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BE VE ZE TŐ

A te het ség se gí tés fo gal ma alá tar to zik bár mi lyen olyan te vé keny ség (te het ség -
azo no sí tás, -felis me rés, te het ség gon do zás, te het ség-ta nács adás, ne ve lés-ok ta tás
stb.), amely nek cél ja a te het ség ügy (or szá gos, re gio ná lis, he lyi, in téz mé nyi) elő-
 moz dí tá sa vagy egy meg ha tá ro zott sze mély/cso port te het sé gé nek ki bon ta koz ta -
tá sa, te het sé gé nek fej lesz té se. Ha zánk a te het sé gek se gí té se te rén nagy ha gyo má -
nyok kal ren del ke zik, ha itt most csak né há nyat em lí tünk is: egy há zi és ci vil
szer ve ző dé sek te het ség se gí tő prog ram jai, az el múlt év ti zed ben tá mo ga tott
Arany Já nos Te het séggondozó Prog ram, más kö zép fo kú in téz mé nyek, fel ső ok -
ta tá si in téz mé nyek te het ség se gí tő prog ram jai, tu do má nyos diák kö ri moz ga lom
stb.

A kö tet az év ti ze dek so rán egy re na gyobb szám ban ki dol go zott és be ve ze tett
te het ség se gí tő prog ra mok egy szűk ke reszt met sze tét mu tat ja be an nak ér de ké -
ben, hogy a má sok bir to ká ban lé vő jó gya kor la tok is elő ke rül hes se nek, a te het -
ség ügy iránt ér dek lő dők ezen pél dák is me re té ben bát ran vál lal ják a bir to kuk ban
lé vő tu dás átörö kí té sét, va la mint hogy a ré gen el kez dő dött te het ség se gí tés fo lya -
ma ta és a kö ve ten dő pél dák átadá sá nak le he tő sé ge ne sza kad jon meg.

A szer zők több éves, év ti ze des óvo dai, ál ta lá nos is ko lai, kö zép is ko lai, kol lé -
giu mi, alap fo kú mű vé szet ok ta tá si in téz mé nyi, ala pít vá nyi te het ség se gí tő te vé -
keny sé gük el mé le ti és gya kor la ti is me re tei t fűz ték egy be, ame lyek nek má sok kal
va ló megis mer te té se ki vá lóan al kal mas ar ra, hogy öt le tek kel se gít se a fo lyó te-
 het ség se gí tő mun kát vagy egy újon nan in du ló te het ség se gí tő te vé keny sé get.

A be mu ta tott jó gya kor la tok cél jaik, felada taik meg fo gal ma zá sá nál jól mu-
 tat ják, hogy a prog ra mok komp lex vagy el kü lö nült te vé keny ség te rü le tek fej lesz -
té sé re irá nyul nak, ahol he lyet kap nak a ma te ma ti ka szak kö rök, lo gi kai te vé -
keny sé gek, a ta nu lá si stra té giák fej lesz té se, a ter mé szet tu do má nyos té má jú
fog lal ko zá sok, a ter mé szet já rás, az anya nyel vi és ide gen nyel vi fej lesz tő prog ra -
mok, a sport prog ra mok, a kép ző mű vé sze ti prog ra mok, a kéz ügyes sé get igény lő
te vé keny sé gek, a ze nei prog ra mok, va la mint a szo ciá lis kész sé gek és a sze mé lyi -
ség fej lesz té se.

E prog ra mok jó pél dái an nak, hogy a ha té kony te het ség azo no sí tás nál ho-
 gyan al kal maz ha tók kü lön fé le mód sze rek, a ta ná ri jel lem zés, a tesz tek, kér dő -
ívek, a se gí tő pszi cho ló gus vé le mé nye vagy a szü lők, ta nu ló tár sak jel lem zé sei.
A jó gya kor lat ban a te het ség gon do zás az egyé ni ké pes sé gek fej lesz té sé re, a gaz-



 da gí tás kü lön fé le gya kor la ti meg va ló su lá si for mái ra, a ha té kony diffe ren ciá lás
esz kö zei re, a fia ta lok sze mé lyi ség fej lesz té sé re, a fej lő dést elő se gí tő in ter per szo -
ná lis kap cso la tok ra (ta nár–ta nu ló, men tor–ta nu ló) he lye zik a hang súlyt. A be -
mu ta tott jó gya kor la tok a fen ti szem pon tok ból egyet-e gyet emel nek ki, vagy be-
 mu tat ják, hogy a prog ra mok ered mé nyes sé ge ér de ké ben sok fé le szem pon tot
egyide jű leg kell ér vé nye sí te ni, és en nek ered mé nye kép pen komp lex te het ség se -
gí tő prog ra mot kiala kí ta ni.

A kö tet eset ta nul má nyai nak összeál lí tóit és al kal ma zóit a hi te les ség, a szak-
 sze rű ség re va ló tö rek vés, a szer ve ze ti for mák tu da tos meg vá lasz tá sa irá nyít ja,
hogy a fia ta lok ban rej lő te het sé gek ki bon ta ko zá sát se gít sék. Hal lat la nul gaz dag
te het ség se gí té si for ma vi lá got vo nul tat nak fel szak kö rök, fa kul tá ciók, ön kép ző
kö rök, koo pe ra tív ta nu lás, egyé ni feladat megol dás, cso por tos mun ka, ver se -
nyek, pro jek tek, já té kok, kül ső szak em be rek ál tal ve ze tett fog lal ko zá sok, men-
 tor prog ra mok, tá bo rok, ki rán du lá sok stb. for má já ban.

A be mu ta tott pél dák ered mé nyei sem ma rad nak el, mindegyik jó gya kor lat
be mu tat ja, ho gyan se gí tet te a prog ram a ké pes sé gek to váb bi fej lő dé sét, a sze mé -
lyi ség fej lő dést, ho gyan szol gál ta az ön ki fe je zés esz köz tá rá nak gaz da gí tá sát, a
krea ti vi tás fej lesz tést, az ér dek lő dés fej lesz té sét, a mo ti vá ciót.

A jó gya kor la tok be mu ta tá sát vál la ló kö tet hiány pót ló a ha zai te het ség se -
gí tés ben, a kö tet ben be mu ta tott pél dák hoz zá se gí tik a te het ség gel fog lal ko zó pe-
 da gó gu so kat, szak em be re ket újabb ered mé nyes te het ség se gí tő el já rá sok/mód -
sze rek át gon dolt, terv sze rű prog ram já nak ki dol go zá sá hoz és gya kor la ti meg va -
ló sí tá sá hoz.

Polonkai Mária

Polonkai Mária
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BE VE ZE TÉS

Kézműves műhe lyünk 1986 óta működik. Egé szen 2000-ig a Vas vá ri Pál Ál ta lá -
nos Is ko lá ban tar tot tuk fog lal ko zá sain kat, 2000-től 2007-ig pe dig a műhely át-
 ke rült a Vá ro si Alap fo kú Művészeti Is ko la (VAMI) épü le té be. 2007-ben a Kis kő -
rö si Több cé lú Kistérségi Tár su lás (KTKT) lét re hoz ta kistérségünk Egy sé ges
Is ko lá ját, amely nek ko ráb bi, idő köz ben át ke resz telt anya in téz mé nyünk, a Bem
Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la is tag in téz mé nyé vé vált. Ugyaneb ben az év ben a Műhely
is vissza ke rült az is ko lá ba, és a mai na pig ott működik.

Te het ség gon do zás a kistérségben

A KTKT Egy sé ges Is ko lá ja a Kézműves Tehetségműhe lyünk fenn tar tá sa mel lett
is rend kí vül ki ter jedt te het ség gon do zó te vé keny sé get foly tat. Je len leg 13 te le pü -
lés 16 óvo dá ja, 14 ál ta lá nos is ko lá ja, 2 kö zép is ko lá ja és 1 kol lé giu ma al kot ja az
össze tett in téz ményt. Az in téz mény a kö vet ke ző in téz mény egy sé gek ből áll: óvo -
da, egy sé ges is ko la, kol lé gium. Az in téz mény Te het ség pont ként ki hasz nál ja azt a
le he tő sé get, hogy az együttműködő part ne rek se gít sé gé vel kistérségi szin ten
szer vez he tő vé vál tak a te het ség fej lesz tő prog ra mok. En nek el ső lé pé se ként a kö -
zös in téz mény több te rü le ten kistérségi szintű prog ra mo kat in dí tott: ver se nyek
ter ve zé sé vel és meg va ló sí tá sá val se gí ti a te het sé gek meg mé ret te té sé nek le he tő -
sé geit. E ver se nye ken a tag is ko lák mel lett a me gye egyéb is ko lái is részt vet tek.
A ver se nyek egy ré sze kap cso ló dott más me gyei, or szá gos ver se nyek hez, s ez zel
a te het sé gek szá má ra szer ve zett meg mé ret te té sek többszintűvé vál tak. A kistér-
ségben te hát a te het ség gon do zás az el múlt év ben több szin ten va ló sult meg: 

• He lyi szintű te het ség gon do zó szak kö rök ben fog lal koz ta tott ta nu lók – a tag-
 in téz mé nyi szak kö rök a vá laszt ha tó óra ke ret fel hasz ná lá sá val, he lyi költ-
 ség ve tés ből fi nan szí ro zott prog ram ként va ló sul nak meg.

Cserményi Bog lár ka–Lengváriné Bá rány Má ria

Bem József Általános Iskola Kézműves 
Tehetségműhelye (Kis kő rös) 
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• Tag in téz mé nyek ben fo lyó emelt szintű kép zé sek, ta go za tok – a na gyobb is-
 ko lák ban működ nek emelt szintű kép zé sek és ta go za tok, ame lyek az el-
 múlt tan év ben már nem osz tá lyok hoz, ha nem cso por tok hoz kö tőd tek. Ezt
a for mát a pár hu za mos osz tá lyok kal nem ren del ke ző ki sebb is ko lák nem
tud ták al kal maz ni.

• Kistérségi al köz pon ti szintű műhe lyek ben fog lal koz ta tott ta nu lók – az al köz -
pon tok olyan, na gyobb lét szám mal működő is ko lák, ame lyek kö ze lé ben
ki sebb te le pü lé si is ko lák is működ nek. Az al köz pon tok ban olyan te het ség -
fej lesz tő prog ra mo kat va ló sí ta nak meg, ame lyek a fel ső ta go zat ban ta nu ló -
kat vár ják. Ezt se gí ti, hogy az uta zó ta ná rok is me rik a ki sebb is ko lák te het -
sé geit is. A prog ra mok szá mát min den tan év ben az adott te rü let te het sé ges
ta nu lói nak szá ma és a fi nan szí ro zá si le he tő sé gek ha tá roz zák meg. Ilyen
prog ra mok a kö vet ke ző te rü le ten foly nak: sport, ide gen nyelv, művészet,
ezen in téz mé nyi szin ten.

• Kistérségi szintű prog ra mok – a Kis kő rö sön működő prog ra mo kon a kis-
térség min den te le pü lé sé ről részt ve het nek ta nu lók. Ilyen kistérségi szintű 
tehet ség fej lesz tő prog ram va ló sult meg a 2008/2009-es tan év fo lya mán a
kistérségben ta nu ló, te het sé ges, 7–8. osz tá lyos és kö zép is ko lás diá kok szá-
 má ra a ma te ma ti ka te rü le tén, s ez a prog ram eb ben a tan év ben is foly ta -
tódik. Kistérségi szin ten a sport te het sé gek fej lesz té se is meg va ló sul. Kis kő -
rö sön az al só ta go za tos te het sé gek szá má ra lab da rú gás-ok ta tás fo lyik,
to váb bá fo lya ma to san működik az úszás ok ta tás óvo dás kor tól kö zép is ko -
lás ko rig.

Kézműves tehetségműhely 

Műhe lyünk ben az in du lás kor szö vés sel és nemezeléssel fog lal koz tak a gye re kek,
ké sőbb a te vé keny sé gek kö re ki bő vült a ko sár fo nás sal, folt var rás sal, ba ba ké szí -
tés sel, agya go zás sal, bő rö zés sel, pa pír mun kák kal, gyön gyö zés sel, csuhé- és szal-
 ma fo nás sal. A műhely mun ka éves prog ram alap ján zaj lik, amely be beépült a je -
les na pok ra, il let ve a kü lön bö ző pá lyá za tok ra, kiál lí tá sok ra va ló ké szü lés is.
A mú zeum lá to ga tá sok, kézművesekkel, iparművé szek kel va ló sze mé lyes ta lál -
ko zá sok, a Ciróka Báb szín ház rend sze res lá to ga tá sa, a bábművé szek kel va ló ta-
 lál ko zás most is ak tuá lis. Az éves mun ka le zá rá sa ként a prog ram szer ves ré sze a
nyá ri kézműves tá bor, is ko lánk tá bo rá ban, Csikóváralján.

Prog ra munk ki dol go zá sát mo ti vál ta, hogy a több év ti ze des kézműves szak-
 kö ri ta pasz ta la tot és mun kát foly tas suk és új for má ba önt sük, a kézműves ha-
 gyo má nyo kat, anya go kat és tech ni ká kat megis mer tes sük a ta nu lók kal. Ezen túl
a múlt, őseink éle te és kör nye ze te is min dig ér de kelt ben nün ket, s úgy érez tük,
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hogy kö te les sé günk a tő lük ka pott örök sé get megőriz ve, meg be csül ve to vábbad -
ni. Kós Ká roly sza vai val:

„A nép ha gyo má nyok fel tá rá sa egyál ta lán nem szak mai ügy. Fon tos fel té -
te le ez a nem ze ti, il let ve nem ze ti sé gi önis me ret nek, lé te zés nek, az em be ri -
ség kö zös kul tu rá lis kin cses tá rá hoz va ló mél tó hoz zá já ru lás nak.”

Kézműves te het ség gon do zó prog ra munk 2010 már ciu sá tól egy nyer tes pá lyá zat,
az NTP-OKA-II. „Te het ség gon do zó műhe lyek tá mo ga tá sá ra a köz ok ta tás te rü -
le té re” tá mo ga tá sá val működik. A to váb biak ban e prog ra mot mu tat juk be. 



CÉ LOK ÉS FELADA TOK

A prog ram cél cso port ját al só és fel ső ta go za tos te het ség ígé re tek ké pe zik, akik
kö zött jó szociokulturális hát tér rel, va la mint hát rá nyos és hal mo zot tan hát rá -
nyos csa lá di hely zet tel ren del ke ző gyer me kek is van nak (a megosz lás ará nya
megegye zik in téz mé nyünk mu ta tói val). A Műhely in teg rá ló funk ciót is be tölt,
így beil lesz ke dé si és ta nu lá si za va rok kal, ma ga tar tá si za va rok kal vagy fo gya ték -
kal ren del ke ző ta nu lók is jár nak hoz zánk. A kis kő rö sie ken kí vül részt vesz nek
más te le pü lés ről be já ró diá kok is, akik azon ban is ko lánk ta nu lói (pl. Kas kan tyú,
Tab di, Csen gőd, Akasz tó, Solt vad kert, Ke cel).

Prog ra munk cél ja a gyer me kek vi zuá lis, ma nuá lis, va la mint in tel lek tuá lis ké-
 pes sé gei nek fel tá rá sa és fej lesz té se. Rész le te seb ben azt sze ret nénk elér ni, hogy:

• fej lőd jön a ta nu lók kézműves al ko tá sok, ér té kek irán ti nyi tott sá ga, ér zé -
keny sé ge;

• hoz zá se gít sük a ta nu ló kat a kö rü löt tük lé vő tár gyak tu da tos ér zé ke lé sé hez,
ta nul má nyo zá sá hoz, va la mint a bel ső lá tás és a kép ze let fi no mí tá sá hoz;

• fej lőd jön a lé nyeg lá tá suk, sze lek tá ló ké pes sé gük,
• bel ső vi lá guk gaz da gí tá sa le he tő vé te gye, hogy egész sze mé lyi sé gük hasz-

 nál ni és hasz no sí ta ni tud ja az összegyűjtött in for má ció kat, 
• az él mény szerű ta pasz ta lá sok és kép ze tek te remt sék meg az ön meg ha tá ro -

zás és ön ki fe je zés egy re diffe ren ciál tabb for máit.

Ko runk prob lé mái ból adó dóan a te het ség gon do zást új ki hí vá sok is érik, ame-
 lyek re meg fe le lő vá la szok kal kell ren del kez nünk (SNI-gye re kek, in for má ciós
káosz, ér zel mi biz ton ság hiá nya). Felada tunk az új el vá rá sok nak meg fe le lő, a
művészeti ne ve lés erős sé gei re épü lő mód sze rek, a sa ját él ményű cso port mun ka,
a kézműves pro jekt ter jesz té se.

A cso port mun ka alap ve tő esz kö ze a szo ciá lis ér zék fej lesz té sé nek, az em pá tia
és a tü re lem el mé lyí té sé nek. A kézműves mun ka pá rat lan e te kin tet ben is, hi szen
ér tő ve ze tés sel egy ben iga zi öröm for rást je lent az al ko tó gyer me kek szá má ra.
Na gyon fon tos, hogy al ko tás köz ben ráérez ze nek a szép re, a har mó niá ra. En nek
el sa já tí tá sá hoz a legal kal ma sabb mód szer és esz köz a kézműves al ko tá sok ta nul -
má nyo zá sa és sa ját művek lét re ho zá sa. A gyer me kek az al ko tás, a mun ka so rán
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ak kor vál nak ön ál ló vá, ha ki tud ják fe jez ni ér zel mei ket, és így el lenőriz ni tud ják
sa ját lel ki ál la po tu kat.

Vé gül, se gí te nünk kell a gyer me kek nek eliga zod ni az in ge rek so ka sá gá ban is,
hogy a tar tal mak szé les vá lasz té ka és a ne ve lé si mód sze rek gaz dag sá ga ne ne he -
zed jen rá juk, ha nem fel sza ba dí tóan és ösz tön zően has son. Így job ban tud juk tá-
 mo gat ni őket iden ti tá suk ke re sé sé ben, hasz nál ha tó tu dá suk meg szer zé sé ben, és
műveltségükre büsz ke ön tu da tuk fej lesz té sé ben.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

A te het ség azo no sí tá sa, felis me ré se a leg kri ti ku sabb pont ja a te het ség gon do zó
te vé keny ség nek. A te het ség felis me ré sé hez a leg több ka pasz ko dót a pe da gó gus
vagy más fej lesz tő szak em ber és a gyer mek fo lya ma tos kö zös te vé keny sé ge ad ja.
Ugyanak kor alap el vünk, hogy an nál meg bíz ha tóbb az azo no sí tás, mi nél több
for rás ból szer zünk in for má ció kat a gyer mek ké pes sé gei ről, to váb bá fon tos nak
tarjuk a szunnya dó te het sé gek felis me ré sét is. A te het ség gyak ran rejtekezik,
ezért ne héz felis mer ni. A ké pes ség és a tel je sít mény két kü lön bö ző do log, gya ko -
ri az alul tel je sí tő te het sé ges gyer mek. A kézműves te het sé ge ket négy kü lön bö ző
for rás ra tá masz kod va azo no sít juk: 

• Véleménygyűjtés – diák tár sak tól, ön ma gá tól, szü lő től, csa lád tól, óvó nők -
től, pe da gó gus tól, kor tár saik tól (sa ját is ko lánk ból, de akár társ in téz mé -
nyek ből is). Ezek a sze mé lyek fel ke res nek ben nün ket és fel hív ják fi gyel -
mün ket a leen dő te het ség re.

• Ta nul má nyi tel je sít mény alap ján
o Jól tel je sít tech ni kaórán, rajz órán.
o Kitűnik jó kéz ügyes sé gé vel, al ko tó kép ze le té vel, kü lön le ges gon do lat -

tár sí tá sai val.
o Jó vi zuá lis me mó riá val ren del ke zik.
o Jó ter ve ző, ér dek lő dő, kí ván csi a tárgy ké szí tés fo lya ma tá ra.
o Jól mo ti vál ha tó.
o Krea tív, mo ti vá ló csa lá di hát tér rel ren del ke zik.

• Jó ered mé nye ket ér el rajzkiál lí tá so kon, tárgy ké szí tő ver se nye ken.
• Az ál ta lunk tar tott vá ro si kézműves ren dez vé nye ken feltűnik ügyes sé gé vel,

krea ti vi tá sá val.

Ugyanak kor olyan is elő for dul, hogy va la ki csak kí ván csi ság ból je lent ke zik a
Műhely be, és csak ké sőbb de rül ki ró la, hogy te het sé ges. A Műhely ben te vé -
keny ke dő gyer me ke ket mindezek után ké pes sé geik sze rint há rom cso port ba so-
 rol tuk:
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(1) Át la gon felüli, kéz ügyes ség gel, te het ség gel ren del ke ző gyer me kek cso port ja
• Fel fe de zők: kí sér le te zik, ter vez, épít, össze rak, ki vá laszt, megold, ját szik.
• Fan tá zia dú sak: ki ta lál, el kép zel, ere de ti konst ruk ció, új de sign.
• Kép szerűen gon dol ko dók: il luszt rál, művészi, újszerű, ere de ti, eszes, exp-

 resszív.
• Ön ál lóak: egye dül dol go zik, ön ma gá ra fi gyel, kez de mé nyez, el mé lyül,

szor gal mas, kon cent rál, megold.
• Gon dol ko dók: megért, össze kap csol, asszo ciál.

(2) Még nem de rült ki ró luk, hogy te het sé ge sek – Kí ván csi ság ból, ér dek lő dés ből,
idő töl tés ből jön nek hoz zánk. Mo ti vál ja őket a jó kedvű, kö zös sé gi han gu lat
is.

(3) Moz gás koor di ná ciós és fi gye lem kon cent rá ciós za va rok kal vagy más ké pes ség -
be li za va rok kal küsz kö dő gyer me kek, akik nek a fog lal ko zá sok fej lesz tés ként is
szol gál nak – A „más ság” és an nak el fo ga dá sa, el fo gad ta tá sa nem könnyű fel-
adat a pe da gó gus nak és az érin tet tek nek sem. Az elő ző év ti ze dek so rán egé-
 szen ext rém hely ze tek kel is ta lál koz tunk. A kez de ti beil lesz ke dé si ne héz sé -
gek után ezek a gyer me kek biz ton ság ban ér zik ma gu kat. A ma guk mód ján
beil lesz ked nek, kap cso la tot te rem te nek. Cso port jaink ban rend kí vül ma gas
szintű az el fo ga dó, megér tő, se gí tő attitűd, ame lyet a fog lal ko zást ve ze tő
szak em be rek és pe da gó gu sok sze mé lyi ség je gyei is elő se gí te nek. Bi zo nyí ték
er re, hogy ezek a gyer me kek sem miért sem hagy ná nak ki egy fog lal ko zást
sem. A nyá ri kézműves tá bo raink ba is el jön nek, és ott jól ér zik ma gu kat.



TE HET SÉG GON DO ZÁS

Mi a kézművesség?

Prog ra munk a Kézműves Tehetségműhely ke re tei kö zött va ló sul meg. Kézmű-
vességnek ne vez zük az em be ri erő vel és ké zi szer szá mai val a ter mé sze tes ere-
 detű alap anya go kon vég zett for maátala kí tó te vé keny sé get, kézműves terméknek
pe dig az így lét re ho zott ter mé ke ket. Kézműves az, aki ha gyo má nyos tech ni ká val
vagy or na men ti ká val, ter mé sze tes anya gok ból al kot; ma ga ter ve zi és ké zi tech ni -
kák kal ké szí ti egye di tár gyait.

A prog ram mód szer ta ni alap el vei

Tar tal mi szem pont ból az is ko lai te het ség gon do zás leg főbb alap el ve a gaz da gí tás.
Cél ja alap ve tően az is me re tek nek a kö te le ző ta na nya gon túl lé pő ki szé le sí té se, és
az el sa já tí tá si fo lya mat ha té ko nyab bá té te le. A kézműves szak kör a gaz da gí tás
tan órán kí vü li vál to za ta. Műhe lyünk ben a mi nő sé gi dú sí tá son van a hang súly,
ame lyet a gaz da gí tás és a diffe ren ciá lás kü lön bö ző for mái val igyek szünk meg va -
ló sí ta ni.

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás: en nek so rán a te het sé ges gyer me kek nek
több le he tő sé get kí ná lunk tu dá suk és ké pes sé geik fel hasz ná lá sá ra, mint ál-
 ta lá ban a ta nu lók nak.

• Tem pó ban tör té nő gaz da gí tás: a te het sé ges gyer me kek ugyanannyi idő alatt
tár saik nál töb bet ké pe sek meg ta nul ni, így új tar tal ma kat is be le het von ni a
fej lesz té sük be.

• A fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa a krea tív és kri ti kus gon dol ko dá su kat
fej lesz ti el ső sor ban.

• A diffe ren ciá lás so rán ki hasz nál juk a gyer me kek egye di ter mé sze tét és
szük ség le teit, ér dek lő dé sét és a felada to kat, a mun kát sze mély re szó lóan
ál lít juk össze.
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Műhely mun ka

A műhely mun ka al kal mas ar ra, hogy a gyer me kek al ko tó fan tá ziá ját meg moz -
gas sa. A sa ját krea ti vi tá suk ra ha gyat koz za nak, ön ma guk tól al kos sa nak. Fej lett -
sé gi szint jük nek meg fe le lően fej lőd jön finommotorikájuk, kép ze le tük, esz té ti kai
ér zé kük. A műhely mun ka so rán mind az egyé ni, mind a cso por tos fog lal koz ta -
tá si for má kat al kal maz zuk. 

A műhely ben kiemelt sze re pet kap az egyé ni bá nás mód, hi szen a gyer me kek
te het sé gük, jár tas sá guk, él mény anya guk, ér zel mi éle tük alap ján rend kí vül el té rő
szin ten al kot nak. Ar ra tö rek szünk, hogy min den ki ön ma gá hoz ké pest fej lőd jön,
lép jen elő re. Emel lett a sze mé lyes bá nás mód az egyé ni ér dek lő dés hez és fej lett sé -
gi szint hez iga zod va ön ál ló lá tás mód kiala kí tá sá hoz is ve zet. A művészeti fo gé -
kony ság ra ne ve lés egy faj ta kö zös sé gi, em be ri-tár sa dal mi ne ve lést és is me ret szer -
zést is je lent amel lett, hogy a művészeti in di vi duu mot is nagy mér ték ben fej lesz ti.

A cso port mun ka a kom pe ten cia ala pú ne ve lés egyik lé nye ges mun ka for má ja.
Megosz ta ni a felada to kat egy más kö zött nem egy szerű feladat, de a gyer me kek
ezen ke resz tül ta nul ják meg szer vez ni a mun kát, to váb bá a mód szer a kö zös sé gi
ne ve lés re is le he tő sé get ad. Le he tő sé get nyújt a diffe ren ciált feladat adás ra és fel-
adat vég zés re. Így min den ki ma ga vá laszt hat, és sa ját kéz ügyes sé gé nek meg fe le -
lően vál lal hat ja és vé gez he ti el a megol dás ra vá ró felada tot. A gyer mek ma ga
dönt he ti el, hogy egy kö zös al ko tás ból mi az, amit ő „be vál lal”, amit ő el tud ké-
 szí te ni. A tár sas együttdolgozás a kö zös él mé nyek mel lett a tár sas kap cso la to kat is
erő sí ti, gaz da gít ja, to váb bá a kö zös sé gi élet rend (al kal maz ko dás, beil lesz ke dés,
se gít ség nyúj tás, tü re lem, to le ran cia), a vi sel ke dés kul tú ra fej lesz té sét is ma gá ban
hor doz za.

A mun ka a tár gyak meg fi gye lé sé vel kez dő dik. A tár gyak (le gye nek azok fá -
ból, tex til ből, üveg ből) ér dek lik a gye re ke ket, sze re tik meg vizs gál ni, áb rá zol ni,
de el ső sor ban szét szed ni, össze rak ni, el ké szí te ni őket. Miu tán ala po san meg-
 szem lél ték, megérez ték a ter mé sze ti anya go kat (fa, gyap jú, agyag, csu hé, szal ma),
az előál lí tá suk, fel dol go zá suk fo lya ma tá nak a megér té se kö vet ke zik. Az anyag is -
me ret mel lett az esz köz hasz ná lat is me re te is fon tos. Sok-sok gya kor lás sal, fo ko -
za to san le het el sa já tí ta ni a bo nyo lul tabb, ve szé lye sebb szer szá mok baleset men tes
hasz ná la tát. Ilyen kor a diffe ren ciált, kis cso por tos fog lal ko zás aján lott, a mes ter
és a ta nár fo ko zot tabb oda fi gye lé se, se gít sé ge, irá nyí tá sa mel lett. A te vé keny ség
be fe je zé se után nem ma rad hat el a rend ra kás, az anya gok gon dos tá ro lá sa, pa-
 zar lás nél kü li hasz ná la ta, ér té ké nek tu da to sí tá sa.

Az aláb bi táb lá zat ban váz la to san be mu tat juk prog ra mun kat mind szak te rü -
le tek, mind idő rend sze rin ti bon tás ban.
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Mun ka terv szak te rü le tek sze rint

Ke rá mia, fa ze kas ság Ősi tech ni kák: ma rok edény, hur ka edény ké szí té se; Ko ron go lá si tech ni kák;  

Kis plasz ti kák ké szí té se; Agyag já té kok ké szí té se: for ma vi lág, prak ti ka ki vi te le zés-

ben, dí szí tő el já rá sok, agya gok, föld fes té kek, má zak; Né pek ke rá miái.

Nemezelés A gyap jú. A nemezelődés ter mé sze tes kö rül mé nyek kö zött; A ne mez ké szí tés alap-

ve tő tech ni kái; Egy szerű nemezelési el já rá sok; Gyap jú fes tés; Ne mez ből ké szült 

egy szerű al ko tá sok; Hengerelési, mán gor ló mód sze rek; For ró vi zes tech ni kák; 

Né pek ne mez mun kái.

Tex til A gyap jú és más fo na lak; A szö vés esz kö zei és azok hasz ná la ta: szövőkeret, sza-

lag szö vés; Kü lön bö ző fo ná sok, ki sebb hasz ná la ti tár gyak ké szí té se szövőkereten; 

Folt var rás: alap ve tő öl té sek, sza bás min ták ké szí té se, tex til faj ták, tex til fes té si el já-

rá sok; Egy szerűbb hasz ná la ti tár gyak és já té kok ter ve zé se, ké szí té se; Pa pír faj ták, 

egy szerűbb pa pírmeg mun ká lá si mó dok.

Szá las anya gok  

(csu hé, szal ma,  

gyé kény, vessző)

Anyag is me ret, gyűjtésük, szer szá mok; Elő ké szí tő tech ni kák; Meg mun ká lá si tech ni-

kák: fo ná sok; Hasz ná la ti tár gyak, dísz tár gyak, já té kok ké szí té se.

Gyöngy Műanyag-, fa-, üveg- és cse rép gyön gyök; Egyéb kiegé szí tők és al kat ré szek, meg-

mun ká ló szer szá mok; Fűzési mó dok és tech ni kák; Egy szerűbb fi gu rák és dí szek; 

Ék sze rek, öl töz kö déskiegé szí tők, kulcs tar tó, mobildísz stb.;  

Gyöngy szö vés; Hennafes tés.

Bőr Anyag is me ret, bőr faj ták, meg mun ká ló esz kö zök, kiegé szí tők; Egy szerűbb bőr-

meg mun ká lá si tech ni kák: fo ná sok, var rás, fűzés, lyu kasz tás, sze ge cse lés, dom bo rí-

tás stb.; Egy szerűbb hasz ná la ti és dísz tár gyak ké szí té se.

Fej lesz tő gyöngy Gyöngy mo zaik ké szí té se, szí nek, egy szerűbb for mák fel ra ká sa, rög zí té se va sa lás-

sal.

Mun ka terv idő rend és prog ra mok sze rint

Feb ruár (4 óra) Té li ün nep kör zá rá sa – far san gi elő ké szü le tek: Ál ar cok ké szí té se pa pír ból, ne mez ből, 

tex til ből; A mas ka rá zás tör té ne te, ma gyar ha gyo má nyai; Üveg gyöngy ből ké szült 

egy szerű ál lat fi gu rák ké szí té se; Pa pír haj to ga tás alap jai: egy szerű, sík be li for mák 

ké szí té se.

Már cius (10 óra) Tavaszvárás, ta va szi ün ne pek: Kiszebábu ké szí té se ve gyes tech ni ká val: kö tö zött 

rongybabák, csu hé ba bák; Ma dár ala kú agyag sí pok ké szí té se; Is mer ke dés a hús vé ti 

szo ká sok kal: Hí mes to jás kar co lás sal, „írás sal”, berzseléssel; Ne mez to jás, ne mez-

nyúl; egy szerű tex til fi gu rák – csir ke, nyúl – ter ve zé se, nemezelése, var rá sa; Lep ke 

ké szí té se üveg gyöngy ből; Gyöngy mo zaik ké szí té se az adott té ma sze rint.

Te het ség nap Kiál lí tás ren de zé se a ta nu lók mun kái ból; Nyílt kézműves nap; Tánc ház; Előadá sok; 

„Kerekasztal-be szél ge tés” volt ta nít vá nyaink kal, akik a sport, művé sze tek stb. te rén 

kiemel ke dő ké pes sé gek kel ren del kez tek.

Áp ri lis (8 óra) Ta va szi já té kok a sza bad ban – Pa pír sár kány ké szí té se, röp te té se; Is mer ke dés  

a tá vol-ke le ti né pek pa pír tárgykul tú rá já val; Bőr ből ké szült egy szerű ék sze rek,  

vi se letkiegé szí tők (szütyők, nyak lán cok stb.); Tex til já té kok: lab dák, pár na ba bák 

var rá sa; Agyag já té kok ké szí té se; Ne mez ből ké szült lab dák, ügyes sé gi já té kok 

ké szí té se.

Előadás, be mu ta tó fog lal ko zás
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Bem József Általános Iskola Kézműves Tehetségműhelye (Kis kő rös)

Te het ség nap

Műhe lyünk idén, 2011-ben Te het ség na pot is tart, ame lyen a KTKT és is ko lánk
meg hí vott diák jai és ta ná rai, va la mint is ko lánk volt ta nu lói vesz nek részt, akik
va la mi lyen te het ség te rü le ten kiemel ke dőek vol tak: mes te rek, művé szek, spor to -
lók, bio ló gu sok, fi zi ku sok stb. let tek. Emel lett a prog ra mon je len lesz a he lyi mé -
dia is (tv, új ság). A Te het ség nap ra mintegy 100 diá kot és kí sé rő ta ná rai kat vár-
 juk, plusz a meg hí vott „öreg diá ko kat”. A prog ram a kö vet ke zők sze rint ala kul:

• Meg nyi tó, iro dal mi műsor (is ko lánk drá ma pe da gó giai cso port ja)
• Kézműves kiál lí tás meg nyi tó ja (a Műhely mun kái ból)
• Tánc ház (né pi tánc a Kis kő rö si Szi vár vány Nép tánc Egye sü let tán co sai -

val)
• Kézműves be mu ta tó és kézműves fog lal ko zás (Nyílt Műhely)
• Ke rek asz tal-be szél ge tés te het sé ges „öreg diák jaink” és fia tal te het ség ígé re -

teink kö zött
• Előadás, film ve tí tés, workshop.
• A kü lön bö ző te het ség te rü le te ken kiemel ke dő ered mé nye ket elért ta nu -

lóink meg ju tal ma zá sa (pla kett, ok le vél)

Nyá ri kézműves tá bor

A nyá ri kézműves tá bort is ko lánk tá bo rá ban, Csikóváralján ren dez zük min den
év ben. En nek so rán diák jaink reg gel től dél utá nig több na pon át, te hát igen nagy
idő tar tam ban fog lal koz hat nak a ter ve zett mun ka fo lya mat tal, il let ve an nak ak tu-
á lis rész felada tá val. A tá bor ban részt  ve vők szá ma meg ha tá ro zott, legalábbis 
pe da gó gu son ként op ti ma li zált. Ez a kis cso port lét szám te szi le he tő vé, hogy
min den egyes ta nu ló nak ér dem ben tud jon a pe da gó gus se gí te ni. A ter ve zé si
sza kasz nál a ta nár – a gyer mek adott sá gait, ké pes sé geit fi gye lem be vé ve – diffe -
ren ciál va ha tá roz hat ja meg a célt és az el ké szü lő mun ka da rab, hasz ná la ti tárgy
vagy egyéb pro duk tum ne héz sé gi szint jét.

Má jus (8 óra) A já ték tör té ne te. Ko rok já té kai – Tár sas já ték lap já nak, fi gu rái nak meg ter ve zé se, 

nemezelése; Já té kok, sí pok ké szí té se agyag ból; Szá las anya gok ból: szal má ból, 

gyé kény ből és csu hé ból ké szült egy szerű já té kok; Gyöngy mo zaik ké pek ké szí té se 

fel ra kás sal.

Jú nius (6 óra) Nyíl ja tok vi rá gok! – Pa pír vi rá gok ké szí té se ba ti kolt pa pír ból; Egy szerűbb pa pír- 

meg mun ká lá si mó dok; Ne mezvi rá gok ké szí té se; Is mer ke dés a gyöngy szö vés sel; 

Re lie fek ké szí té se agyag ból, vi rág mo tí vum mal.

Szak mai ki rán du lás Egész na pos szak mai ki rán du lás jú nius má so dik he té ben Pécs re, Ma gyar lu ka fá ra.
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A ré gi, természetközeli kul tú rák jel ké pek kel te li üze ne te csak ak kor ér el hoz-
 zánk, ha ta nul má nyoz zuk elő deink éle tét, a nép szo ká so kat, a tár gyi és szel le mi
örök sé get. A tá bor szép ter mé sze ti kör nye ze te ak ti vi zál ja a ta nu ló kat, meg moz -
gat ja al ko tó fan tá ziá ju kat és megin dít ja te vé keny sé gü ket. Öröm te li rá cso dál ko -
zás sal, mély átélés sel ké szí tett ta nul mány raj zok szü let nek így, ame lyek egy ben az
is me ret szer zés alap kö vei is. A ren ge teg váz lat, áb rá zo lás mind-mind elő se gí ti az
em lé ke zet ben va ló rög zí tést, az elem zést, az össze ha son lí tó kész ség fej lesz té sét.
A rajz és for ma al ko tás a ta nu lók ki fe je zés for mái nak és fan tá ziá já nak gaz da gí tá -
sát is szol gál ja.

A ter mé sze tes kör nye zet, a sza bad lég kör, a vi dék nyu gal ma fel sza ba dult,
öröm te li, ku ta tó te vé keny sé get ered mé nyez. A gyer me kek itt köz vet len kö zel ről
fi gyel het nek meg je len sé ge ket, s így sa ját él mé nyek alap ján bő vít he tik ter mé szet -
tu do má nyi is me re tei ket. Az al ko tótá bor ra jel lem ző to váb bá, hogy nincs ro ha nás,
nincs kap ko dás: a vá laszt ha tó aján lott te vé keny sé gek és a já ték re me kül kiegé szí -
tik egy mást.

Egyéb te vé keny sé gek

Vé gül, te het ség gon do zó mun kán kat kiegé szí tik ese ti jel legű prog ra mok is. Ilyen
az idei prog ram ban a jú nius má so dik he té re ter ve zett szak mai ki rán du lás Pécs -
re, il let ve Ma gyar lu ka fá ra, de mun kán kat szí ne sí ti a kü lön bö ző pá lyá za tok ra, ki-
ál lí tá sok ra va ló ké szü lés is, va la mint a mú zeum lá to ga tá sok, kézművesekkel,
iparművé szek kel va ló sze mé lyes ta lál ko zá sok, és a Ciróka Báb szín ház rend sze -
res lá to ga tá sa, a bábművé szek kel va ló ta lál ko zás stb.



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te lek

Te ma ti kánk sze rint a he ti rend sze res ség gel tar tan dó fog lal ko zá so kon két pe da -
gó gus és az adott kézműves te rü le ten jár tas se gí tő mes ter van je len. A nyílt mű-
he lye ken (pl. Te het ség nap) min den pe da gó gus és mes ter je len van, hi szen ilyen-
 kor na gyon so kan va gyunk, és forgószínpadszerűen cse ré lőd nek a cso por tok.
Ezen felül a na gyobb, jár ta sabb gyer me kek is se gí te nek a le ma ra dók nak pél da -
adás sal, öt let tel, egy-egy mun ka fo gás be mu ta tá sá val.

A Műhely ve ze tői
• Lengváriné Bá rány Má ria ta ní tó, rajz speciálkollégiumi vég zett ség gel.

Szak te rü le te: folt var rás, ba ba ké szí tés, pa pír mun kák. Egyéb: folt var ró tan-
 fo lya mok ve ze té se (Kecs ke mét, Akasz tó, Ceg léd, Kis kő rös).

• Cserményi Bog lár ka ma te ma ti ka–rajz sza kos ta nár. Szak te rü le te: nemeze-
lés, ko sár fo nás, já ték ké szí tés. Egyéb: a Fa lu si Tu riz mus prog ram jai nak ke-
 re té ben tan fo lya mok, fog lal ko zá sok tar tá sa (Kecs ke mét, Solt vad kert, Kas-
 kan tyú, Kis kő rös).

Se gí tő mes te rek
• Endrődiné Sámel Zsu zsan na fa ze kas, Tö mör kény Művészeti Gim ná zium,

ke rá mia szak. Szak te rü le te: fa ze kas ság, já ték ké szí tés. Egyéb: rend sze res
rész vé tel a Nem zet kö zi Uta zás Kiál lí tá son Bu da pes ten; a Fa lu si Tu riz mus
prog ram jai nak ke re té ben fog lal ko zá sok tar tá sa.

• Csíkszentmihályi Ká roly és Do bo zi An na kézművesek. Szak te rü le tük: bő rö -
zés, já ték ké szí tés. Egyéb: kosz tü mök, óriás bá bok, dísz le tek, kiegé szí tők al-
 ko tá sa bőr ből és kü lön fé le anya gok ból a ha zai szín há zak, báb szín há zak ré-
 szé re, va la mint épü let ma ket tek ké szí té se kü lön bö ző anya gok ból.

• Lengvári Bog lár ka egye te mi hall ga tó. Szak te rü le te: gyöngyfűzés, szö vés.
• Né meth né Rát kai Mar git könyv tá ros. Szak te rü le te: csu hé- és szal ma fo -

nás.
• Fe hér Mi hály né kézműves. Szak te rü le te: fo ná sok, já ték ké szí tés ter mé sze tes

anya gok ból.
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Tár gyi fel té te lek

A Műhely éves te ma ti ka sze rint dol go zik. Hely igé nye az ép pen ké szí ten dő tárgy-
 tól, tech ni ká tól, al ko tás tól függ. Más hely igényűek és más kö rül mé nye ket kí ván -
nak az úgy ne ve zett vi zes mun kák (nemezelés, ko sár fo nás, agya go zás, csuhézás),
mint a szá raz mun kák (gyön gyö zés, var rás, pa pír haj to ga tás, bő rö zés). A szak kör
ál lan dó tag jai val két ki sebb mé retű tan te rem ben dol go zunk. Az egyik ben me-
 leg víz-vé te li le he tő ség is van, ami nél kü löz he tet len a ne mez ké szí té sé hez. A je les
na pok hoz kap cso ló dó nyílt kézműves na po kon az is ko la több ter me is fog lalt,
mert ilyen kor szá zon felüli a lét szám. A vá ro si na po kon dol go zunk a Szlo vák
Táj ház ud va rán és a Pe tő fi Sán dor Mú zeum ter mei ben is.

A nyá ri kézműves tá bo runk hoz a ké zi szer szá mo kat, esz kö zö ket hosszú évek
so rán vá sá rol tuk és gyűjtöttük össze (ol lók, szövőkeretek, kar man tyúk, tex til- és
bőr meg mun ká ló esz kö zök, agyag mun kák kel lé kei stb.). Fo gyó esz köz a fel dol go -
zan dó anyag (tex til, gyap jú, gyöngy, vessző, bőr, agyag, fo nál, pa pír stb.). Eze ket
gyűjtéssel (szal ma, csu hé, fűzfavessző, gyé kény, sás stb.), il let ve vá sár lás sal (bőr,
tex til, agyag, ne mez, gyöngy stb.) sze rez zük be. Van olyan nyers anyag, ame lyet
köz vet le nül a gyár tó tól ve szünk, ez ol csóbb, mint  ha a vi szont eladó tól ven nénk.
A gyap jút, tex tilt ma gunk fest jük ter mé sze tes nö vé nyi fes té kek kel. A zöldvesszőt
és más szá las anya go kat a gyer me kek kel együtt gyűjtjük be. 

Pén zü gyi fel té te lek

A mes te rek és a műhely ve ze tők dí ja zá sát pá lyá zat fi nan szí roz za (NTP-OKA-II.
„Te het ség gon do zó műhe lyek tá mo ga tá sá ra a köz ok ta tás te rü le té re”). Ha son ló -
kép pen pá lyá za ti for rá sok ból vá sá rol tuk a tá bor kel lé keit, de a műhely ben hasz-
 nált szá mos anya got is.



AZ ERED MÉ NYEK MÉ RÉ SE ÉS HA TÁS VIZS GÁ LAT

A prog ram si ke rét el ső kö ze lí tés ben az je len ti, ha a je lent ke ző ta nu lók a prog ram
vé géig részt vesz nek a fog lal ko zá sok mun kái ban, nincs le mor zso ló dás. Ezen
felül igyek szünk fi gye lem mel kí sér ni a Műhely ben te vé keny ke dő gyer me kek is-
 ko lai ered mé nyeit és sze mé lyi sé gük fej lő dé sét is. A to vább ta nu lá si irá nyok pe dig
jel zik, van-e olyan ta nu ló, aki re szak mai lag ha tás sal volt a prog ram a kö zép is ko -
la meg vá lasz tá sa kor.

Prog ra munk ered mé nyes sé gé nek má sik tük rét ed dig elért ered mé nyeink,
he lye zé seink je len tik. Ezek kö zött tart juk szá mon a kö vet ke ző ket:

• Ered mé nyek
– Kiál lí tás ren de zé se az év so rán ké szí tett mun kák ból a vá ros kiál lí tóhe lyi -

sé gei nek va la me lyi ké ben.
– Or szá gos ne mez pá lyá za tok meg hir de té se, ren de zé se a kis kő rö si Pe tő fi

Iro dal mi Mú zeum ban: 1997, 1998, 2000, 2001, 2003-as évek ben.
– Ön ál ló raj zos kiál lí táska ta ló gus ké szí té se az 1998. évi kiál lí tás hoz a Mű-

hely ben dol go zó gye re kek és fel nőt tek raj zai ból.
– Rész vé tel or szá gos és nem zet kö zi ne mez pá lyá za to kon.
– Rész vé tel egy Nor vé giá ban ren de zett nem zet kö zi ne mez kiál lí tá son 1998-

ban.
– Rész vé tel Kis kő rös vá ros ren dez vé nyein: Kis kő rö si Szü re ti Na pok – Szlo-

 vák Táj ház: Kézműves Ud var – nemezelés, ba ba ké szí tés, agya go zás,
gyöngyfűzés, csuhézás, szal má zás, ko sár fo nás, kö tél sod rás – 1998 óta
min den év ben

– Vá ro si na pok – VAMI, Pe tő fi Iro dal mi Mú zeum kiál lí tóter mei ben kiál lí -
tás.

• He lye zé sek
– „Leg jobb is ko lai műhely” cím, 1997.
– „Leg jobb gyermekműhely” kü lön díj, 1998.
– Ne mez já ték ka te gó riá ban egyé ni I. hely, 1996.
– Ne mez já ték ka te gó riá ban or szá gos III. hely, 2000.
– Ne mez já ték ka te gó riá ban or szá gos II. hely, 2001.
– A Szépművészeti Mú zeum le ve le ző ver se nyén: kü lön díj, össze sí tett or szá -

gos VII. hely, 2007.
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A prog ram mal elért ered mé nye ket mindemel lett kü lön bö ző ha tás vizs gá la ti esz-
 kö zök kel is mér jük. Ezek az aláb biak: 

• Kér dő ívek – a gyer me kek és a szü lők vé le mé nyé nek megis me ré se fon tos a
prog ram ha tá sai nak elem zé se so rán.

• Lá to ga tott sá gi mu ta tók – al kal man ként hány ta nu ló je le nik meg a fog lal -
ko zá so kon, mennyi a le mor zso ló dás, il let ve hány új tag gal bő vül a Műhely.
Ez na gyon fon tos vissza jel zés ar ról, mi lyen ha té kony sá gú az adott fog lal -
ko zás.

• Kiál lí tá sok – a ven dég könyv be be ke rü lő lá to ga tói be jegy zé sek, vé le mé nyek
alap ján.

• Nyílt fog lal ko zá sok – az is ko lai és vá ro si ren dez vé nye ken há nyan ér dek lőd -
nek, vesz nek részt a fog lal ko zá sain kon (Vá ro si na pok, Szü re ti na pok, Szlo-
 vák nem ze ti sé gi na pok, Is ko lai je les na pok, Ad ven ti na pok stb.)

• Az al sós mun ka kö zös ség és a művészeti mun ka kö zös ség vé le mé nye – a mű-
hely be szá mo lók vé le mé nye zé sé ből, el fo ga dá sá ból de rül ki.

• A ver se nye ken, tár la to kon elért rész vé te lek és elért ered mé nyek – pl. Or szá -
gos ne mez- és já ték kiál lí tás, Or szá gos tárgy ké szí tő kiál lí tás, mú zeu mi pro-
 jek tek ben va ló ered mé nyes rész vé tel, Re gio ná lis Ta va szi Tár lat stb.

• A mé diá ban meg je le nő cik kek, in ter júk – he lyi és kistérségi la pok, rá dió, tv
stb.



A PROG RAM KOM MU NI KÁ CIÓ JA

Prog ra mun kat a le he tő leg szé le sebb kör ben pró bál juk megis mer tet ni. En nek
főbb esz kö zei a kö vet ke zők:

• A Kézműves Műhely te het ség gon do zó prog ram ja tel jes te ma ti ká já ban fel-
 ke rül az is ko la hon lap já ra.

• Az is ko la ta nu lói és a szü lők, va la mint az érin tet tek szó ró la po kon, pla ká to -
kon és a he lyi mé diu mo kon ke resz tül ér te sül het nek a Műhely lé te zé sé ről és
prog ram já ról, a fog lal ko zá sok ide jé ről és te ma ti ká já ról.

• Az is ko lai ne ve lé si ér te kez le tek, al sós mun ka kö zös sé gi fog lal ko zá sok té má ja
le het a Műhely és a ben ne fo lyó mun ka ha té kony sá gá nak, ered mé nyes sé -
gé nek meg vi ta tá sa, kiér té ke lé se.

• Kap cso lat tar tás más vá ro si szer vek kel, társ in téz mé nyek kel (pl. Pe tő fi Sán-
 dor Mú zeum és Szlo vák Táj ház, Kis kő rö si Vá ro si Na pok, Szü re ti Na pok,
Pün kös di Na pok az Ist ván Bor ház ban stb.).

• Az is ko lai je les na pok kézműves fog lal ko zá sai ról az ed di giek ben és re mél -
jük a to váb biak ban is je len nek meg cik kek, ké pek, in ter júk a he lyi mé diu -
mok ban (pl. Már ton na pi, Lu ca na pi, hús vé ti fog lal ko zá sok ról stb.).

• Is ko lai és vá ro si szintű kiál lí tá so kon va ló rész vé tel.
• Or szá gos szintű meg mé ret te tés más műhe lyek kel.
• Más is ko lák pe da gó gu sai át vet ték, át ve szik be vált mód sze rein ket, hos pi tál -

nak fog lal ko zá sain kon, egyes kézműves te rü le te ket ná lunk is mer nek meg,
il let ve itt sa já tít ják el a tech ni ká kat.

• Pe da gó gus je löl tek szak mai gya kor la taik szín he lyéül vá laszt ják Műhe lyün -
ket. Szak dol go za taik ba beépí tik az ott ta pasz tal ta kat.



