-16-2017-00031 azonosítószá-
mú projekt támogatásával került megrendezésre. Ezúton is 
köszönjük Mentler Mariann és Havasréti Béláné aktív köz-
reműködését. A konferencia tartalmi részleteiről a Tehetség 
folyóirat 2019.2. számában olvashatnak az érdeklődők.
A szekciók munkájában hasonló volt a helyzet az utóbbi két 
évhez: a Nyugat-dunántúli szekció, a Kelet-magyarországi, 
valamint a Kémiai és környezetvédelmi és a Felsőoktatási 
szekciók voltak a legaktívabbak. Gondot jelent folyamato-
san, hogy hétköznap szinte lehetetlen programot szervezni 
a pedagógusoknak és más tehetséggondozó szakemberek-
nek, így beszűkült a mozgásterünk! Új lehetőségeket kínál 
a LIONS Clubok Magyarországi Szövetségével az elmúlt év 
nyarán megkötött nagyjelentőségű együttműködési megálla-
podás, amely kidolgozásában Kormos Dénes elnökségi tag 

Az elnökség közgyűlési beszámolója a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság 2018. évi munkájáról
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vállalt vezető szerepet. Az első nagy lépés a 2018. novem-
ber 9-én megtartott műhelybeszélgetés volt, amelyen közel 
harmincan vettünk részt: a közös tevékenységben érintett 
LIONS Clubok képviselői és a MTT Elnöksége, Felügyelő 
Bizottsága valamint a Szakmai Tanácsadó Testülete tagjai 
– köztük a szekcióvezetőink is. A szakmai rendezvényen je-
len volt a LIONS  Clubok magyarországi kormányzója, dr. 
Chrabák László is. Főbb témakörök voltak: kapcsolatfelvétel 
a szekcióvezetőkkel, a kapcsolattartás formájában, módjában 
való megállapodások, a tevékenységről, aktuális feladatokról 
való kölcsönös tájékoztatók.  A LIONS Clubok képviseleté-
ben jelenlevő Demarcsek Györgyné, valamint Turi Katalin 
MTT-alelnök előterjesztésében konkrét programokról, ten-
nivalókról állapodtunk meg az ülésen. További részletek az 
együttműködésről a Tehetség folyóirat 2018.4. számában 
olvashatók.

2.A kommunikációs eszköztárunk fő bázisa: a Tehetség fo-
lyóirat és a MTT-Honlap, valamint egyéb lehetőségek
Amint azt folyamatosan olvashatjuk is - a Tehetség folyó-
irat továbbra is magas szakmai színvonalon jelenik meg, 
köszönhetően elsősorban Százdi Antal felelős szerkesztő úr 
lelkiismeretes munkájának, köszönjük fáradozását ezúton is! 
Ugyancsak köszönjük Sarka Ferenc alelnök úrnak a minő-
ségi 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 meg kellett oldanunk. A 
Választmány egyhangúan úgy döntött még 2014 végén, hogy 
saját finanszírozásból továbbra is kiadja a folyóiratot, a mis-
kolci Wondex Kiadóval történő együttműködés keretében. A 
Kiadóval való munkakapcsolat azóta is nagyon harmonikus. 
Az önálló kiadás finanszírozását két évig bírta a MTT költ-
ségvetése, rendesen ki is ürült a kasszánk. A helyzet 2016-
ban változott: szerződés jött létre a Matehetsszel, amely 
keretében szakmailag és anyagilag is támogatják a folyóirat 
kiadását. A Tehetség folyóirat indulása 25. évfordulójának 
megünneplését 2018 áprilisában a törökszentmiklósi konfe-
rencián tűztük programra, s hallatlanul színvonalas jubileumi 
kiadvánnyal (2018./1. szám) is emlékeztünk a sikeres ne-
gyedszázadra.  
A MTT-Honlap tartalmában a múlt évben is tovább gazda-
godott, színesedett: folyamatosan ad aktuális információkat 
Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájáról, valamint 
a Nemzeti Tehetség Program megvalósításához kapcsoló-
dó más fontos információkat is közöl. A MTT-ről szóló új 
tájékoztató anyagok egyike, a bővebb változat olvasható a 
„Rólunk” rovatban. A tartalmi fejlesztésből ki kell emel-
ni: a „Tehetség szakirodalom” főrovatunk tovább bővült, a 
gyűjtést folytatjuk ebben az évben is.  A MTT-Honlap ma-
gas színvonaláért és kiegyensúlyozott működéséért ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki Túri Katalin alelnök asszonynak 
és Varga Árpád tanár úrnak, a Honlap főszerkesztőjének és 
rendszergazdájának.
A kommunikációs tevékenységünk fontos eszköze a MTT-
ről szóló új (papíralapú) szóróanyag, amely elkészült 1000 
példányban. Ezúton is köszönjük a tartalmi előkészítésben 
közreműködő vezetőségi tagok munkáját. A „komplex” 
nyomdai előkészítésért elsősorban Kormos Dénesnek, Tóth 
Ilonának és Sarka Ferencnek tartozunk köszönettel, a nyom-
dai megjelentetéshez szükséges támogatásért és a nyomtatás 
technikai szervezéséért pedig Körösi Tibor tagtársunknak 
mondunk hálás köszönetet! 
A MTT kommunikációjában a megalakulástól fogva kiemelt 
szerepet játszott – és játszik ma is – a Társaságot szimbolizá-
ló embléma. Az Elnökség kezdeményezte az eredeti változat 
korszerűsítését, s ezt a 2018. évi Közgyűlés el is fogadta. A 
most kiosztott új papíralapú szóróanyagunkon látható az új 
változat, amely magában hordozza a régit is. 
Napirendre került a 2018. évi elnökségi üléseken a  MTT 
Hírlevelének és a bemutatkozási kártyának a terve is.  A Ve-