A PROG RAM BÓL KI KE RÜ LŐK NYO MON 
KÖ VE TÉ SE

A fel ső ta go za tos diák jaink to vább ta nu lá si, pá lya vá lasz tá si irá nyult sá gát nagy-
 mér ték ben be fo lyá sol ja ér dek lő dé si kö rük, ké pes sé geik, a kör nye ze tük ben élők
sze mé lyes pél da mu ta tá sa. Az ed di gi ta pasz ta la taink azt bi zo nyít ják, hogy a Kéz-
műves Műhe lyünk be já rók kö zül töb ben vá lasz ta nak kézműves sza kis ko lát, mű-
vészeti szak kö zép is ko lát vagy gim ná ziu mot, ahol to vább tud ják foly tat ni azo kat
a te vé keny sé ge ket, ame lyek be ná lunk már be le kós tol tak. Al kal man ként vissza-
 tér ve be szá mol nak elő re ha la dá suk ról, si ke reik ről, ku dar caik ról, né ha ta ná csot,
biz ta tást vár nak tő lünk. 

Élet hi va tá sul, meg él he té si for rá sul vá laszt ják a ki vá lasz tott kézműves ágat,
sőt van nak kö zöt tük, akik mes ter ré, művésszé vál tak az évek so rán, de akad
olyan is, aki pe da gó gus sá vál va ta nít ja, amit tő lünk ta nult. Vissza té rő ta nít vá -
nyaink el lá to gat nak egy-egy nyá ri tá bor ba vagy né hány év kö zi fog lal ko zás ra.
Akik pe dig nem vá laszt ják élet hi va tá sul a kézművességet, ké sőbb szü lő vé vál va
ké zen fog va hoz zák el gyer me kei ket fog lal ko zá saink ra, és hív ják fel gyer me keik
fi gyel mét ezek fon tos sá gá ra.

Je len prog ra munk még fél ide jé nél tart. Re mél jük, hogy eb ből a csa pat ból is
lesz nek ígé re tes, ha gyo mány őr ző kézművesek, vagy legalábbis ér tő, el fo ga dó,
műked ve lők. 



BE VE ZE TÉS

A je len le gi prog ram előz mé nyei

A nyolc va nas évek má so dik fe lé ben le he tő vé vált az is ko lák szá má ra, hogy a te-
 het ség gon do zás új út jait ke res sék. Így az ál ta lá nos is ko lák kö zött Ma gyaror szá -
gon el ső ként szü le tett egy kor szerű, „komp lex te het ség fej lesz tő prog ram” Tö-
 rök szent mik ló son, a Beth len úti Ál ta lá nos Is ko lá ban, s in dult el a meg va ló sí tá sa
1987 szep tem be ré ben. A tan tes tü let ki dol go zott egy ter ve ze tet, amely – kí sér let -
kép pen – a Kos suth La jos Tu do mány egye tem Pe da gó giai–Pszi cho ló giai Tan szé -
ke közreműködésével ke rült be ve ze tés re.

Az el sőd le ges cél a gyer me kek ké pes sé gei nek, te het sé gé nek fel tá rá sa és in-
 ten zív fej lesz té se volt. Eb ben fon tos szem pont ként sze re pelt az ál ta lá nos in tel -
lek tuá lis ké pes sé gek és a spe ciá lis ké pes sé gek pár hu za mos fej lesz té se. Ugyanak -
kor kiemelt ré sze volt a célkitűzésnek a sze mé lyi ség fej lesz tés is (pl. mo ti vá ció,
önis me ret, al kal maz ko dás, mo ra li tás, vi sel ke dés kul tú ra stb.). A prog ram ba va ló
be vá lo ga tás nál – a legkorszerűbb pszi cho ló giai el vek nek meg fe le lően – komp lex
szem pon tok és mód sze rek ke rül tek al kal ma zás ra: bi zo nyos ál ta lá nos in tel lek -
tuá lis ké pes sé gek (lé nyeg lá tás, em lé ke zet, fi gye lem, krea ti vi tás) mé ré se; az alap
szak tár gyak ban nyúj tott tel je sít mé nyek (anya nyelv, ma te ma ti ka) fi gye lem be vé -
te le; a ta nu lók ko ráb bi is ko lái ból kül dött jel lem zés fi gye lem be vé te le. A prog -
ram ba a gyer me kek be vá lo ga tá sa e há rom té nye ző együt te se alap ján tör tént. 

A te het ség fej lesz tő mun ka kö zép pont já ban két fon tos pe da gó giai szem pont
ér vé nye sí té se állt: az egyik a ta nu lók meg fe le lő mo ti vá lá sa, a má sik az egyé ni dif-
 fe ren ciá lás. A diffe ren ciált mun ká ra a tan órán is volt le he tő ség, azon ban ez iga-
 zán a dél utá ni blok kok ban bon ta koz ha tott ki. A ta nu lók dél előt ti és dél utá ni
fog lal ko zá sai így szer ves egy sé get al kot tak. A dél előt ti fog lal ko zá sok az ál ta lá nos
is ko lai óra terv vel össz hang ban foly tak, dél után azon ban – a te het ség gon do zás
cél jai nak meg fe le lően – spe ciá lis blok kok ban folyt a mun ka, le he tő sé get nyújt va

Virágné Ka to na Zsu zsan na–Tajta Csa bá né–Ba logh né Répási Éva–
Ba ná né Sző ke Ilo na–Papp né Tóth Ilo na–Olasz Or so lya

Bethlen Gábor Református, Tagozatos 
Ál ta lá nos Is ko la, Egy sé ges Gyógy pe da gó giai
Mód szer ta ni In téz mény és Ne ve lé si 
Ta nács adó (Tö rök szent mik lós)



32
Virágné Ka to na Zs.–Tajta Cs.- né–Ba logh né Répási É.–Ba ná né Sző ke I.–Papp né Tóth I.–Olasz O.

a te het ség gon do zás ra. Ezek a blok kok az 1987-ben megin dult kí sér let ben a kö-
 vet ke zők vol tak: anya nyelv, ma te ma ti ka, ter mé szet tu do mány, rajz/esz té ti ka,
ének/ze ne esz té ti ka, orosz nyelv, né met nyelv vagy an gol nyelv, szá mí tás tech ni -
ka. Dél előtt együtt dol goz tak a ta nu lók a tan órá kon, dél után pe dig már bon tott
cso por tok ban folyt a mun ka. Ere de ti leg a prog ram az ál ta lá nos is ko la 7–8. év fo -
lya má ra ké szült, amely nek so rán a 7. év fo lyam el ső sor ban az ala po zást és a spe-
 ciá lis te het ség te rü let fel tá rá sát je len tet te a gyer me kek nél, a 8. év fo lya mon pe dig
már na gyobb sze re pet ka pott az egyé nek adott sá gai val össz hang ban le vő spe ciá -
lis fej lesz tés. Je len tős elő re lé pés tör tént, ami kor a prog ram ki ter jesz tés re ke rült
az 5–6. év fo lya mok ra is, így az ere de ti el ve ket meg tart va gaz da god tak a le he tő -
sé gek. Egy részt az ala po zó sza kasz ki bő vült egy év ről ket tő re (5–6. év fo lyam),
ugyanak kor az in ten zív diffe ren ciált fej lesz tés idő tar ta ma is két év re nö ve ke dett
(7–8. év fo lyam). 

A ki dol go zott prog ram főbb jel lem zői kulcs sza vak ban: komp lex te het ség -
a zo no sí tás és prog ram, a tan órai és tan órán kí vü li for mák szer ves egy sé ge, diffe -
ren ciált fej lesz tés, pszi cho ló giai ha tás vizs gá la tok, ezek re épü lő egyé ni fej lesz tő
prog ra mok, a csa lád dal va ló ha té kony és fo lya ma tos együttműködés, a pe da gó -
gu sok fo lya ma tos to vább kép zé se, bel ső műhely mun ka.

Az is ko la 1991-ben a Tö rök szent mik ló si Re for má tus Egy ház köz ség fenn tar -
tá sá ba ke rült, és az egy ház köz ség pres bi té riu má nak tel jes tá mo ga tá sá val a te het -
ség gon do zás to vább foly ta tó dott. Az is ko la a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság
megala ku lá sá tól (1989) kezd ve a Ke let- Ma gyaror szá gi Ta go zat bá zis is ko lá ja lett.
Sok ál ta lá nos is ko la vett át tő lünk szak mai ele me ket, s egy re több is ko la igye ke -
zett az egész prog ra mot meg va ló sí ta ni. A prog ram kül föl dön is elis me rést vál tott
ki a szak em be rek kö ré ben, sok pub li ká ció je lent meg ró la, több si ke res nem zet -
kö zi (a European Council for High Ability szer ve zé sé ben) és ha zai kon fe ren cia
ke rült meg ren de zés re az is ko lá ban. 2007 őszén, a 20. év for du ló al kal má ból a ne-
 ve lő tes tü let és a ta nu ló if jú ság ven dé gül lát ta több is ko la te het sé ges ta nu ló ját és
pe da gó gu sait egy rend ha gyó, ve tél ke dő vel egy be kö tött ta lál ko zón.

A prog ram ered mé nyes sé gét a ta nu lók kiemel ke dő ver seny ered mé nyei, 
kö zép is ko lai és fel ső ok ta tá si ered mé nyei hi te le sí tik. A komp lex prog ram mal fej-
 lesz tett ta nu lók nyomonkövetéses vizs gá la tá ra is több al ka lom mal sor ke rült.
A vizs gá lat el vég zé sé hez, ér té ke lé sé hez sok se gít sé get adott a Deb re ce ni Egye tem
Pszi cho ló giai Tan szé ke, Ba logh Lász ló pro fesszor úr ve ze té sé vel. A prog ram mal
kap cso la tos pub li ká ció kat lásd az ered mé nyek kel fog lal ko zó fe je zet ben.

A prog ram to vább fej lesz té se

Az in téz mény (ne ve lő tes tü let) 2007-ben 20 év ered mé nyei nek, a meg vál to zott
tár sa dal mi-gaz da sá gi kö rül mé nyek nek, a vár ha tó ta nu ló lét szám nak, az in téz -
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mény fel té tel rend sze ré ben tör tént vál to zá sok nak, a tér ség ben kiala kult köz ok ta -
tá si hely zet nek és a gyer me kek vár ha tó csa lá di/szü lői hát te ré nek fi gye lem be vé -
te lé vel to vább fej lesz tet te te het ség gon do zó prog ram ját. Az új stra té giai fej lesz té si
terv alap ele mei a kö vet ke zők let tek:

• XXI. szá za di szint nek meg fe le lő szak mai hát tér fel té te lek meg te rem té se: az
épü le tek tel jes felújí tá sa, a tel jes ne ve lő tes tü let fel ké szí té se a diffe ren ciált
mód szer ta ni el já rá sok ra, rész vé tel az eu ró pai uniós pá lyá za ti le he tő sé -
gekben, amely ből meg va ló sult a kom pe ten cia ala pú ok ta tás fej lesz té se
(TÁMOP 3.1.4) és az in terak tív esz kö zök hasz ná la tá ra vo nat ko zó fej lesz té -
si prog ram (TIOP 111.07), fo lya mat ban van a te het ség gon do zás komp lex
fej lesz té se (TÁMOP 3.4.3) és a ta nu lói laptop prog ram ra (TIOP 111.09)
vo nat ko zó fej lesz té si prog ram.

• Ki sebb ta nu lói lét szám mal ke ve sebb osz tály in dí tá sa, év fo lya mon ként 2
osz tállyal va ló hosszú tá vú ter ve zés.

• A len tebb be mu ta tott négy pe da gó giai sza kasz új ra gon do lá sa, a te het ség -
gon do zás beépí té se a 8 éves fo lya mat ba.

• 1–4. év fo lya mon az egyen lő hoz zá fé rés biz to sí tá sa a mi nő sé gi ok ta tás hoz
(két ta ní tós mo dell).

• 5–8. év fo lya mon az ed di gi te het ség gon do zó rend szer komp lex to vább fej -
lesz té se.

• Komp lex is ko lai pe da gó giai ér té ke lé si rend szer ki dol go zá sa
• Egy sé ges Gyógy pe da gó giai Mód szer ta ni In téz mény, Ne ve lé si Ta nács adó

in téz mény egy ség ként va ló lét re ho zá sa, esély nö ve lés cél já ból.
• A ke resz tyén ér ték rend tu da tos kiala kí tá sa: az egyén, az is ko lai kö zös ség, a

szü lők, a gyü le ke zet és az egy ház együttműködése ál tal.

Az in téz mény ma több cé lú, kö zös igaz ga tá sú köz ok ta tá si in téz mény: ál ta lá nos
is ko la, egy sé ges gyógy pe da gó giai mód szer ta ni in téz mény, ne ve lé si ta nács adó.
Működési te rü le te el ső sor ban Tö rök szent mik lós és von zás kör ze te, má sod sor -
ban or szá gos beis ko lá zás (beis ko lá zá si kör zet ha tár nél kül). Fel ké rés re vagy
meg bí zás ból az in téz mény or szá gos felada to kat is el lát hat (kistérségi, tér sé gi, re-
 gio ná lis szol gál ta tá sok, va la mint he lyi meg ren de lé sek alap ján he lyi pe da gó giai
szol gál ta tá sok). Az is ko lá ba je len leg 450 ta nu ló jár, a pe da gó gu sok szá ma 45.
A hát rá nyos hely zetű ta nu lók ará nya 35%, a hal mo zot tan hát rá nyos hely zetűeké
7,7%.



CÉ LOK ÉS ALAP EL VEK

Cé lok

A te het ség gon do zás cél ja: komp lex, nyolc év re ki ter jesz tett te het ség gon do zá si
rend szer működtetésével a ta nu lók egyé ni ké pes sé gei nek, kész sé gei nek, attitűd-
jének, mo ti vá ció já nak rend szer szerű fej lesz té se, kö ve té se, ezen be lül

• el sőd le ge sen a gyer me kek, ta nu lók ké pes sé gei nek fel tá rá sa és in ten zív fej-
 lesz té se,

• az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek és spe ciá lis ké pes sé gek pár hu za mos
fej lesz té se,

• sze mé lyi ség fej lesz tés (mo ti vá ció, önis me ret, vi sel ke dés kul tú ra, mo ra li tás
stb.),

• cél irá nyo san fej lesz te ni a ta nu lók tu dá sát, le he tő sé get biz to sí ta ni az egyé ni
ké pes sé gek, ér dek lő dés ki bon ta koz ta tá sá ra, 

• megala po zott tu dás sal és ke resz tyén ér ték rend del fel ké szí te ni őket az ön ál -
ló in for má ció szer zés és -fel hasz ná lás mód sze rei re, a kö zép is ko lai ta nul -
má nyok ra, 

• esély egyen lő ség, a mi nő sé gi ok ta tás hoz va ló egyen lő hoz zá fé rés biz to sí -
tása.

A prog ram cél cso port ját az ál ta lá nos is ko lai ko rosz tály 9–14 éves ta nu lói ké pe zik
a te het ség ke re sés, te het ség azo no sí tás és te het ség fej lesz tés te rü le te ken. Az is ko la
az al só ta go zat pe da gó giai cél já nak te kin ti a gyer me kek át ve ze té sét az óvo da já-
tékközpontú te vé keny sé gei ből az is ko lai ta nu lás te vé keny sé gei be. Kiemel ten ke-
 ze li a ke resz tyén ma ga tar tás for mák, szo ká sok megis mer te té sét, megerő sí té sét,
az egyé ni adott sá gok ra épü lő diffe ren ciált ta nu lás szer ve zés sel az alap kész sé gek
ma ga biz tos el sa já tí tá sát (ol va sás, írás, szá mo lás).

A be ve ze tő sza kasz (1–2. év fo lyam) az alap kész sé gek megala po zá sát, a mo ti -
vá ciós esz kö zök biz to sí tá sát, a gyer me kek biz ton ság ér ze té nek kiala kí tá sát, a já-
 té kos ele mek mel lett a sza bály rend szer megalko tá sát tűzte ki cél jául. Ez a te het -
ség gon do zó prog ram nak nem ré sze, de jól elő ké szí ti azt. A ze nei te het ség te rü let
azon ban már eb ben a kor ban meg mu tat ko zik, ezért cél a he lyi ze neis ko lá val va -
ló ered mé nyes együttműködés.
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Az ala po zó sza kasz (3–4. év fo lyam) cél ja az alap kész sé gek ma ga biz tos el sa já -
tí tá sán túl a te het ség ígé re tek re va ló oda fi gye lés, a te het ség te rü le te ken meg fe le lő
kép zé si kí ná lat biz to sí tá sa. Fon tos nak tart juk az aláb bi szem pon tok ér vé nye sí té -
sét:

• olyan, ma ga sabb szintű ál ta lá nos ké pes sé gek fej lesz té se tan órá kon kí vül,
ame lye ket a gyer mek egyé ni ér dek lő dé sé nek, ké pes sé gé nek, irá nyult sá gá -
nak meg fe le lően, ön ál lóan vá laszt hat ki a fel kí nált le he tő sé gek kö zül,

• az is ko lánk fel ső ta go za tán működő komp lex te het ség gon do zó prog ram -
hoz kap cso ló dóan a be vá lo ga tás elő ké szí té se,

• a 3–4. év fo lya mon a te het ség ígé re tek fel ku ta tá sa.

Az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tán a cél a komp lex te het ség gon do zás. Konk ré -
tan: 

• az egyen lő hoz zá fé rés biz to sí tá sa a mi nő sé gi ok ta tás hoz, komp lex te het -
ség gon do zá si rend szer működtetésével, 

• a ta nu lók egyé ni ké pes sé gei nek, kész sé gei nek, attitűdjének, mo ti vá ció já -
nak rend szer szerű fej lesz té se, kö ve té se, 

• az ön ál ló ta nu lás meg ta ní tá sa, ön ál ló is me ret szer zé si el já rá sok megis me -
ré se, az in for má ció tu da tos ke ze lé se, 

• tu da tos kom mu ni ká ció (ma gyar és ide gen nyelv, elekt ro ni kus), 
• önér vé nye sí tés fej lesz té se, egész sé ges ver seny szel lem, 
• gya kor lat orien tált ság kiala kí tá sa, 
• a ma gyar ság tu dat fej lesz té se, ke resz tyén múl tunk megis me ré se, re for má -

tus gyö ke reink erő sí té se, 
• re mény tel jes jö vő kép kiala kí tá sa.

Ezek hez adód nak a dél utá ni fog lal ko zá sok to váb bi spe ci fi kus cél jai:
• ér dek lő dés fel kel té se vizs gá la tok, kí sér le tek el vég zé sé vel, meg fi gye lé si fel-

ada tok adá sá val, koo pe ra tív mun ká val, vi ta le he tő sé gek te rem té sé vel,
• a kiegé szí tő anya gok fel dol go zá sá nak se gít sé gé vel prob lé ma megol dó gon-

 dol ko dás és szé le sebb körű lá tás mód kiala kí tá sa,
• a ta nu lók tu dás szint jé nek nö ve lé se, a szak tár gyi ver se nye ken, fel vé te li

vizs gá kon va ló sze rep lés ered mé nyes se gí té se,
• egy-egy ön ként vá lasz tott rész té má ban tör té nő el mé lyü lés, ku ta tás biz to sí -

tá sa,
• át fo góbb, in teg rál tabb is me re tek nyúj tá sa, a kü lön bö ző tan tár gyak kap cso -

ló dá si pont jai nak felis mer te té se,
• az órán ta nul tak el mé lyí té se,
• szo ciá lis ér zé keny ség fej lesz té se a tár sak kal, és a kör nye ző vi lág gal szem-

 ben; ma ga tar tás, vi sel ke dés for má lá sa.
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Az 5–6. év fo lya mon a prog ram alap cél ja a to váb bi te het ség azo no sí tás mel let ti
te het ség fej lesz tés spe ciá lis osz tály ban és a dél utá ni fog lal ko zá so kon: a ta nu ló
erős sé gei nek, gyen ge sé gei nek azo no sí tá sa, ezek alap ján fej lesz té si ter vek ki dol -
go zá sa, a ta nu ló egyé ni fej lesz té se. A 7–8. év fo lya mon a te het ség gon do zás cél ja a
klasszi kus te het ség fej lesz té si ele mek al kal ma zá sá val a ta nu ló erős te rü le tei nek
to vább fej lesz té se, gyen ge te rü le tei nek szük sé ges erő sí té se, sze mé lyi sé gé nek fej lesz -
té se.

Alap el veink

Pe da gó giai–pszi cho ló giai alap el vein ket a kö vet ke zők ben fog lal juk össze. A te -
het sé ge sek ok ta tá sa

• szilárd fi lo zó fiai és pszi cho ló giai alap el vek re épül jön,
• úgy le gyen ter vez ve, hogy ér zé ke nyen rea gál jon a he lyi tár sa da lom igé nye-

i re, a nem ze ti igé nyek re és a glo bá lis igé nyek re egyaránt,
• be fo ga dó, ne pe dig ki zá ró attitűdöt kép vi sel jen,
• az egész is ko la rend szer szer ves ré szét ké pez ze,
• a tel jes sze mé lyi ség re irá nyul jon, és a ta nu lót a ma ga egye di mi vol tá ban

fej lessze,
• fo lya ma tos erő fe szí tés le gyen az is ko la ré szé ről.

A köz ve tí tett ér ték rend te kin te té ben pe dig a ne ve lő tes tü let vall ja, hogy ahol
temp lom, ahol is ko la, ott hit tel él az em ber. Ott épül a lé lek, ott épül a ha za. Hisz-
szük, hogy ahol 290 éve az Úr sza vát ta nít ják, ott nem le het el té ved ni, ott a tu dást
to vábbad ják. Az is ko la alap felada tá nak te kin ti a csa lád (szü lők) és az is ko la
együttműködése ál tal ta ní ta ni ta nul ni. Úgy meg ta ní ta ni ta nul ni, hogy diák jaink
ön ál lóan ké pe sek le gye nek:

• a vi lág ban eliga zod ni, 
• to váb bi is ko lák ban to vább ta nul ni, 
• sa ját dol gai kat ön ál lóan in téz ni, 
• fe le lős ség tel jes dön té se ket hoz ni.

Eh hez tu dá suk fo lya ma tos bő ví té sé re, önis me re tük ja ví tá sá ra, a má sik em ber el-
 fo ga dá sá ra és önér vé nye sí tő ké pes sé geik fej lesz té sé re van szük ség. A fen tiek hez
kü lö nö sen se gít sé get nyújt az a re for má tus ke resz tyén hit, az a lég kör, amely az
is ko la szel le mi sé gét jel lem zi. 



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

Kit tar tunk te het sé ges nek?

A szak iro da lom ból vett pél dák is me re té ben te het sé ges nek tart juk azt a gyer me -
ket, aki ren del ke zik 

• spe ci fi kus men tá lis adott sá gok kal; a Gardner-kategorizációból kiemel ten a
kö vet ke ző te het ség szfé rá kat súlypontozzuk: nyel vi, ma te ma ti kai-lo gi kai,
test moz gá si (pszi cho mo to ros) ké pes sé gek;

• ál ta lá nos ér tel mes ség gel és adott sá gok kal; vagyis a megis me rőké pes sé gek
ma gas szint je, il let ve fej leszt he tő sé ge;

• a krea ti vi tás adott sá gá val; más képp gon dol ko dás, öt let gaz dag ság, ru gal -
mas ság, szo kat lan prob lé ma ke ze lés, más megol dá sok ke re sé se;

• mo ti vá ció val: aka rat erő, ki tar tás, el mé lyü lés ké pes sé ge, ön ál ló ság, kez de -
mé nye ző kész ség.

A kül ső té nye zők (tár sa da lom, csa lád, is ko la, kor társ cso por tok) ná lunk va la me -
lyest más kép pen je len nek meg mint be fo lyá so ló té nye zők; a ke resz tyén szel lemű
ne ve lés tom pít ja a ne ga tív ha tá so kat, és erő sí ti e té nye zők po zi tív ha tás rend sze -
rét. A re for má tus egy ház több száz éves te het ség gon do zó te vé keny sé ge biz to sí -
tékot ad ar ra, hogy a sorsfak tor ked ve zőt len ha tá sai ke vés bé ér vé nye sül hes se nek. 

Mint fent em lí tet tük, is ko lánk te het ség se gí tő prog ram ja tan tár gyi szem pont -
ból el ső sor ban a nyel vi, a ma te ma ti kai-lo gi kai és a test moz gá si (pszi cho mo to -
ros) te het ség re fókuszál, en nek meg fe le lően a fen ti ál ta lá nos te het ség fo ga lom
mel lett e spe ciá lis te rü le te ken kü lön is meg fo gal maz tuk, mit tar tunk a te het ség
kri té riu mai nak. 

Nyel vi te het ség – Ké pes ség az ide gen han gok meg kü lön böz te té sé re és kó do lá -
sá ra oly mó don, hogy azok ké sőbb felidéz he tőek le gye nek; ké pes ség azon nyel vi
funk ciók felis me ré sé re, ame lye ket a sza vak a mon da tok ban be töl te nek; ké pes ség
egy adott nyel vi struk tú rát meg ha tá ro zó sza bá lyok ki kö vet kez te té sé re; ké pes ség
kap cso lat lé te sí té sé re az in ge rek (az anya nyelv sza vai) és a vá la szok (a cél nyelv
sza vai) kö zött. 

Ma te ma ti kai-lo gi kai te het ség – A ma te ma ti ka és a szá mok vi lá ga össze füg gé -
sek, sza bá lyok, rend sze rek ki me rít he tet len tár há za, ezért már ke vés is me ret és
ta pasz ta lat bir to ká ban is a szel le mi te vé keny ség ki vá ló te re pét ad ja. A gyer me -
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kek nél meg mu tat ko zó kiemel ke dő ma te ma ti kai ké pes ség és ér dek lő dés a ki-
emel ke dő gon dol ko dá si adott sá gok, az abszt rak ciós ké pes ség ko rai meg mu tat -
ko zá sa. A leg több ma te ma ti kai te het ség már húsz éves ko ra előtt ko moly tu do -
má nyos ered mé nye ket ért el.

Test moz gá si (pszi cho mo to ros) te het ség – A Czeizel-modell más ké pes ség te rü -
le tek kel össze füg gő, ön ál ló te het ség te rü let nek te kin ti a sport te het sé get, fel hív ja
a fi gyel met az intra- és in ter per szo ná lis té nye zők in teg rált fi gye lem be vé te lé nek
fon tos sá gá ra, a ge ne ti kai adott sá gok és a kör nye ze ti ha tá sok in terak ciói nak sze-
 re pé re a te het ség va ló ra vá lá sá ban. A pszi cho mo to ros te het sé get az élet egyéb te-
 rü le tén is az át lag nál jobb ké pes sé gek jel lem zik. Mo to ros össze te vők: adott sá gai
és az edzé sek se gít sé gé vel ké pes a csúcs ra jut ni, ren del ke zik a sport ág hoz szük-
 sé ges kon dí ció be li, koor di ná ciós-ü gyes sé gi ké pes sé gek kel. Pszi chi kus tu laj don -
sá gok: men tá lis össze te vők: ver seny zés re va ló al kal mas ság, monotóniatűrés, ra-
 jong a moz gá sért, mo ti vált ság.

Az azo no sí tás és a be vá lo ga tás me cha niz mu sa

A prog ram ban va ló rész vé tel re a ta nu lók írás ban je lent kez het nek, min den tan év
áp ri lis vé gén. A prog ram ba be ke rü lés ről a szü lők írá sos ér te sí tést kap nak má jus
hó nap ban. A te het ség gon do zó prog ram ba tör té nő be vá lo ga tás a ne gye dik év fo -
lya mon, az aláb bi szem pon tok sze rint tör té nik:

• az osz tály ta ní tók meg fi gye lé sek re ala po zott vé le mé nye,
• em lé ke zet és lo gi kus gon dol ko dás vizs gá la ta teszt tel,
• ta nu lói portfóliók,
• a ta nu lók ta nul má nyi ered mé nye,
• a ki me ne ti vizs ga ered mé nyei,
• az „Ügyes ke zek, okos fe jek” kör ben nyúj tott tel je sít mé nye.

Az osz tály ta ní tók el ső től egyé ni nyo mon kö ve té si rend szert épí te nek ki. Ta ní tói
meg fi gye lé se ket al kal maz va dosszié ban gyűjtik a ta nu lók kal kap cso la tos in for -
má ció kat. A ta nu lók leg fon to sabb mun kái, mé ré si ered mé nyei is fon tos tám-
 pon tot szol gál tat nak a be vá lo ga tás hoz. Eh hez kap cso ló dik a ta nu lók ta nul má nyi
és vizs ga ered mé nye, az „Ügyes ke zek, okos fe jek” kör ben nyúj tott tel je sít mény,
va la mint az em lé ke zet vizs gá ló és a lo gi kai teszt ered mé nyei. En nek meg fe le lően
a ne gye dik év fo lyam vé gé re a jó dön tés hez min den ta nu ló ról ele gen dő in for má -
ció áll ren del ke zés re. Ezt kö ve tően, ötö dik től a be vá lo ga tott diá kok kü lön osz tály -
ba jár nak, ahol to vább fi gyel jük, fej leszt jük őket, és meg ha tá roz zuk te het sé gük
spe ciá lis te rü le teit, majd en nek meg fe le lően irá nyít juk őket dél utá ni fog lal ko zá -
sok ra, fej leszt jük őket a tan órá kon, il let ve erő sít jük a gyen ge (vagy gyen gébb) ol-



39

Bethlen Gábor Református, Tagozatos Ál ta lá nos Is ko la

 da lu kat. Az aláb biak ban elő ször a be vá lo ga tás alap ját ké pe ző szem pon to kat,
majd há rom spe ci fi kus te het ség te rü let azo no sí tá si mód szer ta nát mu tat juk be.

A ta ní tók ál ta lá nos meg fi gye lé si szem pont jai
• Mi lyen a ta nu ló szó be li ki fe je ző kész sé ge, fej lett sé ge?
• Mi lyen mér ték ben tud ér vel ni és kul tu rál tan vi táz ni, gon do la tait, el kép ze -

lé seit in do kol ni?
• Mennyi re ké pes a megosz tott fi gye lem re, mi lyen az em lé ke ző ké pes sé ge?
• Mennyi re fej lett gon dol ko dá si és rend sze re ző ké pes sé gek kel ren del ke -

zik?
• Mi lyen mér tékű az össze füg gé sek felis me ré se, az össze füg gés lá tás mély sé -

ge?
• Mennyi re fej lett a lé nyeg kieme lő ké pes sé ge?
• Mi lyen mér ték ben al kal maz za a min den na pok ban a meg szer zett tu dást?
• Mennyi re krea tív?
• Mi lyen a prob lé ma megol dó gon dol ko dás és al ko tás fej lett sé ge?
• Mennyi re mo ti vált, szor gal mas és ki tar tó?
• Mennyi re kí ván csi, mi lyen mér tékű a ta pasz ta lat szer zé si igé nye?
• Ké pes-e a dol gok lo gi kus oká nak és ér vé nyes sé gé nek meg ke re sé sé re?
• Mennyi re tud együttműködni a tár sak kal, mennyi re ak tív a cso por tos te vé -

keny sé gek ben, mi lyen a se gí tő kész sé ge, mun ká ban va ló feladat vál la lá sa?
• Ké pes-e az ön ál ló, pon tos mun ká ra?
• Mi lyen mér ték ben igény li kü lön bö ző esz kö zök hasz ná la tát (könyv tár, mé -

dia, di gi tá lis tech ni ka stb.), ho gyan dol goz za fel az új in for má ció kat?
• Mi lyen mér ték ben tart ja be, kö ve ti a sza bá lyo kat? 
• Ké pes-e a stressz hely ze tek és a ku darc ke ze lé sé re?
• Mi lyen fo kú az ön fej lesz tés és az önel lenőr zés igé nye, mi lyen fej lő dést mu -

tat ezek ben?
• Mennyi re is me ri ön ma gát, ob jek tí ven ér té ke li-e tel je sít mé nyét?

Em lé ke zet és lo gi kus gon dol ko dás vizs gá la ta
Em lé ke zet – Az em lé ke zet nek a ta nu lás ban be töl tött sze re pe mel lett alig ha szük-
 sé ges ér ve ket fel hoz ni. A vizs gá lat so rán a ta nu lók egy per cig néz het nek egy je le -
ne tet áb rá zo ló szí nes ké pet. Az egy perc le tel te után öt kér dést kap nak a kép tar-
 tal má val kap cso lat ban, vá la szai kat leír ják, és azok he lyes sé gét kiér té kel ve ké pet
ka punk rö vid tá vú me mó riá juk működéséről.

Lo gi kus gon dol ko dás – A lo gi ka a gon dol ko dás ál ta lá nos tör vény szerűségeit,
sza bá lyait vizs gál ja. A ma te ma ti ka, az in for ma ti ka és más tu do mány ágak meg-
ala po zá sát szol gál ja. Hoz zá já rul a he lyes gon dol ko dás mód kiala kí tá sá hoz és a
nyel vi ki fe je zé sek he lyes hasz ná la tá hoz is. A lo gi kus gon dol ko dást egy, a diá kok
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élet ko ri sa já tos sá gai nak meg fe le lő feladat sor ral mér jük, tel je sít mé nyü ket szá za -
lé kos ered mény mu tat ja.

Itt nem az új is me re tek meg szer zé sé nek ké pes sé gé re, ha nem a már meg szer -
zett is me re tek gya kor la ti al kal ma zá sá ra fókuszálunk. A prob lé ma megol dás hoz
nem ele gen dő a már meg szer zett is me ret, a feladat megol dá sok so rán min dig
meg kell küz de ni a prob lé ma szi tuá ció val, s en nek megol dá sa je len ti az iga zi ta-
 nu lást. A ta nu lók rö vid, prob lé ma megol dó gon dol ko dást (nem pe dig szá mo lá si
kész sé get) mé rő felada to kat ol da nak meg. 

Ta nu lói portfóliók
Is ko lánk ban az al sós ta ní tók el ső osz tály tól kez dő dően rend sze re sen gyűjtik,
sze mély re szó ló map pá ba ren de zik a gyer mek mun ká kat, fü ze te ket, fel mé ré se -
ket, a szü lők kel foly ta tott ér té ke lő be szél ge té sek ta pasz ta la tait, a gyer me kek ál tal
ké szí tett pro duk tu mo kat stb., ame lyek ből a ta nu lók fej lő dé se egyértelműen nyo-
 mon kö vet he tő. A 4. év fo lyam vé gé re összeáll az a portfólió, ame lyet a szü lők
kéz hez kap nak, és amely nek se gít sé gé vel a fel ső ta go za tos osz tály fő nö kök tá jé -
ko zód hat nak leen dő ta nít vá nyaik ról. Az egyé ni dosszié tar tal ma a kö vet ke ző:

• ma te ma ti ka, írás, ol va sás, szö veg ér tés fü ze tek 1–4. osz tály,
• fel mé ré sek és ered mé nyeik,
• ver seny ered mé nyek, ok le ve lek,
• raj zok, tech ni kai al ko tá sok,
• ér té ke lő be szél ge té sek ta pasz ta la tai,
• a gyer mek kel kap cso la tos eset le ges vizs gá la tok (TKVSZRB, ne ve lé si ta-

 nács adó) ered mé nye, ha tá ro za tok,
• ta ní tói meg fi gye lő la pok,
• egyé ni fej lesz té si ter vek. 

Ta nul má nyi ered mény
A 4. év fo lya mon a te het ség gon do zó prog ram ba va ló be vá lo ga tás hoz a ta ní tói
meg fi gye lé sek mel lett a ta nu lók elő re ha la dá sá nak, ta nul má nyi mun ká já nak
nyo mon kö ve té se is sok in for má ció val szol gál. Az el ső há rom tan év alap kész sé -
ge ket megala po zó idő sza ka után a ne gye dik tan év ben a cél irá nyos meg fi gye lé -
sek mel lett a ta nul má nyi tel je sít mé nyek alap ján is vizs gál juk a te het ség ígé re te -
ket. A vég zett mé ré sek ered mé nyei és az év vé gi vizs ga mel lett a 4. év fo lyam
má so dik fé lé vé ben szer zett osz tály za tok is be szá mí tás ra ke rül nek. Az is ko la
nem ha tá roz meg konk rét el várt ered ményt, de a ta pasz ta lat sze rint a prog ram ba
be ke rü lők át la gos ta nul má nyi át la ga 4,5 kö rül mo zog. 
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Ki me ne ti mé rés – a tan év vé gi vizs ga
A 4. év fo lyam ki me ne ti vizs gá já nak cél ja in for má ció kat sze rez ni a ta nu ló  szö -
veg  ér té si jár tas sá gá ról, lo gi kus gon dol ko dá sá ról, a ma te ma ti kai alapműve le tek
al kal ma zá sá ról, szó kin csé ről, a ta nu ló ál ta lá nos tá jé ko zott sá gá ról. A vizs gák ra
az in téz mény vizs ga sza bály za ta sze rint min den tan év má ju sá ban ke rül sor. Az
írás be li vizs gák szer ve zé sé nél fon tos szem pont a nyu godt kö rül mé nyek biz to sí -
tá sa. A szó be li vizs gák ál ta lá ban 2-3 fős vizs ga bi zott ság előtt zaj la nak és két nap -
ra szer ve ződ nek. A vizs ga bi zott sá gok összeál lí tá sá nál az egyik fon tos szem pont
a leen dő osz tály fő nök je len lé te, ez zel is se gít ve a ta nu lók megis me ré sét, az in for -
má ciók begyűjtését. A ta nu lói tel je sít mé nye ket a bi zott ság vizs ga la pon ve ze ti.
A szó be li fe le le tek vé gén egyez te ti vé le mé nyét és kiala kít ja a vég ső je gyet. A vizs -
ga je gyek a tan év vé gi ér dem jegy be be szá mí ta nak: azt erő sí tik vagy gyen gí tik.
A vizs ga sza bály zat cél ja, hogy a ne gye di kes osz tá lyok ban ugyanolyan mi nő ség -
ben, ugyanolyan szín vo na lon ke rül jön sor a vizs gák meg szer ve zésé re. 

Vizs ga tan tár gyak: 
• A ne gye di ke sek írás be li vizs gá ja ma gyar nyelv és iro da lom ból szö veg ér tés,

szö veg al ko tás, toll ba mon dás/he lye sí rás. A szó be li vizs ga anya ga ter mé -
szet tu do má nyos vagy bib liai té má jú is me ret len szö veg ön ál ló elol va sá sa,
majd kis fel ké szü lés után han gos ol va sás, a szö veg gel kap cso la tos kér dé -
sek re va ló vá lasz adás, be szél ge tés, ál ta lá nos tá jé ko zott ság fel mé ré se, kom-
 mu ni ká ció. Az elő ze te sen kiadott me mo ri te rek ből (15 ta nult vers) té tel hú -
zás után egyet mon da nak el a ta nu lók. 

• Ma te ma ti ká ból ta nu lóink írás be li vizs gát tesz nek, ahol az alap kész sé gek
fej lett sé gi szint je mel lett (összeadás, ki vo nás, szor zás, osz tás) mér jük a lo-
 gi kus gon dol ko dás ké pes sé gét és az al kal maz ni tu dás szint jét is. 

A té tel so rok/feladat so rok összeál lí tá sá ra az is ko la ve ze tés kül ső szak em bert kér
fel. A vizs gák ered mé nyei nek osz tály szintű kiér té ke lé se, azok ki hir de té se az is-
 ko la ve ze tés felada ta. A ta ní tók név sze rin ti ér té ke lést vé gez nek a ta nu lók kö ré -
ben.

„Ügyes ke zek, okos fe jek”
A te het ség gon do zó prog ram megújí tá sa ként a 4. év fo lya mon már má so dik éve
cél irá nyo san sor ke rül a te het ség ígé re tek felkutatatására. Több fé le tan órán kí vü -
li fog lal ko zást aján lunk fel, ahol a ta nu ló ki pró bál hat ja ma gát. Ezek he ti rend sze -
res ségű dél utá ni fog lal ko zá sok, ame lye ken a 4. év fo lya mon ta nu ló két osz tály ból
ve gye sen vesz nek részt a ta nu lók. Ál ta lá ban két fog lal ko zás zaj lik egy szer re, a ta-
 nu lók vá lasz tás alap ján irat koz nak be az egyes fog lal ko zá sok ra. Ez a prog ram az
„Ügyes ke zek, okos fe jek” cí met vi se li, és az aláb bi fog lal ko zá so kat tar tal maz za:
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• Já té kos ma te ma ti ka • Kü lön le ges ál la tok, nö vé nyek
• Nagy fel fe de zé sek • Ol va só kör
• A vi lág cso dái • Kézműves műhely
• Könnye dén an go lul • Szín ját szó kör

A te ma ti ka összeál lí tá sá ban, a fog lal ko zá sok ve ze té sé ben a fel ső ta go za ton ta ní -
tó kollégák is részt vesz nek, ezál tal megis me rik a ta nu ló kat, in for má ció kat sze-
 rez nek a ta nu lók ér dek lő dé sé ről, az egyes té mák irán ti mo ti vált sá guk ról, szo cia -
li zá ció juk ról. A két ne gye di kes osz tály ból kiala kí tott kö zös cso por tok jó
al kal mat te rem te nek a leen dő osz tály tár sak kö ze leb bi megis me ré sé re, a felada -
tok megol dá sá ban va ló együttműködések ál tal kö zös él mé nyek szer zé sé re. 

Ötö dik től – mint fen tebb em lí tet tük – a be vá lo ga tott diá kok kü lön osz tály ba
jár nak, ahol ma ga sabb szintű kép zés ben ré sze sül nek, és le he tő sé gük van to váb bi
tan órán kí vü li fog lal ko zá so kon va ló rész vé tel re is. Ötö dik és ha to dik év fo lya -
mon ugyanak kor a meg kez dő dő fej lesz tés mel lett a te het ség azo no sí tás is foly ta -
tó dik. A dél utá ni fog lal ko zá sok mo dul jai ban a diá kok ki pró bál hat ják ma gu kat,
meg ta lál hat ják azo kat a te rü le te ket, ame lyek iga zán ér dek lik őket, ame lyek ben
iga zán te het sé ge sek, il let ve a meg fi gye lé sek és a pszi cho ló giai mé ré sek alap ján a
ta ná rok is orien tál ják őket egyik-má sik dél utá ni mo dul vá lasz tá sá ra. Emel lett
há rom te rü le ten is ko lánk spe ciá lis te het ség azo no sí tó te vé keny sé get is vé gez, kü-
 lön bö ző cé lok kal. En nek rész le teit az aláb biak ban kö zöl jük: 

Test moz gá si ké pes ség – A te het ség azo no sí tás spor to lók ki vá lasz tá sát je len ti az at-
 lé ti ka és a ké zi lab da sport ágak hoz. Az azo no sí tás cél ja a kö vet ke ző tan év ben kö-
 ve ten dő stra té gia, ver se nyez te tés kiala kí tá sa, sza kosz tá lyok épí té se, fel tér ké pez -
ni a két sport ág ra al kal mas, kiemel ke dő ké pes ségű ta nu ló kat. Az azo no sí tás
cél cso port ja az 1–4. év fo lyam.

A két sport ág jel lem zői nek meg fe le lően a te het sé get itt a gyor sa ság gal, rob-
 ba né kony ság gal, ál ló ké pes ség gel és lab da ér zék kel azo no sít juk. Az azo no sí tás
vizs gá la ti esz kö ze feladat sor, il let ve a Hungarofit teszt. Az ered mé nyek ér té ke lé -
sé nél gyen ge, kö ze pes és jó szin tet különböztetünk meg, a te het ség kü szöb a jó
szint.

Nyel vi te het ség – Az azo no sí tás cél ja: a kö vet ke ző évek ben kö ve ten dő in téz mé nyi
te het ség stra té gia megal ko tá sa ér de ké ben feltér ké pez ni a nyel vi ké pes sé gek te rén
kiemel ke dő ta nu ló kat. Az azo no sí tás cél cso port ját az is ko la te het ség gon do zós
és emelt szin tű 5. év fo lya mos osz tá lyai nak ta nu lói ké pe zik (44 fő). Az al kal ma -
zott te het ség kon cep ció sze rint a te het sé get e te rü le ten a ki ma gas ló ver bá lis me-
 mó riá val, mun ka me mó riá val és szó kinccsel azo no sít juk.
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A ver bá lis me mó ria fel mé ré sé hez két rész ből ál ló feladat sort al kal ma zunk.
Egyik ré sze egy 24 szó ból ál ló szó lis ta, amely külön ál ló sza vak el sa já tí tá sá nak 
és visszaidé zé sé nek ké pes sé gét vizs gál ja, a má sik ré sze egy szö ve get tar tal maz,
amely az össze füg gő, lo gi kus szö veg re vo nat ko zó em lé ke ze ti működés ha té -
kony sá gát vizs gál ja. A szó kincs te rü le tén te het sé ges nek mi nő sül, aki a „Szó -
kincs-szó ta nu lás pró ba” el ne ve zésű tesz ten cso port át lag fe let ti tel je sít ményt
nyújt. Vé gül, a ki ma gas ló mun ka me mó riá nál egy olyan tesz tet al kal ma zunk,
amely 36 ér tel met len szó ból áll (1–9 szó tag), min den szó tag hosszú ság hoz 4 ma-
 gyar fo no ló giá jú álszó tar to zik, a ki vá lasz tott szó álszóterjedelmét az a szó tag -
hosszú ság fog ja ki je löl ni, amely nek ál sza vai ból legalább 2-t (ál ta lá ban in kább 3-
at) he lye sen is mé telt meg. A sza va kat mo no ton han gon, hang sú lyo zás nél kül
kell felol vas ni. A te het ség kü szöb mind há rom teszt nél re la tív: a +1 szó rás tar to -
mány al só ha tá ra.

Ma te ma ti ka-lo gi ka – Az azo no sí tás cél ja az 5. év fo lyam ta nu lói nak be vá lo ga tá sa
a „Já té kos lo gi ka” című mo dul hoz. Cél cso port ja 60 fő ötö di kes diák. A Renzulli-
féle mo dell alap ján a te het ség kon cep ciót az át la gon felüli ké pes ség, a feladat
irán ti el kö te le zett ség és a krea ti vi tás együt te se ad ja. A ké pes sé get lo gi kai feladat -
sor ral mér jük és pon toz zuk: a te het ség kü szöb a 70% fe let ti ered mény. A krea-
 ti vi tás vizs gá la tá ra a „Szo kat lan hasz ná lat” el ne ve zésű krea ti vi tás tesz tet al kal -
maz zuk, a te het ség kü szöb re la tív: a +1 szó rás tar to mány al só ha tá ra. Vé gül, a
mo ti vá ciót a Kozéki–Entwistle-féle kér dő ív vel mér jük, a te het ség kü szöb 83
pont. 



TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS

A te het ség-ta nács adás az in téz mény ben több szin ten va ló sul meg. Mód sze re
min den al ka lom mal irá nyí tott be szél ge tés. 

• Az in téz mény más Te het ség pont/in téz mény szá má ra nyújt igény sze rin ti
ta nács adást a prog ram kiépí té sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban (pl.
Ko váts Te het ség pont – Kar cag, Arany Já nos Ál ta lá nos Művelődé si Köz-
 pont – Fá bián se bes tyén).

• A Deb re ce ni Egye tem mé ré se ket vég ző pszi cho ló gu sa tart a szü lők szá má -
ra egyé nen kén ti ta nács adást a gyer mek sze mé lyi sé gé vel, mo ti vá ció já val,
ta nu lá si stra té giá já val, IQ-jával kap cso lat ban.

• Az osz tály fő nök egyé ni ér té ke lő be szél ge té se ket/ta nács adást foly tat  ne -
gyed éven te a szü lők kel, amely nek té má ja a ta nu ló ta nul má nyi mun ká ja,
tan órai és azon kí vü li tel je sít mé nye, az osz tály kö zös ség ben el fog lalt he lye,
ma ga tar tá sa, szor gal ma, ter hel he tő sé ge. 

• Az osz tály fő nö kök/szak ta ná rok egy-egy té ma kör zá rá sa ként ér té ke lik a ta-
 nu lók tel je sít mé nyét, ja vas la tot tesz nek a to váb bi fej lő dé si utak ra a ta nu lók
szá má ra.



TE HET SÉG GON DO ZÁS

A prog ram mód szer ta ni ele mei

A gaz da gí tás mé lyebb és át fo góbb ta nu lá si ta pasz ta la tok ról gon dos ko dik a te-
 het sé ges ta nu lók szá má ra, ame lyek a gon dol ko dás nak és a krea ti vi tás nak az át la -
gos nál jó val ma ga sabb szint jeit igény lik, il let ve fej lesz tik. Nem egy szerűen is me -
re te ket sa já tí ta nak el, ha nem fel fe dez nek, jö vő re orien tált prob lé má kat ol da nak
meg. Olyan té mák kal fog lal koz nak, ame lyek nem kap cso lód nak szo ro san a tan-
 terv ál tal meg fo gal ma zott is ko lai ta na nyag hoz, köz ve tet ten azon ban elő se gí tik
an nak mé lyebb megér té sét. 

A gaz da gí tás gyak ran a gyor sí tás sal együtt for dul elő. Ha gyor sab ban le het
meg ta ní ta ni a ta na nya got, ak kor jut idő ar ra, hogy a tan ter vek ben nem sze rep lő
té mák meg be szé lé sé re is sor ke rül jön. El ső sor ban a min den na pi élet ben elő for -
du ló, gyer me ke ket is fog lal koz ta tó té mák ke rül nek na pi rend re, mint a kör nye -
zet szennye zés és ha tá sai; a Föld fel me le ge dé sé nek prob lé má ja; ter mé szet vé de -
lem; ki ha ló ban lé vő fa jok; vö rös könyv; mo dern iro da lom; tár sa dal mi-po li ti kai
kér dé sek; vá lasz tá sok; hí res he lyek, ne ve ze tes épít mé nyek a Föl dön; hí res fel ta lá -
lók, ku ta tók nem ze ti sé gi ho va tar to zá sa stb.

A dif fe ren ciá lás a Pe da gó giai Le xi kon sze rint „…az ok ta tás meg szer ve zé sé -
nek az a mód ja, amely le he tő vé te szi, hogy a ne ve lő a ta nu lók kö zöt ti egyé ni
kü lönb sé gek fi gye lem be vé te lé vel ha tá roz za meg a ta nul má nyi anyag fel dol go -
zá sá nak szint jét, il let ve mód sze rét….” Is ko lánk ban ez a kö vet ke ző kép pen zaj-
 lik: az ok ta tá si fo lya mat egy-egy sza ka szá ban a kü lön bö ző ta nu lók test re sza-
 bott felada tot kap nak, s a felada tok megol dá sát a ta nár egyé ni leg irá nyít ja.
A dif fe ren ciált mun ka el vég zé sét be szá mo ló, majd ér té ke lés kö ve ti. Ez le he tő -
sé get ad ar ra, hogy az egyé ni feladat megol dá sok a kol lek tív ta pasz ta lat szer zés
esz kö zei le gye nek. 

A koo pe ra tív mód sze rek al kal ma zá sa a kom pe ten cia ala pú ok ta tás be ve ze té -
sé vel gyö ke re se dett meg a te het ség fej lesz tés ben. A cso por tok ban va ló együtt-
működés, a sze re pek sze rin ti mun ka megosz tás, a kö zös tel je sít mény ösz tön ző -
leg hat a ta nu lói tel je sít mé nyek re. Nem el ha nya gol ha tó a kom mu ni ká ciós
kul tú ra fej lesz té se (szó be li meg nyil vá nu lá sok, a cso port mun ká já nak be mu ta tá -
sa), va la mint a cé lok eléré se ér de ké ben az együttműködés meg ta nu lá sa sem.
A mód szer elő nye to váb bá, hogy le he tő sé get ad a tár sas kész sé gek, az ér zel mi in-
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 tel li gen cia fej lesz té sé re, a krea tív feladat megol dás ra, kri ti kus gon dol ko dás ra, a
vi ta kész ség fej lesz té sé re. A te het ség gon do zó prog ram ban ta ní tó pe da gó gu sok
facilitáló te vé keny sé ge az ilyen tí pu sú mun ka szer ve zés ben jól ér vé nye sül,
amely re a ta nu lók „ve vők”. 

Az infokommunikációs esz kö zök hasz ná la ta a te het ség fej lesz tés ben fon tos
sze re pet kap. Az in for má ciók ke ze lé sé vel, fel dol go zá sá val kap cso la tos ta nu lói
ké pes sé gek fej lesz té se so rán fon tos sá vá lik a kül ső for rá sok ból nyert is me re tek
in teg rá ció ja, az internetes ta nu lá si kör nye zet mo ti vá ló ha tá sa is. A ta nu lók az
egyé ni fel ké szü lés hez (pl. pro jekt mun kák, ki se lő adá sok, pre zen tá ciók el ké szí té -
sé hez) na pi szin ten al kal maz zák az IKT-eszközöket. A pe da gó gu sok ál tal hasz-
 nált IKT-eszközök a ta ní tá si órák és mo dul te vé keny sé gek vál to za tos sá gát, szem-
 lé le tes sé té te lét biz to sít ják. A pre zen tá ciók kal tá mo ga tott óra ve ze tés ga ran tál ja a
ha té ko nyabb ta ní tá si-ta nu lá si fo lya ma tot. Jó gya kor lat adap tá ció ja ként az in téz -
mény web-alapú tesz te ket és tu dás tér ké pet is hasz nál. 

A kom pe ten cia ala pú ok ta tá son a ké pes sé gek, kész sé gek fej lesz té sét, az al kal -
ma zás ké pes tu dást kö zép pont ba he lye ző ok ta tást ért jük. En nek meg fe le lően a
ta na nya gok tar tal mát, a ta nu lás szer ve zés mód ját, a kép zés struk tú rá ját meg vál -
toz tat tuk, és biz to sí tot tuk hoz zá a szük sé ges inf ra struk tú rát. A te het ség fej lesz tés
fo lya mán al kal ma zott ta nu lás szer ve zé si el já rá sok:

• tan tárgy töm bös ok ta tás,
• in teg rált ma gyar nyelv és iro da lom, 
• a pro jekt mód szer tan tár gyi és in téz mé nyi szintű al kal ma zá sa. 

A 4–5. év fo lya mok át me ne té nek meg könnyí té se: A he lyi tan terv kiegé szí té se ként
a 2009/2010-es tan év ben az al sós mun ka kö zös ség ki dol goz ta a 4–5. év fo lyam 
át me ne té nek rész le tes kö ve tel mé nyeit ma gyar nyelv és iro da lom ból és ma te ma -
ti ká ból. Ez a szak mai anyag min den té ma kör höz hoz zá ren del ve tar tal maz za a
mi ni mum- és op ti mumkö ve tel mé nye ket az is me re tek, kész sé gek és attitűdök
vo nat ko zá sá ban. En nek kö szön he tően a 4–5. év fo lya mok át me ne té nek ne héz sé -
gei (új ta ná rok, sok tan tárgy, új osz tály kö zös ség, na gyobb ter he lés stb.) a prog-
 ram ba be ke rü lők nél nem okoz nak prob lé mát. 

Pro jekt mód szer – a tan órai és tan órán kí vü li le he tő sé gek össze kap cso lá sa: A
pro jekt mód szer lé nye ge az egyé ni vagy cso port mun kán ala pu ló ön ál ló, a pe da -
gó gus ál tal csak rej tet ten irá nyí tott te vé keny ség, amely nek az ér té ke ép pen az,
hogy a ta nu lók mun ká já ban a ter ve zés től a pro jekt tár gyá ban sze rep lő mun ka
elő ké szí té sén, vég re haj tá sán át egé szen az ered mény pre zen tá ció jáig ér vé nye sül
a spon ta nei tás, a sok fé le rög tön zés, de ez zel együtt a terv szerűség, az elő re kal-
 ku lált ság is. A pro jekt mód szer nagy fo kú ta nu lói ön ál ló sá got tesz le he tő vé, mó -
dot ad az is me re tek in teg rá lá sá ra, az is ko lán kí vü li vi lág megis me ré sé re, kap cso -
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la tok kiala kí tá sá ra, a de mok ra ti kus közélet hez szük sé ges kész sé gek el sa já tí tá sá -
ra. Idő tar ta ma sze rint meg kü lön böz te tünk 

– Kisprojekteket: 2–6 tan óra (pl. egész sé ges táp lál ko zás té ma kör ben),
– Kö ze pes pro jek te ket: 1–2 nap, leg fel jebb egy hét (projekthét; témahét – pl.

víz té ma kör ben),
– Nagyprojekteket: há rom hét nél hosszabb pro jekt (pl. „220 éves a temp lom,

290 éves az is ko lánk” té ma kör ben).   

A te het ség gon do zás szer ve ze ti ke re tei

Tan órai fog lal ko zá sok
A be vá lo ga tott diá kok kü lön osz tály ba jár nak, ahol az át la gos nál ma ga sabb
szintű kép zés ben ré sze sül nek. A tan órai kép zés fon tos mód szer ta ni ele mei a
gaz da gí tás és a diffe ren ciá lás, amely le he tő sé get ad ar ra, hogy az egyes tan tár -
gya kon be lül is a te het ség szint nek és az ér dek lő dés nek meg fe le lően vé gez ze nek
mun kát a diá kok. A szám ta lan meg va ló sí tá si le he tő ség kö zül a kö vet ke zők ben
köz lünk egy gya kor la ti pél dát a föld rajz te rü le té ről. 

Pél da: Óceá nia/ új is me retet fel dol go zó óra 
(A) A diá kok ké pe ket lát nak ki ve tít ve a pro jek tor ral: Ayers Rock, Syd ney Ope ra -
ház, koa la. Kér dés: Mi re is mersz rá? Írj gon do la to kat a ké pek kel kap cso lat ban!
A gaz da gí tás itt ab ban áll, hogy az ál ta lá nos is ko lai ta na nyag nem tar tal maz za
eze ket a hí res he lye ket, de ezek a gye re kek ké pe sek alap ve tő is me re te ket el sa já tí -
ta ni ez zel kap cso lat ban. Ter mé sze te sen az ilyen jel legű felada tok erő sen mo ti vá -
ló ha tá súak is, mely na gyon fon tos ré sze a te het sé ge sek kel va ló fog lal ko zás nak.
Diffe ren ciá lás: a ta nu lók az zal, hogy kü lön bö ző szin ten tud nak vá la szol ni a fel-
adat ra, ön ma guk diffe ren ciál nak. Mindezt a feladat meg be szé lé se kö ve ti. 

(B) A diá kok ké pes ség sze rint két nagy cso port ra vál nak, hi szen még egy te het -
ség gon do zó osz tály ban is be szél he tünk ké pes ség be li kü lönb sé gek ről. Az „A”
cso port ba ke rül nek a jók, a „B” cso port ba a job bak. Az „A” cso port fron tá lis
mun ká val, a ta nár ve ze té sé vel Auszt rá lia ter mé sze ti és gaz da sá gi föld raj zát te-
 kin ti át (is mét lés). Itt a tény ada tok mel lett el ső sor ban a miér tek re ke rül a hang-
 súly, le he tő sé get ad va a di ver gens gon dol ko dás ra, mely meg je le nik Sato és John-
son gaz da gí tá si el vei ben is. Ezalatt az idő alatt a „B” cso port 4 fős cso por tok ban,
koo pe ra tív mun ká ban rejt vényt fejt Auszt rá lia ter mé sze ti és gaz da sá gi föld raj zá -
val kap cso lat ban. A meg fej tés hez hasz nál hat ják a tan köny vet, hi szen az op ti mu -
mon túl „ap ró betűs” ré szek is meg je len nek a rejt vény ben. A gaz da gí tás itt ab ban
áll, hogy a rejt vény több let is me re tek ben va ló jár tas sá got kö ve tel, il let ve fel té te le -
zi a tan könyv ismerthordozóként va ló hasz ná la tát. A rejt vény feladá sa feladat -
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ként min dig mo ti vá ló jel legű, hi szen nem tar to zik a min den órán al kal ma zott
mód sze rek hez. Diffe ren ciá lás: Ké pes ség sze rin ti szét vá lasz tás cso por tok ra: ho-
 mo gén cso port, il let ve a 4 fős cso por to kon be lül a cso port ve ze tő je diffe ren ciál
az zal, hogy kioszt ja a felada to kat. A felada tot itt is meg be szé lés kö ve ti: a kü lön -
bö ző feladat vég zé sek ről a ta nu lók be szá mol nak a töb biek nek.

Tan órán kí vü li fog lal ko zá sok
A ta nu lók dél után kö te le ző és vá laszt ha tó mo du lo kon vesz nek részt is ko lánk -
ban. A mo du lo kat év fo lya mok sze rint az aláb bi táb lá zat mu tat ja. A spe ciá lis
kész ség fej lesz tő mo du lok: K – kö te le ző, KV – kö te le zően vá lasz tott, V – vá lasz -
tott).

5. év fo lyam

6. év fo lyam

K
Mo dul 1 Mo dul 2 Mo dul 3

Önis me ret Ta nu lás tech ni ka Ké pes ség fej lesz tés

KV

Vá laszt ha tó mo dul 4 Vá laszt ha tó mo dul 5

Já té kos  

lo gi ka

Nyel vi  

kom mu ni ká ció

Ter mé szet- 

is me ret

Az ókor 

művészete

V

Moz gás kul tú ra: ké zi lab da, te nisz, tánc

Stra té giai já té kok, sakk

Művészet: ének kar, szín ját szás, ke rá mia

K
Mo dul 6 Mo dul 7 Mo dul 8

Ide gen nyelv, IKT Hon is me ret, hely tör té net Ké pes ség fej lesz tés

KV

Mo dul 9 Mo dul 10

ECDL Könyv tá ri is me re tek Vi sel ke dés kul tú ra, 

eti ka

Min den na pi 

kör nye ze tünk

V

Moz gás kul tú ra: ké zi lab da, te nisz, tánc

Mé dia, művészet: ani má ciós rajz film, új ság írás

Ke resz tény sé günk: kon fir má ció
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7. év fo lyam

8. év fo lyam

Ezek a mo du lok a tan órai mun ká hoz szer ve sen kap cso ló dó, tan órán kí vü li te vé -
keny sé gek. A gaz da gí tó prog ram mo dell jei na gyobb részt iga zak rá, hi szen:

• tartalomközpontú – amennyi ben fel vál lal ja, hogy sok pluszis me re tet nyújt
a kü lön bö ző té mák kap csán 

• te vé keny ség irá nyú – az is me re tek fel dol go zá sa nemcsak el mé le ti sí kon tör-
 té nik, ha nem ami hez csak le het, min dig konk rét te vé keny ség kap cso ló dik:
kí sér let, meg fi gye lés, vizs gá ló dás stb. és

• ki sebb rész ben tel je sít mény cent ri kus, mi vel fel vál lal ja a ver se nyek re va ló
fel ké szí tést is.

Ta pasz ta la taink sze rint a dél utá ni fog lal ko zá sok so rán na gyobb le he tő ség van a
gaz da gí tás, a gyor sí tás és a diffe ren ciá lás al kal ma zá sá ra is, hi szen a ta ní tá si órá-
 kon a tér és az idő, il let ve az el sa já tí tan dó ta na nyag na gyon ko moly ke re te ket
szab, amit az iga zán te het sé ges, krea tív ta nu lók ne he zen vi sel nek el. Mi vel azon-
 ban tel je sít mény cent ri ku sak, az elő re ha la dás ér de ké ben haj lan dóak ma gu kat
vissza fog ni, míg a dél utá ni órá kon szár nyal a fan tá ziá juk, meg nyil vá nul krea ti -

K

Mo dul 11 Mo dul 12 Mo dul 13

Ál lam pol gá ri  

is me re tek

Ta nu lás tech ni ka Ma gya rok va gyunk,  

Eu ró pá ban élünk

KV

Mo dul 14 Mo dul 16

ECDL Ér de kes

kí sér le tek

Nyel vi  

kom mu ni ká ció

Tes ti-lel ki  

egész ség

V

Moz gás kul tú ra: ké zi lab da, te nisz, tár sas tánc

ECDL, ol va só kör, elő ké szí tő

Művészet, egy ház tör té net

K

Mo dul 17 Mo dul 18 Mo dul 19

Kö zép is ko lá ba  

ké szü lök

Eu ró pai Unió Vizs ga fel ké szí tés

KV

Mo dul 20 Mo dul 21

ECDL Ide gen nyelv Vi lág há bo rúk Ma gyar  

művé szek

V
Moz gás kul tú ra: ké zi lab da, te nisz, tár sas tánc

Nyelv vizs gá ra ké szí tő, szü le té sünk – jö vőnk tit ka
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vi tá suk. Prob lé ma megol dás so rán ked ve lik a ne héz, gon dol kod ta tó felada to kat,
ame lyek re több megol dá si ja vas lat tal áll nak elő. Je len tős mér ték ben le het fej lesz -
te ni kom mu ni ká ciós ké pes sé gei ket is, szí ve sen mond ják el meg fi gye lé sei ket,
összeg zik kí sér le ti ered mé nyei ket. Vi tat koz nak, pró bál ják egy mást meg győz ni,
ha el té rő vé le mény re ju tot tak, megol dá si öt le te ket ad nak egy más nak. (Vi tat ko -
zá si kul tú rá juk oly kor kí ván ni va lót hagy ma ga után, hi szen a túl zott önér vé -
nye sí tés tár saik ro vá sá ra me het.) Megis me ré si te vé keny sé geik ma gas szintűek,
ezért ki vá lóan le het tá masz kod ni ér zé ke lé si, ész le lé si, fi gyel mi, em lé ke ze ti,
kép ze le ti ké pes sé geik re. Szí ve sen ké szül nek ön ál ló ki se lő adás sal, de leg job ban
azo kat a fog lal ko zá so kat ked ve lik, ahol a megis me rés konk rét te vé keny ség hez
kap cso ló dik.

Ver se nyez te tés
A ver se nyez te tés cél ja gyer mek ba rát, a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá gai hoz al kal -
maz ko dó, ér dek lő dé sük re szá mot tar tó te het ség gon do zó ver se nye ken va ló sze-
 rep lés, amely adott sá gaik kal, fej lő dé sük kel, te vé keny sé geik kel, szer zett ta pasz ta -
la taik kal össz hang ban tá mo gat ja a ta nu lói sze mé lyi ség ki bon ta koz ta tá sát. 

Ösz tön díj rend szer
A te het sé ges ta nu lók mo ti vá ció já nak nö ve lé sé re „Az Is ko lai Te het ség ne ve lé sért”
Ala pít vány ösz tön díj rend szert ho zott lét re. Az ösz tön díj ra pá lyáz hat nak az is ko -
la 4–7. év fo lya mos ta nu lói, az aláb bi fel té te lek sze rint. Az ösz tön díj két ka te gó -
riá ban nyer he tő el:

• a ta nu ló ta nul má nyi ered mé nye legalább 4,4; és nincs iga zo lat lan órá ja, osz-
 tály fő nö ki vagy igaz ga tói el ma rasz ta lá sa: vál lal ja, hogy va la mely in tel lek -
tuá lis, művészeti vagy sport te rü le ten kiemel ke dő ered ményt ér el; ma ga -
tar tá sa és szor gal ma pél dás, kö zös sé gi mun ká ja pél da mu ta tó; hoz zá já rul
is ko lánk és egy ház köz sé günk jó hír ne vé nek nö ve lé sé hez.

• a szo ciá li san rá szo ru ló ta nu ló ta nul má nyi ered mé nye legalább 4,0; nincs
iga zo lat lan órá ja, osz tály fő nö ki vagy igaz ga tói el ma rasz ta lá sa: vál lal ja,
hogy a kö vet ke ző tan év ben négy tan tárgy ered mé nyén legalább egy ér-
 dem je gyet ja vít, eb ből ket tőn el ső fé lév ben is. Egye bek ben megegye zik az
elő ző ka te gó riá val.

A pá lyá zat beadá si ha tár ide je az adott tan év már cius 1-je, a pá lyá zat az adott
tan évet kö ve tő tan év re szól. A meg pá lyá zott összeg ta nu lón ként 10 000 Ft/fé lév.
Az ösz tön dí ja kat fé lév kor fe lül vizs gál ják, a fel té te lek nem tel je sü lé se ese tén a ta-
 nu ló a má so dik fé lév ben elesik az ösz tön díj tól. Az ösz tön díj odaíté lé sé ről a ku ra -
tó rium dönt. A 2009/2010. tan év ben 19 ta nu ló ré sze sült ösz tön díj ban. 



51

Bethlen Gábor Református, Tagozatos Ál ta lá nos Is ko la

A ta nu lók ju tal ma zá sa
A ta nu lók ju tal ma zá sa az elért ered mé nyek vissza jel zé se és a si ker él mény meg-
adá sa szem pont já ból is fon tos. Az is ko la há zi rend je a ju tal ma zás rend sze rét
rész le te sen sza bá lyoz za. For mái: szak ta ná ri, osz tály fő nö ki, igaz ga tói vagy ne ve -
lő tes tü le ti di csé ret; va la mint év vé gi di csé re tek (ok le vél, tárgy ju ta lom, fény kép
és név ki füg gesz té se a fa li új ság ra). A di csé re te ket pél da mu ta tó ma ga tar tá sért és
emel lett

• fo lya ma to san jó ta nul má nyi ered mé nyért vagy
• az osz tály, il let ve az is ko la ér de ké ben vég zett kö zös sé gi mun káért, vagy
• az is ko lai, il let ve az is ko lán kí vü li ta nul má nyi, sport, kul tu rá lis stb. ver se -

nye ken, ve tél ke dő kön, vagy előadá so kon, be mu ta tó kon va ló rész vé te lért
és ered mé nyért, vagy

• az is ko la jó hír ne vé nek megőr zé sé hez és nö ve lé sé hez bár mi lyen más mó -
don va ló hoz zá já ru lá sért le het meg kap ni.



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te lek

Az in téz mény fenn tar tó ja a Tö rök szent mik ló si Re for má tus Egy ház köz ség,
amely tá mo gat ja az in téz mény ben fo lyó te het ség gon do zás sal kap cso la tos szak-
 mai mun kát, el fo gad ja az in téz mény stra té giai cél jait, jö vő ké pét, se gí ti an nak
meg va ló sí tá sát. Az in téz mény köz ok ta tás ban be töl tött sze re pé vel elé ge dett,
part ner ség gel se gí ti a Te het ség pont-há ló zat ban va ló közreműködést, a re fe ren -
cia in téz ménnyé és gya kor ló is ko lá vá vá lást a Tár sa dal mi Megúju lás Ope ra tív
Prog ram pá lyá za ti rend sze ré ben. 

Az in téz mény ve ze tés tag jai: az igaz ga tó, két igaz ga tó he lyet tes és a gaz da sá gi
ve ze tő. Az in téz mény ve ze té se pe da gó giai in té ze ti szak mai szol gál ta tás ban szer-
 zett sok éves gya kor lat tal ren del ke zik (igaz ga tó: 5 év ve ze tői, az egyik igaz ga-
 tó he lyet tes 10 év szol gál ta tásszer ve zé si, tel je sí té si ta pasz ta lat). Mind a ket ten
rend sze re sen vé gez nek fo lya mat-ta nács adói, szer ve zet fej lesz té si mun kát. Az is-
 ko la ve ze tés tag jai köz ok ta tás-ve ze tői/te het ség fej lesz té si/mi nő ség ügyi me nedzs -
ment szak vizs gá val ren del kez nek, emel lett tré ne ri, fel nőtt kép zé si, mi nő ség ügyi
ta pasz ta la to kat ka ma toz tat nak a hét köz na pi mun ká ban. 

A ne ve lő tes tü let szak mai kö zös sé geit a mun ka kö zös sé gek al kot ják. Ezek a
kö vet ke zők: hit tan, hu mán, ide gen nyel vi, ter mé szet tu do má nyos, test ne ve lés,
al sós, va la mint az Egy sé ges Gyógy pe da gó giai Módszertani In téz mény (EGYMI)
és a Ne ve lé si Ta nács adó mun ka kö zös sé ge. A mun ka kö zös ség-ve ze tők az in téz -
mé nyi prog ram ki ter jesz té sé ben ját sza nak sze re pet, biz to sít ják a komp le xi tást,
koor di nál ják a te het sé ges ta nu lók gon do zá sát. Az EGYMI és a Ne ve lé si Ta nács -
adó mun ka tár sai spe ciá lis se gít ség ben ré sze sí tik azo kat a te het sé ges ta nu ló kat,
akik nek lo go pé diai, szo cia li zá ciós vagy más men tá lis prob lé mái van nak.

Az in téz mény ben dol go zó pe da gó gu sok szá ma je len leg 45 fő, a sza kos el lá -
tott ság 100%-os. Köz ok ta tás-ve ze tői szak vizs gá val né gyen, te het ség fej lesz tő
szak vizs gá val hár man, te het ség fej lesz té si szak ér tő dip lo má val öten ren del kez -
nek. Az Egy sé ges Gyógy pe da gó giai Mód szer ta ni In téz mény és Ne ve lé si Ta nács -
adó in téz mény egy sé gek ben gyógy pe da gó gu sok (2 fő), fej lesz tő pe da gó gu sok
(2 fő) és gyógy pe da gó giai asszisz tens fej lesz tik/se gí tik az el lá tás ra szo ru ló ta nu -
ló kat, azok in teg rá ció ját. Az in téz mény ve ze tés el kö te le zett a te het ség fej lesz tés
mel lett, nagy fi gyel met for dít a pe da gó gu sok szak mai to vább kép zé sé re, ami nek
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kö szön he tően az utób bi évek ben mód szer ta ni megúju lás és szem lé let vál tás jel-
 le mez te/jel lem zi a kö zös sé get. Ezt a fo lya ma tot si ke re sen se gí tet ték a TÁMOP-
3.1.4–08/2–2008–0015 „Csak a hit tel vég zett mun ká nak van ér té ke” és a
TÁMOP-3.4.3–08/2–2009–0104 „Az ér ték ben nük van” című pá lyá za ti pro jek -
tek is.

Te het ség gon do zás té ma kör ben a tel jes ne ve lő tes tü let fel ké szült nek mond ha -
tó, mi vel min den ki részt vett több akk re di tált kép zé sen, töb ben el vé gez ték a te-
 het ség fej lesz tő sza kot is. A ne ve lő tes tü let to vább kép zé si rész vé te le te het ség gon -
do zás te rü le ten:

• szak vizs gá zott te het ség gon do zó pe da gó gus 3 fő,
• két éves szak ér tői kép zés ben részt vett 2 fő,
• 120 órás akk re di tált kép zés ben részt vett 3 fő,
• 2×30 órás akk re di tált kép zés ben ré sze sült 30 fő.

Az in téz mé nyi cé lok kal össz hang ban ké szült el és működik a pe da gó gu sok tel je -
sít mény ér té ke lé si rend sze re, amely 2008/2009-es tan év ben és azóta min den év -
ben ki vá ló mi nő sí tést ka pott az 17/2009. (IV. 2.) OKM-pá lyá za ton. 

Tár gyi fel té te lek

Az in téz mény ben esz té ti kus, ta nu lás ba rát, tech ni kai lag meg fe le lően fel sze relt
tan ter mek ben fo lyik a mun ka. Az osz tály és a szak tan ter mek egyaránt al kal ma -
sak cso port mun ká ra. Az al só ta go za ton a ta ní tók me se sa rok kiala kí tá sá val igye-
 kez nek gyermekközpontú kör nye ze tet te rem te ni. Az osz tály ter mek mel lett ké -
mia, fi zi ka és in for ma ti ka előadó, tor na csar nok, va la mint könyv tár áll a ta nu lók
ren del ke zé sé re. A re for má tus szel le mi ség je gyé ben tör té nő ne ve lés-ok ta tás gya-
 ko ri ta nu lá si hely szí ne a temp lom, a temp lom kert, il let ve a gyü le ke ze ti terem is.

Az in téz mény emel lett ren del ke zik egy lo go pé diai fog lal koz ta tó, egyé ni fej-
 lesz tő szo bá val. Si ke res pá lyá za ti for rá sok ered mé nye kép pen 12 tan ter mi prog-
 ram cso mag (szá mí tó gép, pro jek tor, ak tív táb la) fel sze re lé s re ke rült. Je len leg 4
mo bil pro jek tor, 14 lap top, 11 nyom ta tó se gí ti az IKT-eszközök tan órai hasz ná -
la tát, a szol gál ta tá sok tech ni kai biz to sí tá sát. Az in téz mény ben 30 kor szerű szá-
 mí tó gép áll a ta nu lók ren del ke zé sé re, a pe da gó gu sok, az is ko la ve ze tés szá má ra
11 gép se gí ti a mun kát. Internetes kap cso lat tal min den tan te rem ren del ke zik.
A ta nu lói lap top-prog ram ban a kö vet ke ző tan év től 100 fő vesz részt. Sok szo ro sí -
tás hoz két nagy tel je sít ményű fény má so ló áll ren del ke zés re. Emel lett je len leg 9
db CD-s rá dió val, 5 db DVD-lejátszóval, 10 db tévével és 3 db fény ké pe ző gép pel
ren del ke zik az in téz mény. 

A szép, vi rá gos bel ső udvar pa dok kal, hin tá val, kis fa há zak kal, vi rág áll vá -
nyok kal kel le mes sza bad té ri kör nye ze tet biz to sít a szü ne tek alat ti idő töl tés hez.
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Az itt ta lál ha tó szín pad a ta va szi hó na pok ban iga zán ki hasz nált a csa lá di nap, a
bal la gás, a te het ség na pi be mu ta tók al kal má val.

Pén zü gyi fel té te lek

A prog ram meg va ló sí tá sa ál la mi nor ma tí vá ból, a fenn tar tó tá mo ga tá sá val, va la -
mint pá lyá za to kon va ló fo lya ma tos si ke res rész vé tel lel va ló sít ha tó meg.



ERED MÉNY IN DI KÁ TO ROK ÉS ERED MÉ NYEK

Te het ség fej lesz tő prog ra munk tól az aláb bi ered mé nye ket vár juk: 
• Ta nul má nyi ered mé nyek: az osz tály át lag 4,5 fö lött le gyen.
• Ver seny ered mé nyek: min den ta nu ló ver se nyez zen a szá má ra meg fe le lő te-

 rü le ten, vá ro si 1–3., me gyei 1–10. he lye zést ér jen el, egyé ni ter ve zés alap-
 ján.

• Vizs ga ered mé nyek: ne tér je nek el je len tő sen az osz tály adott tan tárgy ból
elért át la gá tól.

• Pszi cho ló giai, pe da gó giai mé ré sek ered mé nyei: az or szá gos stan dar dok fö-
 lött le gye nek, a mé ré sek nyo mán ki dol go zott prog ra mok po zi tív irány ba
va ló vál to zást ge ne rál ja nak.

• To vább ta nu lás mu ta tói: 90%-ban az el ső he lyen meg je lölt in téz mény be ve-
 gyék fel a ta nu ló kat.

• Or szá gos kom pe ten cia mé rés: ered mé nye a fel ső ötöd ben le gyen.
• Egyé ni nyo mon kö ve tés: bi zo nyos pszi cho ló giai té nye zők (fi gye lem több

faj tá ja, em lé ke zet, lo gi kus gon dol ko dás, krea ti vi tás) te rén a diák mé ré si
ered mé nyei ko ráb bi ön ma gá hoz vi szo nyít va legalább 15%-os ja vu lást mu-
 tas sa nak.

Fon tos ered mé nyünk nek tart juk, hogy az is ko la 2009 szep tem be ré ben az or-
 szág ban el ső ként ka pott Mi nisz te ri Elis me rő Ok le ve let és Ki tün te tést a te het ség -
gon do zás te rü le tén 22 év óta vég zett kiemel ke dő mun ká jáért. Az in téz mény
mun ká já nak elis me ré se ként el ső ál ta lá nos is ko la ként vál tunk a Ma gyar Te het -
ség gon do zó Tár sa ság ál tal ala pí tott Te het ség pont-há ló zat ele mé vé. Eh hez re fe -
ren ciát biz to sí tott Prof. Dr. F. J. Mönksnek, az ECHA örö kös el nö ké nek tá mo ga -
tó nyi lat ko za ta:

„A tö rök szent mik ló si Beth len Gá bor Re for má tus, Ta go za tos Ál ta lá nos Is-
 ko la, Sza kis ko la, Alap fo kú Művészetoktatási In téz mény, Kol lé gium és
Egy sé ges Gyógy pe da gó giai Mód szer ta ni In téz mény ben a te het ség fej lesz -
tő prog ram 1987 óta működik. Az át la gos nál jobb ké pes ségű ta nu lók szá-
 má ra nyújt le he tő sé get a széleskörű is me ret szer zés re. A prog ram fo lya -
mán a ta nu lói ké pes sé gek megis me ré se, azok tu da tos fej lesz té se, egy-egy
rész te rü le ten kiemel ke dő ké pes sé gek in ten zív gon do zá sa van kö zép pont -
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ban. 20 éve dol go zik együtt az is ko la dr. Ba logh Lász ló val a Deb re ce ni
Egye tem Pszi cho ló gia Tan szé ké nek ve ze tő jé vel, aki nek se gít sé gé vel ké-
 szült el az is ko la te het ség fej lesz tő prog ram ja. Az in téz mény tag ja az Eu ró -
pai Te het ség gon do zó Tár sa ság nak (ECHA). Ezt a nyi lat ko za tot az in téz -
mény ké ré sé re pá lyá za ton va ló rész vé tel cél já ból ad tam ki.”

Te het ség gon do zó te vé keny sé günk ob jek tív ered mé nyeit min de nekelőtt az
or szá gos kom pe ten cia mé rés hez vi szo nyí tott ér té kek és a ver se nye ken elért ered-
 mé nyek ad ják. Az or szá gos kom pe ten cia mé ré sen elért ered mé nyek mind a 6.,
mind a 8. év fo lya mon az or szá gos át lag hoz vi szo nyít va ki ma gas lóak.

Ver seny ered mé nyeink pe dig 8 éves táv lat ban az aláb biak sze rint ala kul tak:

6. év fo lyam 2008 2009 8. év fo lyam 2007 2008

Szö veg ér tés or szá gos 
át lag

519 513 Szö veg ér tés or szá gos 
át lag

497 506

Szö veg ér tés te het ség-
gon do zó cso port 
át la ga

586 584 Szö veg ér tés te het ség- 
gon do zó cso port 
át la ga

596 577

Ma te ma ti ka or szá gos 
át lag

499 489 Ma te ma ti ka or szá gos 
át lag

491 497

Ma te ma ti ka te het ség-  
gon do zó cso port 
át la ga

695 606 Ma te ma ti ka te het ség- 
gon do zó cso port 
át la ga

657 616

Tan év
Ta nu lók 
lét száma

Ver seny zők  
szá ma

Vá ro si I.  
he lye zett

Me gyei I–VI.  
he lye zett

Or szá gos  
I–XV. he lye zett

egyé ni csa pat egyé ni csa pat egyé ni csa pat egyé ni csa pat

2002/2003 592 33 37 1 – 16 7 31 1

2003/2004 602 46 73 10 11 25 8 38 1

2004/2005 610 44 87 12 4 28 19 49 9

2005/2006 615 47 72 5 2 26 16 44 3

2006/2007 617 23 61 – 3 10 28 21 22

2007/2008 610 35 87 17 2 20 23 14 4

2008/2009 502 23 36 5 – 22 8 9 1

2009/2010 465 35 34 7 3 25 8 22 –
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Emel lett az in téz mény több év ti ze des te het ség gon do zó mun ká já nak elis me ré sét
je len tik a te vé keny sé günk kel fog lal ko zó pub li ká ciók is:

• Át fo gó prog ram Tö rök szent mik ló son. Köz ne ve lés, 1989, 32. sz.
• Te het ség gon do zó kí sér let. Ké pes ség fej lesz tés 1988–89. Haj dú-Bi har Me gyei

Pe da gó giai In té zet, Deb re cen, 1990.
• Developing talented children and experiences. European Journal for High

Ability, Bonn, 1991/1.
• Ered mé nyek és prob lé mák egy is ko lai te het ség gon do zó kí sér let ben. Ma-

 gyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Budapest, 1989.
• The development of personality, abilities and social relations in a special

class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.
• Learning techniques and development of selfknowledge by means of spe-

cial programs with talented children. Competence and Responsibility. Hog-
refe and Huber Publishers, Seattle, 1992.

• A follow-up study of pupils having taken part in a complex development
prog ram. In M. W. Katzko–F. J. Mönks (eds): Nurturing Talent. Van Gor-
cum, Assen. The Netherlands, 1995.

• Fostering the Growth of High Ability. In Ar thur J. Cropley–Detlev Dehn
(eds): European Perspectives. Ablex Publishing Corporation. Norwood,
New Jer sey, USA, 1996.



HA TÁS VIZS GÁ LAT

In téz mé nyünk ben a te het ség gon do zó te vé keny ség ha tá sát a leg kü lön fé lébb mé-
 ré sek kel vizs gál juk. A tan tár gyi tel je sít mé nyek és vizs ga ered mé nyek alap ján tör-
 té nő mé rés az aláb bi sze re pe ket töl ti be:

• a ta nu lók tan ter vi kö ve tel mé nyek hez vi szo nyí tott tény le ges tel je sít mé nyé -
nek mi nő sí té se ér dem jeggyel,

• a ta nu ló egyé ni ered mé nyei nek vi szo nyí tá sa a ko ráb bi tel je sít mé nyé hez,
• a ta nu ló cso por tok ered mé nyei nek vi szo nyí tá sa ál ta lá nos (stan dard) ér té -

kek hez, il let ve or szá gos ered mé nyek hez,
• kö vet kez te tés a ta ní tás-ta nu lás ha té kony sá gá ra,
• a kö ve tel mény tel je sí té sé nek szint jei alap ján a kor rek ció és to váb bi gya kor -

lás té mái nak ki je lö lé se.

A dél utá ni, te het ség gon do zó prog ram ke re té ben tar tott fog lal ko zá sok (mo du lok)
ér té ke lé se és mi nő sí té se az év fo lyam zá rá sa kor tör té nik, amely nek cél ja a ta nu ló
és a szü lő tá jé koz ta tá sa ar ról, hogy a részt ve vő a mo dul pe da gó giai célkitűzései-
ben leír tak nak mennyi ben tu dott ele get ten ni. A feladat megol dá sok kal, a meg-
lé vő is me re tek al kal ma zá sá val, ki se lő adá sok tar tá sá val, a szö veg fel dol go zás sal, 
a tár sak kal va ló együttműködéssel, va la mint egy adott vagy vá lasz tott té má -
ban ön ál ló portfólió ké szí té sé vel kap cso la tos ta pasz ta la tok alap ján a résztve vők
„meg fe le lő”, „jó” vagy „ki vá ló” mi nő sí tést kap hat nak. Az ér té ke lés szem pont jai a
kö vet ke zők: 

• el sa já tí tot ták-e a leg fon to sabb té nye ket, fo gal ma kat, sza bá lyo kat, tör vé -
nye ket,

• tud nak-e vá la szol ni egy szerű tény kér dé sek re,
• felis me rik-e a ha son ló sá go kat és kü lön bö ző sé ge ket,
• mi lyen mér tékű a feladat megér tő és -megol dó ké pes sé gük,
• tud ják-e is me re tei ket al kal maz ni.

Pszi cho ló giai mé ré sek

A tan tár gyi ered mé nyek és a dél utá ni fog lal ko zá sok ér té ke lése mel lett pszi cho -
ló giai mé ré sek re is sor ke rül. Eze ket rész ben a Deb re ce ni Egye tem mun ka tár sai
vég zik (stan dard tesz tek), rész ben az is ko la ta ná rai (ál ta lunk ki dol go zott mé rés).
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A Deb re ce ni Egye tem mé ré sei az 5., 6. és 8. év fo lya mo kon tör tén nek, be me ne -
ti, kö ve tő és ki me ne ti mé ré sek ként. A tesz tek az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé -
ge ket (IQ), az egyé ni ta nu lá si stra té giá kat, a ta nu lá si mo ti vá ciót, va la mint az Ey-
senck-féle sze mé lyi ség teszt ál tal a sze mé lyi ség szá mos as pek tu sát vizs gál ják. 

Emel lett min den év fo lyam ban vég zünk sa ját ma gunk ál tal ki dol go zott mé ré -
se ket is, ame lyek rész ben azo nos, rész ben el té rő szem pon to kat mér nek fel év fo -
lya mon ként, il let ve a tesz tek az osz tály össze té te lé től, jel lem zői től füg gően is vál-
 toz hat nak. Az 5. év fo lyam ban fel mért té nye zők több sé gét (fi gye lem, em lé ke zet,
krea ti vi tás, szo cio met riai szem pon tok stb.) a kö vet ke ző év fo lya mo kon is fel-
 mér jük, de ezt az aláb bi fel so ro lás ban kü lön nem je lez zük: a fel sőbb év fo lya -
mok nál meg je lölt szem pon tok csak az adott élet kor nak meg fe le lő mé ré si szem-
 pon tok kü lönb sé geit jel zik. 

5. év fo lyam – krea ti vi tás, sza ba di dő, szo ron gás, fi gye lem, em lé ke zet, megér tő
gon dol ko dás, szo cio met ria, sa ját kö zös ség irán ti attitűd, csa lád rajz.

6. év fo lyam – önis me re ti mér leg, sze mé lyi kont roll, ku darc ke rü lés, si ker ke re sés,
bol dog ság- és szo mo rú ság for rá sok, kom mu ni ká ció, ta nu lá si stí lus.

7. év fo lyam – jö vő kép, ön jel lem zés, énkép, szo ciá lis kép, im pul zi vi tás, koc ká zat -
vál la lás, em pá tia, ta nu lás irán ti attitűd, fe le lés, nyil vá nos sze rep lés.

8. év fo lyam – énkép, tü kör kép, kom mu ni ká ció, pá lya orien tá ció, fe le lés, nyil vá -
nos sze rep lés, vizs ga szo ron gás, önirá nyí tás.

A mé ré sek osz tály ke ret ben, kis cso port ban vagy egyé ni leg tör tén nek, írás ban,
szó ban, rajz ban. A mé rés ala pú ér té ke lé sek nél alap elv nek te kint jük, hogy: 

• a mé rés-ér té ke lés le gyen ob jek tív, ér vé nyes, meg bíz ha tó,
• al kal maz zunk so kol da lú, vál to za tos ér té ke lé si for má kat,
• fe lel jen meg a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá gai nak, a tan tárgy jel le gé nek,
• ösz tön ző ha tá sú, elő re mu ta tó és sze mély re szó ló le gyen,
• fo lya ma tos ság, ki szá mít ha tó ság, tárgy szerűség jel le mez ze,
• a ta nu lók tan ter vi kö ve tel mé nyek hez vi szo nyí tott tény le ges tel je sít mé nyét

mi nő sít se (ta nu lók egyé ni ered mé nyei nek vi szo nyí tá sa ko ráb bi tel je sít mé -
nyük höz – hoz záadott ér ték).

A mé ré se ket egyé ni ér té ke lés, a szü lők kel va ló egyé ni ér té ke lő be szél ge tés, va la -
mint szö ve ges ér té ke lés és fej lesz té si ja vas lat kö ve ti.



A PROG RAM BÓL KI KE RÜ LŐK NYO MON KÖ VE TÉ SE

2004-ben 278 olyan ta nu ló kö ré ben vé gez tünk kér dő íves fel mé rést, akik 10–14
éves kor ban részt vet tek a komp lex te het ség fej lesz tő prog ram ban. Ezek a ta nu -
lók 1989 és 2002 kö zött vé gez ték az ál ta lá nos is ko la 5–8. osz tá lyát. A fel mé rés kor
vagy kö zép is ko lá sok vol tak (80 fő), vagy a fel ső ok ta tás ban ta nul tak (176 fő), il-
 let ve már mun ka he lyen dol goz tak (22 fő). Kö zép is ko lai ta nul má nyai kat egy ne -
gye dük szak kö zép is ko lá ban, há rom ne gye dük gim ná zium ban vé gez te. 92%-uk
fő is ko lán, egye te men ta nult to vább (köz gaz dász, böl csész, mér nö ki, or vo si, jo gi,
pe da gó giai, hit tu do má nyi ka ron). Emel lett a mé rést kö ve tő évek ben is igaz volt,
hogy a kö zép is ko la után a prog ram ban részt ve vők mintegy 90%-a fel ső ok ta tás -
ban foly tat ta ta nul má nyait.

A volt diá kok a prog ram ban el töl tött évek alatt a ta nu lás ha té kony sá gá ra vo-
 nat ko zóan a kö vet ke ző ket tar tot ták a leg fon to sabb nak: meg ta nul ták a vizs gák ra
va ló fel ké szü lés mód sze reit, kiala kí tot ták sa ját ta nu lá si stra té giái kat, meg ta nul -
ták a ha té kony idő beosz tást, erő sö dött lo gi kus gon dol ko dá suk, a ta nu lás so rán
megis mer ték egyé ni ké pes sé gei ket. Az itt el töl tött évek alatt sze mé lyi ség je gyeik
kö zül a to le ran cia, az ön ál ló ság, a szor ga lom, az össze tar to zás ér zé se és a ma gas
igény szint erő söd tek a leg job ban.



BE VE ZE TÉS

A Cu rie Te het ség gon do zó és Oktatásfejlesztő Köz hasz nú Ala pít vány 1993 óta
működik, 1998 óta köz hasz nú, 2008 óta re giszt rált Te het ség pont. Misszió ja a te-
 het sé ges gyer me kek fel ku ta tá sa, te het ség se gí tés, a te het sé ges gyer me kek kel fog-
 lal ko zó pe da gó gu sok kép zé se. Az Ala pít vány is ko lák tól füg get le nül működik, az
ok ta tá si in téz mé nyek kel egyes ta ná ro kon ke resz tül áll kap cso lat ban. Ez főleg ál-
 ta lá nos és kö zép is ko lai ta ná ro kat je lent, de az Ala pít vány mun ká ját se gítők kö re
az utób bi időben bővült óvónővel, főis ko lai ta ná rok kal, pszi cho ló gu sok kal és fő-
is ko lai te het ség sza kértőkkel. Há ló za tot épí tett ki szol no ki, Szol nok kör nyé ki in-
 téz mé nyek kel, va la mint az or szág kü lön böző te rü le tein működő, sőt, ha tá rain -
kon tú li is ko lák kal is. A Cu rie Ala pít vány prog ram ját a ve le kap cso lat ban ál ló
is ko lák te vé keny sé gé hez iga zít va ál lí tot ta össze, ugyanis mun ká ját az is ko lák ban
ta nu ló diá kok ra, il let ve ta ná rok ra vo nat koz tat va szer ve zi és vég zi, szá muk ra te-
 het ség gon do zó prog ra mo kat szer vez, azok mun ká ját se gí ti. Igyek szik fel tér ké -
pez ni az ál ta lá nos és kö zép is ko lák ban fo lyó te het ség gon do zó prog ra mo kat, és
kap cso la tait fel hasz nál va se gít sé get nyújt az egyes ta nu lók nak a te het ség gon -
dozó prog ra mok ki vá lasz tá sá ban, il let ve eset le ge sen a pá lya vá lasz tá sá ban. Mun-
 ká ját nagy ban se gí ti az Ala pít vánnyal szerződéses vi szony ban lévő pszi cho ló -
gus, te het ség sza kértők közreműködése, va la mint egy te het ség gon do zást ok ta tó
egye te mi ta nár ta nács adói te vé keny sé ge is.

Az Ala pít vány kez det ben a te het ség fej lesz tést, a te het sé gek ki bon ta koz ta tá -
sát csak ver se nyez te tés sel va ló sí tot ta meg. Az Ala pít vány hoz kötődő ta nul má nyi
ver se nyek szer ve zé sét a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság tag jai kezd ték, és bár
azt később a Cu rie Ala pít vány át vál lal ta, az MTT Ké mia és Kör nye zet vé del mi
Szek ció já nak tag jai to vább ra is ak tí van közreműköd nek. A ma már nem zet kö zi -
vé vált ké mia ver seny több mint 23 éves múlt ra te kint vissza, a kör nye zet vé del mi
ver se nyen 1996 óta ve het nek részt a ta nu lók, a ma te ma ti kaver seny 5 éve ke rül
meg ren de zés re. Az Ala pít vány az itt szer zett ta pasz ta la tok ra épít ve és e te rü let
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ku ta tá si ered mé nyei nek al kal ma zá sá val kezd te el bővíteni te het ség fej lesz té si te-
 vé keny sé gét.

A Cu rie Ala pít vánnyal együttműködő ta ná rok ma te ma ti ka és ter mé szet tu -
do má nyos szak te rü le te ken dol goz nak, ez irá nyú te het sé ge ket gon doz nak. Az
Ala pít vány ál tal ki dol go zott prog ram elsősor ban lo gi kai-ma te ma ti kai és ter mé -
szet tu do má nyos te het ség te rü le tek kel fog lal ko zik. Min den szak te rü le ten fon tos
azon ban a kom mu ni ká ciós  ké pes ség, a sze mé lyi ség fej lesz tés, így a fog lal ko zá sok
kö zé be ke rül tek in ter per szo ná lis, intraperszonális és nyel vé sze ti prog ram ele -
mek is. Az Ala pít vány kap cso la tot vett és vesz fel to váb bá olyan is ko lák kal, 
Te het ség pon tok kal, ame lyek pro fil já ban tes ti-ki nesz te ti kus, tér be li-vi zuá lis és
ze nei te het ség te rü le tek sze re pel nek, s szá muk ra be mu tat ko zá si le hetőséget biz-
 to sít. En nek a komp lex sze mé lyi ség fej lesz tés szem pont já ból van nagy je-
 lentősége. Fon tos, hogy a prog ram ban részt vevők nyi tot tak le gye nek más te het -
ség te rü le tek iránt is.



A PROG RAM CÉL JÁ NAK MEG HA TÁ RO ZÁ SA ÉS ALAP EL VEI

A prog ram cél cso port ja az alap- és kö zép fo kú ok ta tás tel jes ver ti ku mát át fog ja:
prog ra munk ban az óvodáskorúaktól az érettségiző ta nu ló kig min den élet ko ri
cso port részt ve het. Cé lunk, hogy mi nél ha ma rabb, le hetőleg már óvodáskor-
ban de rül jön ki, ha egy gyer mek nek va la mely te rü le ten kiemelkedő adott sá gai
van nak. Már az al sóbb év fo lya mo kon mi nél több ta nu ló ta lál jon rá az adott sá -
gai nak, haj la mai nak és érdeklődésének leg job ban meg fe lelő te rü let re, ahol pro-
 duk tív és si ke res le het. Eh hez igyek szünk biz to sí ta ni a ta nu lók nak azo kat a 
le hetőségeket, ame lyek előse gí tik ké pes sé geik ha té ko nyabb ki bon ta koz ta tá sát,
mi köz ben fej leszt jük a sze mé lyi ség be li „háttértényezőket” is. Azt sze ret nénk el-
ér ni, hogy a ta nu lók:

• egyé ni adott sá gait, ké pes sé geit mi nél pon to sab ban diag nosz ti zál juk, meg-
is mer jük;

• sze mé lyi sé gük so kol da lúan ki bon ta koz has son;
• mo ti vál tab bak ká vál ja nak.

Úgy gon dol juk, hogy a te het sé gek és ez zel pár hu za mo san a te het ség gon do zás
irán ti növekvő igény miatt el ke rül he tet len a te het ség gon do zás min den na pi ok-
 ta tás ba va ló beépí té se, ellenkező eset ben sok alul tel je sítő te het ség ki ma rad na a
fejlesztésből, ugyanak kor elen ged he tet len a tan órán kí vü li te het ség gon do zás is.
Rész ben ez utób bit is az is ko lák old ják meg, de egy re na gyobb te ret nyer az is ko -
lák hoz kap cso ló dó, de is ko lán kí vü li ci vil szer ve ze tek, az utób bi időben a Te het -
ség pon tok te vé keny sé ge. 

Azt, hogy mi lyen prog ra mok kal és mód sze rek kel le het egy-egy te het sé ges
gyer mek kel vagy cso port tal fog lal koz ni, az aláb bi in for má ciók bir to ká ban tud-
 juk meg ter vez ni:

• az érin tett gyer me kek élet ko ra,
• érdeklődé si kö rük, spe ciá lis te rü le tük,
• mi lyen szin ten áll nak, mit tud nak, mi lyen ké pes sé gek kel ren del kez nek,
• mi lyen mo ti vá ciók ins pi rál ják őket, mi lyen a feladat irán ti el kö te le zett sé -

gük,
• mit tud a pe da gó gus nyúj ta ni, vagy ki az, aki az adott te rü le ten szak mai lag

kom pe tens,
• mennyi re le het szá mí ta ni a csa lá di hát tér tá mo ga tá sá ra,
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• a ta nu lók énképe és pers pek tí vái,
• mi lyen se gítőkre (csa pat ra) le het tá masz kod ni,
• az is ko lai pe da gó giai klí ma ked vez-e ilyen mun ká nak,
• mi lyen fel té tel rend szer mel lett le het dol goz ni (könyv tár, la bo ra tó rium,

egyéb in téz mé nyi és tech ni kai hát tér…),
• mennyi időt és ener giát tud nak/kí ván nak az is ko lák be fek tet ni eb be a

mun ká ba;
• igény lik-e és elis me rik-e va la kik ezt az ext ra tel je sít ményt.

Prog ra munk megal ko tá sa kor a fen tie ket vet tük fi gye lem be, a le het sé ges uta kat
és mód sze re ket a ve lünk együtt dol go zó ta ná rok, il let ve az érin tett ta nu -
lók/szülők be vo ná sá val vá lasz tot tuk meg.

Alap el vünk to váb bá, hogy a te het ség fej lesz tés nem je lent he ti egy szerűen
csak a na gyobb mennyi ségű is me ret anyag el sa já tí tá sát vagy a kü lön böző ké pes -
sé gek „edzé sét”, no ha ter mé sze te sen er re is szük ség van. A gyer me kek csak ak -
kor ké pe sek ma ni fesz tál ni ké pes sé gei ket, ha er re le hetőséget és bá to rí tást kap-
 nak. A fej lesz tés kü lö nö sen fon tos a hát rá nyos hely zetű, kul tu rá li san el térő
cso por tok hoz tar to zó és/vagy va la mi lyen ké pes ség de fi cit tel küzdő gyer me kek
ese té ben. Eb ben a kör ben nem sza bad az ak tuá li san mu ta tott képességekből ki-
in dul ni, ha nem cél zott fej lesz tés so rán a meg fi gyelt te vé keny sé gük és ered mé -
nyes sé gük alap ján kell megítél ni a ben nük rejlő po ten ciált.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

Azo no sí tás

A gya kor la ti te het ség azo no sí tá si mun kát több fé le el já rás pár hu za mos al kal ma -
zá sa, azok ered mé nyei nek komp lex fel hasz ná lá sa te he ti ha té konnyá. A te het ség -
azo no sí tás ban ezért egyaránt hasz ná lunk ob jek tív és szub jek tív mód sze re ket.
Az azo no sí tá si fo lya mat leg fon to sabb for rá sa a min den na pi te het ség gon do zás,
azaz elsődlegesen a ta nu lók tan órai sze rep lé se és tan órai tel je sít mé nye ad in for -
má ciót. A ki vá ló ma te ma ti kai gon dol ko dá sú diá kok pél dául már ko rán nagy ér-
deklődést mu tat nak a szá mok iránt. Gyak ran ér zel mi leg for dul nak a szá mok fe -
lé, né me lye ket meg sze mé lye sí te nek, le het nek ked venc szá maik, és olya nok,
ame lye ket csú nyá nak tar ta nak. Sze re tik a szám já té ko kat, él ve zet tel szá mol nak,
ke res nek és ta lál nak össze füg gé se ket. Sze re tik a ki ra kó já té ko kat, a tér be li rejt vé -
nye ket, min tá kat. Já té kai kat rend sze re zik, szor tí roz nak, osz tály ba so rol nak sok
min dent. 

Az osz tály ter mi mód sze rek, gya kor la tok és ta pasz ta la tok azon ban ahogy ser-
 kent he tik, gá tol hat ják is az egyé ni kü lönb sé gek ki bon ta ko zá sát: a gyer mek
adott sá gai nak meg fi gye lé se mel lett fon tos kér dés, hogy az is ko lai, osz tály ter mi
kör nye zet ma xi má lis le hetőséget nyújt-e az adott sá gok gya kor lá sá hoz, a ké pes -
sé gek ki bon ta koz ta tá sá hoz. Így a min den na pi mun ka ke re té ben fo lyó meg fi gye -
lés mel lett a ve lünk kap cso lat ban ál ló pe da gó gu sok kü lön böző tesz te ket is hasz-
 nál nak a te het ség kiszűré sé re (ta nu lá si stí lus, mo ti vá ciós teszt stb.).