zetőség megtárgyalta a Sarka Ferenc alelnök úr által készített 
tervezeteket, s a következőkben summázható a vélemény. A 
tagoknak kiküldendő Hírlevélre szükség van, a 2019. évi ve-
zetőségi üléseken pontosítjuk a funkcióit, a készítőket, vala-
mint a terjesztés jogi és technikai feltételrendszerét. 

3. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal, a Matehetsszel, a 
Tehetségügyi Koordinációs Fórummal  
2018-ben is sokszálú volt szakmai együttműködésünk.  Nagy 
létszámban van – általunk küldött vagy más szervezetek által 
megválasztott – TT-tag   ezen testületekben, a szakmai mun-
ka  irányításában országosan tovább nőtt szerepünk. Jelen-
tős részt vállal a Matehetsz megalakulása óta (2006.) a MTT 
tagsága anyagok, tervek, kiadványok készítésében, konferen-
ciák szervezésében, pályázatok értékelésében, akkreditációs 
folyamatokban, továbbképzésekben stb. Ezt az aktív közre-
működést a jövőben is fent kívánjuk tartani. Bajor Péter, a 
MATEHETSZ ügyvezető elnöke különös figyelmet fordít a 
MTT-val való hatékony szakmai együttműködésre, s egyben 
munkánk anyagi támogatására is. Ezúton is köszönjük ezt a 
sokoldalú támogatást.

4. Szakmai együttműködés a nevelési-oktatási intézménye-
ket irányító minisztériummal
A tehetséggondozást érintő fontos kormány-, illetve minisz-
tériumi dokumentum-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 főhatósággal.
5. Határon túli kapcsolatok: Vajdaság, Erdély, Felvidék, 
Kárpátalja
 2018-ban is konferenciákon, továbbképzéseken, műhelyfog-
lalkozásokon való részvétel, tapasztalatcserék és más közös 
programok realizálásában működött e kapcsolat. Ezeket fon-
tos tovább erősíteni!

IV. Tájékoztató a MTT anyagi helyzetéről és gazdálkodá-
sáról (Külön lapon kapták meg a tagok)

V. Főbb feladatok 2019-ben
  - A szekciók munkájának hatékony koordinálása, intenzív 
segítése. - A LIONS Clubok és a MTT közötti együttműkö-
dés szélesítése.  - A MTT gazdasági helyzetének stabilizá-
lása, további források feltárása folyamatosan. – A Szakmai 
Tanácsadó Testület hatékony működtetése. - A MTT-Honlap 
tartalmi gazdagításának folytatása.  - A szervezettség erősí-
tése: a jelenlegi taglétszám növelése, különösen a dunántú-
li és dél-alföldi területeken. - A Nemzeti Tehetség Program 
megvalósításában való további intenzív közreműködés.  - To-
vábbra is széleskörű szakmai együttműködés a kormányzati 
és minisztériumi szervekkel tehetség-ügyben. - A határon túli 
magyar tehetség-szervezetekkel, műhelyekkel a kapcsolatok 
bővítése. - További harmonikus együttműködés a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanáccsal és a Matehetsszel. 

Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el az Elnökség beszámolóját a MTT 

2018. évi munkáról.
2. A Közgyűlés fogadja el a 2018. évi gazdálkodásról szóló 

tájékoztató jelentést.
3. A Közgyűlés fogadja el és határozatban rögzítse a 2019. 

évi főbb feladatok kereteként az V. pontban megfogalma-
zottakat.

2019. május 17.                                                        
Az Elnökség nevében: 

Dr. Balogh László elnök

Megjegyzés: a Közgyűlés a határozati javaslatokat egyhan-
gúlag elfogadta.     
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Nem tudja, hogyan érdemes
megvalósítani az elképzelését?
- Tapasztalt szakmai ügyfél-
  szolgálatunk segít benne.

Nagy példányszám
gyors határidõvel. 

Kis példányszám
költséghatékonyan.

Színes nyomtatást szeretne
fotó minõségben?
- Professzionális géppark.

Egyedi ötlete van?
- Grafikai szerkesztés -
  kreatív ötletekkel.
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Képek a Szerencsi – Mádi MTT konferenciáról 

A konferencia előadói

Bajor Péter Dr. Dávid Imre Demeter Zoltán Dr. Balogh László Koncz Ferenc 

F.J. Mönks Dr. Polonkai Mária Turi Katalin és 
Demarcsek Zsuzsa

Rónaszékiné Keresztes Mónika                                                                               
Pölöskei Gáborné

Sárfalvi Péter 

A Mádi Iskola Tehetségműhelyeiben készült képek

Didergők Fafaragók Borászati bemutató

Irodalmi színpad Néptáncosaink

Helytörténet Hideg Norbert volt diák a tehetség 
konferencián