Ezek alap ján együt te sen fel tér ké pez hető, kik azok a ta nu lók, akik amel lett,
hogy mo ti vál tak, jó lo gi kai ké pes sé gek kel is ren del kez nek, il let ve krea tí vak.
A te het ség azo no sí tást a ve lünk kap cso lat ban ál ló is ko lák több sé gé ben a kis cso -
por tos fog lal ko zást ve zető szak ta nár vég zi, aki az osztályfőnök vé le mé nyé re is
tá masz ko dik, míg a Cu rie Te het ség pont ál tal szer ve zett fog lal ko zá sok ke re tén
be lül pszi cho ló gu sunk vé gez fel mé rést tesz tek se gít sé gé vel. Az ér té ke lést az osz-
tályfőnökkel meg be szé li, tá jé koz tat ja a szülőt, va la mint kon zul tá ciós le hetőséget
biz to sít a ta nu ló szá má ra is. Be me ne ti mé rés ként (a tré nin gek ele jén) mo ti vá ciós
és TKBS-tesztet, ki me ne ti mé rés gya nánt mo ti vá ciós és TKBS-tesztet, va la mint
elé ge dett sé gi kérdőívet al kal ma zunk. Az el ső mé rés ered mé nyét már fel hasz nál -
juk az egyé ni fej lesz tés ben. A szü lő vagy a pe da gó gus ér dek lő dé se ese tén egyé ni
ta nács adás ra is le he tő ség van – ez a kur zus vé gén gyak rab ban for dul elő.
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Be vá lo ga tás

A be vá lo ga tás több szem pont alap ján és több szin ten tör té nik. A jó ké pes ségű
ta nu ló kat sa ját is ko lá juk ban – le hetőség sze rint – ní vó cso por tos ok ta tás ban ré-
 sze sí tik, majd kü lön böző, tan órán kí vü li kis cso por tos fog lal ko zá so kat szer vez -
nek szá muk ra, il let ve szer vez ilye ne ket ma ga a Cu rie Te het ség pont is. E fog lal -
ko zá sok ba na gyobb részt már csak a te het ség ígé re te ket von juk be: bár ön ként is
je lent kez het nek a ta nu lók, a szak ta ná rok ja vas la tai játszák a na gyobb sze re pet.
Az is ko la ál tal szer ve zett kis cso por tos fog la ko zá so kon újabb vizs gá la tok ra ke rül
sor, és az itt jelen lévők kö zül ke rül nek ki a Cu rie-ver se nyek re ne vezők. A ver se -
nye ken elért első körös ered mé nyek és az ered mé nyek eléré sé nek fo lya ma tá ban
rög zí tett ta ná ri ész re vé te lek együt te sen újabb be vá lo ga tás alap ját ké pe zik. A Cu -
rie Te het ség pont ál tal szer ve zett tré nin gek mé ré sei alap ján to váb bi tehetségfej-
lesztő prog ra mo kon va ló rész vé tel re te szünk ja vas la tot a ta nu lók nak, il let ve az
igaz ga tó val egyez tet ve igyek szünk le hetőségeket ke res ni a te het ség se gí tés re.

Szem pon tok
A mo ti vá ció meg lé te nyil ván va ló, ami kor egy diák a kü lön böző fog lal ko zá sok ra
ön ként je lent ke zik. En nek hiá nyá ban a szak ta nár a mo ti vált ság ra a megis me rés -
vágy ból, szé les és/vagy mély érdeklődésből, az elmélyültségből, a ki tar tás ból, a
ki hí vás kereséséből, a ma gas cé lok kitűzéséből (teljesítményigényből) és a tö ké -
le tes re va ló törekvésből kö vet kez tet het. Az ál ta lá nos ér tel mes ség re töb bek kö zött
a gyer mek szókincséből, gon dol ko dá sá nak gyor sa sá gá ból, kö vet kez te té sei nek
pon tos sá gá ból, emlékezetéből, tá jé ko zott sá gá ból, kí ván csi sá gá ból, szá mok hoz,
el vont fo gal mak hoz va ló vi szo nyá ból le het kö vet kez tet ni. A krea ti vi tás szo kat -
lan, né ha meg hök kentő öt le tek és kér dé sek, hely ze tek re vagy felada tok ra adott
fur csa, ere de ti megol dá sok, élénk fan tá zia vagy jó hu mor ér zék for má já ban je-
 lenik meg. A lo gi kus gon dol ko dás szá má ra a ma te ma ti ka és a szá mok vi lá ga ösz-
sze füg gé sek, sza bá lyok, rend sze rek ki me rít he tet len tár há za, ezért a szel le mi te-
 vé keny ség ki vá ló te re pe, ahol a te het ség már ke vés is me ret és ta pasz ta lat bir to -
ká ban is ész re ve hető. A kis gyer me kek nél mu tat ko zó kiemelkedő ma te ma ti kai
ké pes sé get és érdeklődést elsősor ban a ma ga sabb szintű gon dol ko dás és az
abszt rak ciós ké pes ség ko rai meg je le né se jel lem zi. Vé gül a koo pe ra tív ta nu lá si ké-
 pes sé gek meg fi gye lé se alap ján elsősor ban a gyer me kek szo ciá lis kész sé gei re kö-
vet kez tet he tünk.

A ta ná rok mindenekelőtt e szem pon tok alap ján vég zik meg fi gye lé sei ket és
tesz nek ja vas la tot a ní vó cso port ban és a kis cso por tos fog lal ko zá so kon va ló rész-
 vé tel re. A fog lal ko zá sok ra je lent ke zés alap ján ke rül nek be a ta nu lók. Azok je-
 lent kez nek, akik érdeklődnek az adott té ma iránt, akik nek a szü lei fon tos nak
tart ják, hogy gyer me kük részt ve gyen az adott fog lal ko zá so kon, il let ve – és ez
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játssza a leg na gyobb sze re pet – akik nek a ta ná raik úgy lát ják, hogy azon az adott
te rü le ten ké pes sé gei ket ér de mes fej lesz te ni, és ösz tön zik őket a je lent ke zés re.
A Cu rie ver se nyek jelentkezői túl nyo mó részt szin tén az is ko lai kis cso por tos
fog lal ko zá sok résztvevői kö zül ke rül nek ki.

A to váb bi be vá lo ga tás a fen ti szem pon to kon túl a ki tar tá son ala pul. A kü lön -
böző fog lal ko zá sok ra be ke rülő ta nu lók nak csak egy ré sze tud kö vet ke ze te sen
dol goz ni. A Cu rie ver seny re jelentkező ta nu lók (ké mia, ma te ma ti ka, kör nye zet -
vé de lem) a felada to kat le ve lek ben kap ják. Megol dá suk hoz ku ta tó mun ká ra van
szük ség, de se gít sé get kér het nek szüleiktől, akár ta ná raik tól is. Aki ké pes kö vet -
ke ze te sen, ki tar tóan dol goz ni, megol da ni mind a négy feladat sort, az jut a te rü -
le ti döntőre. Az aláb bi táb lá zat ban lát ha tó, hogy Ma gyaror szá gon és a ha tá ron
túl mely te le pü lé se ken van nak te rü le ti köz pont jaink, ahol egy ma ga sabb szintű
ér té ke lés tör té nik. A te rü le ti döntőn elért ered mé nyek a ta ná ri meg fi gye lé sen túl
újabb be vá lo ga tás alap ját ké pe zik. A ta nu ló sze mé lyi ség je gyei, ké pes sé gei és
elért ered mé nyei, va la mint a szak ta nár vé le mé nye döntő ab ból a szem pont ból,
hogy a diák be ke rül-e ab ba a cso port ba, amelyik kel azután a ta nár to vább fog lal -
kozik. Te hát nem csak a tan tár gyi ered mé nyek re fi gye lünk: a ta nu lók egyé ni és
kis cso por tos for má ban ad nak szá mot a fel ké szü lés so rán szer zett ismereteik-
ről. A felada tok kal nem csak tan tár gyi is me re te ket tu dunk mér ni, ha nem lo gi kai
képes sé ge ket, a kí sér le tek vég zé se so rán meg fi gyelőké pes sé get és krea ti vi tást, s
mi vel a kör nye zet vé del mi ver seny so rán cso port ban dol goz nak, együtt mű kö -
dési ké pes sé ge ket is.

Mód sze rek
A prog ram ba tör ténő be vá lo ga tás mód sze rei te hát nem tér nek el a te het ség azo -
no sí tás nál írot tak tól:

• meg fi gye lés (tan órai és tan órán kí vü li ak ti vi tás),
• pszi cho ló giai és tan tár gyi tel je sít mény alap ján tör ténő ér té ke lés (te rü le ti

döntőkön elért ered mé nyek),
• ta nu ló tár sak jel lem zé se (a kör nye zet vé del mi ver se nyen 3 fős csa pa tok ban

dol goz nak, a ta nu lók lát ják egy más mun ká ját).
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Te rü le ti köz pont Ké mia
Kör nye zet- 

vé del em
Ma te ma ti ka

Bé kés csa ba X

Bony hád X

Bu da pest X X X

Deb re cen X X

Göd X

Gyön gyös X

He ves X

Ka lo csa X

Kör mend X X X

Mis kolc X X X

Nád ud var X

Nagy ecsed X X

Nagy ka ni zsa X X

Nyír egy há za X X

Pécs X

Püs pök la dány X X

Sa jó szent pé ter X X X

Szar vas X

Sze ged X X

Szé kes fe hér vár X

Szen tes X X

Szol nok X X X

Tol na X X

Ha tá ron tú li köz pon tok

Ma ros vá sár hely X

Mezőpanit (RO) X

Sep si szent györgy X X

Sza bad ka X X

Székelyudvarhely X

Szováta X

Zen ta X X

Össze sen 20 20 12



TE HET SÉG GON DO ZÁS

E fe je zet ben a prog ram kész ség te rü le ti fó ku szait, al kal ma zott mód sze reit és me-
 ne tét mu tat juk be.

Fej lesz tett kész ség te rü le tek

Prog ra munk ban mindenekelőtt az aláb bi kész sé ge ket kí ván juk fej lesz te ni:
• gon dol ko dás fej lesz té se: prob lé ma megol dás, in duk tív kö vet kez te té sek, de-

 duk tív gon dol ko dás, ana ló giák is me re te, mennyi sé gi és valószínűségi kö-
 vet kez te té sek, kri ti kai gon dol ko dás,

• „megis me ré si ké pes sé gek” fej lesz té se: információszerző és -fel dol go zó ké-
 pes ség, kom mu ni ká ció, szö veg al ko tás,

• krea ti vi tás fej lesz té se: öt le tek, di ver gens gon dol ko dás, prob lé ma ér zé keny -
ség, új ra fo gal ma zás, transz fe rá lás.

A te het ség gon do zás leg fon to sabb mód szer ta ni ele mei

Gaz da gí tás
A te het sé ges gyer me kek nek mennyi sé gi és minőségi szem pont ból mást és más-
 kép pen kell nyúj ta nunk, mint a töb bi diák nak. Már a tan órai fog lal ko zá so kon 
is, de a spe ciá lis fej lesztő prog ra mok ke re té ben kü lö nö sen egyén re sza bott is me -
ret el sa já tí tást és ún. komp lex jövőorien tált „fel fe dező”, in ter disz cip li ná ris meg-
 kö ze lí tést cél szerű al kal maz ni (ter mé szet tu do má nyi, tár sa da lom tu do má nyi,
komp lex művészeti, esz té ti kai). Ter mé sze te sen az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes -
sé gek fej lesz té se köz pon ti feladat, hi szen ezek nél kül a spe ciá lis ké pes sé gek sem
fejlődnek meg fe lelően. Csak a fej lett pszi chi kus fo lya ma tok (ér zé ke lés, ész le lés,
fi gye lem, em lé ke zet, kép ze let és gon dol ko dás) ál ta lá no san jó szín vo na la mel lett
re mél he tünk ko moly fejlődé si fo lya ma tot és tar tós ered ményt a spe ciá lis te rü le -
te ken. A gaz da gí tás cél ja elsődlegesen nem az is me re tek mennységének bőví-
tése, ha nem az olyan ké pes sé gek fej lesz té se, mint a krea tív gon dol ko dás és prob-
 lé ma megol dás, a kri ti kai gon dol ko dás, a tu do mány tör té ne ti össze füg gé sek ben
va ló el mé lyü lés.
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A Cu rie Ala pít vánnyal kap cso lat ban ál ló in téz mé nyek ben a te het sé ges gyer-
 me kek a nor mál is ko lai kép zés ke re té ben – a kö rül mé nyek nek és a le he tő sé -
geknek meg fe lelően – ré sze sül nek diffe ren ciált te het ség fej lesz tés ben. A kol lé -
gáink ál tal al kal ma zott te vé keny sé gek a gaz da gí tá si célt szol gál ják. 

Gyor sí tás és diffe ren ciá lás
A prog ram má so dik fe lé ben be szél he tünk gyor sí tás ról, azon ban a mi ese tünk -
ben nem le het szó az is ko lai ke re tek átlépéséről, de a prog ram ban részt vevők az
adott tan tárgy ból min den kép pen lé nye ge sen előrébb jut nak, mint azo nos év fo -
lya mon ta nu ló tár saik. A gyor sí tás emel lett olyan vo nat ko zás ban is ér tel mez -
hető, hogy egy ala cso nyabb év fo lya mon ta nu ló elin dul ma ga sabb év fo lyam ra
hir de tett ta nul má nyi ver se nyen.

Másfelől a kü lön le ges bá nás mó dot igénylő (a hát rá nyok kal és előnyökkel
rendelkező) ta nu lók is ko lai ok ta tá sa so rán az egyé ni sa já tos sá go kat fi gye lem be
vevő, azok hoz al kal maz ko dó meg kö ze lí tést al kal maz zuk. Prog ra munk a minő-
ségi diffe ren ciá lást pre fe rál ja, amely fi gye lem be ve szi azt is, hogy a te het sé ges ta-
 nu lók is kü lön böző szin ten ké pe sek az el várt te vé keny sé gek vég zé sé re.

Komp lex fej lesz tés
A Renzulli-féle mo dell sze rint a te het ség összetevői az aláb biak:
Át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek – Ezek kö zé tar to zik pél dául a ma gas szintű el-
 vont gon dol ko dás, fej lett anya nyel vi ké pes sé gek, jó me mó ria, ha té kony in for -
má ció-fel dol go zá si stra té giák stb., ame lyek sze re pe ter mé sze te sen más és más az
egyes spe ciá lis te het ség te rü le te ken.

Át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek – Ezek ad ják meg a te het ség jel leg ze tes -
sé gét, a Gardner-féle cso por to sí tás sze rint hét fé le spe ciá lis ké pes ség cso port 
kü lö nít hető el: nyel vi, ze nei, ma te ma ti kai-lo gi kai, vi zuá lis-tér be li, tes ti-ki nesz -
te ti kus, szo ciá lis-in ter per szo ná lis, intraperszonális. Ezek a spe ciá lis te het ség fej -
lesz tés hez szol gál nak kiin du lá si alap ként. 

Krea ti vi tás – A krea ti vi tás több elemből épül fel: ere de ti ség, fle xi bi li tás, fluencia,
prob lé ma ér zé keny ség stb. Ez az összetevő is meg ha tá ro zó a te het ség ki bon ta ko -
zá sá ban, hi szen a te het ség re egye bek kö zött ép pen az jellemző, hogy prob lé ma -
hely ze tek ben új megol dá so kat ta lál, s ez krea tív ké pes sé gek nél kül el kép zel he tet -
len.

Feladat irán ti el kö te le zett ség – E te rü let olyan személyiségtényezőket tar tal maz,
ame lyek biz to sít ják az ener giát a ma gas szintű tel je sít mény hez: érdeklődés, ver-
 seny szel lem, ki tar tás, emo cio ná lis sta bi li tás stb. Bi zo nyos ké pes sé gek bár mi lyen
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ma gas szint re is fejlődhetnek, e háttértényezők fej lett sé ge nél kül nincs ma gas
szintű tel je sít mény.

Mindenekelőtt kiemelendő, hogy gya kor la tunk ban a fej lesz tés so rán a fen teb bi
négy tehetség-összetevőre egyaránt fi gye lünk, te hát a ké pes sé gek mel lett a sze-
mélyiségtényezők for má lá sá nak is na gyon fon tos sze re pet kell kap nia. Eze ken
túlmenően to váb bi négy ál ta lá no san el fo ga dott alap elv fo gal maz ha tó meg a cél-
kitűzéseinkre vo nat ko zóan.

• a te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak fej lesz té se;
• a te het sé ges gyer mek gyen ge ol da lá nak fej lesz té se (csak nem min den te-

 het sé ges gyer mek nél van ilyen, s ez aka dá lyoz hat ja az erős ol dal ki bon ta -
ko zá sát, pél dául ala csony önér té ke lés, biz ton ság ér zet hiá nya stb.);

• a meg fe lelő „lég kör” meg te rem té se (kie gyen sú lyo zott tár sas kap cso la tok
pe da gó gu sok kal, fej lesztő szak em be rek kel és a tár sak kal);

• szabadidős, la zí tó prog ra mok, ame lyek biz to sít ják a fel töltődést, pi he -
nést.

A prog ram me ne te

Tehetségsegítő te vé keny sé günk felépí té se sze rint feloszt ha tó is ko lai szin ten ma-
 ra dó, egyé ni ké pes ség fej lesz tést se gítő prog ra mok ra és felmenő rend szerű, egyé -
ni ké pes ség fej lesz tést se gítő prog ra mok ra.

Is ko lai szin ten ma ra dó, egyé ni ké pes ség fej lesz tést se gítő prog ra mok
A Cu rie Ala pít vány kü lön böző kis cso por tos fog lal ko zá sok szer ve zé sét s azok
meg tar tá sát ajánl ja fel óvo dá sok nak, va la mint ál ta lá nos és kö zép is ko lás ta nu -
lók nak. Ezek elsősor ban kom mu ni ká ciós és személyiségfejlesztő tré nin gek,
ame lyek ke re té ben pszi cho ló giai tesz tek re ala pu ló te het ség azo no sí tás is tör té nik
(lásd a te het ség azo no sí tás nál). A kü lön böző ké pes sé gek felis me ré se alap ján to-
 váb bi tehetségfejlesztő prog ra mo kon va ló rész vé tel re te szünk ja vas la tot a ta nu -
lók nak, igény sze rint a szülőkkel is meg be szél ve azo kat. Ezek ben az ese tek ben a
leg kü lön fé lébb te rü le te ken te het sé ges gyer me kek ke rül het nek a rend szer be. El-
sősor ban az adott is ko lá ban, az igaz ga tó val egyez tet ve igyek szünk le hetőségeket
ke res ni a te het ség se gí tés re. Cél a prog ra munk ban részt vevő diá kok se gí té se ab -
ban, hogy meg fe lelő önis me ret tel ren del kez ze nek, s kellő mo ti vá ció val tö re ked -
je nek ké pes sé gei ket fej lesz te ni.

Felmenő rend szerű, egyé ni ké pes ség fej lesz tést se gítő prog ra mok
Eb be a cso port ba tar toz nak azok a fej lesz té sek, ame lye ket a ve lünk kap cso lat ban
ál ló is ko lák szak ta ná rai kez de mé nyez nek. Ők vá lo gat ják be azo kat a ta nu ló kat,
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aki ket te het ség ígé re tek nek vél nek amel lett, hogy kellő érdeklődést mu tat nak
tan tár gyuk iránt (itt ter mé szet tu do má nyos és ma te ma ti ka tan tár gyak ról van
szó). A szak ta ná rok igye kez nek a ki vá lasz tott ta nu ló kat a tan órái kon diffe ren -
ciált felada tok kal el lát ni, az is ko lá juk ad ta le hetőségekkel él ve ní vó cso por tos
vagy egyéb kis cso por tos fog lal ko zás ba, szak kör be be von ni. 

Ezután kö vet kez nek a kü lön böző ta nul má nyi ver se nyek re va ló be ne ve zé sek.
Itt kap cso ló dik a Cu rie Ala pít vány te het ség gon do zó te vé keny sé ge az ál ta la szer-
 ve zett ver se nyek hez (ma te ma ti ka, ké mia, kör nye zet vé de lem). (1., 2., 3. ábra)
A négy for du ló le ve lezőfelada tok kal se gí ti a ta nu lók irá nyí tott fej lesz té sét. A te -
rü le ti döntőkön vi szont már egy faj ta meg mé ret te tés tör té nik a ta nu lók tel je sít -
mé nye alap ján. Mi vel az or szág kü lön böző ré szein zaj la nak a te rü le ti döntők
(egy kor cso port nak tan tár gyan ként azo nos felada tok kal tör té nik a mé rés), ez
egy faj ta be vá lo ga tás nak te kint hető. A ver se nyek re va ló fel ké szü lés so rán a ta ná -
rok le hetőség sze rint sze mély re sza bot tan se gí tik ta nít vá nyai kat. 

A Cu rie Ala pít vány prog ram já nak összeál lí tá sa kor fi gye lem be vet tük, hogy
szé les körű me rí tés sel ke rül nek be a ta nu lók. A prog ram ban az ele jén még vi-
 szony lag so kan vesz nek részt, ezért a mód sze re ket en nek meg fe lelően vá lasz tot -
tuk meg:

• feladat vég zés se gít ség igény be vé te lé vel,
• az el ké szült felada tok ér té ke lé se,
• a ta nu lók mun ká hoz va ló vi szo nyá nak meg fi gye lé se,
• in for má ció ké rés, gyűjtés szak ta ná rok tól, osztályfőnöktől, pszi cho ló gus -

tól.

1. áb ra. A Cu rie ké mia em lék ver seny re jelentkezők szá ma (érez te ti ha tá sát az óra szá mok
csök ke né se)
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En nek az időszak nak a zá rá sa kor egyé ni kis cso por tos ered mény mé rés tör té nik 
a te rü le ti döntőkön va ló rész vé tel for má já ban. Ezen a mé ré sen a jelentkezők
mint  egy 80%-a vesz részt. 

A má so dik szin ten azok a ta nu lók ma rad nak a prog ram ban, akik meg fe lelő
ered mé nye ket ér tek el a mé rés kor. Az újabb be vá lo ga tás (a te het ség gon do zás
foly ta tá sa) so rán előtér be ke rül az egyé ni, il let ve a 3 fős csa pat ban zaj ló kis cso -
por tos fog lal ko zás. A ta nu lók a té má nak meg fe lelően ku ta tó mun kát vé gez nek,

2. áb ra. A Cu rie kör nye zet vé del mi em lék ver seny re jelentkezők szá ma

3. áb ra. A Cu rie ma te ma ti ka em lék ver seny re jelentkezők szá ma
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tu dá suk ról teszt for má já ban ad nak szá mot, il let ve kiselőadás sal ké szül nek elő-
zetesen megadott té má ban. Az előadá suk so rán az előadó kész sé gük fejlődik, de
nem el ha nya gol ha tó szem pont az sem, hogy a fel ké szü lés so rán meg ta nul nak
csa pat ban dol goz ni, egy más mun ká ját se gí te ni. Ha son lóan egy más ra van nak
utal va ab ban, ho gyan do ku men tál ják az év so rán el vég zett mun ká ju kat. A ké szí -
tett do ku men tá ciók ból kiál lí tást ren de zünk, így a résztvevők egy más mun ká ját
is meg te kint he tik.

A döntőre a ha tá ron tú li területekről is ér kez nek ta nu lók, az előadá sok pe dig
nyil vá no sak, így a diá kok meg hall gat hat ják egy más előadá sait. A döntőkön ter-
 mé sze te sen a ta nu lók nak egy faj ta ér té ke lé se tör té nik, de aki a sok-sok lépcsőn
ke resz tül ide el jut, az már min den kép pen te het sé ges nek mond ha tó. En nek meg-
 fe lelően a mé rés is sok kal ma ga sabb szintű kö ve tel mé nye ket tá maszt, mint ami
az adott kor cso port nál el vár ha tó len ne. A ta nu lók nak a döntőn a feladat megol -
dá so kon, a be mu tat ko zá son és a do ku men tu mok be mu ta tá sán túl igyek szünk
tar tal mas szabadidős prog ra mo kat is szer vez ni. A ma te ma ti kadöntőn pél dául
ha gyo mány a sakkszi mul tán szer ve zé se, lo gi kai já té kok be mu ta tá sa s azo kon já-
 ték ta nu lás. A ké mia döntőkön rend sze re sen részt vesz nek eg ri főis ko lai ta ná rok,
akik ér de kes ké miai kí sér le te ket mu tat nak be, ez zel is nép szerűsítik a ké mia tu-
 do má nyát, mo ti vál ják a ta nu ló kat. A ké miadöntőn emel lett a leg job bak nak (1.
és 2. he lye zet tek nek) a te het ség gon do zás egy újabb lépcsőfo ka ala kult ki: a Bo-
 lyai Te het ség pont tal fel vett kap cso lat nak kö szön hetően ha gyo mány sze rint ta-
 ná raik kal együtt meg hí vást kap nak egy vaj da sá gi szak tá bor ba, Zen tá ra. A kie-
melkedő ta nu lók és ta ná raik egy olyan prog ra mon ve het nek részt, ahol szer biai
és ma gyaror szá gi je les szak te kin té lyek (egye te mi ta ná rok) tar ta nak előadá so kat,
ame lyek ta nár nak, diák nak egyaránt épü lé sét szol gál ják, s a ké pes sé gek to váb bi
fej lesz té sé re nyí lik le hetőség.

Hisszük, hogy te het sé ges ta nu ló kat csak te het sé ges ta ná rok tud nak ké pez ni,
ezért kiemelt fi gyel met for dí tunk ar ra, hogy a prog ram ban csak a te het sé ge ket
értő oda fi gye lés sel ne velő pe da gó gu sok ve gye nek részt, akik nek tu dá suk fo-
 lyama tos szin ten tar tá sa, kép zé se prio ri tás. A döntőkön levő ta lál ko zás nál fon-
 tos nak tart juk, hogy az egy faj ta töl te ke zést je lent sen szá muk ra is, ezért min den
al ka lom mal szak mai to vább kép zést is tar tunk: rend sze re sen meg hív juk ren dez -
vé nyeink re a te het ség gon do zás je les szak em be reit. A ta lál ko zók to váb bi hoz zá-
adott ér té ke, hogy en nek ke re té ben a kol lé gák egy más sal is ta lál koz ni tud nak és
ta pasz ta la tai kat meg tud ják osz ta ni.

Egyéb te vé keny sé gek
A fen tiek hez kiegé szí tés ként el mond ha tó, hogy az Ala pít vány kap cso la tai ré vén
le hetőséget biz to sít előadó-művé sze tek te rén te het sé ges ta nu lók be mu tat ko zá -
sá ra (gálaműsor): a képzőművészeti te rü le ten te het sé ges ta nu lók pá lyáz hat nak, s
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al ko tá sai kat kiál lít juk. A sport és zeneművészet te rü le tén te het sé ges fia ta lok nak
ren dez vé nyein ken szin tén be mu tat ko zá si le hetőséget biz to sí tunk. Emel lett szer-
 ve zünk szak mai ta nul má nyi ki rán du lá so kat és gyár lá to ga tá so kat is, to váb bá a
lá tó kö rünk be ke rülő te het sé ges ta nu lók kiselőadá saik kal mu tat koz hat nak be a
diák kon fe ren cián kon. 

A kör nye zet vé del mi ver seny te rü le ti dön tő jén 3 fős csa pat ban dol goz nak a ta nu lók

A ta nu lók ki se lő adást tar ta nak az or szá gos dön tőn
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A dön tő re ho zott ta nu lói mun ka

A ké mia dön tő győz te sei Zen tán a szak tá bor ban 

Lát ha tó te hát, hogy a prog ram so rán a ta nár-diák kap cso lat egy re szo ro sabbá
vá lik. A prog ram ele jén a lét szám ból adó dóan egy-egy szak ta nár egy szer re több
ta nu ló mo ti vá lá sát, meg fi gye lé sét és mé ré sét vég zi, ami hez in do kolt olyan te vé -
keny sé ge ket vá lasz ta ni, a ta nu lók nak olyan felada to kat ad ni, ame lyek nem
igény lik a köz vet len ta ná ri je len lé tet, vi szont al kal ma sak ar ra, hogy a ta nu lók ké-
 pes sé gei fejlődjenek. A meg fe lelő lég kör meg te rem té sé vel, kie gyen sú lyo zott tár-
 sas kap cso la tok kiala kí tá sá nak se gí té sé vel elér hető, hogy a ta nu lók a ta nár ral va -
ló nem annyi ra szo ros kap cso lat mel lett is szí ve sen vesz nek részt a prog ram ban.
A lét szám csök ke né sé vel egy re szűkítve a kört el le het jut ni szin te egy ta nár-egy
diák (vagy egy ta nár-né hány diák) kap cso la tá hoz, ami kor pe dig már sze mély re
sza bott mód sze re ket kell vá lasz ta ni, a ta nu lók nak egy re na gyobb ön ál ló sá got
biz to sít va a felada tok megol dá sá ban, a cé lok eléré se ér de ké ben. Ez a kap cso lat
gyak ran ala kul men tor és mentorált kö zöt ti kap cso lat tá.



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

A te het sé gek gon do zá sá hoz a te het sé ges gyer me ke ken túl er re a szak te rü let re
fel ké szült pe da gó gu sok ra, szak em be rek re is szük ség van. Az eh hez ve zető első
lépcső te hát az al kal mas szakemberekből ál ló csa pat összeál lí tá sa. A szak em be -
rek nek elegendő ta pasz ta lat tal, ru gal mas gon dol ko dás sal és meg fe lelő sze mé lyi -
ség je gyek kel kell ren del kez niük, de az elegendő ener gia, mo ti vá ció is alapvető
kö ve tel mény, mi vel a te het sé ges gyer me kek kel va ló fog lal ko zás igen megeről-
tető, bár sok iz gal mat és szép sé get adó mun ka.

A Cu rie Ala pít vány prog ram ját meg va ló sí tó ta ná rok mind annyian nagy 
ta pasz ta lat tal ren del kez nek a te het ségfelis me rés és te het ség gon do zás te rén.
Töb ben a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság tag jai, so kan te het ség sza kértői
szak vizs gá val is ren del kez nek. Né há nyan részt vet tek már 10–20–30 órás, te het -
ség gon do zást se gítő akk re di tált kép zé sen. A Cu rie Ala pít vány ál tal ve ze tett
TÁMOP.3.4.4. pá lyá za ti pro jekt hez tar to zó 30 órás akk re di tált kép zé sen 25-en
vet tek részt, to váb bá az Ala pít vánnyal keretszerződést kö tött pszi cho ló gus (aki a
vizs gá la to kat vég zi) ta ní tói ok le vél és pszi cho ló giai dip lo ma mel lett 30 órás akk-
 re di tált tehetségsegítő kép zé sen is részt vett.

A TÁMOP 3.4.4/1/B pá lyá za ti tá mo ga tás nak kö szön hetően 8 is ko la 3-3 ta-
 ná ra 15 órás te het ség gon do zást se gítő prog ra mot dol goz ki és va ló sít meg 3-4 ta-
 nu ló be vo ná sá val. A kép zé sen szer zett is me re tek al kal ma zá sa a prog ra mok ki-
 dol go zá sát szak szerűbbé, a fog lal ko zá sok meg va ló sí tá sát ered mé nye seb bé te szi. 

A te vé keny sé gi for mák sze mé lyi és tár gyi fel té te lei az Ala pít vány hoz kap cso -
ló dó is ko lák ban adot tak. A ter mé szet tu do má nyos és ma te ma ti ka sza ko kon
100%-os a sza kos el lá tott ság. A kü lön böző tan tár gyak hoz kap cso ló dóan kor cso -
por ton ként a te rü le ti köz pon tok szá mát az aláb bi táb lá zat mu tat ja: 
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Az is ko lák nyi tot tak, kü lön böző pá lyá za tok nak kö szön hetően meg fe lelő esz-
 közel lá tott sá gúak, s az inf ra struk tú ra is ren del ke zés re áll, va la mint a kap cso lat -
tar tás is zök kenőmen tes.

Kor cso port Ké mia Kör nye zetvé de lem Ma te ma ti ka

3. év fo lyam –
15 + 4*

16 + 1*

4. év fo lyam – 16 + 1*

5. év fo lyam –
15 + 4*

16 + 1*

6. év fo lyam – 16 + 1*

7. év fo lyam 15 + 5*
15 + 4* 

16 + 1*

8. év fo lyam 15 + 5* 16 + 1*

9. év fo lyam 12 + 5*
15 + 4*

3 + 1*

10. év fo lyam 12 + 5* 3 + 1*

11. év fo lyam 12 + 5*
14 + 4*

–

12. év fo lyam 12 + 5* –

* ha tá ron tú li köz pon tok



A CÉ LOK ELÉRÉ SÉT MU TA TÓ IN DI KÁ TO ROK 
ÉS HA TÁS VIZS GÁ LAT

A Cu rie Ala pít vány cél jai kö zött sze re pel a ta nu lók mo ti vá ció já nak fenn tar tá sa,
nö ve lé se és a mi nél tu da to sabb, ha té ko nyabb te het ség gon do zás se gí té se, meg va -
ló sí tá sa a ve le kap cso lat ban ál ló is ko lák ban. En nek in di ká to rait a részt vevő ta-
 nu lók és pe da gó gu sok szá ma ad ja. A ver se nyek szer ve zé sé ben és le bo nyo lí tá sá -
ban se gítő pe da gó gu sok szá ma:

Az aláb bi táb lá zat pe dig az el múlt év ben a prog ram ban részt vevők lét szá mát
mu tat ja a kü lön böző szin te ken: 

A Cu rie Te het ség pont ál tal szer ve zett kis cso por tos fog lal ko zás hoz kap cso ló dó
in di ká to rok: 

• a fog lal ko zást tar tó pe da gó gu sok/szak em be rek szá ma,
• a kis cso por tos fog lal ko zá sok szá ma,
• a kis cso por tos fog lal ko zá son részt vevő ta nu lók szá ma.

Mi vel a Cu rie Te het ség pont több célt tűzött ki ma ga elé, en nek eléré sét kü-
 lön böző ha tás vizs gá la tok kal el lenőrzi. Az Ala pít vány mun ká ját a köz vet len se gí-
tők (területvezetők, feladat írók, lek to rok) min den év ben cél zott in ter jú mód sze -
ré vel vé le mé nye zik. Évek óta elé ge det tek a szer ve zés sel, a te het ség fej lesz tést
se gítő prog ra mo kat na gyon jó nak íté lik. Vissza je lez ték, hogy a ver se nye ken sok

Területvezetők szá ma 61

Feladat írók, lek to rok 16

Össze sen 77

Ké mia Kör nye zet vé de lem Ma te ma ti ka

Be ne ve zett, le ve le zés ben  

részt vett

1357 2164 606

Te rü le ti döntőn részt vett 847 1590 480

Or szá gos döntőn részt vett 147 256 88
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az évről év re is mé tel ten részt vevő ta nu ló, ami azt je len ti, hogy a meg fe lelő mo ti -
vá ció ki tar tó szor ga lom mal pá ro sul, így fo lya ma to san dol goz nak azon, hogy ké-
 pes sé geik fejlődjenek, te het sé gük ki bon ta koz zon. A minőségi vál to zást se gít ve a
ver seny ben részt vevő kol lé gák ja vas la tot tesz nek a következő évi té mák fel dol -
go zá sá ra és a kí sérőprog ra mok ra. A szer vezők en nek alap ján ál lít ják össze a kö-
vetkező évi prog ra mot. Fi gye lem be ve szik a továbbfejlődést se gítő ja vas la to kat,
ame lyek alap ján mó do sul hat a szer ve zés, a le bo nyo lí tás fo lya ma ta, a fel dol go -
zan dó té mák ki vá lasz tá sa.

A prog ram meg va ló sí tá sá nak si ke res sé gét a Cu rie Ala pít vány a ve le kap cso -
lat ban ál ló in téz mé nyek ben dol go zó pe da gó gu sok se gít sé gé vel tud ja megál -
lapí ta ni. A jövőben mérőesz köz ként szak iro da lom ból is mert kérdőíve ket is 
al kal maz ni kí vá nunk. Eb ben se gít sé günk re lesz nek a TÁMOP-pályázatban
prog ra mot ki dol go zó pe da gó gu sok, akik meg fe lelő kép zett ség gel vég zik mun-
 ká ju kat, és gya kor la ti ta pasz ta la taik alap ján tesz nek ja vas la tot, majd vé le mé -
nye zik az egy sé ges rend szer kiala kí tá sát. 

A kis cso por tos fog lal ko zá sok ha té kony sá gát a be me ne ti és ki me ne ti mé rés
ada tai nak össze ha son lí tá sa alap ján ál la pít juk meg.



A PROG RAM BÓL KI KE RÜLŐK NYO MON KÖ VE TÉ SE

A Cu rie Te het ség pont kü lön böző el já rá so kat al kal maz a te het ség ígé re tek fejlő-
désének, to vább ha la dá sá nak fi gye lem mel kí sé ré sé re. A ver se nyek hez kap cso ló -
dóan a ké miadöntőn kiemel jük és kü lön ser leg gel ju tal maz zuk azo kat a ta nu ló -
kat, akik mind a 6 év ben el jut nak a döntőre. To váb bi szisz te ma ti kus nyo mon
kö ve té sük azon ban még nem megol dott. Van vi szont olyan ta nu ló, aki he te di kes
ko ra óta min den év ben részt vett prog ra munk ban. Nem zet kö zi diák olim pia
ezüst ér me se, je len leg egye te mi hall ga tó, köz tár sa sá gi ösz tön dí jas, s fo lya ma to -
san se gí ti felada tok írá sá val, lek to rá lás sal a Cu rie-ver se nyek szer ve zé sét, le bo -
nyo lí tá sát. Az ő ese té ben bát ran mond hat juk, a ki vé te les ké pes sé gek, a krea ti vi -
tás és a mo ti vá ció meg lé te mel lett a tár sak, az is ko la és a csa lád is tá mo ga tó volt.
Az Ala pít vány ál tal szer ve zett kis cso por tos fog lal ko zá so kon részt vevők nyo-
 mon kö ve té sé ben fel kí ván juk hasz nál ni a már meglévő és a kiala ku ló kap cso la ti
há lót is.





BE VE ZE TÉS: IN TÉZ MÉ NYI KE RE TEK

Az alább be mu ta tott prog ram a ka pos vá ri Klebelsberg Kö zép is ko lai Kol lé gium
te vé keny sé gé ből nőtt ki, és vált má ra egy szé les körű in téz mé nyi együttműkö-
déssé, amely rész ben a kol lé gium diák jai nak és egy re nö vek vő szám ban kül sős
diá kok nak biz to sít te het ség gon do zó prog ra mok ban va ló rész vé telt, rész ben pe -
dig a pe da gó gu sok kép zé sén (és a szü lők be vo ná sán) ke resz tül já rul hoz zá a te-
 het ség gon do zó te vé keny ség szín vo na lá nak fo lya ma tos nö ve lé sé hez. 

Kol lé giu munk a 2003-as kez de tek től részt vesz az Arany Já nos Te het ség gon -
do zó Prog ram ban, 2008 óta pe dig Klebelsberg Te het ség pont ként is re giszt rál tat tuk
ma gun kat, amely nek 2010-ben akk re di tá ció ja is le zaj lott, ki vá ló mi nő sí tés sel.
A Te het ség pont ke re té ben rend kí vül szé les körű együttműködést épí tet tünk ki a
te het ség gon do zás ban ér de kelt egyéb szer ve ze tek kel (lásd az Együttműködés c.
fe je ze tet). Az együttműködések be te tő zé sét a cé lul kitűzött So mogy Me gyei Te-
 het ség se gí tő Ta nács felál lí tá sa je len ti majd, amely nek ke re té ben a kör nye ze tünk -
ben működő Te het ség pon tok kal tö rek szünk har mo ni kus szak mai kap cso lat 
kiala kí tá sá ra. A klebelsbergi ha gya ték össze fo gás ról, egy más erő sí té sé ről, a te-
 het ség gon do zó esz mei ség el fo ga dá sá ról, lét jo go sult sá gá ról szól, és a Ta nács fel-
ál lí tá sá val is ezt kí ván juk szol gál ni. 2010. feb ruár 9-én egy kö zös meg be szé lés re
hív tuk össze a tér ség Te het ség pont jait a te het ség se gí tő ta nács megala kí tá sa ér de -
ké ben. A Te het ség pon tok szá ma fo lya ma to san nő, je len leg egyez te tés alatt áll a
köl csö nö sen elő nyös együttműködési megál la po dás meg kö té se.

Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram

Az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram (a to váb biak ban: AJTP) ke re té ben
je len leg (a 2010/2011-es tan év ben) 5 év fo lya mon 139 ta nu lónk vesz részt, ami a
kol lé gis ta ta nu lók mintegy 30%-át je len ti. A prog ram ra je lent ke zők és fel vet tek
né pes tá bo rá ra jel lem ző, hogy

Hujber Ta más né

Klebelsberg Te het ség pont (Ka pos vár)
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• csa lá di szocioökonómiai stá tu suk hát rá nyos,
• zöm mel spe ciá lis csa lád kons tel lá ció ban ne vel ked nek (vá lás, egy szü lős

mo dell, ro kon ál tal ne velt, új ra há za so dó, ál la mi gon do zott, ne ve lő szü lő ál -
tal ne velt, örök be fo ga dott, sé rült gyer me ket ne ve lő csa lád),

• ke ve sebb a szél ső sé ges, de viáns ma ga tar tá sú ta nu ló kö zöt tük,
• szo ciá lis és emo cio ná lis ké pes sé geik te rén job ban fej leszt he tők,
• nyi tot tak, el fo ga dób bak az em be ri más ság iránt.

Kol lé giu munk te hát kiemelt fi gyel met for dít a hát rá nyos hely zetű és te het sé ges
ta nu lók tá mo ga tá sá ra, amely össz hang ban van az AJTP te vé keny sé gé vel is. Az
AJTP ta nu lói a kö vet ke ző te rü le tek el lá tá sá hoz kér nek szak mai és anya gi se gít -
sé get:

• anya gi tá mo ga tás a gim ná zium el vég zé sé hez,
• tá mo ga tás az alap ve tő fi zio ló giai szük ség le tek kielé gí té sé ben,
• se gít ség az egyén re sza bott te het ség gon do zás meg va ló sí tá sá hoz,
• se gít ség a le ma ra dó, gyen ge te rü let fej lesz té sé hez,
• prob lé ma ke ze lés,
• krí zis in ter ven ció,
• to vább ta nu lás, pá lya vá lasz tás tá mo ga tá sa,
• egyé ni élet ve ze té si stra té gia kiala kí tá sa.

Klebelsberg Te het ség pont

Klebelsberg Te het ség pont ként 2008. no vem ber 18-án re giszt rál tat tuk ma gun -
kat. A Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé ge és a Ma gyar Gé niusz 
Pro jekt iro da ál tal kez de mé nye zett Te het ség pont-akk re di tá ciót meg pá lyáz tuk,
az akk re di tá ciós fo lya ma tot elin dí tot tuk. Akk re di tá ciónk 2010 de cem be ré ben
ki vá ló mi nő sí tés sel vég be ment. Működésünk alap ja ként el ké szí tet tünk egy me-
 gyei szin ten át fo gó adat bá zist. Eb ben – ver seny ered mé nyeik alap ján – te het sé -
ges ta nu lók és fel ké szí tő ta ná raik ta lál ha tók. Ve lük a kap cso lat fel vé tel 2010 ta -
va szá tól fo lya ma to san meg va ló sul. A kol lé giu mon be lül is összegyűjtöttük a te-
 het sé ges ta nu lóin kat, sze mély re szó ló fej lesz té si terv ké szül a ve lük va ló együtt-
működéshez, köl csö nös feladat vál la lás hoz. Min den ta nu ló hoz egyé ni fej lesz té si
ter vet és te het ség orien tá ciós ta nács adói adat la pot do ku men tá lunk. A te het sé ges
fia ta lok szá má ra 5 al ka lom ra szó ló komp lex ta nács adást aján lunk fel. 

A Te het ség pon ton be lül lét re hoz tuk az Art-Húr Művészeti Cso por tot,
amely nek műhe lyei felöle lik a kép zőművészet, a ze ne, a drá ma, a fo tó és a krea tív
hob bi te rü le tét. En nek ke re té ben 

• 2009 áp ri li sá ban kiál lí tást ren dez tünk a leg si ke re sebb műhely mun kák ból
(Ka pos TV fel vé te le),
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• tanévente két szer meg mu tat ja ma gát a fo tó kör – ön ál ló kiál lí tás sal, 
• 2009. no vem ber 18-án a KreAktív Klebi Na pon ön ál ló kon cert tel mu tat ko -

zott be a ze nei tehetségműhely, kö zös olaj fest ményt ké szí tett az ér dek lő dő
kol lé gis ták kal a Fes tőműhely, be mu tat ko zott a Hob bikör,

• 2010. ja nuár 20-án a Fo tóműhely egy tag já nak ön ál ló kiál lí tásmeg nyi tó já -
ra ke rült sor (So mogy TV fel vé te le),

• 2010 ta va szán Mes ter és ta nít vá nya kiál lí tá son mu tat ko zott be a Fes tőmű-
helyt ve ze tő Kurucz Mik lós fes tőművész, va la mint két ta nít vá nya (Ka pos
TV fel vé te le),

• 2010 ta va szán a Fo tóműhely ta nu lói nak cso por tos kiál lí tá sá ra is sor ke rült.



CÉLKITŰZÉSEK ÉS PE DA GÓ GIAI ALAP EL VEK

Az In téz mé nyi Te het ség gon do zó Prog ram a te het sé ges gyer me kek és fia ta lok
ké pes sé gei nek ki bon ta koz ta tá sa, tár sa dal mi hasz no su lá sa és in teg rá lá sa cél já ból
ala kult. Egy olyan me gyei, re gio ná lis és te rü le ten ként or szá gos ha tó körű te het -
ség tá mo ga tó rend szer kiala kí tá sát tűzi ki cé lul, amely a Klebelsberg Kol lé gium
pe da gó giai kon cep ció já val ko he rens, va la mint a Klebelsberg Te het ség pont bel ső
és kül sői te het ség se gí tő kez de mé nye zé sei nek össze kö té sé vel és ki bő ví té sé vel, a
te het sé ges fia ta lok ön szer ve ző dé sé nek tá mo ga tá sá val mind a szer ve ze ti ha té -
kony ság nö ve lé se ré vén, mind (kü lö nös kép pen) a te het ség ki bon tá sa és hasz no -
su lá sa ré vén a be fek te tett összeg nagy ság ren dek kel na gyobb meg té rü lé sét idé zi
elő.

Szer teága zó te het ség se gí tő te vé keny sé günk kel a te het ség azo no sí tás ban, te-
 het ség gon do zás ban és -fej lesz tés ben, va la mint a te het ség-ta nács adás ban köz-
reműködők szé les kö re szá má ra biz to sít juk (me gyei, re gio ná lis szin ten) a fo-
 lya ma tos kép zé si, szer ve ző dé si le he tő sé ge ket, ta lál ko zá si pon to kat, szak mai ta-
 pasz ta lat cse rét, szu per ví ziót a bel ső és kül ső szak em be rek (te het ség gon do zó pe-
 da gó gu sok, men torpe da gó gu sok és más part ne reik) ez irá nyú elé ge dett sé gé nek
fenn tar tá sa, il let ve fo lya ma tos ja ví tá sa mel lett. Pe da gó gu saink és kül ső szak em -
be reink fej lő dé se ér de ké ben biz to sít juk a rend sze res to vább kép zés le he tő sé gét,
min den kor szem előtt tart va az egyé ni kép zé si igé nye ket és szük ség le te ket, va la -
mint a Kol lé gium és a Te het ség pont ez irá nyú ér de keit. Mi nő ség po li ti kánk és az
azt meg va ló sí tó mi nő ség irá nyí tá si rend sze rünk alapja a part ne ri megelé ge dett -
ség, ezért meg bí zóink és part ne reink igé nyei alap ján fo lya ma to san vál toz tat juk,
ja vít juk te vé keny sé gein ket. Tö rek szünk a PDCA-SDCA cik lus gya kor la ti meg-
 va ló sí tá sá ra (mi nő ség fej lesz tés).

Te vé keny sé günk felépí té se so rán fon tos nak tar tot tuk, hogy csat la koz zunk az
or szá go san meg fo gal ma zott főbb cé lok és kiemelt felada tok meg va ló sí tá sá hoz
is:

• az is ko lán kí vü li te het ség se gí tés tá mo ga tá sá nak egy sé ges alap el vek és cé -
lok sze rin ti meg va ló sí tá sa,

• a te het sé ges fia ta lok ön szer ve ző dé sé nek tá mo ga tá sa,
• a hát rá nyos hely zetű ré giók és fia ta lok te het ség gon do zá sá nak in ten zív fej-

 lesz té se,
• az ön kor mány za ti, ci vil és magánerőforrások moz gó sí tá sa,
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• nem ze ti adat bá zis lét re ho zá sá nak se gí té se a me gye ada tai val,
• ha té ko nyabb in for má ció áram lás biz to sí tá sa.

A te het ség se gí tés nem csak a ma gyar ver seny ké pes sé get szol gál ja, ha nem a ma-
 gyaror szá gi te het sé ges fia ta lok meg ta lá lá sá val és hely zet be ho zá sá val nö ve li az
EU egé szé nek szel le mi és kul tu rá lis po ten ciál ját. A te het ség se gí tés spe ciá lis és
pél da ér tékű ma gyar for mái az EU egé sze szá má ra adap tál ha tó és adap tá lan dó
pél dát je len te nek. 

Prog ra munk pe da gó giai, pszi cho ló giai alap el vei a kö vet ke zők: 
• diffe ren ciált, egyé ni ké pes sé ge ket fi gye lem be ve vő te het ség gon do zá si mo-

 dell meg va ló sí tá sa egyé ni fej lesz tés ke re té ben – egyé ni fej lesz té si terv ösz-
szeál lí tá sa,

• a kiemel ke dő te het sé gek nek ad junk le he tő sé get az egyé ni mentorálásra,
egyé ni mo ti vá ció val, ösz tön zők kel (pá lyá za ti le he tő sé gek, kiál lí tá sok stb.),

• ön diffe ren ciá lás le he tő sé gé nek meg te rem té se:
– min den ki nek ad junk le he tő sé get egy-egy te rü let ki pró bá lá sá hoz, ha

ked vet érez a te vé keny ség vég zé sé re – ez mentálhigiéniai szem pont ból
ugyanolyan fon tos té nye ző, mint a te het ség ápo lá sa, kü lö nö sen azért,
mert a fo lya ma tok hat nak egy más ra, összeadód nak, felerő sít he tik
egy mást,

– a más te rü le ten te het sé ge s nek bi zo nyu ló ta nu ló – bel ső egyen sú lyá -
nak ér de ké ben (sza ba di dős te vé keny ség ként) – „át hall gat has son”
olyan te vé keny sé gek re, ame lyek ér dek lik, ki kap cso ló dást je len te nek
szá má ra – te het sé geste rü lete mel lett, megelőz ve a fá sult ság, eset leg ki-
égés, az alul tel je sí tés meg je le né sét,

• kiemel ke dő fon tos sá gú fej lesz té si alap el vek: 
– bel ső egyen súly meg te rem té se,
– min den ki te het sé ges va la mi ben,
– min den ki nek van gyen gébb te rü le te is,
– a mé ré si ered mé nyek nem ki zá ró la go sak a te het ség vizs gá la ta so rán,
– a mo ti vá ció szint jé nek és tí pu sá nak mé ré sé re, mo ti vá ciós le vél ké szí -

té sé re min dig szük ség lesz,
– ta nu lá si szo ká sok, stí lus fel tér ké pe zé se a he lyi kör nye ze ti adott sá gok -

kal szem be ni össz hang meg ta lá lá sa ér de ké ben,
– szo ciá lis kom pe ten cia fej lesz té se minden esetben el sőd le ges,
– a pi he nés, ki kap cso ló dás, rek reá ció te rü le tei nek be ter ve zé se fon tos,
– mindezek meg va ló su lá sá hoz szük sé ges a te het ség orien tá ciós ta nács -

adás erő sí té se, 



88
Hujber Ta más né

• alul tel je sí tő te het sé gek hely ze té nek se gí té se – a mo ti vá lat lan, de te het sé ges
ta nu ló kat a kör nye ze ti jel zé sek alap ján fo lya ma to san tart suk szá mon, ke-
 res sük, mo ti vál juk kü lön bö ző le he tő sé gek kel, és von juk be az irá nyult sá -
guk nak meg fe le lő te rü let te het ség gon do zá sá ba,

• önis me ret/énkép fej lesz té se,
• el ma gá nyo so dás vizs gá la ta (szo cio met riai és depresszió-kérdőívvel),
• egyé ni célkitűzések felál lí tá sa,
• map paport fó lió-rend szer működésének meg ta ní tá sa, be ve ze té se – gyűjtő-,

be mu ta tó és ér té ke lő map pa működtetése,
• fé lé ven kén ti egyén re szó ló ér té ke lés/önér té ke lés meg va ló sí tá sa.

Értékelő mappa:
tartalmazza azokat 

a tanulói eredményeket, 
adatokat, mérési 

számokat, amelyeket 
a tanuló egyéni 

fejlesztési tervéhez 
visszacsatlhatunk

Gyűjtőmappa:
tanulói munkák

teljességre törekvő
gyűjteményét 
tartalmazza –

legfontosabbak
elektronikusan is

rögzítettek

Bemutató mappa:
a tanuló 

a pedagógussal
közösen kivéálastja
a gyűjtő mappából
azokat az elemeket,

amelyek a legjobban
sikerült tanulói

munkák, eredmények



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

Azo no sí tás

Te het ség fo gal munk meg ha tá ro zá sá nál egy részt tá masz ko dunk a Nem ze ti Te-
 het ség se gí tő Ta nács ál tal hi va ta lo san hasz nált de fi ní ció ra, amely sze rint „te het -
sé ges nek azok te kint he tők, akik ki vá ló adott sá gaik alap ján (át lag fe let ti ál ta lá nos
ké pes sé gek, át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek, krea ti vi tás, feladat irán ti el-
 kö te le zett ség, mo ti vá ció) ma gas szintű tel je sít mény re ké pe sek az élet va la mely
te vé keny sé gi te rü le tén”. Más fe lől sa ját te het ség kon cep ciónk alap ján úgy gon dol -
juk, hogy a te het ség egy ado mány, amely nek oly sok fé le egyé ni meg nyil vá nu lá si
for má ja van, hogy ne héz ka te gó riá kat ál lí ta ni hoz zá. Egy bel ső erő for rás, ame-
 lyet fo lya ma to san gon doz ni, gaz da gí ta ni szük sé ges – ezt kü lön bö ző ta nu lá si 
fo lya ma tok kal, sa já tos élet ve ze tés sel ér jük el. A te het ség emel lett az em be ri más-
 ság meg nyil vá nu lá sá nak egy sa já tos for má ja is, vagyis a te het ség nek és von za tai -
nak el fo ga dá sá val to le ran ciá ra is ne ve lünk. 

A te het ség te rü let ná lunk ne he zen szűkíthető, mi vel a kol lé gium ba be lé pő ta-
 nu lók nál ta nu lói, szü lői vissza jel zés alap ján, il let ve ál ta lá nos is ko lai te het ség -
gon do zó pe da gó gu sok jel zé sei alap ján ál ta lá nos te het ség azo no sí tást vég zünk.
Ez működik mind a sport, a művé sze tek (pl. kép zőművészet, ze ne, tánc, fo tó) te-
 rü le tén, mind pe dig a kü lön bö ző műveltségi te rü le te ken (pl. ma te ma ti ka, tör té -
ne lem, ide gen nyelv). Ezen kí vül fi gyel jük a szer ve zés ben, ve ze tés ben, irá nyí tás -
ban, a szo ciá lis kom pe ten ciá ban kiemel ke dően te het sé ges ta nu ló kat is. 

Stan dar di zált tesz tet a be me ne ti mé rés nél ed dig csak az Arany Já nos Te het -
ség gon do zó Prog ram kap csán hasz nál tunk (a mé rést a Deb re ce ni Egye tem
szak em be rei vég zik), a töb bi eset ben be me ne ti in for má ciós kér dő ív vel, egyé ni
mo ti vá ciós el be szél ge tés sel, esszé ké szí té sé vel, szü lői és pe da gó gus in ter júk kal
tet tünk ele get az át fo gó adatgyűjtés kö ve tel mé nyé nek. Ezt a jö vő ben kiegé szít jük
rész ben a lent meg je lölt kér dő ívek kel, tesz tek kel, rész ben nyi tot tak va gyunk egy
to váb bi út ke re sés re. Nem sze ret nénk, ha a szá mok dik tál ná nak a jö vő ben, vi-
 szont egy ob jek tív adat hal maz ra szük sé günk van ah hoz, hogy a ta nu lói fej lő dés
össze ha son lí tó vizs gá lat tal éppúgy ki mu tat ha tó le gyen, mint a deb re ce ni mé ré -
sek ben.
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Je len leg al kal ma zott mód sze reink te hát az aláb biak:
• kér dő ívek,
• tesz tek,
• in ter jú,
• fó kusz cso por tos in ter jú,
• ta nu lói mun kák elem zé se (refle xiós, mo ti vá ciós le vél, esszé stb.),
• meg fi gye lés (pl. csa lád lá to ga tás, órai meg fi gye lés),
• do ku men tume lem zés.

Ter ve zett diag nosz ti kai esz kö zeink pe dig a kö vet ke zők:
• Renzulli–Hartman-ská la a kiemel ke dő ta nu lók vi sel ke dés jel lem zői nek

becs lé sé re,
• Tóth-fé le Krea ti vi tást Becs lő Ská la (TKBS),
• in tel lek tuá lis ké pes sé gek mé ré se Gardner több szö rös in tel li gen ciá ra vo-

 nat ko zó fel fo gá sa ér tel mé ben,
• CMAS szo ron gás vizs gá lat ma gyaror szá gi adap tá lá sa,
• Coopersmith-féle önér té ke lés-vizs gá lat,
• Paivio–Harshman IDQ (Individual Differences Questionnaire) kér dő ív

(kép ze let és ta nu lás, azaz a ket tős kó do lás hoz),
• ta nu lá si stí lus, mo ti vá ció, szo cio met ria, ér ték rend, em pá tia, kö zös ség

irán ti beál lí tó dás stb.).

Be vá lo ga tás

A prog ram a 7–13. év fo lya mo so kat cé loz za. A be vá lo ga tás ban el kell kü lö ní te ni
az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ba és a Klebelsberg Te het ség pont sa -
ját prog ram jai ba va ló be vá lo ga tást. Az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram hi-
 va ta los fel vé te li rend alap ján működik, amit – je len eset ben – a Tán csics Mi hály
Gim ná zium szer vez kol lé giu munk rész vé te lé vel, a ki vá lasz tás pe dig a Deb re ce ni
Egye tem Pszi cho ló gia In té ze té nek mun ka tár sai ál tal összeál lí tott mé rés sel tör té -
nik. Ez zel szem ben a Te het ség pont ed di gi működése nem vá lo gat ta a részt ve vő -
ket, rész ben azon pe da gó giai elv alap ján, hogy a mo ti vá ció szint je, erős sé ge fe-
 lülír ja a mé ré sek ada tait, vagyis a fia ta lok tu dat ta la nul is ér zik, mi a jó ne kik, és
vá lasz tá sai kat, vál la lá sai kat ez a mo ti vá ció irá nyít ja. Az aláb bi táb lá zat a tehet-
ségműhe lyek pél dá ján be mu tat ja a prog ram ba va ló be ke rü lés fo lya ma tát, il let ve
a fé lé vi és év vé gi el lenőr zés, vissza jel zés, ér té ke lés főbb jel lem zőit.
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Lé pés Feladat Idő Mód szer Részt ve vők Do ku men tá ció

1. Tehetségműhe lyek  

in du lá sá nak  

meg hir de té se

Min den 

tan év ele-

jén

Szó ró lap, 

internet, 

saj tó

Szak mai igaz ga tó- 

he lyet tes,  

Tehetségműhely 

ve ze tő je

Hir de tés, szó-

ró lap, te le ví ziós 

hír adás

2. Egyé ni mo ti vá ciós  

be szél ge tés

Új ta nu ló 

je lent ke zé-

se kor

In ter jú Tehetségműhely  

ve ze tő je,

Pszi cho ló gus

Fel jegy zés

3. Al ko tó te vé keny ség be mu-

ta tá sa (pl. ed di gi fo tó zás, 

raj zo lás, fes tés, kézműves 

te vé keny ség)

2. ta lál ko zás 

al kal má val

Do ku men-

tum- 

e lem zés

Tehetségműhely 

ve ze tő je

Fo tók ké szí té se 

az egyé ni port-

fólió össze- 

ál lí tá sá hoz

4. Part ne ri igény fel mé rő  

kér dő ív ki töl té se

3. ta lál ko zás 

al kal má val

Kér dő ív Tehetségműhely 

ve ze tő je, Mi nő ség- 

fej lesz té si cso port

Kér dő ív

5. Két ol da lú szer ző dés fel té-

te lei nek meg be szé lé se

3. ta lál ko zás 

al kal má val

Be szél ge tés Tehetségműhely 

ve ze tő je

Fel jegy zés

6. Szer ző dés vég le ge sí té se, 

aláírá sa

4. ta lál ko zás 

al kal má val

Be szél ge tés Tehetségműhely 

ve ze tő je

Szer ző dés

7. Fé lév kor és év vé gén a 

szer ző dés ben fog lal tak 

el lenőr zé se

Ese ti El lenőr zés, 

ér té ke lés

Tehetségműhely 

ve ze tő je

El lenőr ző lis ta

8. Év vé gén vissza jel zés Tan év  

zá rá sa kor

In ter jú,  

kér dő ív

Tehetségműhely 

ve ze tő je, Mi nő ség-

fej lesz té si cso port

Part ne r- 

elégedettségi 

kérdőív

9. Egyé ni mo ti vá ciós be szél-

ge tés: egyé ni te vé keny-

ség, al ko tás ér té ke lé se

Tan év  

zá rá sa kor

Be szél ge tés, 

be mu ta tás

Tehetségműhely 

ve ze tő je

Fo tók  

ké szí té se,  

al ko tá sok



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

A te het ség gon do zás fo lya ma ta ese tünk ben nem vá laszt ha tó kü lön a kol lé gium
működésétől, hi szen a kol lé gium min den na pi működését át szö vi a te het ség azo -
no sí tás, gon do zás és ta nács adás mes ter hár ma sa. Prog ra munk en nek meg fe le -
lően egy részt a kol lé gium diák jai nak és egy re nö vek vő szám ban kül sős diá kok -
nak biz to sít te het ség gon do zó fog lal ko zá so kon va ló rész vé telt, más részt pe dig a
ta nu lói ön szer ve ző dé sek tá mo ga tá sán, va la mint a pe da gó gu sok kép zé sén (és a
szü lők be vo ná sán) ke resz tül já rul hoz zá a te het ség gon do zó te vé keny ség szín vo -
na lá nak fo lya ma tos nö ve lé sé hez.

Te het ség fej lesz tő fog lal ko zá sok

A Te het ség pont szak kö rök, te het ség fej lesz tő műhe lyek, fel zár kóz ta tó, fel ké szí tő,
sport- és egyéb cso port fog lal ko zá sok for má já ban vé gez köz vet len te het ség gon -
do zást. A szak kö rök re csak a kol lé gium diák jai jár nak, míg a tehetségműhe lyek
és a lo gi kai-ma te ma ti kai te rü let fog lal ko zá sai kül sős diá kok előtt is nyit va áll-
 nak. Az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ban (AJTP) részt ve vő diá kok -
kal egyes fog lal ko zá sok ese té ben kü lön cso port ke re té ben fog lal ko zunk. Szak-
 mai prog ram jaink 30, 60 és 100 órá sak, több sé gük tar tal maz hét vé gi vagy
szü net re, nyár ra eső fej lesz té si idő sza ko kat, al ko tó tá bo ro kat, csa pat épí tést is.

A kol lé giu mi diá kok ese té ben a tan év ele jén a kol lé giu mi cso port ve ze tők
egyé ni fej lesz té si ter vet dol goz nak ki min den egyes, a prog ram ba be vont diák
szá má ra. A tehetségműhe lyek ben kis, ho mo gén cso por tok ra bont va, egyé ni dif-
 fe ren ciá lás sze rint fo lyik a mun ka. A műhely fog lal ko zá sok részt ve vői te het ség-
ta nács adás ban is ré sze sül nek, amely nek nyo mán el dől, hogy az adott diák ré sze -
sül-e mentorálásban, vagy sem (ez a kül ső sök re is vo nat ko zik). A men tor le het
cso port ve ze tő, fog lal ko zás ve ze tő, pszi cho ló gus, men tál hi gié nés szak em ber vagy
kül sős ta nács adó is.

Fog lal ko zá saink kal le fed jük a gardneri hét (a ter mé sze ti te het ség te rü let tel ki-
egé szít ve nyolc) te het ség te rü let mindegyi két. Fog lal ko zá saink for máit, té ma kö -
reit és cél cso port ját az aláb bi táb lá zat ban kö zöl jük, te het ség te rü le ten kén ti bon-
 tás ban: 
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A te het ség gon do zást fej lesz tő te vé keny sé gek

Az aláb biak ban kö zöl jük 11 spe ciá lis prog ram pon tun kat, ame lyek el ső sor ban a
te het ség gon do zó te vé keny ség szín vo na lá nak fo lya ma tos nö ve lé sé hez já rul nak
hoz zá (köz ve tett te het ség gon do zó te vé keny ség). Idetar to zik a pe da gó gu sok kép-
 zé se, a szü lők be vo ná sa, a te het ség gon do zó mun ka pub li ká lá sa és kom mu ni ká -
lá sa, de a diá kok ön szer ve ző dé sé nek tá mo ga tá sa is. 

(1) Ön fej lesz tő szak mai na pok
• Cél cso port: pe da gó gu sok, sa ját ne ve lő tes tü let
• Tar tal ma: a ha zai te het ség gon do zás ak tuá lis kér dé sei, in for má ló dás, atti-

tűdformálás
• Té ma kö rei:

– Te het sé gek felis me ré se
– Fel de rí tés, diag nosz ti zá lás

Te het ség te rü let Meg va ló su lás for má ja Cél cso port

Lo gi kai-ma te ma ti kai Ta nu lás mód szer tani fel zár kóz ta tó  

fog lal ko zá sok; 

Érett sé gire fel ké szí tő fog lal ko zá sok; 

Mind Lab stra té giai já té kok

Kol lé giu mi ta nu lók, 

AJTP-s cso por tok, 

Tehetségműhe lyek kül sős diák jai

Ter mé sze ti Szak kör; 

Egyé ni, kis cso por tos, cso por tos fel zár-

kóz ta tó

Kol lé giu mi ta nu lók

Nyel vi Szak kör; 

Egyé ni, kis cso por tos, cso por tos  

fej lesz tés;  

Nyelv vizs gá ra fel ké szí tés

Kol lé giu mi ta nu lók, 

AJTP-s cso por tok

Tes ti -ki nesz te ti kus Szak kö rök (ko sár lab da, röp lab da, úszás, 

kon di cio ná ló tor na, fut ball,  

fal má szás, mo dern tán cok)

Kol lé giu mi ta nu lók

Tér be li-vi zuá lis KaposArt Tehetségműhely, 

Fo tóműhely, 

Krea tív Hob bi kör

Kol lé giu mi ta nu lók, 

Tehetségműhe lyek kül sős diák jai

Ze nei Ze nei Tehetségműhely Kol lé giu mi ta nu lók 

Tehetségműhe lyek kül sős diák jai

In ter per szo ná lis Szí ni Tehetségműhely Kol lé giu mi ta nu lók, 

AJTP-s cso por tok, 

Tehetségműhe lyek kül sős diák jai

Intraperszonális Önis me re ti cso port fog lal ko zá sok, 

Kol lé giu mi cso por tok önis me re ti  

té má jú fog lal ko zá sai

Kol lé giu mi ta nu lók, 

AJTP-s cso por tok, 

Tehetségműhe lyek kül sős diák jai, 

DÖK
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– Egyé ni fej lesz té si kon cep ció, ütem terv ké szí té se
– Kü lön le ges Te het ség hez Kü lön Szak em ber prog ram (KTKSZ) stb.

• Mód szer ta na: előadás, cso port mun ka, pre zen tá ció ké szí tés
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: mun ka terv, je len lé ti ív, em lé kez te tő, fo tók
• Vár ha tó ered mé nye: kép zet tebb szak em be rek a Te het ség pont ban

(2) Workshop(ok)
• Cél cso port: a te het ség gon do zás ba be vont szak em be rek (pe da gó gu sok,

pszi cho ló gu sok, men tál hi gié nés szak em be rek stb.)
• Tar ta lom: szak em be rek kö zöt ti pár be széd – szak ma kö zi együttműködések
• Té ma kö rei:

– A te het ségfelis me rés, -fej lesz tés prob lé ma fel tá rá sa
– … na és ho gyan to vább?
– Egyé ni tö rő dés/gon do zás/fej lesz tés terv szerű lé pé sei
– Diag nosz ti kai el já rá sok a te het ség felis me ré sé ben – mé rő anya gok be-

 mu ta tá sa
– Esetismertetés, kon zul tá ció – megol dá si ja vas la tok
– HH, HHH és SNI-s te het sé ges gyer me kek hely ze te

• Mód szer ta na: előadás, vi ta, cso port mun ka, brainstorming, cé du lá zás, be-
 mu ta tó

• Kap cso ló dó do ku men tá ció: je len lé ti ív, em lé kez te tő, fo tók, elé ge dett ség mé -
rő kér dő ív

• Vár ha tó ered mé nye: ja vu ló/zök ke nő men tes szak ma kö zi együttműködés

(3) Há ló zat épí tő hét vé ge
• Cél cso port: te het ség gon do zó pe da gó gu sok
• Tar ta lom: me gyei há ló zat épí tés, szak mai mentorálás, pe da gó gus-men tál -

hi gié né
• Té ma kö rei:

– Szak mai és szo ciá lis kom pe ten ciák fej lesz té se sa ját él mény alap ján
– Koo pe ra tív mun ka szü lői és ta nu lói cso port tal
– Sa ját él ményű cso port fog lal ko zás
– Rek reá ció 

• Mód szer ta na: in terak tív cso port mun ka 
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: je len lé ti ív, em lé kez te tők, vi deo fel vé tel, fo tók,

fo lya mat terv, elé ge dett ség mé rő kér dő ív
• Vár ha tó ered mé nye: te het ség se gí tők kap cso lat rend sze ré nek fej lő dé se
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(4) Szak mai műhely
• Cél cso port: te het ség gon do zó pe da gó gu sok
• Tar ta lom: ta pasz ta lat cse re
• Té ma kö rei:

– Krea tív műhely mun ka
– Jó gya kor lat átadá sa
– Prob lé mák és megol dá sok

• Mód szer ta na: egy más tól ta nu lás, pre zen tá ciók, fel ve ze tő előadás, műhely -
mun ka

• Kap cso ló dó do ku men tá ció: fo lya mat terv, je len lé ti ív, em lé kez te tő, elé ge -
dett ség mé rő kér dő ív

• Vár ha tó ered mé nye: me gyei te het ség gon do zó há ló zat kiala ku lá sa

(5) Te het ség orien tá ciós ta nács adás
• Cél cso port: el sőd le ges: te het ség gon do zó pe da gó gus, má sod la gos: szü lő, ta-

 nu ló
• Tar ta lom: konflik tus hely ze tek elem zé se, egyé ni prob lé ma fel tá rás, pe da gó -

gus kon zul tá ció
• Té ma kö rei: 

– Pe da gó gus kon zul tá ció
– Ha szük sé ges: szü lői, ta nu lói kon zul tá ció val kiegé szít ve (a há rom -

szög- és négy szög kap cso la tok mint a szak mai team mun ká já nak se gí -
té se)

• Mód szer ta na: kon zul tá ció, ta nács adás
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: A ta nács adás és a szu per ví zió pro to koll já nak

el ké szí té se, nap ló, fo tók
• Vár ha tó ered mé nyek: fe szült ség ol dás, prob lé ma- és konflik tus ke ze lés, ja-

 vu ló pe da gó gus-men tál hi gié né

(6) Szu per ví zió
• Cél cso port: te het ség gon do zó pe da gó gu sok
• Tar ta lom: esetmegbeszélés
• Té ma kö rei: te het ség gon do zás so rán kiala kult ne ga tív fo lya ma tok meg be -

szé lé se, fe szült ség men te sí tés
• Mód szer ta na: cso port mun ka
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: a ta nács adás és szu per ví zió pro to koll ja, em lé -

kez te tők, fo tó
• Vár ha tó ered mé nyek: fe szült ség ol dás, prob lé ma és konflik tus ke ze lés, ja vu -

ló pe da gó gus-men tál hi gié né
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(7) Te het ség nap
• Cél cso port: te het ség fej lesz tés, te het ség gon do zás té ma kö re iránt ér dek lő dő

pe da gó gu sok, szü lők, szak em be rek
• Tar ta lom: te het ség fej lesz tés
• Té ma kö rei: (aján lás)

– Nem ze ti te het ség se gí tő for mák megis me ré se
– Te het ség se gí tés kül föl di pél dái
– Te het ség pon tok rend sze ré nek is mer te té se
– Jó gya kor lat be mu ta tá sa
– Te het ség se gí tő Ta nács ala kul
– Te het ség ba rá tok kö re

• Mód szer ta na: előadás, pre zen tá ció
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: le ve le zés, igény- és elé ge dett sé gi kér dő ív, kap-

 cso ló dó part ne rek szán dék nyi lat ko za ta
• Vár ha tó ered mé nyek: együttműködő part ne rek szá ma nő

(8) Kon fe ren ciakö tet
• Cél cso port: te het ség fej lesz tés, te het ség gon do zás té ma kö re iránt ér dek lő dő

pe da gó gu sok, szü lők, szak em be rek
• Tar ta lom: Te het ség na pon el hang zott, il let ve a té má ban író dott ta nul má -

nyok, vizs gá la tok meg je len te té se
• Té ma kö rei: a Te het ség nap hoz il lesz ked nek
• Mód szer ta na: írá sos, nyom ta tott kiad vány
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: kon fe ren cia kö tet, fel jegy zé sek az egyez te té sek -

ről (szer kesz tő, lektor, nyom dai mun ká la tok)
• Vár ha tó ered mé nyek: nyil vá nos ság biz to sí tá sa, tu do má nyos mun ka

(9) Mentorálási pro to koll (ta nul mány)
• Cél cso port: te het ség fej lesz tés, te het ség gon do zás té ma kö re iránt ér dek lő dő

pe da gó gu sok, egyéb szak em be rek, a té ma szak ér tői, ta nács adói
• Tar ta lom: a te het ség gon do zó pe da gó gus mun ká já nak mentorálása/se gí té se
• Té ma kö rei: kap cso lód va a tar ta lom hoz
• Mód szer ta na: ta nul mány (kb. 50 ol dal)
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: fel ké rést iga zo ló do ku men tu mok, kész ta nul -

mány, ta nul mányt be mu ta tó ppt
• Vár ha tó ered mé nyek: egy sé ges alap el vek, cé lok, fo lya mat

(10) Te het sé ges ta nu lók ön szer ve ző dé sé nek mentorálása
• Cél cso port: te het ség gon do zás ban részt  ve vő fia ta lok
• Tar ta lom: ön szer ve ző dés so rán cél jaik elérésé ben tá mo ga tás
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• Té ma kö rei:
– Fény ké pe zés
– Ku ta tás 

• Mód szer ta na: mentorálás, cso port mun ka
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: mun ka terv, je len lé ti ív, fel jegy zé sek/em lé kez te -

tők, fo tók, együttműködő part ne rek lis tá ja és szán dék nyi lat ko za ta
• Vár ha tó ered mé nyek: meg nö ve ke dő ta nu lói elé ge dett ség, ta nu lói szer ve zői

kész ség fej lő dé se

(11) Nyil vá nos ság biz to sí tá sá nak prog ram pont jai
• Cél cso port: a pro jekt ben ak tí van, köz vet le nül és köz ve tet ten részt ve vők,

tár sa dal mi nyil vá nos ság
• Tar ta lom: a pá lyá zat prog ram ele mei nek nyil vá nos sá té te le, be szá mo ló a

vég zett szak mai mun ká ról
• Té ma kö rei:

– Nyi tó kon fe ren cia
– Zá róren dez vény
– Tá jé koz ta tá si táb la el he lye zé se
– Em lé kez te tő táb la el he lye zé se
– Saj tó kon fe ren cia
– Nyom ta tott és elekt ro ni kus saj tón ke resz tül a pro jekt be mu ta tá sa
– He lyi, re gio ná lis mé dián ke resz tül a prog ram ele mei nek, ren dez vé -

nyei nek be mu ta tá sa
– Szó ró lap 

• Mód szer ta na: írás be li és szó be li kom mu ni ká ció
• Kap cso ló dó do ku men tá ció: cik kek, tévéfel vé te lek, szó ró lap, je len lé ti ív
• Vár ha tó ered mé nyek: az in téz mény, a Te het ség pont szak mai mun ká já nak

szé les körű is mert sé ge, együttműködő part ne rek szá ma nő



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te lek 

Prog ra munk ki vi te le zé sé hez az aláb bi szak em be rek re van szük sé günk:
• men torpe da gó gu sok,
• egyé ni fej lesz té si terv alap ján dol go zó te het ség gon do zó pe da gó gu sok,
• egyé ni fej lesz té si terv alap ján egyé ni tö rő dést vég ző pe da gó gu sok, men tál -

hi gié nés szak em be rek, pszi cho ló gu sok,
• egyé ni fej lesz té si terv alap ján fej lesz tést, tan tár gyi fel zár kóz ta tást tar tó pe-

 da gó gu sok,
• te het ség-ta nács adást vég ző pe da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, men tál hi gié nés

szak em be rek,
• ta nu lás mód szer tan ban jár tas pe da gó gu sok,
• szupervizorok,
• egyéb, a vég zett sé gük alap ján a te het ség gon do zás te rü le té re be von ha tó pe-

 da gó gu sok, szak em be rek.

Ne ve lő tes tü le tünk részt vett ta nu lás mód szer tan és pro jekt pe da gó gia irá nyult sá -
gú 30-30 órás akk re di tált pe da gó gus-to vább kép zé sen. Azok a kol lé gák, akik
men to ri és ta nács adói felada tok el lá tá sát vál lal ták, to váb bi, te het ség gon do zás sal
össze füg gő akk re di tált kép zé se ken vet tek részt a Gé niusz Prog ram iro da kí ná la -
tá ból: Kü lön bö ző ké pes ség te rü le tek fej lesz té sé nek mód szer ta ni el já rá sai, Alul-
 tel je sí tő te het sé gek, Men tor te vé keny ség a te het ség gon do zás ban, Diák ta nács adó
pe da gó gus sze re pe té ma kö rök ben stb. Ezek mind nél kü löz he tet len erő for rá sok
ah hoz, hogy Te het ség pont ként me gyei vagy akár re gio ná lis és or szá gos szin ten
is meg mu tas suk ma gun kat.

Hujber Ta más né, a kol lé gium pszi cho ló gu sa, a Ka pos vá ri Egye tem óra adó
ok ta tó ja évek óta ta nít – töb bek kö zött – ta nu lá si mo ti vá ciót, ta nu lás tech ni kai-
ta nu lás- mód szer ta ni is me re te ket és diffe ren ciá ló pe da gó giát, pszi cho ló giát a ta-
 ní tó, óvo da pe da gó gus, gyógy pe da gó gus, kom mu ni ká ció- és mé dia tu do má -
nyok, va la mint fej lesz tő pe da gó gus szak irá nyú pe da gó gus kép zés ben.

Az Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram ke re tén be lül dol go zó vagy itt ta-
 pasz ta la tot szer ző kol lé giu mi ne ve lő ta ná raink a kö vet ke zők:
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• Ka pos vá ri Má ria tanító–népműve lő,
• Récsey Zsu zsan na ma te ma ti ka–ké mia sza kos ta nár,
• De zső né Fedor Ág nes ma te ma ti ka–ké mia sza kos ta nár,
• Csa tos Zsolt test ne ve lés sza kos ta nár,
• Lo vász Er zsé bet könyv tár–in for ma ti kus sza kos ta nár.

Ők va la mennyien év ről év re részt vesz nek a re gio ná lis, or szá gos AJTP-s ren-
 dez vé nye ken, kon fe ren ciá kon. Te het ség se gí tő 30 órás tan fo lya mot vég zett kö zü -
lük 2 fő. Ezen fe lül fi gye lünk a szak mai megúju lás ra és fel töl tő dés re, ezért rend-
 sze re sen részt ve szünk or szá gos kon fe ren ciá kon, to vább kép zé se ken. Az AJTP-n
be lül kiala kult jó gya kor la tot átad juk a prog ra mon kí vü li, kol lé giu mi cso port ve -
ze tő ne ve lő ta ná rok szá má ra is.

Tár gyi fel té te lek

A prog ram vég re haj tá sá nak tár gyi fel té te lei szá munk ra el ső sor ban műsza ki és
kör nye ze ti fel té te le ket je len te nek. A kol lé gium műsza ki és kör nye ze ti fel té te lei
adot tak, eu ró pai szín vo na lú te het ség gon do zást tesz nek le he tő vé. A prog ra mok
so rán min den eset ben hasz nál hat juk a kol lé gium szál lás he lyét és ki szol gá lóegy -
sé geit. Az elő adó ter mek, a kö zös sé gi te rek ma xi má li san al kal ma sak cso por tos
te vé keny sé geink le bo nyo lí tá sá hoz is. Konk rét műsza ki és kör nye ze ti erő for rás-
szük ség le teink az aláb biak:

• ter mek kis cso por tos, cso por tos és egyé ni fog lal ko zás hoz (pl. csa pat épí tés -
hez vagy ta nu lá si mód szer tan fej lesz té sé hez),

• esz kö zök tá ro lá sá ra al kal mas szek ré nyek,
• kiál lí tá si le he tő sé gek – pa ra vá nok, üveg tár lók,
• pro jek tor, lap top,
• be mu tat ko zá si le he tő sé gek (pl. műsor, fel lé pés),
• pró bale he tő ség (műsza ki hát tér rel),
• a Tehetségműhe lyek szak mai mun ká já nak fo lya ma tos do ku men tá lá sa –

vi deó- és fo tófel vé te lek kel.

Pén zü gyi fel té te lek

Az anya gi fel té te le ket ál la mi tá mo ga tás ból, a Ma gyar Tu dás–Ma gyar Ha ta lom
Ala pít vány for rá sai ból (a kol lé gium ala pít vá nya), pá lyá za ti le he tő sé gek ré vén,
va la mint a te het ség tá mo ga tók Ba rá ti Kö ré nek lét re ho zá sá val te remt jük meg.

A kö zel múlt ban az Új Ma gyaror szág Fej lesz té si Terv Tár sa dal mi Megúju lás
Ope ra tív Prog ram tá mo ga tá si rend sze ré hez be nyúj tot tuk a „Klebelsberg Te het -
ség pont in no vá ció ja” című pá lyá za tun kat. Kiemel ke dő mi nő sí tés sel, kö zel 10
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mil lió Ft-ot nyer tünk ter veink meg va ló sí tá sá ra. Az OKA egyik pá lyá za ta a Te-
hetségműhe lyeink működését fi nan szí roz za, to váb bá a kö zel múlt ban nyer tünk
for rá so kat há ló zat épí tés re is. A Ba rá ti Kör megala pí tá sá val cé lunk, hogy a te het -
sé gek tá mo ga tá sá ra meg nyer jük a ci vil és üz le ti szfé rát, akik biz tos hát te réül
szol gál hat ná nak a te het ség se gí tés fo lya ma tá nak. A Te het ség tá mo ga tók Ba rá ti
Kö ré nek kiala kí tá sát 2011. de cem ber 31-i ha tár idő vel vál lal tuk.



EGYÜTTMŰKÖDÉS

Te het ség pont ként fel vet tük a kap cso la tot és együttműködési megál la po dást kö-
 töt tünk a kö vet ke ző szer ve ze tek kel:

• So mo gyi Tu dós klub
• Ka pos vá ri Egye tem
• So mogy Me gyei Le vél tár
• Me gyei és Vá ro si Könyv tár, Ka pos vár
• So mogy Me gyei Mú zeu mok Igaz ga tó sá ga
• Ma gyar ság és Nem zet tu da tért Ala pít vány
• Tán csics Mi hály Gim ná zium, Ka pos vár
• Bár czi Gusz táv Mód szer ta ni Köz pont és Ne ve lé si Ta nács adó, Ka pos vár
• Nap ke rék Egye sü let, Ka pos vár
• Pécs-Ba ra nyai Te het ség se gí tő Ta nács, ezen be lül

– Apá czai Ne ve lé si és Ál ta lá nos Művelődési Köz pont, Pécs
– Ba ra nyai Pe da gó giai Szak szol gá la tok és Szak mai Szol gál ta tá sok Köz-

 pont ja
– Bony há di Pe tő fi Sán dor Evan gé li kus Gim ná zium és Kol lé gium
– Csá nyi Ala pít vány
– Haj nó czy Jó zsef Kol lé gium, Pécs
– Ba ra nya Sakkután pót lás-ne ve lő Egye sü let.

Te het ség pont tá vá lá sunk óta a kö vet ke ző in téz mé nyek vet ték fel ve lünk a kap-
 cso la tot és csat la koz tak hoz zánk:

• Egy sé ges Pe da gó giai Szak szol gá lat, Mar ca li
• Noszlopy Gás pár Ál ta lá nos és Alap fo kú Művészetoktatási Is ko la, Mar ca li
• Mik száth ut cai Ál ta lá nos Is ko la, Mar ca li
• Zrí nyi Ilo na Ma gyar–An gol Két Ta ní tá si Nyelvű Ál ta lá nos Is ko la, Ka pos -

vár
• To po ná ri Ál ta lá nos Is ko la
• Gár do nyi Gé za Ál ta lá nos Is ko la, Ka pos vár
• Ber zse nyi Dá niel Ál ta lá nos Is ko la, Ka pos vár
• Nagy atá di Óvo da, Ál ta lá nos Is ko la, Alap fo kú Művészetoktatási In téz mény

és Egy sé ges Pe da gó giai Szak szol gá lat
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• Mar ca li Vá ro si Ön kor mány zat Szé che nyi Zsig mond Szak kö zép- és Sza kis -
ko lá ja

• Nagy bol dogasszony Ró mai Ka to li kus Gim ná zium és Alap fo kú Művészet-
oktatási In téz mény, Ka pos vár.

A So mogy Me gyei Te het ség gon do zó Ta nács megala kí tá sá ban a me gyé ben je len -
leg működő Te het ség pon tok kal műkö dünk együtt, ame lyek a kö vet ke zők:

• Szent-Györ gyi Al bert Te het ség pont, Tab
• Csá nyi Ala pít vány, Nagy ba jom/Ka pos vár
• Ko dály Zol tán Köz pon ti Ál ta lá nos is ko la, Ka pos vár
• Liszt Fe renc Ze neis ko la Alap fo kú Művészetoktatási In téz mény Te het ség -

pont ja, Ka pos vár
• Fes te tics Ka ro li na Köz pon ti Óvo da, Ka pos vár
• Klebelsberg Te het ség pont, Ka pos vár.



ERED MÉ NYEK MÉ RÉ SE, CÉL IN DI KÁ TO ROK 
ÉS FEJ LESZ TÉ SI IRÁ NYOK

Prog ra munk ered mé nyei nek min de nekelőtt diák jaink fej lő dé sét és prog ra -
munk kal va ló elé ge dett sé gét te kint jük. Er re vo nat ko zóan fo lya ma tos vissza csa -
to lást nyúj ta nak a prog ram vé gi in ter júk és kér dő ívek, il let ve a ké sőb biek ben a
stan dar di zált tesz tek is ja vít ják majd a ha tá sok vizs gá la tá nak mód szer ta nát.
Ezenfelül bi zo nyos ob jek tív ered mé nyek re is büsz kék va gyunk. Ezek kö zött tart-
 juk szá mon, hogy az AJTP ke re té ben az egyik leg jobb beis ko lá zá si te vé keny sé get
vé gez zük or szá go san: az AJTP or szá gos Művészeti Fesz ti vá lon 2008-ban „a lege-
red mé nye seb ben fel ké szí tő kol lé gium” 1. he lye zé sét, 2009-ben 2. he lye zé sét ér -
tük el, kiemel ve a Szí ni Tehetségműhely mun ká ját. 

Mun kán kat egy adott tan év re ve tít ve az aláb bi cél in di ká to rok kitűzése mel-
 lett vé gez zük:

Mu ta tó ne ve Cél ér ték

A prog ram ba be vont te het sé ges fia ta lok szá ma 50 fő

A prog ram ban ön szer ve ző dés alap ján részt ve vő te het sé ges fia ta lok szá ma 15 fő

A te het ség se gí tő prog ram ba be vont ön kén te sek szá ma 5 fő

A prog ra mot si ke re sen be fe je ző fia ta lok ará nya 80%

 Tár sa dal mi és gaz da sá gi sze rep lők kel kiala kí tott új együttműködések szá ma 15 db

Tehetségműhely: te het sé ges ta nu lók elé ge dett ségvizs gá la ta 3,8 < át lag

Kiál lí tá sok, be mu ta tók szá ma (tan éven ként) 3 db

Egyé ni fej lesz té si ter vek el ké szí té se min den tan év okt. 15-ig 80%
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Prog ra mun kat emel lett hosszabb tá von fej lesz te ni is kí ván juk, amely hez az
aláb bi prog ram ele me ket és in di ká to ro kat je löl tük meg: 

Jö vő kép Cél ér ték

Hu mánerő for rás gaz da gí tá sa:

 
 

  

  
terv ké szí té se



NYO MON KÖ VE TÉS, UTÓ GON DO ZÁS

A te het sé ges fia ta lok spe ciá lis sze mé lyi ség fej lő dé se meg kö ve te li, hogy a te het -
ség se gí tő prog ram ból va ló ki ke rü lés után is a fo lya mat ré sze ként fog lal koz zunk
ve lük. Ez alatt – töb bek kö zött – azt ért jük, hogy a mentorálás a prog ra mot kö ve -
tően még éve kig foly hat. Le het a kap cso la tot rit kí ta ni, más kom mu ni ká ciós
szint re emel ni, más hő fok kal üze mel tet ni, de fon tos, hogy az et től még egy biz-
 ton sá got nyúj tó kö tél ma rad jon. En nek ér de ké ben pár pont ból ál ló ak ció ter vet
hoz tunk lét re az utó gon do zás felada tai nak ra cio na li zá lá sát se gít ve. 

Emel lett bá to rít juk a te het ség gon do zó prog ram ban részt ve vő ta nu ló kat ar ra,
hogy ön szer ve ző dés sel ma rad ja nak ba rá ti kö zös sé gek ben. A te het ség te rü let től
füg gően az önszerveződő kö rök tá mo ga tá sa is fo lya ma tos ma rad hat (pl. kiál lí -
tásszer ve zés). A jó pél da, a kö zös sors mind egy cél irá nyá ban vi szi a ha jót. A ké -
sőb biek ben pe dig a te het ség gon do zó múlt tal ren del ke ző fia ta lok, fel nőt tek ré-
 szé vé vál hat nak a Te het ség tá mo ga tók Ba rá ti Kö ré nek is.

Lé pés Idő tar tam/idő pont Érin tet tek kö re

1. Kap cso lat tar tás for mái nak, idő sza kai nak 

egyez te té se, elér he tő sé gek pon to sí tá sa, 

portfólió összeál lí tá sa

A prog ram zá rá sa kor, ill.  

a prog ram ból va ló ki ke rü lés  

idő pont já ban

Te het sé ges fia tal 

Kap cso lat tar tó (men tor) 

2. In for má ciós le vél írá sa (mi tör tént ve lem, 

el ső ön ál ló lé pé sek stb.)

3 hó na pon be lül Ta nács adó stb.

3. Sze mé lyes kap cso lat tar tás – ta lál ko zás 4–6 hó na pon be lül

4. Te le fo non tör té nő kap cso lat tar tás Fo lya ma tos (ha von ként)

5. Ta nács adói kon zul tá ció Igény sze rint, a ta lál ko zá si  

gya ko ri ság nál nem sűrűbben,  

de féléven te legalább egy szer

Men tor 

Mentorált

6. Él mény be szá mo ló, ta pasz ta lat cse re Az el ső 3 év ben éven te Te het ség pont tag jai, 

ér dek lő dők

7. Te het ség-ta nács adás ba, szer ve zé si mun-

ká ba, le he tő sé gek fel ka ro lá sá ba be von ni

3–5 év ta pasz ta lat tal Men tor 

Mentorált





BE VE ZE TÉS

In téz mé nyünk Bor sod-A baúj-Zemp lén me gyé ben To kaj-Hegy al ja egyik 3000
fő alat ti te le pü lé sé nek egyet len 8 osz tá lyos ál ta lá nos is ko lá ja. Mád la kos sá gá nak
7–8%-a is ko lás ko rú, a ki sebb ség hez tar to zók ará nya a 7–14 éve sek kö zött 14%
kö rü li. A te le pü lés elöre ge dé se, a mun ka le he tő sé gek kor lá to zott szá ma és a fia ta -
lok el ván dor lá sa kö vet kez té ben ta nu lói lét szá munk az el múlt évek ben is je len té -
ke nyen csök kent. Ami kor 2002-ben el kezd tük prog ra mun kat, még mind a nyolc
év fo lya mon két pár hu za mos osz tály ban ta nul hat tak diák jaink, a 2010/11-es tan-
 év től év fo lya mon ként már csak egy osz tályt tud tunk in dí ta ni.

Is ko lánk nagy múlt ra te kint vissza. Már az 1800-as évek vé gén szer ve zett for-
 má ban folyt az ok ta tó-ne ve lő mun ka. A köz ség (volt me ző vá ros) elöl já ró sá ga
min dig fon tos nak tar tot ta a fia ta lok fej lesz té sét, kép zé sét. Ez ma sincs más képp.
Ha son ló kép pen pe da gó gu saink is – év ti ze dek kel vissza me nő leg – min dig kie-
mel ten fon tos nak tar tot ták a te het sé gek fel ka ro lá sát, s val lot ták, hogy min den ki
te het sé ges va la mi ben. 

Ta nu lóink és szü leik egy re erő sö dő igé nye, anya gi és tár gyi le he tő sé geink, va-
 la mint a szin te ki me rít he tet len, szé les körű he lyi adott sá gaink in do kolt tá tet ték,
hogy in téz mé nyünk 2002-ben a Deb re ce ni Egye tem se gít sé gé vel, szak mai tá-
 mo ga tá sá val és irá nyí tá sá val összeál lít son egy komp lex te het ség fej lesz tő prog ra -
mot. Eh hez több is ko lát fel ke res tünk, ta nul má nyoz tuk prog ram ju kat, majd az
összegyűjtött ta pasz ta la to kat he lyi le he tő sé geink hez iga zí tot tuk. Je len tős se gít -
sé get nyúj tott szá munk ra a már ko moly múlt tal és ta pasz ta lat tal ren del ke ző tö-
 rök szent mik ló si Beth len Gá bor Re for má tus Ál ta lá nos Is ko la te het ség gon do zó
mo dell jé nek ki dol go zó ja, va la mint a sze ren csi Bo lyai Ál ta lá nos Is ko la prog ram -
ve ze tő je is. Ter mé sze te sen a ná luk lá tott fog lal ko zá sok és a tő lük ka pott se géd -
anya gok csak tám pon tok le het tek, hi szen min den is ko la más le he tő sé gek kel,
más adott sá gok kal és más össze té telű cso por tok kal ren del ke zik. Mi vel azon ban
mi ko ráb ban nem tar tot tunk tan tárgy hoz nem kap cso ló dó, in teg rált, több év fo -
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lya mot egy szer re át fo gó, sá vos (ní vó cso por tos) fog lal ko zá so kat, az új szem lé let
kiala kí tá sá hoz, a komp lex prog ram meg va ló sí tá sá hoz, az ak ko ri sá vos ok ta tás
meg szer ve zé sé hez je len tős se gít sé get nyúj tot tak a fent em lí tett in téz mé nyek.

A kez de ti lé pé sek olyan jól si ke rül tek, hogy év vé ge fe lé már egy kon fe ren -
cián is be mu tat hat tuk prog ra mun kat, amely ter mé sze te sen má sok szá má ra
ugyanolyan újszerű volt, mint ne künk a töb bi is ko la pél dá ja. A kon fe ren cia tel-
 jes anya ga – ame lyen ne ves pro fesszo rok és előadók is meg tisz tel tek ben nün ket
– meg je lent kiadás ban. Azóta csat la koz tunk a Te het ség pon tok or szá gos há ló za -
tá hoz, és kér tük a prog ram akk re di tá ció ját, amely nek so rán ki vá ló mi nő sí tést
kap tunk.



CÉ LOK ÉS FELADA TOK, PE DA GÓ GIAI ALAP EL VEK

Te het ség gon do zó prog ra munk alap ve tő cél ja a gyer me kek ér zel mi, ér tel mi és
jel lem ne ve lé se. A 10–14 éves ko rúak ra jel lem ző a nyi tott ság, az ér dek lő dés, a lo-
 gi kai kap cso la tok ke re sé se és az in for má ció gyűjtése mi nél szé le sebb kör ben.
Eze ket az in for má ció kat azon ban – mennyi sé gük és hiá nyos sá guk miatt – ne he -
zen rend sze re zik. Ez gá tol ja a megér tést, s egy ben ku darc él mé nyek hez is ve zet. 

A te het ség gon do zó fog lal ko zá so kon igyek szünk a ta nu lók ha tal mas in for -
má ció mennyi sé gét rend sze rez ni, ér tel mez ni, ter mé sze te sen újabb is me re tek kel
ki bő ví te ni. Mindezt já té kos, te vé keny, rá ve ze tő for má ban, ami meg fe le lő mo ti -
vá ciót ad a to váb bi ön ál ló ku ta tó mun ká hoz. Ta nu lóin kat egy re több si ker él -
mény hez jut tat juk, ami nem csak ta nul má nyi elő me ne te lü ket se gí ti, ha nem ma-
 ga tar tá si prob lé mái kat is eny hí ti. En nek hát te re ként kiemel ke dő je len tő ségű
feladat az önis me re tet elő se gí tő ne ve lés, a vi ta kész ség, az ön ál ló, vá lasz té kos vé-
 le mény al ko tás fej lesz té se is. A ta nu lók nak ver seny ké pes tu dás sal kell ren del kez -
niük, ami az is me re tek begyűjtésén túl azok meg fe le lő fel dol go zá sát, rend sze re -
zé sét, az ok-o ko za ti össze füg gé sek fel fe de zé sét, a ha té kony és ered mé nyes
prob lé ma megol dó ké pes sé get is fel té te le zi. 

Fő felada taink kö zé so rol juk nem ze ti és he lyi kul tu rá lis ér té keink, ha gyo má -
nyaink megis mer te té sét, meg be csü lé sét. Ta nu lóink nak több közéle ti sze mé lyi -
sé get mu ta tunk be sze mé lye sen, mi köz ben el sa já tít ják a szi tuá ció nak meg fe le lő
kom mu ni ká ciós kész sé ge ket (kér dés kul tú ra, il lem sza bá lyok, vi sel ke dé si kul tú -
ra). A gyer me kek sze mé lye sen ta lál koz hat tak Far kas Ber ta lan űrhajóssal vagy
Gu lyás Dé nes ope ra éne kes sel, de a te le pü lés egyik idős né ni jé vel is leül tünk be-
 szél get ni.

Egy má sik fon tos felada tunk ah hoz kap cso ló dik, hogy a 21. szá zad ele jé re az
in for má ció szer zés szin te ki zá ró la gos for má ja az internet és a te le ví zió lett, hát-
 tér be szo rul tak a köny vek, fo lyó ira tok. Ezt az egyen súlyt fon tos nak tart juk leg-
alább rész ben visszaál lí ta ni, hogy a diá kok ban kiala kul jon ez irány ban egy faj ta
igé nyes ség és vá lo ga tá si kész ség. 

A szé les körű is me re tek kel, kész sé gek kiala kí tá sá val, ké pes sé gek fej lesz té sé -
vel a to vább ta nu lá si esé lye ket is igyek szünk nö vel ni, va la mint se gít jük ta nu lóin -
kat az ér dek lő dé sük nek meg fe le lő pá lya vá lasz tás ban. Mindezek gya kor la ti ki vi -
te le zé sé ben fon tos sze re pet tölt be a dél előt ti diffe ren ciált, il let ve koo pe ra tív
ok ta tás és a dél utá ni művelődésterületenkénti fog lal ko zás. Te het ség gon do zó
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prog ra munk ban a 4. év fo lyam vé gén tör té nik a be vá lo ga tás, amely nek so rán el-
 ső sor ban a diá kok egyé ni ter hel he tő sé gét mér jük fel. Az 5–6. év fo lya mo kon
„ke res sük”, spe ci fi kál juk a te het sé get, fel kelt jük az ér dek lő dést, mo ti vá ciót
adunk az ön ki fe je zés hez, a 7–8. év fo lya mo kon pe dig a fel ku ta tott te het sé ge ket
„fej leszt jük”, elő se gít jük az ér dek lő dé si kör nek meg fe le lő te rü le te ken a kiemel -
ke dő ké pes sé gek ki bon ta ko zá sát, to váb bi fej lő dé sét. Min den ko ri komp lex fej-
 lesz tő prog ra munk cél ja, hogy a ta nu lók nak egyé ni igé nyeik sze rint biz to sít suk a
le he tő sé ge ket a fej lő dé sük höz szük sé ges op ti má lis tu dás szint és kész ség szint el-
éré sé hez. A te het sé gek ki bon ta ko zá sá hoz ugyanak kor idő kell, il let ve a te het ség
nem is min den eset ben azo no sít ha tó már a ne gye dik év fo lyam vé gén, ami kor a
be vá lo ga tó mé ré se ket vé gez zük. Ezért le he tő sé get adunk azok szá má ra is, akik-
 ben még szunnyad a te het ség. Igyek szünk min den ki nél meg ta lál ni azt a te rü le -
tet, ami ben fo gé ko nyabb, krea tí vabb tár sai nál, s eb ben se gít sé get nyúj tunk a fej-
 lő dés hez.

Mi vel így je len tős mér ték ben kell diák jaink hoz iga zod ni, prog ra munk szin -
te év ről év re megújul, más igé nyek hez más tar ta lom kell. Ugyanak kor van nak
cé lok, ame lyek év ről év re vál to zat la nok. Cé lunk, hogy a 8. év fo lyam vé gé re a ta-
 nu lók:

• tud ja nak egy adott té má val kap cso lat ban ön ál ló ku ta tó mun kát vé gez ni,
anya got gyűjteni, azt több szem pont sze rint rend sze rez ni;

• tud ja nak vi tát kez de mé nyez ni, le foly tat ni, ál lí tá sai kat ér vek kel alá tá masz -
ta ni, a vi ta le zá rá sa ként össze gez ni, kö vet kez te tést le von ni;

• fej lőd jön ana li zá ló-szin te ti zá ló ké pes sé gük;
• le gye nek ké pe sek egy feladat megol dá sá hoz ter vet ké szí te ni és asze rint ha-

 lad ni;
• jel le mez ze te vé keny sé gü ket a krea ti vi tás a leg vál to za to sabb feladat hely ze -

tek ben;
• tud ják ta pasz ta la tai kat, meg fi gye lé sei ket szó ban és írás ban pon to san ki fe -

jez ni;
• ren del kez ze nek a meg bíz ha tó ku ta tó mun ka el vég zé sé hez szük sé ges, meg-

 fe le lő könyv tár hasz ná la ti is me re tek kel;
• tud ják hasz nál ni a mé dia nyúj tot ta in for má ció for rá so kat, és azok kö zül

igé nye sen tud ja nak vá lasz ta ni;
• le gye nek ké pe sek tár saik kal össze han golt mun ka vég zés re;
• is mer jék és al kal maz zák a tár sas érint ke zés sza bá lyait tár saik kal és a fel nőt -

tek kel szem ben;
• is mer jék és hasz nál ják he lye sen a kü lön bö ző élet hely ze tek ben a ver bá lis és

nonverbális ki fe je zé si esz kö zö ket;
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• tö re ked je nek az ér dek lő dé si kö rük nek meg fe le lő műveltségi te rü le ten az
át la gos nál ma ga sabb tel je sít ményt nyúj ta ni (ver se nye ken részt ven ni, ki s-
e lő adá so kat tar ta ni, ön ál ló ku ta tó mun kát foly tat ni stb.);

• fej lőd jön íz lés vi lá guk és reá lis vé le mény al ko tó kész sé gük, művészetet be-
 fo ga dó ké pes sé gük;

• ala kul jon sze mé lyi sé gük a tár sa dal mi el vá rá sok nak meg fe le lően;
• ala kul jon ki he lyes énképük, amely se gí ti pá lya orien tá ció ju kat.

A te het sé ges ta nu lók nem fel tét le nül a leg jobb ta nul má nyi ered ménnyel ren del -
ke ző diá kok. Szak em be rek ki mu tat ták, hogy a krea tív gyer me kek több olyan tu-
 laj don ság gal ren del kez nek, ame lyek za var ják a tan órai mun kát. Sok eset ben ne-
 he zen tűrik a kö tött sé ge ket, ma ga tar tá si gon dok kal küz de nek, vagy ott ho ni
kö rül mé nyeik miatt csak ké sőn – eset leg a fog lal ko zá sok ha tá sá ra – ala kul nak ki
a szo ciá lis kom pe ten ciáik. Gon dol ko dá suk sok szor csa pon gó, lo gi kai művele-
teik az adat hal maz ban elakad nak, ugyanak kor mun ka tem pó juk ál ta lá ban gyor-
 sabb, mint ke vés bé krea tív tár sai ké, ezért le he tő ség sze rint cél szerű eze ket a ta-
 nu ló kat ki vá lo gat ni és spe ciá lis prog ram sze rint, kü lön cso port ban ok tat ni.
Ta pasz ta la taink sze rint a fej lesz tő fog lal ko zá sok so rán ja vul a gyer me kek ma ga -
tar tá sa, feladat tar tá sa, mo ti vált sá ga. Ez zel pár hu za mo san ja vul a ta nul má nyi
ered mé nyük is.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

Te het ségmegíté lé sünk so rán Prof. Franz Jo seph Mönks több té nye zős mo dell jét
vesszük ala pul. Azo kat a ta nu ló kat tart juk te het sé ges nek, akik egy vagy több te-
 rü le ten ki vé te les ké pes sé ge ket, krea tív megol dá si öt le te ket mu tat nak, il let ve kel -
lő mo ti vá ció val (vagy mo ti vál ha tó ság gal) ren del kez nek a felada tok el vég zé sé -
hez, több fé le megol dás ke re sé sé hez, va la mint a szo ciá lis együttműködés te rén
ru gal ma sak. A te het ség gon do zó cso por tok összeál lí tá sa két fá zis ban tör té nik:
(1) azo no sí tás; (2) be vá lo ga tás. 

A te het ség azo no sí tást min de nekelőtt pszi cho ló giai fel mé ré sek re ala poz zuk,
ame lye ket is ko lánk ban a Deb re ce ni Egye tem Pe da gó giai-Pszi cho ló giai Tan szé -
ké nek ko ráb bi tan szék ve ze tő je vég zi a ne gye dik év fo lya mon, a tan év vé gén. Ta-
 nu lóin kat a kö vet ke ző alap te rü le te ken mé ri:

• fi gye lem (mennyi sé gi és mi nő sé gi mu ta tók alap ján), 
• me mó ria (ver bá lis és fi gu rá lis),
• lo gi ka,
• prob lé ma megol dó gon dol ko dás.

A mé ré si ered mé nye ket ér té kel ve szá za lé kos arány ban kap juk meg a ta nu lók
tel je sít mé nyét, és en nek tük ré ben ja vas la tot ka punk a be vá lo ga tás ra. Ál ta lá nos -
ság ban a 70% fö lött tel je sí tett ta nu ló kat ér de mes na gyobb mér ték ben ter hel ni, de
ez ter mé sze te sen csak egy vi szony szám, a vá lo ga tást min dig az osz tály kö zös ség
fi gye lem be vé te lé vel vé gez zük.

A mé ré si ered mé nyek is me re té ben (me lyek csu pán egy egy sze ri tel je sít -
ményt tük röz nek) ki kér jük az osz tály ta ní tó vé le mé nyét, hi szen ő is me ri leg-
 job ban a gye re ke ket. Ezt kö ve tően le vél ben felajánl juk a szü lők nek és gyer me -
keik nek a kép zé si te rü le te ket, ame lyek ből vá laszt hat nak. Ilyen kor nem  csak a 
ki vá lóan tel je sí tő gyer me kek je lent kez het nek, a töb biek nek is felajánl juk a le he -
tő sé get, hogy részt ve gye nek a fej lesz tő fog lal ko zá sok va la me lyi kén. A na gyobb
ter he lést bí ró ta nu lók tól el vár juk, hogy két te rü le tet is vá lassza nak, míg a gyen-
 géb bek nél in kább egyet ta ná cso lunk.

A be vá lo ga tás szem pont jai te hát a kö vet ke zők:
• az azo no sí tó mé ré sek ered mé nye,
• a ta ní tó vé le mé nye, ja vas la ta,
• a szü lő és gyer me ke igé nye.



113

Koroknay Dá niel Te het ség gon do zó és Ál ta lá nos Is ko la  (Mád)

A las sab ban ha la dó ta nu lók ese té ben azon ban gyak ran elő for dul, hogy le be -
szél jük őket a dél utá ni kü lön fog lal ko zá sok ról, hogy mindez ne men jen a ta nul -
má nyi ered mény ro vá sá ra. A je lent ke zé se ket és szü lői igé nye ket te hát fe lül bí rál -
juk. Elő for dul, hogy va la ki négy te rü le tet is meg je löl, amely nek a fog lal ko zá sain
sze ret ne részt ven ni. Ezt csak ki vé te les ese tek ben en ge dé lyez zük, a ta nul má nyi
ered mé nyek függ vé nyé ben. A te rü le tek ki vá lasz tá sa ön kén tes, de a vál lalt fog lal -
ko zá so kon va ló rész vé tel – ame lyet a szü lő aláírá sá val iga zol, s egy ben hoz zá já -
rul gyer me ke fej lesz té sé hez – ezt kö ve tően kö te le ző.

Ese ten ként elő for dul hat, hogy a gyer mek na gyobb ter he lést is bír, mint
amennyit vál lalt, vagy ez zel el len tét ben, pél dául hosszas be teg ség, ki ma ra dás
miatt a ta nu ló csak a ta nul má nyi ered mé nye ro vá sá ra tud a dél utá ni fog lal ko zá -
so kon meg je len ni. Ezek ben az ese tek ben a szü lő írá sos ké ré sé re az is ko la igaz ga -
tó ja ad hat en ge délyt a ki ma ra dás ra vagy több te rü let fog lal ko zá sain va ló rész vé -
tel re. In do kolt eset ben szin tén igaz ga tói en ge dély szük sé ges egyik cso port ból a
má sik ba va ló át lé pés hez.

A diá kok ta nul má nyi ered mé nyeit nyo mon kö vet ve – el ső sor ban a ta nu lá si
ku dar cok nak ki tett ta nu lók ese té ben – az is elő for dul hat, hogy ja vas la tunk el le -
né re sze ret ne részt ven ni a fej lesz tő fog lal ko zá so kon. A le he tő sé get min den ki -
nek biz to sít juk, de a ta nul má nyi ered mé nyek rom lá sa ese tén ja va sol juk, hogy
in kább a fel zár kóz ta tó fog lal ko zá so kat lá to gas sa.



TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS

Te het ség-ta nács adást el ső sor ban azon diá kok ese té ben foly ta tunk, akik részt
vesz nek a fel ső ta go za tos év fo lya mok rend sze res nyo mon kö ve tő fe lül vizs gá la -
tai ban. Ezt a vizs gá la tot saj nos nem áll mó dunk ban min den, a prog ram ba be ke -
rü lő diák nál el vé gez tet ni, a mé rés ben részt ve vő ta nu ló kat min dig az is ko la igaz-
 ga tó ja vá lo gat ja ki még az 5. év fo lya mon, a ta nu lók kal fog lal ko zó pe da gó gu sok
vé le mé nye alap ján. Ezt kö ve tően az is ko lai ta nul má nyok be fe je zé séig fo lya ma -
to san tesz tel jük e ta nu lók fej lő dé sét. Igyek szünk in kább az alul tel je sí tő, te het -
ség gya nús ta nu ló kat mér ni, hi szen ne kik és szü leik nek na gyobb szük sé gük van
a szak szerű ta nács adás ra, mint az aka dá lyo kat jól ve vő kitűnő ta nu lók nak.
A vizs gá lat so rán fel mér jük:

• az ál ta lá nos in tel li gen ciát (a Raven Stan dard Prog resszív Mát rix alap ján),
• a ta nu lá si mo ti vá ciót,
• a ta nu lá si stra té giát,
• a szo ron gá si mu ta tó kat (neuroticizmus) és
• a sze mé lyi ség je gye ket.

Min den mé rést szü lői ér te kez let kö vet, ahol a szü lők cso por tos for má ban tá-
 jé ko zód hat nak a mé ré sek cél já ról és tar tal má ról. Ezután a mé rést vég ző szak-
 em ber az is ko la igaz ga tó és a prog ram ve ze tő je len lé té ben min den szü lő vel
egyen ként meg be szé li a pil la nat nyi hely ze tet, és a ta nu ló egyé ni fej lesz té sé re
vo nat ko zóan ja vas la tot tesz a szü lő nek, il let ve a prog ram ve ze tő nek.

Ilyen kor ke rül meg vi ta tás ra az is, hogy egyes cso por tok nak vagy sze mé lyek -
nek mi lyen (ta nu lás-mód szer ta ni, önis me re ti stb.) tré ning re len ne szük sé gük.
A kö vet ke ző idő szak ra ez alap ján ter vez zük a pszi cho ló gu sok ál tal tar tott kur zu -
so kat. 

A ta nács adás so rán az is szó ba ke rül het, hogy a fej lesz tést mi lyen te rü le ten
ja va sol juk, mit cél szerű fej lesz te ni (pl.: gyűjtőmunka – ter mé szet tu do mány; elő-
adóképesség – drá ma; he lyes önér té ke lés – sze mé lyi ség fej lesz tés; kéz ügyes ség,
lá tás mód – kézművesség).

Vé gül, fo lya ma tos te het ség-ta nács adó te vé keny sé günk ré sze, hogy min-
 den diá kun kat se gít jük kiak ná zan dó ké pes sé geik felis me ré sé ben, és ez zel össze-
 füg gés ben tá mo gat juk őket pá lya vá lasz tá si di lem máik megol dá sa so rán is.



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

Ok ta tás mód szer tan a tan terv sze rin ti kép zés ben 

Te het ség gon do zó prog ra munk in du lá sa kor még volt mó dunk al kal maz ni az ún.
sá vos ok ta tást. A te het ség gon do zó fog lal ko zá sok je len leg, az osz tály lét szá mok
drasz ti kus csök ke né se kö vet kez té ben csak ta ní tá si órán kí vül, dél után va ló sul -
hat nak meg, de a kez det ben jól be vált sá vos megol dás mégis szót ér de mel. Ren-
 ge te get ta nul tunk be lő le és új ok ta tá si for má kat tud tunk ki pró bál ni.

E mód szer lé nye ge az volt, hogy a dél előt ti, tan óra sze rin ti ok ta tás ban ta nul -
má nyi ered mé nyeik alap ján két cso port ra bon tot tuk az év fo lya mo kat, a pár hu -
za mos osz tá lyo kat. A gyor sabb ha la dás ra ké pes ta nu lók több kiegé szí tő anyag-
 gal, ver seny felada tok kal, pro jekt mun kák kal bő ví tet ték a ta na nyag el sa já tí tá sát, a
las sab ban ha la dók pe dig több ma gya rá za tot és több gya kor lá si le he tő sé get kap-
 tak. Tel je sen újszerű volt eb ben a megol dás ban (úgy a ta nu lók, mint a pe da gó -
gu sok szá má ra), hogy eltűntek az osz tály ha tá rok. A cso por tok tan tár gyan ként
vagy műveltségterületenként vál toz hat tak, hi szen aki iro da lom ból vagy tör té ne -
lem ből erős volt, nem biz tos, hogy a ma te ma ti ka ver seny felada tok kal is meg bir -
kó zott. 

A ve ze tés és a pe da gó gu sok szá má ra ko moly felada tot je len tett azon ban az
óra rend összeál lí tá sa (az azo nos tan tár gyat ta ní tók vagy azo nos te het ség te rü le -
ten ta ní tók pár hu zam ba ál lí tá sa), a tan tár gyi felosz tás össze han go lá sa, va la mint
a nap lók pon tos, hiány ta lan ve ze té se, hi szen a ta nu lók két osz tály ból vol tak ve-
 gye sen az órá kon. A prog ram bein dí tá sát kö ve tően az aláb bi tan tár gyak ból tud-
 tuk meg va ló sí ta ni a sá vos ok ta tá si for mát:

• ma gyar nyelv és iro da lom • ké mia
• tör té ne lem • fi zi ka
• ide gen nyelv (an gol, né met • ma te ma ti ka

I. és né met II.) • in for ma ti ka
• bio ló gia • test ne ve lés.

A sá vos ok ta tás jó vissz hang ra ta lált a szü lők kö ré ben, és mi is meg ked vel tük.
Mind két cso port nak egyaránt hasznos volt, a gyen gébb ta nu lók kal is job ban le -
het ha lad ni, ha a cso port vi szony lag ho mo gén, a ta nu lók ha son ló ké pes ségűek.
Ki mon dot tan fej lesz tően ha tott azok ra a gyer me kek re, akik nek a ve gyes cso-
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 port ban – a nor mál osz tály ke ret ben – nem volt al kal muk ki bon ta koz ni, mert
vagy túl las súak, vagy bá tor ta la nok vol tak, s a gyor sabb gon dol ko dá sú, krea tí -
vabb, tü rel met le nebb ta nu lók rit kán en ged ték őket si ker él mény hez jut ni, a sok
ku darc pe dig el vet te a ked vü ket a ta nu lás tól. Ráadá sul a több és rész le te sebb ma-
 gya rá zat, a bő sé ges gya kor lás elő se gí tet te gon dol ko dá suk fej lő dé sét, kész sé geik
kiala ku lá sát. A gyor sab ban ha la dó cso port pe dig a ne ki meg fe le lő szin ten vált
ter hel he tő vé. A mód szer ja ví tot ta a to vább ta nu lá si esé lye ket, ver seny le he tő sé ge -
ket, így mind két cso port ban kiala kul ha tott egy egész sé ges ver seny szel lem.

A cso por tok kiala kí tá sát azon ban na gyon óva to san kell ke zel ni azok ban az
is ko lák ban, ahol csu pán két cso port nyi gye rek van. Ügyel ni kell ar ra, hogy ne le-
 gye nek meg bé lyeg zett vagy fa vo ri zált ta nu lók sem az egyik, sem a má sik cso-
 port ban. Mi ezért nem in dí tot tunk nor mál és te het ség gon do zó osz tályt, ha nem
pró bál tuk úgy megol da ni a hely ze tet, hogy tan tár gyan ként, műveltségterületen-
ként vá lo gat tuk szét a ta nu ló kat – a szü lők igé nyeit fi gye lem be vé ve, s az osz tály -
kö zös sé get nem fel bo rít va. Mi vel azon ban az osz tály rit kán volt együtt, sok kal
több kö zös ség fej lesz tő te vé keny sé get, kö zös prog ra mot, ki rán du lá so kat, be szél -
ge té se ket kel lett szer vez ni, mint ko ráb ban.

Ügyel ni kell ar ra is, hogy a cso por tok kiala kí tá sa ne ve zes sen té ves énképhez,
sze mé lyi ség za var hoz. Min den kép pen biz to sí ta ni kell az át jár ha tó sá got, az egyik
cso port ból a má sik ba át ke rü lés le he tő sé gét.

A sá vos ok ta tá si for mát to váb bá csak azok az is ko lák tud ják meg va ló sí ta ni,
ame lyek ren del kez nek op ti má lis lét szá mú és sza ko sí tá sú tan tes tü let tel, va la mint
meg fe le lő ta nu lói lét szám mal. Az op ti má lis sza ko sí tá son azt ért jük, hogy a ma-
 te ma ti ka, ma gyar és ide gen nyelv, eset leg tör té ne lem, il let ve a ter mé szet tu do má -
nyi tár gyak ese té ben legalább két-két pe da gó gus ra van szük ség. A ter mé szet tu -
do má nyos tár gyak nál megold ha tó, hogy pél dául a föld rajz és a bio ló gia le gyen
pár ba ál lít va, de a fő tan tár gyak nál cél szerű egy szer re fog lal koz tat ni a két cso-
 por tot. Kis óra szá mú tan tár gyak nál a kész ség tár gya kat ál lí tot tuk pár hu zam ba. 

Az ide gen nyelv ok ta tá sá nál há rom cso port kiala kí tá sá ra nyílt le he tő sé günk,
így an gol és né met nyelv ből volt ha la dó cso por tunk, il let ve volt egy cso por tunk
azok szá má ra, akik nek „mindegy volt, hogy mit nem ta nul nak”. Ők a las sab ban
ha la dó né me tes cso port ba ke rül tek.

A te het ség gon do zó prog ram bein dí tá sát kö ve tően ha ma ro san megis mer -
ked tünk a koo pe ra tív ok ta tá si for má val is, és azt elő ször az al só, majd a fel ső ta-
 go za ton ve zet tük be, el ső sor ban ma gyar nyelv és tör té ne lem órá kon. Pe da gó gu -
saink to vább kép zé sek re jár tak, és rö vi de sen olyan ma gas szin ten sa já tí tot ták el a
mód szert, hogy már más in téz mé nyek ből is jár tak hoz zánk ta pasz ta lat szer zés re.
A gyer me kek is rö vid idő alatt meg szok ták a cso por tos mun kát, a kö zös feladat -
megol dást, a mun ka megosz tást. Ez a mód szer se gí tet te a beil lesz ke dést, a komp-
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 ro misszum kész ség kiala ku lá sát, a he lyes idő beosz tás és az igaz sá gos mun ka -
megosz tás kiala kí tá sát. A koo pe ra tív ok ta tás mód sze rét ma is al kal maz zuk.

Te het ség gon do zó dél utá ni fog lal ko zá sok

Prog ra munk komp le xi tá sát a fog lal ko zá sok sok fé le sé ge biz to sít ja. Szin te min-
 den ta nu lónk meg ta lál hat ja azt a te rü le tet, ame lyen te het sé ges nek ér zi ma gát,
ame lyen ke resz tül sze mé lyi sé ge igé nyei és le he tő sé gei sze rint op ti má lis mó don
és szin ten fej lőd het. Fog lal ko zá sain kat a kö vet ke ző te rü le te ken hir det jük meg
he ti 1, né hány eset ben tömbösítve, két he ten te 2 órá ban, te hát évi 37 órá ban:

• hely- és is ko la tör té net (5–6. év fo lya mon)
• drá ma já ték (5–6. és 7–8. év fo lya mon)
• sze mé lyi ség fej lesz tés (5. év fo lya mon)
• sző lé szet-bo rá szat (5–8. év fo lya mon)
• ter mé szet is me ret (5–6. év fo lya mon)
• in teg rált ter mé szet tu do má nyok (7–8. év fo lya mon)
• ma te ma ti ka (7–8. év fo lya mon)
• in for ma ti ka (7–8. év fo lya mon)
• ide gen nyelv (igény sze rint né met és an gol nyelv ből)
• kézművesség (5–8. év fo lya mon).

Eze ket kiegé szí tik a sá tor al jaúj he lyi Széptan Művészeti Alap is ko la kép zé sei,
ame lyek fé lé ven ként vizs gá val zá rul nak:

• nép tánc (élet kor nak meg fe le lően 3 cso port ban – 1–8. év fo lya mon)
• mazsorett (élet kor nak meg fe le lően 3 cso port ban – 1–8. év fo lya mon)
• hang sze res ze ne (zon go ra, fu vo la, fu ru lya, kla ri nét, tá ro ga tó, sza xo fon,

trom bi ta, dob, igény sze rint egyéb).

Al ka lom szerűen né hány tré nin gen is részt ve het nek diák jaink, ame lye ket szak-
 kép zett pszi cho ló gu sok tar ta nak:

• ta nu lás mód szer tan
• önis me ret
• sze mé lyi ség fej lesz tés
• pá lya orien tá ció.

Ezenkí vül több ta nu lónk jár rend sze re sen spor tol ni az is ko lán kí vül az alábbi
sportágakban:

• fut ball
• úszás
• súly eme lés.
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A következők ben rö vi den át te kint jük az is ko lánk ál tal tar tott fog lal ko zá sok
te ma ti ká ját. Fog lal ko zá sain kat nagy ban se gí tik te le pü lé sünk kör nye ze ti adott sá -
gai. Mád egy dél ről nyi tott, há rom ol dal ról pe dig dom bok kal, sző lő he gyek kel
kö rül vett völgy ben fek szik, a kör nye ző er dők ben, me ző kön és ta vak kör nyé kén
gaz dag a vad- és ma dár ál lo mány, il let ve szá mos nö vény faj is meg ta lál ha tó. 

To kaj-Hegy al ját vul ka ni kus he gyek al kot ják, ame lyek 14 mil lió év vel ezelőtt
ke let kez tek, s a ké sőb bi hid ro ter mális fo lya ma tok so rán a táj ra jel lem ző, vál to za -
tos ás vá nyok ala kul tak ki. Ezek, va la mint a mik ro klí ma ha tá roz zák meg a nö-
 vény vi lá got, s ad nak a to ka ji bor nak a vi lá gon egye dül ál ló za ma tot. Sző lé szet tel
pe dig már év ez re dek óta fog lal koz nak Hegy al ján. Er re tör té nel mi és nyel vé sze ti
bi zo nyí té kok egyaránt utal nak.

A vi dé ken több ne me si csa lád nak volt bir to ka (Hu nya di, Rá kó czi, Serédy,
Alaghy, And rás sy, Aspremont, Des sew ffy stb.). Lát ha tó, hogy kör nye ze tünk mi-
 lyen gaz dag ter mé sze ti adott sá gok ban és tör té nel mi, épí té sze ti ha gya té kok ban.
Ezt az ok ta tás ból ki hagy ni vé tek len ne, hi szen gyer me kein ket el ső sor ban ar ra
kell ne vel nünk, hogy sa ját la kó he lyü kön tud ja nak beil lesz ked ni a tár sa da lom ba
és a mun ka vi lá gá ba. Ez ma gya ráz za, miért tart juk fog lal ko zá saink je len tős ré-
 szét a sza bad ban, te re pen, sző lő fel dol go zó ban vagy ép pen egy, a ko ráb bi Rá kó -
czi-bir tok hoz tar to zó épü let ben. 

Hely- és is ko la tör té net
A ta nu lók megis mer ked nek a te le pü lés tör té ne té vel, gaz dag épí té sze ti ér té kei vel,
ha gyo má nyai val, né pi kul tú rá já val. Megis me rik a hely szí nen a vi lág örök ség hez
tar to zó Eu ró pa Nostra-díjas má di zsi na gó ga tör té ne tét és je len tő sé gét. Ku tat ják
és fel dol goz zák azok nak az em be rek nek az élet út ját, akik so kat tet tek a te le pü lé -
sért, az is ko láért. Megis me rik is ko lánk név adó já nak, Koroknay Dá niel ’48-as
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gyer mek hős nek az éle tét. Le he tő ség sze rint ki rán du lást tesz nek Ács ra, ahol hő-
 sünk sír em lé ke van. Kiál lí tás sal egy be kö tött rend ha gyó tör té ne lem óra ke re té -
ben be mu tat ják éves mun ká juk ered mé nyét. 

Ál la mi is ko lánk fennál lá sá nak 133-ik év for du ló já ra a diá kok egy ál lan dó is-
 ko la tör té ne ti kiál lí tást ké szí tet tek, amely az is ko lá ban bár mi kor meg te kint he tő.
A fog lal ko zá sok cél ja la kó he lyünk és kör nye ze tünk múlt já nak és je le né nek meg-
is me ré se, ér té keink megóvá sa, a ha gyo má nyok ápo lá sa és to vábbörö kí té se, az
esz té ti kai ér zék fej lesz té se, az igé nyes ség kiala kí tá sa. Mun ká ju kat gaz dag kép-
 anyag örö kí ti meg.

Sze mé lyi ség fej lesz tés
Cél ja el ső sor ban a lo gi kus gon dol ko dás, a me mó ria fej lesz té se, a felada tok több-
 fé le megol dá sá nak felis me ré se, a he lyes énkép, va la mint a he lyes ta nu lá si szo ká -
sok kiala kí tá sa. 

A já té kos felada tok so rán, ame lyek na gyon ked vel tek a ta nu lók kö ré ben, szo-
 kat lan élet hely ze tek megol dá sá ra, a meg szo kot tól el té rő látásmódra, a feladat
pon tos megér té sé re ve zet jük rá a gyer me ke ket. Mindezek pár hu zam ba von ha -
tók a ta nu lá si szo ká sok kal, az is ko lai és is ko lán kí vü li feladat megol dá sok kal.
Fon tos nak tart juk a ta nu lók he lyes ön ér té ke lé sét, amely szük sé ges a si ke res to-
 vább ta nu lás hoz. 

A he ti rend sze res ség gel meg tar tott cso port fog lal ko zá so kat egé szí tik ki a le-
 he tő sé geink mér té ké ben éven te meg szer ve zett kü lön bö ző tré nin gek, ame lye ket
szak kép zett pszi cho ló gu sok ve zet nek.

Sző lé szet-bo rá szat
A cso port a fog lal ko zá sok je len tős ré szét kül ső te re pen töl ti: sző lő he gyen, aszú-
zóban, bor fel dol go zó ban, pin cé sze tek ben. Megis me rik a sző lő faj tá kat, a ta laj
vál to za tos sá gait, a kü lön bö ző mun ka fo lya ma to kat, kör nye zet vé del mi felada to -
kat. Ta lál koz nak szak em be rek kel, bo rá szok kal, bor lo va gok kal, és meg ta nul ják a
ven dég lá tás alap ve tő sza bá lyait. Ne ves pin cé sze tek lát nak ben nün ket ven dé gül,
így a Royal Bo rá sza ti Kft., a Monyók Pin cé szet, a Kop pány–For gács Pin cé szet,
az Úri Bo rok Pin cé sze te. Szepsy Ist ván és Ger gely Vin ce – vi lág hírű bo rá szaink –
gyer me keink szá má ra rend sze re sen tar ta nak előadá so kat, be mu ta tó kat, míg Al-
 ko nyi Lász ló bor sza kí ró (Bor ba rát Ma ga zin) az eu ró pai bor kul tú rát mu tat ja be.
Más bor vi dé kek megis me ré sét is ter vez zük. Meg hí vást kap tunk Eger sza lók ra, a
Szt. And rea Bo rá szat ba, ahol meg tud hat ták diák jaink, hogy más faj ta sző lő fel -
dol go zá si tech ni kák is lé tez nek.

A cso port több ször vett részt a té má ban meg hir de tett ver se nyen, ahol a sza k-
is ko lá sok kal mér ték össze tu dá su kat és el hoz ták az el ső dí ja kat. A fog lal ko zá sok
cél ja, hogy ta nu lóink megis mer jék Mád leg na gyobb ér té két, a sző lő gaz dál ko -
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dást, megis mer jék és meg sze res sék a ter mé sze tet, az zal össz hang ba ke rül ve ked-
 vet kap ja nak a gaz dál ko dás hoz, és ez hely ben ma ra dás ra ösz tö nöz ze őket.

A sző lé szet-bo rá szat szer teága zó te rü le ten igé nyel szak em be re ket a nö vény -
vé de lem től a mar ke ting mun ká kig, a ven dég lá tás tól a dizájn ter ve zé sig, vagy ép -
pen a meg fe le lő (akár ide gen nyelvű) kom mu ni ká cióig. Eze ket igyek szünk meg-
is mer tet ni és meg sze ret tet ni diák jaink kal. 

In teg rált ter mé szet tu do má nyok
Ezen a te rü le ten a ter mé szet megis me ré sén ke resz tül a ter mé szet sze re te té re és
megóvá sá ra ne vel jük ta nu lóin kat, szá mos eset ben az is ko la épü le tén kí vül tar-
 tott fog lal ko zá sok ke re té ben. Meg fi gye lé se ket, gyűjtéseket, mé ré se ket vé g zünk,
kü lö nös hang súlyt kap a kör nye zet vé de lem, a tu da tos ság. Gyak ran lá tunk ven-
 dé gül vagy ke re sünk fel kül ső előadó kat. Így pél dául Dr. Má tyás Er nő geo ló gus a
bá nyá szat ról, kő ze tek ről, Dr. Far kas Gé za a ta laj adott sá gok ról be szélt, Má tyás
Ti bor ral vi zet vizs gál tunk, Leskó Ist ván pe dig egy há zi me teo ro ló giai ál lo mást és
az észak ke le ti ré gió ős tör té ne tét mu tat ta be.

Ma te ma ti ka és in for ma ti ka
A lo gi kus és prob lé ma megol dó gon dol ko dás fej lesz té sé nek fő te rü le tét, va la -
mint a mo dern kom mu ni ká ció alap ve tő esz kö zét min den ta nu ló nál kész ség -
szint re kell emel nünk. A té má ban fo gé ko nyabb ta nu ló kat igyek szünk job ban
ter hel ni. A fog lal ko zás egyút tal a ver se nyek re, to vább ta nu lás ra va ló fel ké szí tés
szín te re is. Cé lunk, hogy ta nu lóink el sa já tít sák a bo nyo lul tabb ma te ma ti kai mű-
veleteket, s le he tő vé te gyük a ma te ma ti ka és in for ma ti ka ta go za tos kö zép is ko lai
osz tá lyok ba va ló si ke res fel vé telt.

Drá ma já ték
Kom mu ni ká ciós, be széd fej lesz tő, önis me re tet és az igé nyes vi lág né ze tet elő se gí -
tő sze rep já té ko kon ke resz tül ala kít juk ta nu lóink kom mu ni ká ciós és előadó kész -
sé gét. Meg ta nul ják az ér zel mek, gon do la tok kul tu rált és kont rol lált, a hely zet nek
meg fe le lő ki fe je zé sét. Megis me rik és be gya ko rol ják a jó előadó jel lem zőit (ha tá -
ro zott, meg győ ző stb.), el sa já tít ják a he lyes kér dés kul tú rát.

A fog lal ko zás az is ko lai és köz sé gi ren dez vé nyek szín vo na las műso rait biz to -
sít ja. Gyer me keink több al ka lom mal mu tat koz tak be többfel vo ná sos szín da rab -
bal is az is ko la és a te le pü lés la kos sá ga előtt, pél dául Zelk Zol tán: Ezer nevű lány,
vagy Be ne dek And rás: Csudakarikás című művével. Ez utób bi előadás ra az 50
év vel ezelőt ti „szí né sze ket” – is ko lánk haj da ni ta nít vá nyait – is meg hív tuk, akik
elér zé ke nyül ve néz ték fia tal te het sé gein ket és ele ve ní tet ték fel ré gi em lé kei ket.
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Szín ját szás ra az alább be mu ta tott nyá ri tá bo raink so rán is le he tő ség nyí lik,
szí né szek közreműködésével. A tá bor zá ró előadást a te le pü lés la kói is meg te -
kint he tik.

Ide gen nyelv
Az ide gen nyelvű kom mu ni ká ció kész ség szintű al kal ma zá sa ko runk ter mé sze -
tes el vá rá sa. Is ko lánk ban el ső osz tály tól ta nít juk az an gol és a né met nyel vet – a
nyel vek kö zül a ta nu lók sza ba don vá laszt hat nak. Bár a töb bi te het ség fej lesz tő
fog lal ko zás hoz ha son lóan ez a fog lal ko zás is alap ve tően a fel ső ta go za to sok nak
szól, de elő for dul, hogy a ne gye dik év fo lyam ból fel ho zunk egy-egy kiemel ke dő
ta nu lót az ötö di kes cso port ba. To vább ta nu ló diák jaink kö zött nép szerűek a
nyelv ta go za tos gim ná ziu mi osz tá lyok, az ő to vább ta nu lá su kat is igyek szünk elő-
 ké szí te ni. A cso por to kat igény sze rint in dít juk an gol és né met nyelv ből.

Kézművesség
Kü lön bö ző kézműves tech ni kák megis me ré sén ke resz tül fej leszt jük diák jaink
ön ki fe je zé sét. A le he tő sé gek tár há za igen gaz dag. A ta nu lók nem csak a rég múlt
tech ni káit, a népművészeti al ko tá sok alap jait, ha nem a je len le he tő sé geit, a mo-
 dern esz kö zö ket is ki pró bál hat ják, öt vöz ni tud ják a kü lön bö ző mód sze re ket.
Né hány ked velt tech ni ka: üveg fes tés, gra fi ka, decoupage, fa fa ra gás, gyöngyfű-
zés, ori ga mi, ba ti ko lás stb.

A cso port mun káit rend sze re sen lát hat juk a fa li új sá gon vagy az is ko lai kiál lí -
tá son. Ta nu lóink részt vesz nek te rü le ti és me gyei ver se nye ken, pá lyá za to kon,
ahol szép ered mé nye ket ér nek el. 

Mint kitűnik, a fog lal ko zá sok né ha kö zös té mát dol goz nak fel. Elő for dul, hogy a
ki rán du lá so kat, előadá so kat vagy já té kos ve tél ke dő ket kö zö sen szer vez zük, hi-
 szen a fej lesz té si te rü le tek (he lyes énkép, ki fe je ző ké pes ség, lo gi kai gon dol ko dás
stb.) is át fe dik egy mást. Rend sze re sek a kö zös ség for má ló ren dez vé nyeink, ame-
 lyek szer ve zé sé be a szü lő ket is be von juk, mert fon tos nak tart juk a csa lá dok kal
fenn tar tott kap cso la tot. Ta nu lóink ezen al kal mak kor egyé ni vagy cso por tos
pro duk ció kon ke resz tül mu tat hat ják be, mi ben te het sé ge sek.

Nyá ri tá bo rok

Nyá ri tá bo raink na gyon nép szerűek, gyak ran elő for dul, hogy más te le pü lé sek -
ről is át jár nak ta nu lók. Át la gos lét szá munk egy-egy tá bor ese tén 30–50 fő. Rend-
 sze re sek a sport-, szín ját szó, kézműves és ter mé szet já ró tá bo rok. Fog lal ko zá -
sain kat úgy ál lít juk össze, hogy a gya kor la ti te vé keny sé ge ket össze köt jük
is me ret szer ző előadá sok kal vagy tánc ház zal.



122
End rő di Zol tán né

A tá bo rok ban gyak ran vesszük igény be volt diák jaink, elis mert szak em be rek
se gít sé gét. Töb ben vé gez nek művészeti ta nul má nyo kat, egyikőjük ke ra mi kus, a
Népművé sze tek If jú Mes te re. Szín ját szó tá bo runk ban két szí nész ta ní tot ta a fia -
ta lo kat, Gás pár And rás és Ba lázs Ág nes. A tá bor zá ró be mu ta tó nak (A Pál ut cai
fiúk) igen nagy si ke re volt. 



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te lek

Sza kos el lá tott sá gunk 100%-os. Ok ta tó-ne ve lő mun kán kat kiegé szí ti két szak-
 pe da gó gus, akik a ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók fej lesz té sét is vég zik. Te het -
ség fej lesz tő szak vizs gát 1 pe da gó gu sunk tett. Is ko lánk va la mennyi pe da gó gu sa
ré sze sült va la mi lyen – legalább 30 órás – te het ség gon do zó to vább kép zés ben.
Tan tes tü le tünk ben még ket ten szak vizs gáz tak más te rü le te ken és hár man ve het -
tek át a hon vé del mi mi nisz ter től II. osz tá lyú Hon véd ele mért ki tün te tést az is ko -
lá ban fo lyó, tör té nel mi ha gyo má nyok ra épü lő mun ká ju kért. 

Tár gyi fel té te lek

Ta nu lóink ál lan dó ak tív fő sze rep lői a te le pü lés kul tu rá lis és sport éle té nek. Ta-
 nul má nyai kat nyu godt kö rül mé nyek kö zött, tá gas, ren de zett épü let ben foly-
 tat hat ják. A sza ba di dős és sport te vé keny sé gek kitűnő hely szí ne az is ko lá hoz
tar to zó, több szin ten el he lyez ke dő tá gas udvar és egy bi tu me nes, va la mint egy
sa la kos fu tó pá lyá val sze gé lye zett sport pá lya. A hűvösebb év sza kok ban a test-
 ne ve lés fog lal ko zá sok hoz azon ban csak két ki sebb tor na szo ba áll ren del ke zé -
sünk re.

Is ko lánk fel sze relt sé ge át la gos nak mond ha tó. Szá mí tó gép par kunk  fo lya -
 matos felújí tás ra szo rul. Mun kán kat nyel vi la bor és egy internethasználatot 
biz to sí tó is ko lai könyv tár is se gí ti. A fog lal ko zá sok esz köz igé nyeit tér ké pek,
szak köny vek, mul ti mé diás esz kö zök, vi deo fil mek, dia so ro za tok és a művészeti
te vé keny sé gek hez szük sé ges kel lé kek elé gí tik ki. A te het ség fej lesz tő fog lal ko zá -
sok je len tős ré sze gya kor la ti jel legű és a sza bad ban zaj lik, a fent leír tak sze rint.

Pén zü gyi fel té te lek

A prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges anya gi fe de ze tet több for rás ból biz to sít -
juk:

• Mád Köz ség Ön kor mány za ta beépí tet te a min den ko ri költ ség ve tés be a
prog ram fenn tar tá sát, tá mo gat ja a rend sze res be vá lo ga tó és nyo mon kö ve -
tő mé ré se ket, va la mint a kon fe ren ciák, szak mai ta nács ko zá sok meg szer ve -
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zé sét és a pe da gó gu sok to vább kép zé sét. A pol gár mes ter és a képviselőtes-
tület fon tos nak tart ja a ta nu lók fej lesz té sét, mun ká ra ne ve lé sét, pá lya -
orien tá ciós fel ké szí té sét. A gyer me kek szá má ra biz to sí tott egye di le he -
tőségek, a szé les körű fej lesz tő prog ram, s ez zel pár hu za mo san a szü lők
elé ge dett sé ge nagy mér ték ben se gí ti a la kos ság hely ben ma ra dá sát és az is-
 ko la lét szám meg tar tá sát. 

• Je len tős se gít sé get nyúj ta nak az egy re szé le sebb kör ben meg je le nő pá lyá -
za tok és to vább kép zé sek, ame lyek kel biz to sí ta ni tud juk prog ram jaink kö-
 ré nek ál lan dó bő vü lé sét, fo lya ma tos fej lesz té sét, pe da gó gu saink szak mai
fel ké szü lé sét és a ta pasz ta lat cse rét.

• A te le pü lés vál lal ko zói szí ve sen és rend sze re sen tá mo gat ják is ko lán kat, el-
 ső sor ban szak mai tu dá suk kal (előadá sok, gya kor la ti be mu ta tók), tár gyi
esz kö zök kel (dia ve tí tő, vi deo le ját szó, ka me ra, tévé, fény ké pe ző gép, mul ti -
mé diás esz kö zök, köny vek, ven dég fo ga dás kel lé kei), de ese ten ként anya gi
hoz zá já ru lás sal is (dí jak ala pí tá sa, tan ter mek be ren de zé se).

A fent em lí tett for rá sok biz to sít ják prog ra munk szá má ra az aka dály ta lan
működést, pe da gó gu saink fo lya ma tos kép zé sét és a prog ram ál lan dó bő ví té sét.
Is ko lánk ban nem jel lem ző az el ván dor lás. Elő for dul, hogy el köl tö zés után más
te le pü lés ről is vissza jár nak ta nu lóink.



EGYÜTTMŰKÖDÉS

Mint az a te het ség gon do zó prog ram fen ti leírá sá ból is lát ha tó, a kül ső szak em -
be rek kel va ló part ner sé gi há lónk igen szé les. Az aláb bi te rü le tek mindegyi kén
ren del ke zé sünk re áll nak szak em be rek:

• sző lé szet-bo rá szat (nagy szá mú, • hely tör té net
kiemel ke dő szak te kin tély) • iro da lom

• me teo ro ló gia • új ság írás
• er dé szet • ze ne
• vad gaz dál ko dás • táncművészet
• nö vény is me ret • kép zőművészet
• mé hé szet • szín ház
• ter mé szet vé de lem • egy ház tör té net
• hul la dék fel dol go zás • ha gyo mány őr zés (he lyi 
• bá nyá szat szo ká sok, nép da lok, mon dák)
• geo ló gia • vi lág örök ség (zsi na gó ga).
• tör té ne lem

Ez azt je len ti, hogy nagy lét szám ban von tunk be mun kánk ba ci vil szer ve ze te ket,
vál lal ko zó kat, művé sze ket és kü lön bö ző szak em be re ket, akik ko ráb ban rit kán
vet tek részt a fia ta lok fej lesz té sé ben, de an nál szí ve seb ben vál lal ták ezt a felada -
tot és ír ták alá az együttműködési megál la po dást.

Kap cso la tunk és együttműködésünk a te het ség gon do zó prog ram bein dí tá sa
óta tart, part ne reink kö re pe dig fo lya ma to san bő vül, egy re töb ben vesz nek részt
a mun ká ban a te le pü lé sen kí vül ről, sőt ha tá ron túl ról is. 

Mint azt már em lí tet tük, a Deb re ce ni Egye tem Pe da gó giai–Pszi cho ló giai
Tan szé ke tel jes mér ték ben fi gye lem mel kí sé ri fej lesz tő mun kán kat, mun ka ter -
vün ket, fej lesz té si te rü le tein ket. Ve ze tő pszi cho ló gu suk min den év ben el vég zi a
be vá lo ga tó és nyo mon kö ve tő mé ré se ket és a ta nács adást. Rend sze re sen tá jé koz -
tat ja a szü lő ket a mé ré si ered mé nyek ről és ta ná csot ad a to váb bi fej lesz tés ér de -
ké ben. A szü lők öröm mel fo gad ják a szak mai vé le ményt, és ma xi má lis part ne rei
az is ko lá nak és a prog ram nak.

A Deb re ce ni Egye tem és a sze ren csi Pe da gó giai Szak szol gá lat pszi cho ló gu sai
to váb bá rend sze re sen tar ta nak ta nu lás-mód szer ta ni, önis me re ti és pá lya orien -
tá ciós tré nin ge ket ta nu lóink szá má ra. (Az eh hez szük sé ges anya gi fe de ze tet pá-
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 lyá za tok út ján igyek szünk biz to sí ta ni.) Prog ra munk in dí tá sá val egyidőben egy
ta nul mány ré sze ként ta nu lóink ze nei ké pes sé geit is fel mér tük. Si ke rült kiszűrni
ki mon dot tan te het sé ges ta nu ló kat, akik egyéb ként nem akar tak ze né vel fog lal -
koz ni. Ja vas la tunk ra azon ban hang sze ren ját sza nak – azóta szép ered ménnyel.

Rend sze re sen lá to ga tunk ha zai kon fe ren ciá kat, több íz ben mi ma gunk is há -
zi gaz dái vol tunk nem zet kö zi előadó kat és ven dé ge ket (pl. Mönks és Renzulli
pro fesszo ro kat) fo ga dó ta nács ko zá sok nak. 2003-ban és 2009-ben szer vez tünk
nem zet kö zi kon fe ren ciát a te het ség gon do zás té ma kö ré ben, va la mint 2006-ban
a mis kol ci kon fe ren cia egyik ki he lye zett hely szí ne vol tunk. Az előadá so kat le he -
tő sé geink mér té ké ben pub li kál juk is. Előadás ra, prog ra munk be mu ta tá sá ra
több íz ben hív tak meg ben nün ket (Tö rök szent mik lós, Tak ta har kány, Tab).

Kap cso lat ban ál lunk né hány, a ma gyar te het ség gon do zás sal fog lal ko zó or  -
szá gos szer ve zet tel, il let ve – mint a Be ve ze tő ben em lí tet tük – csat la koz tunk a
Te het ség pon tok or szá gos há ló za tá hoz, kér tük prog ra munk akk re di tá ció ját,
amely nek so rán ki vá ló mi nő sí tést kap tunk. Kap cso la tot tar tunk több, nem csak a
tér ség hez tar to zó ok ta tá si in téz ménnyel:

• egye te mek (Deb re cen, Mis kolc; Sá ros pa tak – ME Co me nius Ta ní tó kép ző
Fő is ko lai Kar),

• Ne ve lé si Ta nács adó (Sze rencs),
• Pe da gó giai Szak szol gá lat (Mis kolc),
• kö zép is ko lák (Sze rencs, To kaj, Mis kolc, Sá ros pa tak),
• ál ta lá nos is ko lák (Sze rencs, Tak ta har kány, To kaj),
• napköziotthonos óvo da (Mád).

Ta pasz ta lat cse rét foly ta tunk egy szlo vák ál ta lá nos is ko la tan tes tü le té vel is
(Nagyszelmenc – Do bó Ist ván Ál ta lá nos Is ko la), va la mint ál lan dó kap cso lat ban
ál lunk a he lyi ön kor mány zat tal és a képviselőtestülettel, il let ve a szü lői mun ka -
kö zös ség gel és az Is ko la szék tag jai val. Kap cso la tot tar tunk fenn to váb bá:

• a Má di Gyer me ke kért Ala pít vánnyal,
• a sá tor al jaúj he lyi Széptan Művészeti Ala pít vánnyal, 
• a he lyi és a sze ren csi tör té nel mi egy há zak ve ze tői vel, 
• he lyi vál lal ko zók kal (pl.: Mád-Oil Rak tá ro zá si és Szol gál ta tó Kft., Geopro-

duct Kft., Zeominerál Mix Kft., Ferroprofil Kft., Royal Bo rá sza ti Kft., To kaj
Classic Kft., Szepsy Pin ce, Monyók Pin cé szet, Nap ud var Ven dég ház, Úri
Bo rok Pin cé sze te, Ta kács Pin cé szet, Kop pány–For gács Pin cé szet, Bor ba rát
Ma ga zin), 

• művé szek kel (ke ra mi kus, bőrdíszműves, fa fa ra gó, kép zőművé szek, szí né -
szek, ope ra éne kes) és 

• szá mos to váb bi szak em ber rel, akik a prog ram nak szer ves ré szei.



AZ ERED MÉ NYEK MÉ RÉ SE

Mun kánk ered mé nyes sé gét az aláb bi esz kö zök kel/in di ká to rok kal mér jük:
• MIP – mi nő ség irá nyí tá si prog ram kér dő ívei (a tan tes tü let, a diá kok, szü-

 lők, a fenn tar tó és kül ső sze mé lyek kö ré ben) éven te két al ka lom mal,
• a fej lesz tés ben részt ve vő ta nu lók ta nul má nyi ered mé nyei,
• a fej lesz tés ben részt ve vő ta nu lók sze mé lyi ség je gyei nek vál to zá sa (ma ga -

tar tás, mun ka mo rál, mo ti vá ció, ta nu lá si szo ká sok),
• ta nul má nyi, műveltségi és te het ség gon do zó ver se nyek ered mé nyei (he lyi,

kör ze ti, me gyei, or szá gos),
• diák pá lyá za tok ered mé nyei,
• ta nu lók be mu tat ko zá sa, előadá sa kü lön bö ző he lyi és kör ze ti ren dez vé nye -

ken (vers, drá ma, ze ne, tánc),
• vissza jel zé sek a fel lé pé sek ér té ke lé sé ről (szó ban, saj tó, mé dia),
• a vég zős ta nu lók fel vé te li ará nya (át la go san 80%-uk érett sé git adó kö zép is -

ko lá ban foly tat ja ta nul má nyait),
• a to vább ta nu ló fia ta lok kö zép is ko lai ered mé nyei (ez a nyo mon kö ve tés nek

is ré sze),
• a he lyi vál lal ko zók fe lénk irá nyu ló fi gyel me és tá mo ga tá sa.



A PROG RAM BÓL KI KE RÜ LŐK NYO MON KÖ VE TÉ SE

A nyo mon kö ve tés két for má já ról fen tebb már szól tunk: egy részt a te het ség-ta -
nács adás alap ját kép ező éven kén ti fe lül vizs gá lat is egy faj ta nyo mon kö ve tés,
más fe lől az ered mény in di ká to rok kö zött sze re pel tet tük diák jaink kö zép is ko lai
to vább ta nu lá sá nak nyo mon kö ve té sét. Ezenfelül azon ban diák jaink fel sőbb fo -
kú ta nul má nyait is nyo mon kö vet jük, vissza hív juk őket ren dez vé nyeink re, fel-
 kér jük őket zsűrizésre, a ren dez vé nyek le ve ze té sé re. 

Mint a prog ram leírá sá nál em lí tet tük, több haj da ni ta nít vá nyunk tar tott már
előadást vagy fog lal ko zást a te het ség gon do zó prog ram ke re té ben. Rend sze re sen
se gí tik mun kán kat a nyá ri tá bo rok ban is (tánc ház, kézműves fog lal ko zá sok ve-
 ze té se, ze nei be mu ta tók, ter mé szet vé del mi előadások stb.). Ők pél da kép ként is
fon tos sze re pet ját sza nak a sze mé lyi ség fej lesz tés fo lya ma tá ban.



A PROG RAM KOM MU NI KÁ LÁ SA

Fon tos nak tart juk, hogy mun kán kat és ta nu lóink ered mé nyeit a meg fe le lő kö-
 rök ben megis mer jék, hi szen a kül ső part ne rek től hasznos vissza jel zé se ket kap-
 ha tunk, ame lyek alap ján szük ség sze rint iga zod ha tunk az igé nyek hez. Ezen kí vül
a ta nu lók nak is mo ti vá ló erőt je lent, ha ered mé nyeik nem ma rad nak ti tok ban.
A kom mu ni ká ció aláb bi faj táit vesszük igény be:

• A te le pü lés la kos sá gá nak kép új ság ban szá mo lunk be a hó nap ese mé nyei -
ről, ered mé nyei ről, prog ram jai ról (ha vi rend sze res ség gel).

• A képviselőtestület fe lé féléven te össze fog lal juk ered mé nyein ket, fej lesz té si
ter vein ket. (A tes tü le ti ülés ről vi deo fel vé tel ké szül, ame lyet a he lyi té vé ben
le ve tí te nek.)

• Min den év ben nyílt na pot szer ve zünk a szü lők ré szé re.
• Szak mai nyílt na pon mu tat juk be prog ra mun kat az ér dek lő dő ok ta tá si in-

 téz mé nyek pe da gó gu sai nak, szak em be rei nek.
• Na gyobb ese mé nyeink, fon to sabb ered mé nyeink be mu ta tá sá hoz a saj tót is

igény be vesszük (Sze ren csi Hí rek, Észak- Ma gyaror szág, Te het ség).
• Hon la pun kon nyo mon kö vet he tő min den prog ra munk (www.madisuli.hu).
• Le he tő sé geink sze rint szak mai be mu ta tót, kon fe ren ciát szer ve zünk, ahol

min den ér dek lő dő be te kin tést nyer het mun kánk ba. Eze ket anya gi ke re -
tünk mér té ké ben pub li kál juk is.

• El fo gad juk a meg hí vá so kat más te het ség na pok ra, ahol prog ra munk be-
 mu ta tá sát ké rik.

• Több tan óránk ról ké szült vi deo fel vé tel, amely a pe da gó gus kép zés se géd -
anya ga lett.





BE VE ZE TÉS

A Messzehangzó Te het sé gek Ala pít vány 2008 feb ruár já ban, ma gán kez de mé -
nye zés re jött lét re. Kül de té se kez de tek től fog va a hosszú tá vú esély te rem tés a 
rá szo rult te het ség ígé re tek szá má ra: kiu tat ad ni és te rem te ni azok nak, akik ön-
 ma guk tól nem tud nak felemel ked ni, hogy te het sé gük a ki tel je se dés út ján in dul -
has son el. 

Mi vel ala pít vá nyunk ön ál ló mód szer ta ni szer ve zet ként működik, ren del ke -
zik mind az zal a ru gal mas ság gal és át jár ha tó ság gal, amely a mo dern kor te het -
ség gon do zá sá val szem ben igény ként fel me rül. Az is ko lán kí vü li te het ség gon do -
zó prog ram is sok kal na gyobb le he tő sé ge ket biz to sít az új utak fel fe de zé sé re,
kiala kí tá sá ra, meg va ló sí tá sá ra. Er re nagy szük ség is van, hi szen az új kor új ki hí -
vá so kat je lent az ok ta tás szá má ra is. A mai gyer me kek már az elő ző ge ne rá ciók -
tól kü lön bö ző kép ze tek kel és attitűdökkel ren del kez nek az is ko lát és a ta nu lást
il le tően, ezál tal a ha gyo má nyos ta ní tá si mód sze rek és az eh hez kap cso ló dó ta ná -
ri sze re pek egy re ne he zeb ben be fo gad ha tóak szá muk ra. Így pél dául na gyon fon-
 tos a pe da gó gu si meg kö ze lí tés vál toz ta tá sa ah hoz, hogy a te het ség gon do zás si-
 ke res le gyen. 

A cél cso port ra, az elér ni kí vánt cél ra, a te het ség se gí té si te rü let re, a re gio ná lis
le fe dett ség re és a cé lok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges felada tok ra vo nat ko zóan dön-
 té sein ket ala pos hely zet ér té ke lést kö ve tően hoz tuk meg, fi gye lem be vé ve a ha zai
te het ség se gí tés hely ze tét ko rosz tá lyon ként, tér sé gen ként, té ma te rü le ten ként, kü-
 lö nös te kin tet tel a szak mai–mód szer ta ni tar ta lom erős sé gei re és gyen ge sé gei re. 

Ala pít vá nyunk 2008 de cem be re óta re giszt rált Kistérségi Te het ség pont,
amely tag ja a Ma gyar Te het ség se gí tő Szer ve ze tek Szö vet sé gé hez tar to zó Ma gyar
Gé niusz Prog ram nak, s 2010- ben a szer ve zet kiérdemelte az Akkredotált Kiváló
Tehetségpont címet. Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy 2011. április
9-én megrendezésre kerülő Első EU Tehetségnapon prezentálhattuk Alapítvá-

Krassói Ka ro la

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 
(Bu da pest)
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nyunk tevékenységét. Kistérségi Te het ség pont ként Bu da pes ten és kör nyé kén
vég zünk te het ség azo no sí tó, te het ség-ta nács adó, te het ség gon do zó és há ló zat épí -
tő te vé keny sé get, il let ve se gít jük, koor di nál juk más, ez zel fog lal ko zó in téz mé -
nyek mun ká ját. 



CÉL JAINK ÉS ALAP EL VEINK

A Messzehangzó Te het sé gek Ala pít vány cél ja szo ciá li san hal mo zot tan hát rá nyos
hely zetű, 3–5. osz tá lyos (9–12 éves), ál ta lá nos is ko lás, sport ban vagy komp lex
művé sze tek ben te het ség ma got mu ta tó gyer me kek azo no sí tá sa, fel ka ro lá sa és te-
 het sé gük ki bon ta ko zá sá nak té rí tés men tes se gí té se. A prog ra munk ba be vá lo ga -
tott diá kok mind nyá jan sú lyos anya gi prob lé mák kal küz dő kö zeg ből ér kez nek,
ame lyet még te téz a szü lők ala csony is ko lá zott sá ga, a mun ka nél kü li ség, a sok-
 szor 3-4 főt meg ha la dó nagy csa lá dos stá tus és az egye dül ál ló szü lők je len tős 
szá za lé ka. 

A lét bi zony ta lan ság, a sok fe lé megosz ló fi gye lem és a sok szor ez zel pá ro su ló
sze re tet hiány nem ked vez a te het ség ki bon ta ko zá sá nak. Ép pen ezért a szo ciá lis
kö rül mé nyei miatt ne héz élet hely zet ben lé vő te het sé gek a tár sa da lom egyik leg-
 sú lyo sabb prob lé mák kal küz dő ré te gét kép vi se lik. A tá mo ga tó csa lá di hát tér
szin te cso dák ra ser ken ti a be fo ga dót, az ez zel el len té tes szü lői hoz záál lás azon-
 ban el sor vaszt hat ja a kez de mé nye zé se ket. Saj nos nem igaz az a vé le lem, hogy a
te het ség majd utat tör ma gá nak. Sok szor a sze mé lyi ség „tö rik” be le, és for dul a
könnyebb út, a ki sebb el lenál lás fe lé. A te het ség nek nem egy szerű a ki bon ta ko -
zás fe lé ve ze tő út ja, hi szen ener giabe fek te tést, idő rá for dí tást igé nyel, to váb bá a
si ker és a ku darc vál ta ko zó ér zé sé nek fel dol go zá sá val, a kör nye zet ve gyes fo gad -
ta tá sá val is meg kell küz de nie. 

Te het ség gon do zói mun kánk ban eb ből adó dóan el sőd le ges szem pont nak
tart juk a sze mé lyi ség megerő sí té sét, a sze re tet tel jes, biz ton sá got nyúj tó lég kör
kiala kí tá sát, ame lyek mel lett a gyer mek egyé ni igé nyei hez, ér dek lő dé sé hez, fej-
 lett sé gé hez mér ten spe ciá lis ké pes sé gei nek a fej lesz té sét is el le het vé gez ni. 

Egy komp lex te het ség fej lesz tő prog ram nak en nek meg fe le lően al kal mas nak
kell len nie a sze mé lyi ség fej lesz té sé re, az önér té ke lés erő sí té sé re, il let ve a spe ciá -
lis ké pes sé gek felis me ré sé re és fej lesz té sé re is. Az elő zőek mel lett fon tos a krea ti -
vi tás ki bon ta koz ta tá sa, hi szen e nél kül nincs iga zán ön ál ló, al ko tó te vé keny ség.
A ki tar tást, sok gya kor lást igény lő te het ségki bon ta koz ta tó fo lya ma tot a mo ti vá -
ció erő sí té sé vel le het nagy ban se gí te ni. 

A te het ség fej lesz tő prog ra mok kiala kí tá sá nál te hát fon tos fi gye lem be ven ni 
• a gyer mek erős ol da lá nak, azaz a spe ciá lis ké pes sé gé nek a fej lesz té sét,
• a gyen ge ol dal fej lesz té sét, amely sok szor je len ti az ala csony ön ér té ke lést, a

biz ton ság ér zet hiá nyát,
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• a meg fe le lő lég kör biz to sí tá sát, amely ben a gyer mek fel sza ba dul tan tud te-
 vé keny ked ni, to váb bá 

• gon dos kod ni kell a pi he nés, a fel töl tő dés szük ség le té nek kielé gí té sé ről is.

E cé lok eléré sé hez éven te két te het ség gon do zó tá bort tar tunk, men to ri te vé -
keny ség gel tá mo ga tott ösz tön díj rend szert biz to sí tunk, és egyéb, év köz ben zaj ló
te het ség gon do zó prog ra mo kat szer ve zünk, nagy szá mú ön kén tes be vo ná sá val.
Az ösz tön díj rend szer hez kap cso ló dó men to ri te vé keny ség és a Te het ség Aka dé -
mia ke re tein be lül meg va ló su ló pe rio di kus, év kö zi te het ség gon do zó prog ra mok
a hosszú tá vú te het ség gon do zás kö ve tel mé nyei nek is meg fe lel nek. Mun kánk so -
rán alap ér té keink nek a szakmaiságot, hitelességet, fenntarthatóságot és a kap-
csolatépítést te kint jük. Kö zös fe le lős sé günk, hogy hagy juk-e el kal lód ni a rá szo -
ru ló te het sé ge ket, vagy se gí tünk meg ta lál ni ön ma gu kat, ezen be lül cél jai kat,
felada tai kat.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

A te het ség azo no sí tás alap el vei

A te het ség azo no sí tás nál el ső szá mú felada tunk, hogy meg ha tá roz zuk, kit tar-
 tunk te het ség nek. Fel fo gá sunk sze rint a te het ség nem csak ké pes ség, ha nem egy
sa já tos attitűd, egy vi lág hoz va ló hoz záál lás is. A te het ség rit ka ság, ez az alapja.
Min den ki nek le het nek jó ké pes sé gei, a te het ség hez azon ban va la mi olyan több-
 let kell, amely a sze mé lyi ség ből árad. A te het sé ges em ber so kol da lúan kö ze lí ti
meg a vi lá got, ami krea ti vi tás nél kül nem le het sé ges. 

Az Ala pít vány a sport és a komp lex művé sze tek ké pes ség te rü le te ken meg-
 mu tat ko zó te het ség ma got mu ta tó gyer me kek kel fog lal ko zik. A te het ség gon do -
zó prog ra munk ba be ke rü lés alap kri té riu ma a te het ség ígé re ten kí vül a szo ciá li -
san hát rá nyos hely zet. A te het sé gek felis me ré sét il le tően fon tos szem pont nak
tart juk azt is, hogy nem min den te het sé ges gyer mek te het sé gét fe dik le az is ko lai
tan tár gyak. Nem min den te het ség ké pes az is ko lai el vá rá sok nak ele get ten ni.
A mai ma gyaror szá gi is ko lai ok ta tás ban fő leg a bal agy fél te ke hasz ná la tát ké rik
szá mon. Ugyanak kor a szociokulturálisan hát rá nyos hely zet ben élő gyer me kek -
nél a bal agy fél te kés gon dol ko dá si mó dok nem ala kul nak ki ma gas fo kon. Ők
alap ve tően a jobb agy fél te ke hasz ná la tá ra szo cia li zá lód tak. To váb bá szá mol -
nunk kell a rej tőz kö dő te het ség gel, il let ve az alul tel je sí tő te het sé gek kel is, hi szen
sok olyan rá szo rult, te het sé ges gyer mek él, aki nek a legkörültekintőbb vizs gá la -
tok so rán sem fe dez het jük fel azon nal a te het ség mag ját. Még sem zár ha tók ki a
po ten ciá lis te het ség ígé re tek kö ré ből, hi szen le het, hogy az adott kö rül mé nyeik
miatt mi nő sül nek „meg bú vó te het ség nek”. Mindezek re fi gye lem mel kri té rium -
rend sze rün ket az aláb biak sze rint ala kí tot tuk ki.

Szo ciá lis hát tér re vo nat ko zó kri té riu mok
A szo ciá li san hát rá nyos kö rül mé nyek mu ta tóit nem a tör vé nyi sza bá lyo zás sze-
 rint előírt for má ban és tar ta lom mal vizs gál juk. Né ze tünk sze rint a rá szo rul tak -
nak nem a tel jes kö re vesz igény be se gélyt, vi szont sok szor olya nok is él nek ez zel
a le he tő ség gel, akik nek a rá szo rult sá ga meg kér dő je lez he tő. Ez ok ból nem a szo-
 ciá lis osz tá lyok nyil ván tar tá sát, ha nem a pe da gó gus és a szü lő egy be hang zó nyi-
 lat ko za tát vesszük ala pul a kö vet ke ző ka te gó riák alap ján. A csa lád ne héz anya gi
hát te re miatt a sze gény, mélyszegény ré teg be tar to zik, és
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• va la me lyik szü lő szen ve dély be teg ség ben szen ved vagy rend sze res pszi chi-
át riai ke ze lés alatt áll, és/vagy

• va la mely szü lő egye dül vagy nagy szü lők vagy más ro kon ne ve li a gyer me -
ket, és/vagy

• fo gya ték kal élő test vér rel, csa lád tag gal él egy ház tar tás ban, és/vagy
• nagy csa lá dos (mi ni mum há rom egy ház tar tás ban élő, 18 éven alu li test-

 vér),
• alacsony iskolázottság.

Te het ség re vo nat ko zó kri té riu mok
A te het ség fel mé ré se so rán alap ve tően ké pes sé gek re, is me re tek re, egyes sze mé -
lyi ség jel lem zők re, a krea ti vi tás szint jé re, va la mint az ér dek lő dés te rü le tén je-
 lent ke ző több let re fókuszálhatunk. Te het ség kri té riu maink alap ján be vá lo gat ha -
tó az a gyer mek, aki nek
(1) sze mé lyi sé ge so kol da lú, nyi tott, nem je len tő sen traumatizált,

(2) mo ti vált,

(3) krea tív, to váb bá

(4) te het ség te rü le te alap ján, amely a sport ban vagy a művé sze tek ben mu tat ko zik
meg, 
• a sport te rü le tén a ko rosz tá lyi át lag hoz ké pest kiemel ke dő sport be li ké pes -

sé gek kel ren del ke zik (mozgásműveltsége, koor di ná ció ja és fi zi kai ál la po ta
kiemel ke dő mér té ket mu tat), tes ti és szel le mi ak ti vi zál ha tó ság és mo ti vált -
ság jellemzi;

• a művé sze tek te rü le tén, va la mely művészeti ág ban (ének, ze ne, tánc, iro da -
lom, kép zőművészet) a ko rosz tá lyi át lag hoz ké pest kiemel ke dő tel je sít -
ményt mu tat.

A tá bor ba va ló be vá lo ga tás mód szer ta na

Alap fi lo zó fiánk sze rint mi nél több for rás ból szer zünk a gyer mek re vo nat ko zó
in for má ció kat, an nál meg bíz ha tóbb az azo no sí tás ered mé nye. Az ob jek tív és a
szub jek tív tar tal mú adatgyűjtéshez szük sé ges vizs gá la ti anya gok el ké szí té sét
gon dos ter ve zés előz te meg. A Je lent ke zé si la pot és a ki töl ten dő tesz tet is ele mez -
tük elő ze te sen, egy teszt fá zis so rán. 

A szo ciá li san hát rá nyos hely zetű te het sé ge ket el ső sor ban Bu da pes ten és a
von zás kör ze té be tar to zó, hát rá nyos hely zetű ré giók ban ke res sük. Az Ala pít vány
ta go za tos ál ta lá nos is ko lák igaz ga tóit ke re si fel a pá lyá za ti fel té te lek is mer te té sé -
vel és a je lent ke zé si cso mag átadá sá val, amely tar tal maz za mind a pe da gó gu sok
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ál tal ki töl ten dő Adat la pot, mind a szü lők ál tal ki töl ten dő Je lent ke zé si la pot, va-
 la mint az Ala pít vány te vé keny sé gé ről szó ló bro sú rát is.

Pe da gó gu si vé le mény
Tud juk, hogy a pe da gó gu sok, fő leg az ál ta lá nos is ko la al só ta go za tos ta ní tói,
szin te a nap egé szét a gyer me kek kel töl tik, ők még iga zán lát ják, hogy mi lyen a
gyer mek kör nye ze te, és mi re ké pes a sze mé lyi sé ge, ké pes sé gei alap ján. Bi zal -
mun kat a te het ség azo no sí tás nál el ső lé pés ként be lé jük he lyez zük. Az ő ja vas la -
tai kat, vé le mé nyü ket vár juk, amely nek ob jek tív ele mei tar tal maz zák a gyer mek
spe ciá lis te het sé gé re uta ló tel je sít mé nyé ről (ver se nye ken va ló ered mé nyes ség -
ről) és az is ko lá ban mu ta tott tel je sít mény ről szó ló be szá mo lót; szub jek tív ré szé -
ben pe dig a pe da gó gus köz li a sa ját vé le mé nyét a gyer mek te het ség ígé re té vel
kap cso lat ban, il let ve be nyo má sait, ta pasz ta la tait, meg lá tá sait a csa lád anya gi és
egyéb szo ciá lis hát te ré re vo nat ko zóan.

Azon ban, mi vel min den pe da gó gus más sze mé lyi ség, más tu dás sal, ta pasz ta -
lat tal, ér ték rend del és megíté lé si ké pes ség gel bír (a sze mé lyes szim pá tia és an ti -
pá tia vo nat ko zá sait nem is érint ve), egyértelmű, hogy csu pán a pe da gó gu sok vé-
 le mé nyé re nem le het tá masz kod ni. 

Szü lői vé le mény
A szü lők től vár juk a ki töl tött Je lent ke zé si la po kat, ame lye ken az élet kö rül mé -
nyeik re, ne héz sé geik re és a gyer mek ered mé nyei re, ér dek lő dé sé re, sza ba di dős
te vé keny sé gei re is rá kér de zünk. A szü lők szin tén be szá mol nak a gyer mek ered-
 mé nyei ről, és el mond ják vé le mé nyü ket a gyer mek te het sé gé vel és a csa lád szo -
ciá lis hely ze té vel kap cso lat ban. A vé le mé nyek szub jek ti vi tá sá ról so kat elárul a
csa lád ál tal ki töl tött Je lent ke zé si lap és a pe da gó gus ál tal mel lé kelt Adat lap ösz-
sze ve té se.

Teszt írás
A sze mé lyes meg kér de zé se ken felül a te het ség azo no sí tás ban az ob jek tív vizs gá -
lat sem ma rad hat el. A tesz tek kü lö nö sen azért fon to sak és iz gal ma sak, hi szen a
pá lyá zat elő ző lép cső jéig a gyer mek csak egy „pa pír da rab” volt. A teszt írás so rán
min den ki vel sze mé lye sen ta lál ko zunk. Kü lön ér de kes ség ként meg fi gyel he tő,
hogy a tá bor ba el ju tott, ki vá lasz tott gyer me kek kö zül so kan már a teszt írás kor
meg vil lan tot tak va la mit a sze mé lyi sé gük ből. A tesz tek má sik nagy elő nye, hogy
ez az el ső al ka lom, ami kor nem egy kül ső sze mély nyi lat ko zik a gyer mek ről, ha -
nem ő ma ga tud ja sze mé lye sen be mu tat ni a ben ne lé vő mély sé ge ket és ma gas sá -
go kat. Fi gye lem mel kell azon ban len ni ar ra, hogy az írá sos for ma nem ked vez az
alul tel je sí tők nek, a na gyon te het sé ge sek nek és a krea tí vok nak. A teszt anya gun -
kat ezért kom bi nál tuk több raj zos feladat tal, amely ben a krea tív feladat-megol -
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dá si le he tő sé gek is he lyet kap tak. A fel mé ré se ket min den eset ben az is ko lák ban,
az adott is ko lá ból az összes je lent ke ző vel vé gez zük, az Ala pít vány mi ni mum egy
kép vi se lő jé vel, egy tan órán ke resz tül. 

A tesz te ket a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem Pszi cho ló giai In té ze te ál lít -
ja össze min den vizs gá lat hoz, az Ala pít vány célkitűzéseihez iga zod va. Írá sos for-
 má ban kér dez zük meg a gyer mektől, ő miben érzi tehetségesnek magát, az ér-
 dek lő dé si kö rét, rá kér de zünk az el múlt egy év ben tör tént rend kí vü li csa lá di
ese mé nyek re, a csa lá di, ba rá ti és is ko lai kap cso la tai nak mi nő sé gé re, az ér zel mei -
re, tu laj don sá gai ra és a me ta mor fó zistesz tet is ki töl tet jük a pá lyá zók kal. A raj zos
tesz tek ben a gyer me kek nek le he tő sé gük van vá lasz ta ni két ne héz sé gi fo ko za tú
feladat kö zül, kiegé szí té ses és ön ál ló áb rá zo lá si feladat is sze re pel, amely egyút tal
kéz ügyes sé gü ket és vi zua li tá su kat is mé ri. A raj zos felada to kat Sinkó Ist ván, a
GYÍK Műhely ve ze tő je, fes tőművész, egye te mi ta nár biz to sí tot ta szá munk ra. 

A tesz tek kiér té ke lé se nyo mán ka pott ada tok alap ján a szél ső sé ges ér ték tar -
to mány ba tar to zó gyer me kek ről kü lön jel lem zés ké szül.

Hely zet gya kor la tok
Hely zet gya kor la to kat csak a művészeti tá bor ba je lent ke ző, tesz tet ki töl tő gyer-
 me kek kel vég zünk. A sporttá bor ba je lent ke zők nél a sport ered mé nyek, il let ve a
test al ka ti adott sá gok sok kal egyértelműbbek, mint a komp lex művészeti tá bor ba
je lent ke zők ese té ben vizs gált össze te vők.

A hely zet gya kor la tok so rán össze tett szem pon tok sze rint vizs gá ló dunk, egy-
 részt a sze mé lyes meg fi gye lés nagyszerű le he tő sé gét fel hasz nál va ele mez zük a
gyer me kek sze mé lyi sé gé ben lé vő do mi nan ciá kat, más részt a te het ség ma gok
meg csil la ná sát. A vizs gá lat so rán elő re meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján ki-
 dol go zott Adat lap se gí ti a meg fi gye lé sek rög zí té sét. A vizs gá lat ve ze tő és az ada-
 tok rög zí tői is dön tően ön kén te sek ből áll nak, akik pe da gó gus, drá ma pe da gó gus
és pszi cho ló gus vég zett ség gel ren del kez nek.

Ér té ke lés
A be vá lo ga tás ról a szo ciá lis rá szo rult ság ra és a sze mé lyi ség re vo nat ko zó ada tok
alap ján, a sú lyo zás ra vo nat ko zó szem pon tok fi gye lem be vé te lé vel szak mai tes tü -
let dönt. A tes tü let pe da gó gus ból, pszi cho ló gus ból, művész ből, spor to ló ból és az
Ala pít vány ügy ve ze tői ből áll. A te het ség gon do zó tá bor ba va ló be ke rü lés hez a
szo ciá lis ne héz sé ge ket és a te het ség mu ta tó kat 50-50%-ban vesszük fi gye lem be. 

A ki vá lasz tá si fo lya mat ered mé nyé ről írás be li ér te sí tést kap nak a rész vé telt
nyert gyer me kek csa lád jai és az adott is ko la is. A tá bor kez de te előtt a szü lő ket
szü lői ér te kez le ten tá jé koz tat juk a tud ni va lók ról, amely nek idő tar ta ma alatt a
gyer me kek ta lál koz hat nak azok kal az ön kén te sek kel és a töb bi ki vá lasz tás ra ke-
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 rült gyer mek kel, akik kel a tá bor so rán együtt lesz nek, il let ve íze lí tőt kap nak a te-
 het ség gon do zó já té kos fog lal ko zá sok ból.

Azok a gyer me kek, akik nek a szo ciá lis hát rá nya eset leg nem annyi ra je len tős,
azon ban te het sé get mu tat nak, vagy a te het sé gük még nem iga zán lát szik, azon-
 ban a kö rül mé nyei sú lyo san hát rá nyo sak, ún. vá ró lis tá ra ke rül nek. Ez azt je len ti,
hogy ha va la ki a biz to san uta zók kö zül vissza mond ja a rész vé te li szán dé kát, a
vá ró lis tán sze rep lők kö zül lép elő re va la ki. Az ed di gi ta pasz ta la tunk alap ján a
vá ró lis tá sok nak kö zel 30%-át el tud juk vin ni a tá bo rok ba. 

Az is mer te tett mód szer az in for má ciók szé les kö ré re ala poz za a ki vá lasz tást, a
té ve dés le he tő sé gét azon ban még így is ma gá ban hor doz za, hi szen tel je sít mé nye
min den ki nek a pil la nat nyi ál la po tát tük rö zi (kon cent rált ság, mo ti vált ság, trau -
ma stb.). Ép pen ezért a vizs gá la ti mód sze re ket nem egy idő pont ban al kal maz -
zuk, a teszt és a hely zet gya kor la tok kö zött kö rül be lül egy hó nap te lik el. Így a
gyer me kek nek le he tő sé gük nyí lik több szi tuá ció ban és több idő pont ban is meg-
 mu tat ni ön ma gu kat, a táborban további megfigyelés és felmérés zajlik a tehet-
ségre, személyiségre vonatkozóan. Az ösztöndíjasok körében folyamatos vissza-
csatolás történik. 

Az ösz tön dí ja sok ki vá lasz tá sá nak me ne te

Az ösz tön dí ja sok a Messzehangzó Te het sé gek Ala pít vány szer ve zé sé ben lét re -
jött sport és művészeti te het ség gon do zó te ma ti kus tá bo rai ban részt  ve vő is ko lás,
te het sé ges, s egy ben szo ciá li san rá szo rult gyer me kek kö zül ke rül nek ki vá lasz -
tás ra. Min den év ben, min den tur nus ból legalább egy gyer mek  nye ri el a dí jat. 

El ső for du ló
A dí ja zott gyer mek ki vá lasz tá sá nál az aláb bia kat vesszük fi gye lem be:

• szo ciá li san hát rá nyos hely zet mér té ke (a Je lent ke zé si la pon és az Adat la -
pon sze rep lő ada tok össze ha son lí tá sa)

• te het ség mé rés ered mé nye:
– Sportte het ség mé rés: eg zakt fel mé rés ké szí té se ar ról, hogy a gyer mek a

sport mely te rü le tén és mi lyen mér ték ben mu tat a ko rosz tá lyá hoz ké-
 pest kiemel ke dő tel je sít ményt. Mód szer: Hungarofit fi zi kai ál la pot fel -
mé rő teszt.

– Művészeti te het ség mé rés: a kiér té ke lés hez az Ala pít vány fi gye lem be ve -
szi a gyer mek sze mé lyi ség ér té ke lé si tesz ten mu ta tott írá sos és raj zos
anya gait, a tá bor alatt ké szí tett rajz pá lyá za ti mun ká kat, al ko tá so kat, va-
 la mint a műhelyekben való részvételét.
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• Az írá sos és raj zos gyermekkérdőív ered mé nyei nek fi gye lem be vé te le a
művészeti te het sé gen túl a sze mé lyi ség, ter helt ség stb. vo nat ko zás ban;

• Az ön kén tes írá sos vé le mé nyek ér té ke lé se a tá bo ri ta pasz ta la tok alap ján.
(Min den, a gyer me kek kel szo ro san kap cso lat ban le vő ön kén tes írá sos vé-
 le ményt ké szít a hoz zá tar to zó gyer me kek ről a megadott szem pon tok alap-
 ján. Az elő re el ké szí tett kér dő ívet gyer me ken ként kü lön kell ki töl te ni.)

Az el ső kör ben az a tá bo ron ként 3-3 kis gyer mek ke rül ki vá lasz tás ra, akik a fen ti
szem pon tok alap ján a leg ma ga sabb pont szá mot érik el. 

Má so dik for du ló

Eb ben a for du ló ban már csak az a 3-3 gyer mek vesz részt, akik az el ső for du ló ból
a leg jobb ered mé nyek kel ke rül tek ki. A mi nél tel je sebb körű dön tés ho za tal hoz
az Ala pít vány fi gye lem be ve szi az osz tály fő nö kök és a szak kör ve ze tők, sport kör -
ve ze tők és/vagy test ne ve lő ta ná rok szak vé le mé nyét a szo ciá lis hely zet és a te het -
ség tár gyá ban. A ki vá lasz tás so rán cé lunk a gyer mek csa lá di kör nye ze té nek kö-
 ze leb bi megis me ré se, va la mint a sport ösz tön dí jas ese tén spe ciá lis tehetségszűrő
vizs gá lat el vég zé se.

Az Ala pít vány a csa lád lá to ga tás so rán a gyer mek szo ciá lis hely ze té ről fel mé-
rést vé gez. A 3-3 ki vá lasz tott kis gyer mek csa lád ját fel ke res ve ta pasz ta la tot szer-
 zünk ar ról, ho gyan íté lik meg a szü lők a sa ját anya gi hely ze tü ket, a gyer mek te-
 het sé gét. Mi ben és mennyit tud tak ed dig sa ját erő ből ten ni a gyer mek
te het sé gé nek ki bon ta koz ta tá sáért. Fon tos nak tart ják-e azt, hogy fej lesszék és le-
 he tő sé gek hez jut tas sák gyer me kü ket. A csa lád lá to ga tás so rán a csa lád tá jé koz ta -
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tást kap az ösz tön díj jal já ró le he tő sé gek ről és a te het ség gon do zás le het sé ges út jai -
ról is.

Az Ösz tön díj Bi zott ság a má so dik for du ló ta pasz ta la tait össze gez ve hoz za
meg a dön té sét a dí ja zan dó gyer me kek ről.



TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS 

Ta pasz ta la taink sze rint a szü lők kö zül egy re töb ben igény lik a gyer me kük fej-
 lesz té sé vel kap cso la tos kon zul tá ció kat, a te het ség fej lesz tés le he tő sé gei ről va ló
szé le sebb körű tá jé ko zó dást. Ez a te het ség fej lesz tés ki me ne te le szem pont já ból is
ked ve ző, hi szen a szü lő po zi tív, ér dek lő dő, mo ti vált hoz záál lá sa nél kül na gyon
ne héz a te het ség gon do zó mun kát ered mé nye sen vé gez ni. Ala pít vá nyunk je len -
leg az ösz tön díj ra je lölt és az ösz tön dí jas gyer me kek csa lád jai szá má ra nyújt te-
 het ség-ta nács adást, de a ha té ko nyabb te het ség gon do zói mun ka ér de ké ben a jö-
 vő ben sze ret nénk szé le sí te ni és mé lyí te ni ez irá nyú te vé keny sé gün ket is.

Ta nács adó te vé keny sé günk hely szí ne az ala pít vá nyi iro da, vagy csa lád lá to ga -
tás al kal má val az adott csa lád ott ho na. No ha ahány csa lád, annyi megol dás ra vá -
ró egyé ni hely zet, mégis azt mond hat juk, hogy leg gyak rab ban az aláb bi kér dé -
sek me rül nek fel: 

• Mi ben te het sé ges a gyer mek?
• Ha si ke re ket ér el va la mi lyen spe ciá lis te rü le ten, va jon jó he lyen van-e, ele-

 gen dő mi nő ségű, mennyi ségű-e a fej lesz tés?
• Va la mi ben te het sé get mu tat, de még sem ar ra a te rü let re jár fej lesz tés re, ha -

nem amit az is ko lai le he tő ség kí nál. Mi a megol dás?
• In gye nes/fi ze tős kü lön fog lal ko zá sok. Med dig bír ja a szü lő az anya gi ter he -

ket?
• Az is ko la nem jó, a sport kör vi szont csak ott működik jól, mit te gye nek?

A sze mé lyes ta nács adá sok al kal má val lát hat juk, hogy nincs egye dül üd vö zí tő
megol dás, a le he tő sé gek sok szor meg ha tá roz zák a vá lasz tan dó vagy vá laszt ha tó
utat. A te het ség-ta nács adást az aláb bi főbb pon tok men tén vé gez zük: 

– Min den ösz tön díj ra je lölt gyer me ket meg lá to ga tunk csa lá di kör nye ze té -
ben, ahol kör nye zet ta nul mányt vég zünk és a szü lők nek te het ség-ta nács -
adást tar tunk. (Dá tum és esetszám: 2008-ban 3 fő, 2009-ben 8 fő, 2010-
ben 11 fő, össze sen 22 gyer mek és csa lád ja.) 

– Az Ala pít vány a ta nács adást ki tud ja egé szí te ni anya gi és men to ri se gít -
ség gel, ame lyet az ösz tön díj rend szer be épí tett be le. 

– Fel ku ta tunk spe ciá lis ké pes sé ge ket fej lesz tő műhe lye ket, ame lyek ben ja-
 va sol juk az adott te het sé ges gyer mek egyéni te het ség gon do zá sá nak foly-
 ta tá sát. 
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– Az ösz tön dí jat el nyert gyer me kek szü lei vel rend sze res kon zul tá ció zaj lik.
(Dá tum és esetszám: 2009-ig 4 fő, 2010-től 8 fő, 2011-től 9 fő.)

– A csa lá di tá mo ga tás tel jes hiá nyá nak meg ta pasz ta lá sá nál az is ko lai osz-
 tály fő nök kel egyez tet ve ala kí tunk ki fej lesz té si stra té giát. 



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

A Messzehangzó Te het sé gek Ala pít vány (META) az is ko lán kí vü li te het ség fej -
lesz tés ke re té ben fog lal ko zik a rá szo ru ló te het sé gek kel. Prog ram ját a komp le xi -
tás jel lem zi, amely el ső sor ban a sze mé lyi ség fej lesz té sé re irá nyul, és emel lett va-
 ló sít ja meg a spe ciá lis (ze nei, vi zuá lis-tér be li, tes ti-ki nesz te ti kus) ké pes sé gek
fej lesz té sét. Cél cso port ját a szo ciá li san hal mo zot tan hát rá nyos hely zetű, a sport-
 ban és/vagy a művé sze tek ben te het ség ígé ret nek te kint he tő, 9–12 éves, ki sis ko lás
ko rosz tály ké pe zi, il let ve az aláb biak ban is mer te tett Ösz tön díj Prog ram a ki vá -
lasz tott gyer mek 14 éves ko ráig tart. 

A Prog ram köz pon ti ele me a nyá ri tá bo roz ta tás, a sport (bár mely sport ág 
te rü le té ről) és a komp lex művészeti (tánc, ze ne, ének, kép zőművészet, pró za,
szín ját szás) te het ség gon do zó tá bo raink ban. A tá bo rok 5 nap já nak prog ram já -
ban el ső sor ban cso por tos te het ség gon do zás va ló sul meg, ha son lóan kis cso por -
tos, év kö zi tehetségműhe lyek hez. Emel lett, men to ri prog ram mal kiegé szí tett ösz-
 tön dí jaink ke re té ben egyé ni te het ség gon do zást is meg va ló sí tunk. A META
Ván dor Ösz tön dí ja a cso por tos te het ség gon do zá son már meg mu tat ko zó te het -
ség ígé re tek szá má ra nyújt egyé ni te het ség fej lesz té si le he tő sé get, míg az Út ra va ló
Ösz tön díj a te het ség orien tá ció ban se gít. Az Ala pít vány a Messzehangzó Te het ség
Aka dé mia lét re ho zá sa ál tal kí ván ja egy ség be fog lal ni a tel jes te het ség gon do zó
prog ra mot, amely a te het ség ki bon ta ko zá sát mé lyen be fo lyá so ló, szűkebb kör-
 nye zet fej lesz té sé nek, in for má lá sá nak ér de ké ben is je len tős lé pé se ket kí ván ten -
ni a csa lá dok, pe da gó gu sok, ön kén te sek kép zé sé vel és a csa lá di na pok szer ve zé -
sé vel. Te het ség gon do zó te vé keny sé günk kü lön bö ző for máit az aláb biak ban
rész le te sen be mu tat juk.

Mód szer ta ni ala pok a cso por tos te het ség fej lesz tés ben

Tel jes fej lesz tő te vé keny sé gün ket át hat ja a komp le xi tás el ve, és ezen belül a gaz-
 da gí tás, a pro jektmód szer, de emel lett fi gyel met for dí tunk a gyer me kek ön diffe -
ren ciá lá sá nak le he tő sé gé re is (ki mit vá laszt). 
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Komp le xi tás
Prog ra munk komp le xi tá sá nak meg nyil vá nu lá si te rü le tei a kö vet ke zők:

• a te het ség te rü let től füg gően komp lex művészeti vagy komp lex sport fog lal -
ko zá sok,

• a sze mé lyi ség re és a ké pes sé gek re is ki ter je dő fog lal ko zá sok (műhe lyek,
csa lá dok, drá ma pe da gó gia),

• in ter disz cip li ná ris té ma fel dol go zás: „Ku ta tók a hon fog la lás nyo má ban”
(a tá bor ke re té ben),

• szer teága zó in for má ció szer zés (ása tás, sze mély től, könyv ből, ro vás írás ból,
szá mí tó gép-hasz ná lat út ján meg sze rez he tő in for má ció),

• több fé le fej lesz tő mód szer öt vö zé se (pro jekt szerű, pro jekt, stra té giai já té -
kok),

• szer ve ző dés be li sokszínűség (egyén, csa lád, tá bor tel jes kö zös sé ge, műhe -
lyek, csa pa tok),

• komp lex gon dol ko dás (nem csak au to ma ti kus vég re haj tás).

Gaz da gí tás
A gaz da gí tást el ső sor ban a gyer me kek ben rej lő ké pes sé gek fej lesz té sé re al kal -
maz zuk. Tá bo raink ban szám ta lan le he tő sé get kí ná lunk a gyer me kek nek ar ra,
hogy ké pes sé gei ket pro duk tí van hasz nál ják, ezál tal a mély ség ben tör té nő gaz da -
gí tás le he tő sé gét biz to sít juk szá muk ra, míg a „Ku ta tók a hon fog la lók nyo má -
ban” té ma kör le he tő sé get nyújt a már ta nult ta na nyag komp lex rend szer be fog-
 la lá sá ra és az ér dek lő dé sük nek meg fe le lő spe ciá lis in for má ciók és ta pasz ta lok
meg szer zé sé re, a tar tal mi gaz da gí tás ré sze ként. A fel dol go zás so rán a Renzulli-
modellből az ál ta lá nos fel fe de ző él mé nyek le he tő sé gét te remt jük meg a gyer me -
kek szá má ra. Az is me re tek újszerű fel dol go zá sá nak szin tén ked vez a té ma vá -
lasz tás, amely a ku ta tás tel jes ver ti ku mát ma gá ban fog lal ja. A fog lal ko zá so kat, a
felada tok vég re haj tá sát a gyer me kek több nyi re 7 fős cso por tok ban, csa lá dok ban
vég zik. Ez biz to sít ja szá muk ra a sze mé lyes bá nás mó dot, az adott feladat ra va ló
ér zel mi rá han go ló dást, és le he tő sé get nyújt a kész sé gek fej lesz té sé re. Fon tos nak
tart juk, hogy a gaz da gí tás so rán az ön diffe ren ciá lás ra mi nél na gyobb le he tő sé -
get biz to sít sunk pél dául a műhely mun ká ban vagy a stra té giai já té kok el ké szí té -
sé ben.

A gaz da gí tó te het ség fej lesz tő te vé keny ség elő nye, hogy míg a tan terv sze rin ti
ta nu lás so rán a ta nu ló az is ko lai osz tá lyá ban ma rad, vagyis az élet kor szem pont -
já ból ho mo gén cso port ban ta nul, ad dig a gaz da gí tó cso port ban egy ké pes sé gek
men tén szer ve ző dő kö zös ség ben fej lő dik. 
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Pro jektmód szer
Mi vel prog ra munk ban tan tárgy tól füg get len te het ség fej lesz tést va ló sí tunk meg,
eh hez el ső sor ban a pro jekt szerű és a pro jektmód szert al kal maz zuk. A mód szer
lé nye ge, hogy meg vál toz tat ja a ta nár-diák kap cso la tot, az in terak ció stí lu sát, mi -
vel a ta nár és a diák kö zö sen ol da nak meg felada to kat, fel hasz nál va az ad dig ta-
 nul ta kat. 

A mód szer elő nye a szo cia li zá ció elő se gí té se, a kom mu ni ká ció fej lesz té se, to-
 váb bá a ha gyo má nyos ok ta tá si hely zet től el té rő, szo kat lan for mai ele mek miatt
rend kí vü li le he tő sé get nyújt a te het ség ki bon ta koz ta tá sá ra. 

A művészeti tá bor ban pro jektmód szer rel meg va ló sí tott műhely fog lal ko zá -
so kon ugyanak kor meg mu tat koz nak a mód szer ne héz sé gei is. Meg fi gyel he tő,
hogy az el ső al ka lom mal a gyer me kek és a pe da gó gu sok is szo kat la nul ér zik ma-
 gu kat a szi tuá ció ban. Amíg a pe da gó gus nem tud rá han go lód ni az új faj ta sze-
 rep vál la lás ra, ad dig elő for dul hat rend bon tás, una lom, mert egyes gyer me kek
nem tud nak mit kez de ni az zal a szi tuá ció val, hogy nem kap nak konk rét, azon-
 nal tel je sí ten dő felada tot. A kez de ti ne héz sé ge ken át jut va azon ban meg fi gyel he -
tő, hogy a kö zös gon dol ko dás és al ko tás mi lyen ko hé ziós erő, mennyi él ményt,
gon do la tot, hány fé le kom mu ni ká ciós hely ze tet és ön fel tá rá si mó dot ered mé -
nyez. 

Tá bo roz ta tás

Prog ra munk ke re té ben éven te két te het ség gon do zó tá bort szer ve zünk a sport és
a komp lex művé sze tek te rü le tén. A tá bo rok öt na po sak és té rí tés men te sek.
A részt ve vő gyer me kek bé relt au tó busszal utaz nak a tá bor ba, to váb bá biz to sít va
van szá muk ra na pi öt szö ri ét ke zés, für dő szo bás szál lás hely, te het ség gon do zó
prog ra mok, va la mint tá bo ri sap ka és pó ló. A 2008–2010-es évek ben a sporttá -
bor ban össze sen 105-en, a művészeti tá bor ban (2009 és 2010) 70-en vet tek részt.
A részt ve vők kö zött a hát rá nyos hely zetűek ará nya 100%, a hal mo zot tan hát rá -
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nyos hely zetűeké 96%, a ki sebb ség hez tar to zók ará nya 28% volt, a fiú-lány arány
pe dig 40–60%-on ala kult. 

A tá bo ri ke re tek le he tő vé te szik, hogy já té kos for má ban tá gít suk a gyer me -
kek ér dek lő dé si kö rét, bő vít sük is me re tei ket, se gít sük po zi tív ön ér té ke lé sü ket,
te ret ad junk krea ti vi tá suk nak, fejlesszük és fej lőd je nek spe ciá lis ké pes sé geik.
Min den nap egy örök ér vényű üze ne tet hor doz, amely re az az na pi mon dák, fel-
ada tok épül nek. A felada to kat a gyer me kek krea ti vi tá suk nak, ké pes sé geik nek
meg fe le lően kü lön bö ző mó do kon old hat ják meg.

A tá bor tel jes prog ram ja az is ko lán kí vü li te het ség gon do zás célkitűzéseit
tart ja szem előtt. A tá bor ban töl tött hét prog ram jai egy sa já tos ívet ír nak le.
A gyer me kek „va la hon nan” ér kez nek, így be kell ve zet ni őket a tá bor vi lá gá ba; és
„va la ho va” ha zaér kez nek, így tud ni kell őket vissza ve zet ni is. 

A kö zös ség be in teg rá ló dást két cso port szer ve ző elv is se gí ti: a kis cso por tok -
hoz tar to zás a „csa lá dok”-ban va ló sul meg, ahol két „csa lád fő” (kol lé ga) se gí ti a
tá bor la kó kat, a na gyobb kö zös sé get pe dig a tel jes tá bo ri kö zös ség gel kö zös te vé -
keny sé gek kép vi se lik. 

A tá bo ron be lü li „csa lád” kiala kí tá sát azért is tart juk na gyon fon tos nak, mert
a tá bor ba ér ke ző gyer me kek 65%-a egy szü lős csa lád ból ér ke zik, így leg több nek
nincs po zi tív ta pasz ta la ta a csa lád fo gal má ról. A tá bor ban 7 gyer me kes „csa lá -
do kat” al ko tunk. A csa lá dok nem a ha gyo má nyos csa lád mo dellt, il let ve a ne mi
sze rep vál la lást hi va tot tak mo del lez ni, ha nem a csa lád leg fon to sabb ér té keit kí-
 ván ják köz ve tí te ni: sze re tet, vé de lem, biz ton ság, fi gye lem, tö rő dés, se gít ség, ösz-
sze tar tás. A csa lá dok élén a csa lád fők áll nak: két fő te het ség fej lesz tő ön kén tes,
akik a tá bor ide je alatt a men tor sze re pét töl tik be. A gyer me kek a tá bor ban töl-
 tött 5 nap so rán meg ta pasz tal hat ják re mé nyeink és tö rek vé sünk sze rint a po zi tív
ol da lát egy ilyen szer ve ző dés nek. 

A „csa lá dok ban” a gyer mek össze té tel a nem, az élet kor és a te het ség tí pu sok
sze rint he te ro gén. Min den ki nek a tel jes sze mé lyi anya ga a ve le fog lal ko zó csa lád -
fők szá má ra is mert. A csa lád fők ki vá lasz tá sa a Belbin-féle teszt se gít sé gé vel tör té -
nik. Ar ra tö re ked tünk, hogy a két csa lád fő egy mást kiegé szí tő sze mé lyi ség le-
 gyen. Így a gyer me kek szá má ra is könnyeb ben tud ják meg je le ní te ni az egyé ni
erős sé ge ket, gyen ge sé ge ket, az egy más ra tá masz ko dás, se gí tés pél dá ját. A csa -
lád fők fi gye lem mel kí sé rik a gyer mek sze mé lyi sé gé nek össze te vőit, erős és gyen -
ge ol da lait, a kö zös ség ben el fog lalt he lyét, a kom mu ni ká ció já nak mi nő sé gét,
mennyi sé gét, a felada tok hoz va ló hoz záál lá sát, ta nu lé kony sá gát, va la mint spe ci-
á lis ké pes sé gei nek mi ben lé tét és szint jét. Gyer mek-csa lád tag jaik egyé ni tá bo ri
pro jekt jei ben ak tív sze rep lők, ki fe lé kép vi se lik csa lád ju kat, mi köz ben bel ső mo-
 de rá tor sze re pet is be töl te nek.

A diffe ren ciált fog lal ko zást, az egyé ni bá nás mó dot is eb ben a kis cso por tos
fog lal ko zá si ke ret ben va ló sít juk meg. Az egyén nek is eb ben a for má ban van
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meg nyil vá nu lá si le he tő sé ge, meg mu tat hat ja a ben ne rej lő le he tő sé ge ket, el-
 mond hat ja gon do la tait, cse lek vően for mál hat ja kör nye ze tét. A kis cso port a
tár sa da lom leképeződése is, hi szen az el fog lalt, ki ví vott he lyért, a stá tu sért meg
kell küz de ni. A csa lá don be lül le het nek né zet el té ré sek, vi ták, azon ban ki fe lé
már egy sé get kép vi sel nek a csa lád ta gok. Dön té se ket, pro duk tu mot visz nek a
töb bi tá bor la kó fe lé.

A művészeti tá bor ban spe ciá lis műhe lyek kö zül vá laszt hat nak a gyer me kek,
ahol ké pes sé geik sze rint szer ve ződ ve vég zik a te het ség fej lesz tő te vé keny sé ge ket.
A hét fo lya mán egy kö zös al ko tást hoz nak lét re, beépít ve sa ját el kép ze lé sei ket.
A műhe lyek ben egy hé ten ke resz tül, ho mo gén (azo nos ér dek lő dé si körű és fej lett
kész sé gek kel, ké pes sé gek kel ren del ke ző) cso por tok ban zaj ló al ko tófo lya mat 
zá rá sát és ér té ke lé sét a pro duk tum be mu ta tá sa ad ja. A pro duk ció ját min den
műhely a tel jes tá bor kö zös sé ge előtt mu tat ja be, a si kert taps és ová ció for má já -
ban kap ják a tár sak tól. Min den műhely ve ze tő ezt kö ve tően műhely zá rást tart,
amely ben sze mé lye sen ér té ke li a mun ka mi nő sé gét, a feladat hoz va ló hoz záál -
lást és a csa pat mun kát egyaránt.

A műhe lyek fon tos sze rep lő je a műhelyvezető, aki sze re pet vál lal az ál ta la
kép vi selt műhely felada tai nak ter ve zé sé ben és ki vi te le zé sé ben. Felada ta, hogy a
csa lá dok vagy a spe ciá lis műhe lyek szá má ra fog lal ko zá sokat tartson pro jekt -
mód szer rel. Gon dos ko dik ar ról, hogy az ál ta la ve ze tett prog ram for mai lag és
tar tal mi lag ma gas szín vo na lú és igé nyes le gyen. A prog ra mok so rán mo ti vál ja és
a hát tér ből tá mo gat ja a gyer me kek mun ká ját, va la mint fi gye li és „re giszt rál ja” a
leg te het sé ge seb bek te vé keny sé gét, hogy a tá bor vé gén ja vas la tot tud jon ten ni az
ösz tön díj ra je lölt sze mé lyé re. 

A fent fel so rolt szem pon tok mel lett na gyon fon tos nak tart juk az ér ték köz ve -
tí tést és a gyö ke rek fel mu ta tá sát, így tá bo ri prog ra munk ba a hon fog la lás ko rá -
nak át fo gó megis mer te té sét is beépí tet tük. Az ál ta lá nos is ko lás al só ta go za tos
gyer me kek nek már van a hon fog la lás ról is me ret anya guk, hi szen ezt a kort ta-
 nul ják ezek ben az idők ben, de a tá bor ban nem is a le xi ká lis tu dást kí ván juk elő-
 tér be he lyez ni. Cé lunk, hogy komp lex, gya kor la tias ké pet kap ja nak ar ról az idő-
 ről, a hon fog la lók élet ve ze té sé ről, szo ká sai ról. 

A tá bo rok to váb bi kö zös jel lem zői:
• A META már megala ku lá sa kor lel kes, ön kén tes szö veg író és ze ne szer ző

se gít sé gé vel el ké szí tet te a tá bor „him nu szát”. A gyer me kek ezt az el ső nap-
 tól az utol sóig kört al kot va, ké zen fog va, ze nei alá fes tés sel éne ke lik. Min-
 den es te ez zel fe je ző dik be.

• A sár kány emb lé ma, amely az Ala pít vány lo gó ja, amely ki fe je zi az ol tal mat,
se gít ab ban, hogy böl csek ké és meg fon tol tak ká, cél tu da to sak ká le gyünk, és
min dig fel fe lé tö re ked jünk. 
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• A tá bor tánc min den év ben az ak tuá lis té má nak meg fe le lően ké szül el. A fő
szem pont azon ban min den év ben meg ma rad. Kis szer ve ze ti egy sé gek ből
in dul ki és a tánc vé géig fo lya ma to san szer ve ző dik körré, nagy össze fo gás -
sá, amely az össze tar to zást, az egy sé get köz ve tí ti. A ze nei alap a ma gyar
nép ze né re épül.

• A csa lá dok nak sa ját in du ló ja vagy ver se, zász ló ja és jur tá ja van, amely a ki-
 sebb, zár tabb cso port hoz va ló tar to zást, kö tő dést köz ve tí ti.

• Min den gyer mek az el ső na pon egy név jegy kár tyát ké szít ma gá nak sár-
 kány for má ra, amely re ma gya rul és ro vás írás sal is felír ja a ne vét. Az ön kén -
te sek már ilyen név kár tyák kal a nya kuk ban vár ják az ér ke ző ket.

Nyá ri Te het ség gon do zó Sporttá bo rok 
A sport te rü le tén meg mu tat ko zó te het ség az élet már ko rai sza ka szá ban kitűnik.
A 9–12 éves ko rosz tály a moz gás ta nu lás „fény ko ra”. A moz gá sos spe ciá lis te het -
ség gon do zás hoz szük sé ges, hogy a gyer mek idő ben ta lál koz zon az zal a te vé -
keny ség gel, amely ben te het sé ges. En nek meg fe le lően az ál ta lá nos kép zés nek 
so kol da lú nak kell len nie, hogy ki de rül hes sen a te het ség.

A META ál tal szer ve zett sporttá bo rok nem edző tá bo rok. A kü lön bö ző
sport ágak ból kí vá nunk so kol da lú megis me rést nyúj ta ni a gyer me kek nek, emel-
 lett a fog lal ko zá sok az együttműködési kész ség és a kö zös sé gi szem lé let fej lesz té -
sé re is le he tő sé get biz to sí ta nak. 

A tá bor tel jes prog ram ját egy szak mai tes tü let al kot ta meg, iga zod va a kis-
 gyer me kek élet ko ri sa já tos sá gai hoz, sport ban nyúj tott kiemel ke dő ké pes sé -
geik hez. A sporttá bor ban a szin te már el fe le dett ősi já té kok is meg je len nek a
pa let tán a szám ta lan ügyes sé gi, tér be li stra té giai já ték mel lett. Ezenfelül a sze-
 mé lyi ség épí tő ele mek, mint pél dául a re kesz épí tés, a lo vag lás vagy akár az íjá-
 szat is meg ta lál ha tó. Az ak ti vi tá sok meg fe le lő di na mi ká ja, in ten zi tá sa fon tos
szem pont, jut idő a tes ti és szel le mi re ge ne rá ló dás ra és fej lő dés re egyaránt. 

A sporttá bor cél ja és felada ta:
• spe ciá lis sport be li kész sé gek, ké pes sé gek felis me ré se és fej lesz té se,
• a sze mé lyi ség komp lex fej lesz té se (cso por tos és egyé ni feladat vég zés, kom-

 mu ni ká ció, szo cia li zá ció, erő pró ba),
• in ter disz cip li ná ris té ma fel dol go zás (a hon fog la lás ko rá nak megis me ré se

me sék és ha gyo má nyok fölele ve ní té sé vel, stra té giai já té kok kal, a drá ma pe -
da gó gia esz kö zei vel, moz gá sos já té kok kal, ver se nyek kel, mon dák és me sék
se gít sé gé vel, „ku ta tá si” mód sze rek kel, dal lal, tánc cal, kvízjá té kok kal, kéz-
műves fog lal ko zás sal)

A sporttá bor ban két fé le stra té giai já ték is he lyet kap. A tér be li já ték elő re kiala kí -
tott. A gyer me kek nek a sza bá lyo kat, a felada tot be tart va kell vég re haj ta ni a tá bor
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te rü le té re ter ve zett já té kot. A já ték el ne ve zé se: „Ró ka va dá szat”, „Por tya”. A táb -
lás stra té giai já ték el ké szí té se pro jektmód szer sze rint zaj lik. A sporttá bor ban a
stra té giai já ték egész hé ten átíve lő ké szí té se kis cso por tok ban, azaz „csa lá dok -
ban” zaj lik. A té ma ki vá lasz tá sá tól a já ték meg va ló sí tá sáig, le ját szá sáig ve zet az
al ko tó fo lya mat, amely nek csúcs pont ját ké pe zi, hogy a töb bi tá bor la kó is sza ba -
don vá laszt va ki pró bál hat ja az el ké szült já té kokat.

A moz gá sos já té kok nem egy spe ciá lis sport ági moz gás anya got je len te nek, ha -
nem olyan felada to kat és já té ko kat, ame lyek se gít sé gé vel komp lex mó don fej-
 leszt he tőek a kész sé gek és a ké pes sé gek. Idetar toz nak: né pi já té kok (gó lya láb,
bot bir kó zás, mé ta), aka dály pá lyák (ha gyo má nyos sport- és ter mé sze tes esz kö -
zök), ügyes sé gi vál tó ver se nyek stb.

A tá bor ban mu ta tott össz tel je sít mény, mo ti vá ció és kö zös sé gi hoz záál lás
alap ján ér het el a gyer mek je lö lést az ösz tön díj ra, amely nek ob jek tív és szub jek -
tív mé rő szá mai ha tá roz zák meg az elért pont szá mot (lásd a te het ség azo no sí tás -
nál).

Nyá ri Te het ség gon do zó Művészeti Tá bo rok 
A művészeti tá bor ba ki vá lasz tott gyer me kek a művészeti ágak szé les kö ré ből ér-
 kez nek. A ki vá lasz tás fi gye lem be ve szi a már fel mu ta tott pro duk tu mot, azon ban
ezt nem egy művészeti ág ban te szi, ha nem ezen a te rü le ten is a komp le xi tás ra 
tö rek szik. Így tá bo raink ban meg ta lál ha tó a szép han gú, ügye sen mu zsi ká ló, jó
szí né szi ké pes sé gek kel bí ró és a re mek kéz ügyes ségű vagy a di na mi ku san tán co -
ló gyer mek is. A te het ség mag meg mu tat ko zá sa sem min denáron kö ve tel mény,
hi szen szám ta lan szor ér zé kel jük a „bú vó pa tak-effek tust”, hogy „va la mi van eb -
ben a gye rek ben”. Fog lal ko zá sain kon pe da gó gu sok, nép tán co sok, művé szek se-
 gí te nek a gyer me kek nek a vál to za tos tech ni kák ki pró bá lá sá ban.
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A prog ra mok se gít sé gé vel elért fel sza ba dult han gu lat al kal mas ar ra, hogy fel-
 szín re hoz za a gyer me kek ben rej lő krea ti vi tást és együttműködő-ké pes sé get.
A szunnya dó ta len tum ki bon ta koz ta tá sa mel lett sze ret nénk le he tő sé get biz to sí -
ta ni ar ra is, hogy a prog ra mok so rán a le he tő leg na gyobb önis me ret re te gye nek
szert. A sport tá bor hoz ha son lóan itt is he lyet kap az az elő re el ké szí tett tér be li já -
ték, ame lyet a gyer me kek nek a sza bá lyo kat, a felada tot be tart va kell vég re haj ta -
niuk.

A művészeti tá bor cél ja:
• spe ciá lis művészeti kész sé gek, ké pes sé gek felis me ré se és fej lesz té se,
• a sze mé lyi ség komp lex fej lesz té se (cso por tos és egyé ni feladat vég zés, kom-

 mu ni ká ció, szo cia li zá ció),
• in ter disz cip li ná ris té ma fel dol go zás (a hon fog la lás ko rá nak megis me ré se

me sék és ha gyo má nyok fölele ve ní té sé vel, stra té giai já ték kal, a drá ma pe da -
gó gia esz kö zei vel, moz gá sos já té kok kal, ver se nyek kel, mon dák és me sék
se gít sé gé vel, „ku ta tá si” mód sze rek kel, dal lal, tánc cal, kvízjá té kok kal, kéz-
műves fog lal ko zás sal).

Ösz tön díj rend szer és men torprog ram

Ösz tön díj rend szer
Te het ség gon do zó prog ra munk egyé ni te het ség gon do zó ré szé nek köz pon ti ele -
me az Ala pít vány Ván dor Ösz tön dí ja, ame lyet elő ször 2008-ban osz tot tunk ki.
A tá bo ri fog lal ko zá sok, együttműködés so rán meg mu tat ko zó sze mé lyi ség- és
te het ség gon do zás alap ján az Ala pít vány 1-1 diák nak egyéni te het ség gon do zó
műhelyt ke res. A te het sé ges gyer mek szá má ra így biz to sí ta ni tud ja a ké pes sé gei -
nek legin kább meg fe le lő fej lesz tést, kiegé szít ve a men to ri tá mo ga tó te vé keny -
ség gel.
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Az ösz tön díj össze ge ma xi mum 100 000 Ft, amely cél zot tan, a dí ja zott gyer-
 mek te het sé gé nek ki bon ta koz ta tá sá hoz szük sé ges mó don ke rül fel hasz ná lás ra,
csak tár gyi fel sze re lés vagy szol gál ta tás vá sár lás cél já ra for dít ha tó. A díj fel hasz -
ná lá sá nak idő tar ta ma a min den ko ri tan év 10 hó na pos idő tar ta ma. 

Az ösz tön díj je lö lés ben részt ve vő 3-3 kis gyer mek au to ma ti ku san rész vé telt
nyer a kö vet ke ző év te ma ti kus tá bo rá ba. A META emel lett min den tur nus ban az
ösz tön dí jat el nye rő kis gyer mek szá má ra mi ni mum egy év idő tar tam ra men tort
vá laszt. 

Az Ösz tön díj Bi zott ság – fi gye lem mel az Ala pít vány pén zü gyi hely ze té re –
megala po zott eset ben ja vas la tot te het az éves idő tar ta mú Ván dor Ösz tön díj ma-
 xi mum 5 évig va ló meg hosszab bí tá sá ra. Ezt ne vez zük Út ra va ló Ösz tön díj nak
vagy Út ra va ló Prog ram nak. 

Így az ösz tön dí jas az ál ta lá nos is ko la be fe je zé séig kap hat tá mo ga tást az Ala-
 pít vány tól, hogy te het sé gét tö ret le nül fej leszt hes se. Ez alatt az idő alatt az alap
ösz tön díj hoz kap cso ló dó le he tő sé gek kö zül vál to zat lan fel hasz ná lá si kri té riu -
mok mel lett meg kap ja min den év ben a 100 000 Ft pénz dí jat és a fo lya ma tos
men to ri se gít sé get is. Az Út ra va ló Prog ram fi gye lem be ve szi és men tor vál tás sal
se gí ti, ha a dí ja zott te het sé ge eset leg más men to ri se gít sé get kí ván az évek so rán.

Men torprog ram
Az Ala pít vány az ösz tön dí ja sok nak se gít meg ta lál ni a leg meg fe le lőbb te het ség -
gon do zó műhelyt, és men to ri tá mo ga tást is nyújt. A men to ri se gít ség nyúj tás sal
kiegé szí tett te het ség gon do zó prog ra munk nem csak a spe ciá lis ké pes sé gek, ha -
nem a sze mé lyi ség komp lex fej lesz té sé re is ki ter jed.

A men tor je len tő sé ge kiemel ke dő azok nál a gyer me kek nél, akik te het sé gük
ki bon ta koz ta tá sá ban nem tá masz kod hat nak nyi tott, se gí tő csa lád ra. Ezek nél a
gyer me kek nél a men tor sze re pe kü lö nö sen felér té ke lőd het. Épp ezért a men tor -
ral szem ben tá masz tott el vá rá saink szi go rúak: 

• Le gyen érett, kie gyen sú lyo zott sze mé lyi ség, aki tü rel mes, nyi tott és gyer-
 mek sze re tő.

• Az adott te rü le ten szak mai lag le gyen rend kí vü li (pl. ének).
• Le gyen el kö te le zett, ne hagy ja ab ba fél úton a vál lalt és rá bí zott felada tot.
• Ren del kez zen pe da gó gus kép zett ség gel, ta pasz ta lat tal, és le gyen jár tas a te-

 het ség gon do zás ban, an nak mód szer ta ná ban.
• Le gyen együttműködő a csa lád dal, a gyer mek kel az is ko lai pe da gó gu sok -

kal és az Ala pít vánnyal.

A men tor felada tai kö zé tar to zik, hogy fel tér ké pe zi a gyer mek te het sé gét,
se gít az erős sé gek ki bon ta koz ta tá sá ban és a gyen ge ol da lak fej lesz té sé ben.
A spe ciá lis (szak mai) se gí tés mel lett fi gyel a sze mé lyi ség pár hu za mos fej lesz té -
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sére, erő sí té sé re is (szo cia li zá ció). Legalább ha von ta egy szer sze mé lyes ta lál ko -
zó ke re tein be lül foly tat te het ség fej lesz tő te vé keny sé get, havi  beszámolót ké-
szít, és egy év el tel té vel pe dig be szá mol a te het ség ala ku lá sá ról (hon nan ho vá
ha ladt az egy év alatt; erő sí tett, gyen gí tett tu laj don sá gok), il let ve ja vas la tot tesz
a to váb bi te het ség gon do zás ra. A men tor ezt a te vé keny sé get ter mé sze te sen a
szü lők kel, a pe da gó gu sok kal és az Ala pít vánnyal szo ro san együttműködve vég -
zi (utób bi együttműködést rész le te sen is sza bá lyoz zuk). 

Év kö zi te het ség gon do zó prog ram

A te het ség gon do zói mun kát csak el kez de ni le het, be fe jez ni so ha sem. A tá bo rok -
ban el kez dett sze mé lyi ség épí tő és kész ség fej lesz tő fo lya ma tot az év köz ben tar-
 tott Te het ség na pon, Csa lá di na pon és a pe rio di kus prog ra mo kon kí ván juk to vább
foly tat ni. A prog ra mok részt ve vői a tá bo runk ban már járt gyer me kek és csa lád -
jaik kö ré ből ke rül nek ki. A gyermek-tehetségfejlesztő programokkal párhuza-
mosan a szülőknek ismeretterjesztő rendezvényeket tartunk. A Családi kör
programsorozatban például a tehetséges gyermek nevelésével együttjáró felada-
tok, nehézségek feldolgozását pszichológus és play-back színház segíti. A prog -
ram tar tók kö re a fel ké szí tett és fel ké szült ön kén te seink ből áll. A prog ra mok spe-
 ciá lis ké pes sé gek sze rint ta go zód nak, azaz a sport és a művészeti beál lí tott sá gú
gyer me kek szá má ra el té rő te het ség gon do zó prog ra mo kat ál lí tunk össze.

A prog ra mok össze té te le dön tő mér ték ben a pro jektmód szer, a stra té giai já -
ték, és a drá ma já ték alap jai ra épül ez eset ben is. A sport ese té ben a fog lal ko zá sok
kiegé szül nek egyé ni és cso por tos ver seny felada tok kal. A komp lex művészeti cso-
 port ban spe ciá lis műhe lyek ben al kot hat nak a gyer me kek. Az egyes gyer me kek,
il let ve a csa lá dok ak ti vi tá sát és a kü lön bö ző prog ra mo kon tör té nő ak tív je len lé -
tét adat bá zi sunk ban re giszt rál juk.

Te het ség Aka dé mia

Legújabb kez de mé nye zé sünk a META ál tal kép vi selt te het ség gon do zó prog ram
fo lya ma tos sá gá nak, szé le sí té sé nek és mé lyí té sé nek a biz to sí tá sát szol gál ja. Cél ja
a fó ku szunk ba ke rült te het sé ges, se gí tő gon dos ko dás ra szo rult ki sis ko lá sok fej-
 lesz té se az ál ta lá nos is ko la vé géig. Az Aka dé mia el ső sor ban a te het ség fej lesz tés
kör nye ze ti té nye zői nek a po zi tív be fo lyá so lá sá ra tö rek szik, e cél ból a pe da gó gu -
sok nak, szü lők nek, ön kén te sek nek kép zé se ket szer vez. Cél cso port ját en nek
meg fe le lően a 3–8. osz tá lyos ta nu lók mel lett szü lők, pe da gó gu sok és ön kén te sek
is ké pe zik. 



A PROG RAM MŰKÖDÉSÉNEK SZE MÉ LYI, 
TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEI

Sze mé lyi fel té te lek

A META Te het ség gon do zó Prog ram sze mé lyi fel té te leit az Ala pít vány szer ve ze ti
felépí té sén és a feladat struk tú rán ke resz tül mu tat juk be. Az Ala pít vány te vé -
keny sé gi kö ré nek meg ha tá ro zá sá ról, a sze mé lyi és a tár gyi fel té te lek mennyi sé -
gé ről és mi nő sé gé ről a Ku ra tó rium dönt, amely nek el nö ke Karagich Ist ván, tag-
 jai Giró-Szász And rás, Cselovszki Ró bert és Wolf Lász ló. Az Ala pít vány nak egy
gaz da sá gi és egy ope ra tív ügy ve ze tő igaz ga tó ja van, előb bi Vígh Mó ni ka, az Ala-
 pít vány te vé keny sé gé nek megál mo dó ja, aki ön kén tes mun ka vál la ló ként vég zi az
Ala pít vány gaz da sá gi irá nyí tá sát, az Ala pít vány ope ra tív ügy ve ze tő igaz ga tó ja,
Krassói Ka ro la pe da gó gus és mar ke ting szak em ber pe dig a szer ve zet gon do la tá -
nak meg szü le té se óta tervezi, szervezi és irá nyít ja az Ala pít vány ke re tei kö zött
fo lyó szak mai te het ség se gí tő mun kát.   

Tá bor ve ze tő mun ka tár sunk Szán tó Szi lárd, aki test ne ve lő ta nár ként és csel-
 gáncs edző ként több mint 10 éve dol go zik a pe da gó guspá lyán. A sport tá bo rok -
ban Andrási Bar na, a művészeti tá bor ban a tá bor kon cep ció já nak kiala kí tá sá ban
is nagy sze re pe ját szó Kál mán Csa ba se gí ti tá bor ve ze tő-he lyet tes ként a mun kát. 

Az Ala pít vány szak mai fej lő dé se, a prog ra mok mennyi sé gi és mi nő sé gi nö-
 ve ke dé se szük sé ges sé tet te a programfelelős poszt be töl té sét. Buj do só Eri ka ma-
 gyar- és nép rajz ta nár szin tén el hi va tott ság ból csat la ko zott az Ala pít vány cél jai -
nak és felada tai nak meg va ló sí tá sá hoz.  

Ala pít vá nyunk mun ka tár sai tu dá suk fo lya ma tos fris sí té se ér de ké ben részt
vet tek:

• Az ÖKA-TÁMOP pá lyá za ta ál tal meg hir de tett 30 órás, akk re di tált ön kén -
tes me nedzs ment kép zé sen, amely nek ta pasz ta la tát az Ala pít vány már a
2010-es ön kén tes me nedzs ment prog ram já ba beépí tet te.

• a Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő ál tal szer ve zett 10–30 órás akk re di tált,
TÁMOP-képzéseken, ame lyek a te het ség gon do zás ak tuá lis, kor szerű kér-
 dé sei vel fog lal koz tak és fog lal koz nak. A te het ség gon do zás mód szer ta ni
kér dé sei mel lett, a te het ség gon do zás sta tisz ti kai alap jai nak té má já val is
fog lal ko zunk.

• Az ELTE két éves Te het ség fej lesz tő Szak ér tő kép zé sén. 
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Ala pít vá nyunk stra té giá já ba tar to zik, hogy nonp ro fit szer ve zet lé vén a felada tok
dön tő ré szét ön kén tes mun ka erő vel ki vi te lez zük. Az ön kén te sek se gít sé gét az
aláb bi te vé keny sé gi kö rök ben vesszük igény be:

• a te het ség gon do zó tá bo rok elő ké szü le ti mun ká la tai ban, le bo nyo lí tá sá ban, 
• a szü lői ér te kez le tek le bo nyo lí tá sá ban, 
• egyéb gyer mek prog ra mok meg tar tá sá ban,
• szük ség sze rint az iro da szer ve zé si mun kák ban. 

Az ön kén te sek ki vá lasz tá sát nagy je len tő ségűnek tart juk mun kánk ban, hi szen
ők prog ram jaink „mun ka vál la lói”. Az ön kén te sek kép vi se lik az Ala pít vány cél-
 jait és szel le mi sé gét a gyer me kek és a tár sa da lom sze rep lői kö ré ben. Ar ra tö rek -
szünk, hogy a te het ség gon do zó prog ra munk hoz csat la ko zó ön kén te sek a te het -
ség gon do zás iránt el kö te le zett és pro jekt szem lé letű ok ta tás ban gon dol ko dó
szak em be rek le gye nek. A ki vá lasz tá si fo lya ma ton po zi tív ered ménnyel részt ve -
vő je lent ke zők kö zül kér jük és ké szít jük fel az ön kén te se ket a tá bo ri felada tok el-
 vég zé sé re. 

Tá bo ron ként 15-15 ön kén tes re van szük ség. Az elő re is mert feladat meg ha -
tá roz za, hogy az ön kén te sek kel szem ben mi lyen el vá rá so kat tá masz tunk, ame-
 lye ket a to bor zá si fel hí vá so kon meg is je le ní tünk. A cél cso port ban 18 éves 
ko rosz tály tól fel fe lé van nak fő leg pe da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, szo ciá lis mun-
 ká sok, mú zeum pe da gó gu sok, mediátorok, bár mi lyen sport vagy művészeti te-
 vé keny sé get foly ta tó vagy ilyen kép zé sen részt ve vő sze mé lyek. 

Az ön kén te sek kel szem be ni el vá rá sok
A hát rá nyos hely zetű, te het sé ges ki sis ko lá sok kal fog lal ko zó fel nőt tek ese té ben
na gyon fon tos a sze mé lyi ség sta bi li tá sa, ma ga biz tos sá ga és te her bí ró ké pes sé ge
mel lett a so kol da lú ság, sokszínűség, ru gal mas gon dol ko dás, a krea ti vi tás. Lé-
 nye ges, hogy po zi tí van áll ja nak a gyer me kek hez, lás sák meg a gyer mek erős sé -
geit, tud ják azo kat meg fo gal maz ni, kiemel ni, il let ve meg di csér ni, tá mo gat ni
őket. Te het sé gük, krea ti vi tá suk megér té sé hez, tá mo ga tá sá hoz fon tos a nyi tott -
ság és a ba rát sá gos kö ze le dé si szán dék. A tá bor jel le ge ugyanak kor meg kí ván ja
az ön kén te sek től azt is, hogy tud ják be leél ni ma gu kat a gyer me kek hely ze té be,
le gye nek já té ko sak. Nagy fo kú em pá tiá val, to le ran ciá val kell hogy ren del kez ze -
nek, hogy e gyer me kek kü lö nö sen ér zé keny sze mé lyi sé gét meg fe le lő mó don
tud ják ér té kel ni, ve zet ni és fej lesz te ni.

Elvárás feléjük, hogy le gye nek meg bíz ha tóak, hi szen a gyer me ke ket na gyon
is ko mo lyan kell ven ni, a ne kik tett ígé re te ket ma ra dék ta la nul be kell tar ta ni,
hogy meg bíz ha tó min tát és tá mo ga tást kap ja nak ön ma guk fej lő dé sé hez. Az em-
 lí tett sze mé lyi ség be li té nye zők mel lett he lyet te sít he tet len a meg fe le lő ru tin a
gyer me kek kel va ló bá nás mód ban. 
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Aki mo ti vá ciót érez, az Ala pít vány Je lent ke zé si lap ját ki töl ti és be kül di, ha a
kiírá sok nak meg fe lelt, cso por tos teszt írá son vesz részt. A tesz tek ki dol go zá sát és
ér té ke lé sét szak mai együttműködő part ne rünk, a KRE Pszi cho ló giai In té ze te
vég zi. Ve lük egyez tet ve dol goz zuk ki az ön kén teski vá lasz tás te ma ti ká ját. A kiér -
té kelt ered mé nyek alap ján hív juk be a je lent ke ző ket az egyé ni in ter jú ra, ahol a
gyen ge és erős ol da lak ra egyaránt ki té rünk, kér dez zük az ön kén tes je löl te ket
mo ti vá ció juk ról és egyéb pa ra mé te rek ről. 

Az ön kén te sek fel ké szí té se, kép zé se
Az ön kén te se ket kép zé sen és csa pat épí tő tré nin gen ké szít jük fel az előt tük ál ló
felada tok ra, ki hí vá sok ra. A 2010-es év ben a Gé niusz Prog ram se gít sé gé vel egy
10 órás akk re di tált kép zés so rán kap tak bő vebb is me ret anya got a szo ciá li san
hát rá nyos hely zetű te het sé gek ről, fi gye lem be vé ve az élet ko ri sa já tos sá go kat. Az
ál ta lá nos ér vényű is me re tek átadá sa mel lett szük sé ges nek érez zük az ala pít vá nyi
és tá bo ri spe ci fi kus ele mek, így az ál ta lunk al kal ma zott mód szer tan megis mer -
te té sét is. Az ön kén te sek szá má ra to váb bá Ön kén tes Ké zi köny vet ké szí tünk,
hogy mun ká juk hoz min den szük sé ges in for má ció ren del ke zé sük re áll jon. A ko -
ráb bi évek ben már jól tel je sí tett ön kén te sek kö zül az Ala pít vány fel ké ri a leg ha -
té ko nyab ba kat, hogy ön kén tes és szak mai ta pasz ta la tuk átadá sá val se gít sék,
mentorálják az úja kat. Az el mé le ti kép zést min den eset ben kiegé szí ti a gya kor -
lat ba va ló átül te tés. A gyer me kek kel va ló diffe ren ciált bá nás mód hoz hoz zá tar to -
zik a gyer me kek sze mé lyi anya gá nak rész le tes megis mer te té se. 

Az el ső ta lál ko zás a töb bi ön kén tes társ sal, a gyer me kek kel és a szü lők kel a
szü lői ér te kez le ten tör té nik meg, ahol min den ki elő re meg be szélt feladat kört lát
el. A prog ra mok kö zös ter ve zé sét né hány ki vá lasz tott ön kén tes se gít sé gé vel vé-
 gez zük, akik va la mely te rü le ten spe ciá lis ké pes sé gek kel ren del kez nek (ze ne,
pró za, tánc, kéz ügyes ség, sport, műsza ki is me re tek stb.). Őket prog ra mos nak ne-
 vez zük, és az adott prog ra mo kért ők vál lal ják a fe le lős sé get. 
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A tá bor utol só nap ján min den ki nek egy ok le vél ben kö szön jük meg a mun-
 ká ját, majd pe dig sze mé lyes ta lál ko zó kon ér té kel jük ki a ta pasz tal ta kat és mon-
 dunk kö szö ne tet a te vé keny sé gért. Az Ala pít vány az év vé gi ön kén tes ta lál ko zón,
va cso rán szin tén kö szö ne tét fe je zi ki az ön kén te sek tel je sít mé nyéért. A kép zé sen
és a csa pat épí tő tré nin gen is a KRE-vel vé gez zük a szak mai együttműködést.

Tár gyi fel té te lek

A prog ram meg ter ve zé sé hez szük sé ges inf ra struk tu rá lis hát te ret az ala pít vá nyi
iro da biz to sít ja az év fo lya mán. A te ma ti kus prog ram meg va ló sí tá sá hoz elen -
ged he tet le nül szük sé ges ok ta tá si fel sze re lé se ket szer ve ze tünk nagy részt sa ját
költ sé gén te rem ti elő, de az évek fo lya mán sok se gít sé get kap tunk az Ala pít vány -
nál ön kén tes mun kát vál la ló pe da gó gu sok tól is, akik sa ját tár gyaik hasz ná la tá val
biz to sít ják a prog ra mok esz köz szük ség le tét. 

A tá bo rok ban zaj ló fog la ko zá sok hely szí nei a Vac kor Vár Er dei Is ko la kü lön -
le ge sen jól fel sze relt ok ta tóter mei és az in téz ményt kö rül ve vő ter mé szet vé del mi
te rü let, ős fás park. Az ösz tön dí ja sok te ma ti kus kép zé sé hez szük sé ges esz kö zö -
ket a min den ko ri te het ség gon do zó szer ve zet és az Ala pít vány ál tal biz to sí tott tá-
 mo ga tás ból a csa lád biz to sít ja. 

Pén zü gyi fel té te lek

Az Ala pít vány ma gán sze mé lyek és cé gek ado má nyai ból és pá lyá za tok ból tart ja
fenn működőképességét.



EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KON FE REN CIA SZER VE ZÉS

Ahogy a te het ség, úgy a te het ség gon do zó sem le het iga zán ha té kony, ha el szi ge -
tel ten vég zi a mun ká ját. Ezért alap ve tő cé lunk együttműködő part ne re ket ta lál -
ni, akik kel te vé keny sé gün ket ha té ko nyab ban, ma ga sabb mi nő ség ben vé gez het -
jük. A há ló za tos együttműködés nél kül to váb bá sem a te het ség azo no sí tó
vizs gá lat költ sé gét, sem a sze mé lyi szük ség le tet nem tud ná ki gaz dál kod ni az
Ala pít vány. Az aláb biak ban elő ször főbb part ne rein ket mu tat juk be, majd az ál-
 ta lunk szer ve zett szak mai kon fe ren cia pa ra mé te reit és üzene tét is mer tet jük.

Együttműködő part ne rek

• Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem
Leg főbb part ne rünk 2008 de cem be re óta a KRE Pszi cho ló giai In té zet Mun ka -
pszi cho ló giai Tan szé ke, amellyel együttműködésünk több fon tos te rü let re is ki-
 ter jed. Ezek: 

(1) Te het ség azo no sí tás

(2) Ön kén te sek ki vá lasz tá sa, fel ké szí té se

(3) Kö zös pro duk tu mok, ezen be lül
a. a „Messzehangzó Te het sé gek – Te het ség gon do zók” kon fe ren cián tar-

 tott előadás az Ala pít vány te het ség gon do zói te vé keny sé gé nek pszi-
 cho ló giai as pek tu sá ról;

b. a KRE-n 15 órás akk re di tált kép zés „Te het ség felis me rés és te het ség fej -
lesz tés” cím mel;

c. ku ta tá si te vé keny ség cél ja fel tár ni mélyinterjúk segítségével az Ala pít -
vány által ösztöndíjban részesített gyer me kek és szüleik viszonyulását,
tapasztalatait a tehetséggel való együttélésről. A kutatás eredménye
2011 májusára várható. 

(4)Csa lád te rá pia: azok nak a csa lá dok nak, ahol a traumatizáltság je len tős, az
Ala pít vány egy 3–5 al ka lom ból ál ló té rí tés men tes te rá piás fog lal ko zás le -
he tő sé gét ajánl ja fel. A meg kér de zet tek ed dig még nem él tek ez zel a le he -
tő ség gel.
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Az egye tem mel kon fe ren cia szer ve zés ben is együttműködtünk. A kon fe ren ciá ról
rész le te seb ben lásd alább. To váb bi együttműködő part ne reink:

• GYÍK Műhely
– az Ösz tön dí jas Prog ra munk ke re té ben 2009 de cem be ré től foly ta tunk

együttműködést; egy művészeti ösz tön dí ja sunk fej lesz té sé vel a GYÍK
Műhely fog lal ko zik,

– a Műhely részt vett az ál ta lunk ren de zett „Messzehangzó Te het sé gek –
Te het ség gon do zók” kon fe ren cián is mint kiál lí tó,

– a gyer mek ki vá lasz tás, te het ség azo no sí tás te rü le tén a raj zos tesz tek ki vá -
lasz tá sát és a ki töl tött, el ké szült anya go kat a krea ti vi tás és a tech ni ka
szem pont já ból Sinkó Ist ván ve ze té sé vel ér té kel tük ki,

– a nyá ri művészeti te het ség gon do zó tá bor ba a GYÍK Műhely egyik kol lé -
gá ja je lent ke zett ön kén tes nek, és má sod ma gá val ve zet te a kép zőművé-
szeti műhelyt.

• Cse pe li Padaván Sportegye sü let – 2009 ja nuár ja óta műkö dünk együtt, egy
sport ösz tön dí ja sunk fej lesz té sé vel ők fog lal koz nak, ka ra te te rü le ten. Az
Egye sü let men to ri te vé keny sé get is biz to sít ösz tön dí ja sunk nak. 

• Hon véd Sportegye sü let – 2009 de cem be re óta műkö dünk együtt, két sport-
 ösz tön dí ja sunk fej lesz té sé vel ők fog lal koz nak, öt tu sa te rü le ten. Az Egye sü -
let men to ri te vé keny sé get is biz to sít ösz tön dí ja saink nak.

„Messzehangzó Te het sé gek – Te het ség gon do zók” kon fe ren cia

A META szer ve zé sé ben 2010. má jus 12-én, Bu da pes ten szer ve zett kon fe ren cia a
Fes te tics Pa lo tá ban (1088 Bu da pest, Pol lack Mi hály tér 3.) ka pott he lyet. Kie-
melt szak mai tá mo ga tó ja volt a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács, a Ma gyar Gé ni-
usz Prog ram és a Ká ro li Gás pár Re for má tus Egye tem, pén zü gyi leg tá mo gat ta az
E. ON, a Gilan Trading Kft. és a BloChamps Capital Kft.

A kon fe ren cia meg ren de zé sé vel az Ala pít vány egy olyan szak mai fó ru mot kí-
 vánt lét re hoz ni, amely a te het ség gon do zás „mos to ha gye re ké vel”, a szo ciá li san
hát rá nyos hely zetű te het sé gek fej lesz té sé vel fog lal ko zik. Cél cso por tun kat a te-
 het ség gon do zás sal fog lal ko zó, az iránt ér dek lő dő el kö te le zett szak em be rek, pe-
 da gó gu sok, pszi cho ló gu sok, gyer mek vé del mi szak em be rek, in téz mé nyek, il let -
ve ci vil szer ve ző dé sek kép vi se lői ké pez ték. Előadóink vol tak: 

• Dr. Gyarmathy Éva (MTA Pszi cho ló giai In té zet, tu do má nyos fő mun ka -
társ), aki el ső sor ban a szociokulturálisan hát rá nyos hely zetű te het sé gek kel
fog lal ko zik Ma gyaror szá gon. Előadá sá ban is a cél cso port sa já tos te het ség -
gon do zói felada tai ról tar tott előadást. Az ő szak mai út mu ta tá sa alap ján
épí tet tük fel a kon fe ren cia prog ram ját.
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• Ko vács né Dr. Nagy Eme se a he jő ke resz tú ri „csodaiskola” te het ség fej lesz tő
mo dell jé ről tá jé koz tat ta a hall ga tó sá got. 

• Dr. Mirnics Zsu zsa (KRE Pszi cho ló gia In té zet) a Messzehangzó Te het sé gek
Ala pít vány te het ség gon do zói te vé keny sé gé nek pszi cho ló giai as pek tu sai ról
tar tott előadást.

• Dr. Cser mely Pé ter (a Böl csek Ta ná csá nak tag ja) nagy örö münk re szin tén
el fo gad ta fel ké ré sün ket, és előadá sá val a töb biek kel együtt emel te a kon fe -
ren cia szak mai szín vo na lát. 

• Raj nai Gá bor (a Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács ala pí tó tag ja) a Te het ség -
pon tok cél já ról, felada tai ról tá jé koz tat ta a hall ga tó sá got. Se gít sé gé vel al-
 kot tuk meg a ke rek asz tal-be szél ge tés esz mei vo nu la tát. 

Az előadá so kat kö ve tő ke rek asz tal-be szél ge tés té má ja „A ma gyaror szá gi te het -
ség gon do zás tár sa dal mi hát te re” volt. A Nagy An na új ság író ál tal mo de rált, 60
per ces be szél ge té sen Dr. Gyarmathy Éva pszi cho ló gus, Varnus Xa vér orgona-
művész, Sza ba di Edit ba lettművész és Kropkó Pé ter triatlonista vet tek részt. 

A kon fe ren cia üze ne tét az aláb bi gon do la tok kal fog lal hat nánk össze: A te het -
sé get mu ta tó gyer mek fej lő dé sé hez, fej lesz té sé hez több té nye ző együtthatása
szük sé ges. A szo ciá li san hát rá nyos hely zetű gyer me kek ese té ben a legel ső, ezál -
tal leg fon to sabb te het ség gon do zó felada to kat is el lá tó kö zeg a csa lád, amely egy
vagy több szem pont ból is sé rült, így te het ség gon do zó felada tát csak rész ben
tud ja el lát ni. Az ok ta tá si rend szer, az in téz mény há ló zat ne he zen bir kó zik a te-
 het sé ges gyer me kek fej lesz té sé ből rá há ru ló felada tok kal, bár ér de mei, kí sér le tei
nem el vi tat ha tóak. 

A hát rá nyos szo ciá lis kör nye zet ből in du ló, te het sé get mu ta tó gyer me kek ese-
 té ben kü lö nö sen fon tos, hogy az ere de ti leg csa lá di felada to kat – oda fi gye lés, le-
 he tő sé gek fel ku ta tá sa, meg te rem té se stb. – a ci vil kez de mé nye zé sek ve gyék át,
ter mé sze te sen szo ros együttműködésben az is ko la rend szer rel, kiegé szít ve an -
nak tel je sít mé nyét. Ily mó don a ci vil szer ve ze tek lánc sze met ké pez nek a csa lád
és az in téz mény rend szer kö zött.



AZ ERED MÉ NYEK ÉR TÉ KE LÉ SE ÉS HA TÁS VIZS GÁ LAT

Az ered mé nyek ér té ke lé se 

A cé lok eléré sé nek mé ré se el ső sor ban kva li ta tív mód sze rek kel tör té nik. Min de -
nekelőtt a tá bor ban el vég zett felada tok, ame lyek az egész he tet átíve lik, konk rét
vissza jel zést ad nak a részt ve vők mo ti vált sá gá ra, ak ti vi tá sá ra, kész sé gei re, 
ké pes sé gei re, a cso port ban va ló hely ze tük re, sze re pük re, a kom mu ni ká ciós
kész sé gük re, a krea ti vi tá suk ra stb. vo nat ko zóan. A prog ram ban ezenfelül in-
 téz mé nye sí tett for má ban is je len van az ér té ke lés, ame lyet az aláb bi sze mé -
lyek/in téz mé nyek vé gez nek:

• Tá bor ve ze tő: Tá bor ve ze tés, szer ve zés szem pont já ból rész le tes ér té ke lés,
ame lyet az Ala pít vány fel hasz nál a kö vet ke ző évi mun ká já nak ter ve zé sé -
hez.

• Programfelelős: A pe da gó giai, ön kén tes szer ve zé si szem pon tok rész le tes
ér té ke lé se, ame lyet az Ala pít vány fel hasz nál a kö vet ke ző évi mun ká já nak
ter ve zé sé hez.

• Ön kén te sek: A tá bor be fe jez té vel egy elő re el ké szí tett, egy sé ges kér dő ívet
kap nak, amely ben rész le te sen ki fejt he tik a ta pasz ta la tai kat, vé le mé nyü ket.
Az Ala pít vány eze ket az in for má ció kat fel hasz nál ja a kö vet ke ző évi tá bor -
szer ve zés ben.

• KRE szak mai elem zés: Meg fe le lő volt-e a tesz tek mennyi sé ge és mi nő sé ge;
az in ter jú hely ze tek, csa pat épí tő tré ning ta pasz ta la tai nak leszűré se; ja vas la -
tok a kor rek ció ra.

• Szü lői kér dő ív: A szü lő ket is min den év ben szon dáz zuk interneten kül dött
elé ge dett sé gi kér dő ív vel, amely nek 20%-os vissza kül dé si mu ta tói van nak.

• Ala pít vány ope ra tív ügy ve ze tő je: Az összes kiér té ke lés elem zé se, kö vet kez -
te té sek le vo ná sa (meg tar tan dó, el ve ten dő, ja ví tan dó).

Az ösz tön díj rend szer ered mé nyei emel lett hosszú tá vú vissza jel zé sei a te het ség-
ki vá lasz tás ban és a te het ség fej lesz tés ben vég zett te vé keny sé günk nek. A Ván dor
Ösz tön díj fel hasz ná lá sá ról a Ku ra tó rium szá má ra éven te összeg zést kell ké szí te ni
a ta pasz ta la tok kal kap cso lat ban, és azo kat is mer tet ni a ku ra tó riu mi ülé sen.
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Ha tás vizs gá lat

Az Ala pít vá nyunk előtt ál ló je len tős feladat a ha tás vizs gá la tok ki vi te le zé se. Min-
 den év ben több mint száz je lent ke zés ér ke zik a tá bo ri he lyek re, mindegyik gyer-
 mek tölt ki tesz te ket, így ha tal mas vizs gá la ti adat hal maz áll a ren del ke zé sünk re,
amely év ről év re nő. Éven te 100 és 200 kö zöt ti nagy ság rend ről be szél he tünk. Re-
 mé nyeink sze rint a vizs gá la ti ered mé nyek se gí te nek a jö vő ben a szak mai mun-
 kán kat – a te het ség azo no sí tást és -fej lesz tést – még ha té ko nyab bá ten ni, ami át-
 fo gób bá te het né te het ség-ta nács adó te vé keny sé gün ket is. A Ká ro li Gás pár
Egye tem mel együttműködve az ada to kat kont roll cso por tos ha tás vizs gá lat tal
ter vez zük fel dol goz ni.

A vizs gá lat cél cso port ját az Ala pít vány mun ká ja ke re té ben már vizs gált ta nu -
lók ké pe zik. A min tá ba egyaránt be le tar toz nak a tá bor ban részt ve vő és a tá bor -
ba bár mi lyen ok ból el nem jö vő te het sé ges ta nu lók, va la mint azok is, akik nem
kü lö nö seb ben te het sé ge sek, de töl töt tek ki tesz tet. El ső sor ban azt vizs gál juk,
hogy az adott gyer mek te het sé ge az el telt idő (1–2 év) alatt fej lő dött-e. Eh hez
kap cso ló dóan ele mez zük, hogy önér té ke lé sük, eset leg sze mé lyi sé gük vál to -
zott-e. A kont roll cso por tos elem zés egyik le he tő sé gét je len ti an nak vizs gá la ta,
hogy akik jár tak tá bor ban és részt vet tek a META-programokban, job ban fej lőd -
tek-e, mint az ab ban részt nem vett te het sé gek?

A fel mé rést el ső sor ban a ko ráb bi tesz tek is mé telt ki töl té sé re ala poz zuk, de ez
kiegé szül a Coopersmith gyer mek-ön ér té ke lé si ská la és az élet tér teszt ki töl té sé -
nek ered mé nyei vel, va la mint a te het ség ob jek tív mu ta tói val (ered mé nyek, ren-
 dez vé nyek, men tor kap cso lat stb.) és a csa lád dal kap cso la tos élet ese mé nyek ob-
 jek tív mu ta tói val az el múlt két év ből (a pe da gó gus tu do má sa sze rint mi tör tént a
gyer mek kel).



A PROG RAM BÓL KI KE RÜ LŐK NYO MON KÖ VE TÉ SE

A tá bo runk ban részt vett gyer me kek ke zét a tá bor után sem en ged jük el. Az év-
 kö zi te het ség gon do zó prog ra mok ra, a tel jes részt ve vői gyer mek cso port tag jai
meg hí vást kap nak, to váb bá a kö vet ke ző év ben meg ren de zés re ke rü lő tá bo raink -
ba, ha élet ko ruk és egyéb pa ra mé te reik le he tő vé te szik, szin tén pá lyáz hat nak és
rész vé telt nyer het nek.

Az ed dig ösz tön dí jat el nyert gyer me kek szo ciá lis hely ze te saj nos nem vál to -
zott ked ve ző irány ban, a te het ség ki bon ta ko zá sá ban el len ben je len tős ered mé -
nye ket ér tek el. Tel jes sze mé lyi sé gük fej lő dé se te rén, a ki tar tás ban, a felada tok -
hoz va ló hoz záál lás ban, a tel je sít mény mu ta tóik alap ján mind az is ko lá ban, mind
a sport kör ben és a szak kö rök ben kiemel ke dő tel je sít ményt nyúj ta nak. Az egy év
idő tar tam ra vo nat ko zó Ván dor Ösz tön díj le jár ta után a gyer me kek az Út ra va ló
Ösz tön díj prog ram ba ke rül tek. Elő for dul hat a ké sőb biek ben, hogy a tá mo ga tás
a Ván dor Ösz tön díj le jár tá val megszűnik. Eze ket a gyer me ke ket ter mé sze te sen
ezután is meg hív juk az év köz ben ren de zett te het ség fej lesz tő prog ram jaink ra.

Az együttműködő is ko lák kal szin tén tart juk a kap cso la tot, és nyo mon kö vet -
jük a gyer me kek sor sá nak, te het sé gé nek ala ku lá sát. Az együttműködés ke re té -
ben ezen is ko lá kat év ről év re fel ke res sük, így a már ko ráb ban ve lünk tá bo ro zó
gyer me kek kö zül töb ben is mét részt ve het nek a nyá ri prog ra munk ban. Emel lett
a ko ráb ban fel vé telt nem nyer tek is új ra pá lyáz hat nak, ha az Ala pít vány az adott
is ko lát is mé tel ten fel ke re si.

Vé gül, a te het sé ges nek nem ta lál tak kal is le he tő sé geink hez mér ten, több
szin ten kí vá nunk fog lal koz ni. 2009-ben, megál la po dá sunk ér tel mé ben, az egy-
 szü lős csa lá dok gyer me kei kö zül 15 főt té rí tés men te sen, nap kö zis tá bor ban 
fog lal koz ta tott az Egye dül ál ló Szü lők Klub ja Ala pít vány. Több nagy csa lád nak a
Ti sza-tó nál biz to sí tott az Ala pít vány in gye nes üdü lé si le he tő sé get. A túl zott de-
 vian ciát mu ta tó gyer me kek nél az osz tály fő nökön keresztül felajánl juk a szülők-
nek az in gye nes csa lád te rá piás le he tő sé get. 





BE VE ZE TÉS

Az is ko la te het ség gon do zó prog ram já nak összeál lí tá sá hoz az in té zet ve ze té se a
2007/2008-as tan év ben kez dett hoz zá. Be ve ze té se fo lya ma to san va ló sul meg a
2008/2009-es tan év től. A prog ram kiala kí tá sá hoz fel mér tük min de nekelőtt,
hogy van nak-e a te het ség gon do zás pe da gó giá ja iránt ér dek lő dő pe da gó gu sok,
mit kez de nek je len leg az ok ta tók a te het sé ges nek vélt jobb ké pes ségű fia ta lok kal,
mi lyen jog sza bá lyi le he tő sé gei van nak az is ko lá nak egy eset le ges te het ség gon -
do zó prog ram ki dol go zá sá ra és be ve ze té sé re, va la mint hogy ho gyan je le nik meg
a te het ség gon do zás az is ko la pe da gó giai/ne ve lé si prog ram já ban. Mindezek
megíté lé sé hez fi gye lem be vet tük az is ko lai te het ség gon do zás ak ko ri for máit
(szak kö rök, te vé keny sé gi kö rök, ver se nyek, ve tél ke dők, az ott ho ni írás be li dol-
 go zat el ké szí té sé nek kö ve tel mé nyei, tar tal mi és for mai el vá rá sai), va la mint azt
is, hogy a ta nul má nyi ered mé nyek mi lyen tá mo ga tá si rend sze rek eléré sét te szik
le he tő vé a ta nu lók ré szé re (ösz tön díj, ösz tön díj-kiegé szí tés, nyelv vizs ga, jut ta tá -
sok, elis me ré sek, di csé re tek, men tor ta ná ri rend szer, az ered mé nyes te het ség -
gon do zó mun kát vég ző ok ta tók elis me ré sé nek hely ze te).

Emel lett prog ra munk kiala kí tá sá nál fi gye lem be vet tünk olyan, a ren dé sze ti
te rü let re vo nat ko zó, szakmaspecifikus szem pon to kat is, ame lye ket mind a sze-
 mé lyi ség fej lesz tés nél, mind a spe ciá lis kész sé gek, il let ve a tu dás fej lesz té sé nél ér-
 vé nye sí te ni szük sé ges. Eb ben min de nekelőtt Szelestey Ju dit nak a „Kom pe ten cia
ala pú em be ri erő for rás-me nedzs ment” című EU Twinning Prog ram ke re té ben
összeál lí tott kom pe ten cia lis tá já ra tá masz kod tunk, amely sze rint szak te rü le tün -
kön a sza kis me re ten kí vül az aláb bi kom pe ten ciák ra van min de nekelőtt szük-
 ség:

• al kal maz ko dó ké pes ség • ön ál ló ság
• dön té si ké pes ség • ön bi za lom
• együttműködés • ön fej lesz tés/ön kont roll
• em pá tia • prob lé ma megol dó ké pes ség

Sar ka Fe renc–Ba gi Ist ván

Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la 
(Mis kolc)
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• fe le lős ség vál la lás • sza bály tu dat/sza bály tar tás
• kom mu ni ká ció • tel je sít mény orien tá ció
• mi nő ség re tö rek vés

A vé gül kiala kí tott te het ség gon do zó prog ram egyaránt tar tal maz:
• tan órai ele me ket – kez dő, ha la dó osz tá lyok kiala kí tá sa a nyel vi kép zés ben,

le he tő ség sze rint cso port bon tás sal; ver se nyek re fel ké szí tő cso por tok lét re -
ho zá sa; a te het sé ges ta nu lók ré szé re diffe ren ciált felada tok fo lya ma tos biz-
 to sí tá sa; fa kul ta tív ta na nyag ele mek vá lasz tá sa (ön diffe ren ciá lás); és

• tan órán kí vü li ele me ket – műhe lyek, szak kö rök, is ko lai sport kö rök, ön kép -
ző kö rök, kul tu rá lis ren dez vé nyek, test vér is ko lai kap cso la tok, ta nul má nyi
ver se nyek, szak mai társ in téz mé nyek lá to ga tá sa, va la mint egyé ni kon zul tá -
ció (igény sze rint, pl. nyelv vizs ga-fel ké szí tés, is ko la pszi cho ló gus sal va ló
be szél ge tés).

Emel lett ter mé sze te sen kiemelt fi gyel met for dí tunk a pe da gó gu sok szak mai és
mód szer ta ni fel ké szült sé gé nek fo lya ma tos fej lesz té sé re, hogy a te het sé ges ta nu -
lók ok ta tá sá hoz, ne ve lé sé hez szük sé ges spe ciá lis pe da gó giai is me re tek kel min-
 den kor ren del kez ze nek. A prog ram vég re haj tá sát se gí ti az is ko lai könyv tár, a
szá mí tó gé pes szak tan ter mek (internet hasz ná la ta szak mai té ma kö rök fel dol go -
zá sá ra és ide gen nyelv-ta nu lás ra), va la mint más is ko lai lé te sít mé nyek (szakkabi-
netek), esz kö zök hasz ná la ta is.



CÉLKITŰZÉSEK ÉS ALAP EL VEK

Célkitűzések

Prog ra mun kat an nak ér de ké ben ál lí tot tuk össze, hogy a Mis kol ci Ren dé sze -
ti Szak kö zép is ko la ta nu lóit, te het ség ígé re teit vagy már te het sé ges fia tal jait prog-
 ram szerűen tá mo gas suk, és az is ko lá ban ed dig működő te het ség gon do zó 
szak  kö rök mun ká ját össze han gol juk an nak ér de ké ben, hogy a mun ka kör re
meg ha tá ro zott leg ma ga sabb szintű kom pe ten ciák bir to ká ban ke rül je nek ki a
mun ka erő piac ra. Vagyis az is ko lá nak fel kell ké szí te nie a ta nu lót ar ra, hogy a
vég zést kö ve tően si ke re sen beil lesz ked jen a szak mai kör nye zet be, ha té ko nyan
részt tud jon ven ni an nak mun ká já ban, va la mint cél ja az is, hogy a ta nu ló egye di
erős sé gei re épít sen, fi gye lem be ve gye a ta nu ló egyé ni adott sá gait. A prog ram
összeál lí tói egyetér tet tek Geffert Éva gon do la tá val, amely vé gül is a te het ség gon -
do zó prog ra munk mot tó ja is lett: „… fej lett sze mé lyi ség nél kül ne he zen kép zel -
he tő el a te het ség ki bon ta koz ta tá sa.”

Cél cso por tun kat azok az érett sé gi utá ni két éves ren dé sze ti kép zés ben részt
 ve vő, 18–25 év kö zöt ti fia ta lok ké pe zik, aki élet hi va tá suk nak a rend őri pá lyát vá-
 lasz tot ták. A prog ram rész le te sebb mód szer ta ni célkitűzéseit az aláb biak ban
fog lal tuk össze: 

• a ta nu lók ké pes sé gei nek fel tá rá sa és in ten zív fej lesz té se, ke res ve a fej lesz -
tés hez szük sé ges ha té kony pe da gó giai esz kö zö ket (eb ben az ál ta lá nos in-
 tel lek tuá lis ké pes sé gek, a sze mé lyi ség fej lesz tés és a spe ciá lis ké pes sé gek
pár hu za mos fej lesz té se va ló sul meg),

• a ta nu lók, ezen be lül is a te het ség ígé re tek erős ol da lá nak szám ba vé te le, fej-
 lesz té se,

• egy adott te het sé get mu ta tó ta nu ló (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da -
lai nak fel tér ké pe zé se, kiegyen lí té se,

• megelő zés, lég kör ja ví tás,
• olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek kiegé szí tik a di rekt te het ség fej lesz tést.

Úgy gon dol juk, hogy a te het sé ges nek vélt fia tal szá má ra az a ter mé sze tes in téz -
mé nyi kör nye zet a leg meg fe le lőbb, aho vá min den nap jár, ahol a min den nap jait
töl ti (is ko lai/gya kor ló he lyi kör nye zet). Alap ve tő fel té tel nek te kint jük, hogy a te-
 het ség gon do zást szak kép zett, a te het ség fej lesz tés iránt el kö te le zett, a te rü let el-
 mé le ti kér dé seit is me rő ok ta tók, pe da gó gu sok vé gez zék, akik az is ko la ál tal szer-
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 ve zett to vább kép zé sek ke re té ben szer zik meg a te het ség fej lesz tés hez elen ged -
hetet len is me re te ket. Eh hez nél kü löz he tet len fel té tel az is ko la ve ze té sé nek  te -
hetség gon do zás irán ti el kö te le zett sé ge. Ezen fe lül biz to sít juk a meg fe le lően 
fel sze relt osz tály ter mek, szak ka bi ne tek meg lé tét, IKT-esz kö zök, internet, szak-
 könyv tár ren del ke zés re ál lá sát, va la mint a te het sé ges nek vélt ta nu lók kal va ló kü -
lön fog lal ko zá si le he tő sé gek meg te rem té sét (tan órán kí vül).

Prog ra munk tar tal mi ér te lem ben vett kiemelt célkitűzései az ál ta lá nos sze-
 mé lyi ség fej lesz tés te rü le tén a kö vet ke ző szem pon tok ra fókuszálnak:

• mo ti vá ció,
• kom mu ni ká ció,
• problémamegoldás,
• konflik tus ke ze lés,
• po zi tív énkép, reá lis önis me ret,
• al kal maz ko dó ké pes ség,
• mo ra li tás,
• vi sel ke dés kul tú ra,

míg a ren dé sze ti pá lya spe ciá lis te rü le tein ezek a szem pon tok:
• ha tó sá gi sze re pek el lá tá sa,
• a tör vé nyes rend el fo ga dá sa és vé del me,
• nor mák be tar tá sa és be tar ta tá sa,
• szol gál ta tás az ál lam pol gá rok ré szé re,
• szak szerű, jog szerű, kul tu rált, ha tá ro zott és ud va rias in téz ke dés,
• fe gye lem, en ge del mes ség, pa rancs vég re haj tás.

Vé gül, az aláb bi táb lá zat a szük sé ges kész sé gek gya kor la ti meg fo gal ma zá sait ren-
 de li hoz zá a konk rét szak mai felada tok hoz: 

Spe ciá lis te vé keny ség/Szak mai feladat A te vé keny ség el vég zé sé hez szük sé ges 

ké pes ség

Ha tó sá gi sze re pek el lá tá sa A jog gya kor la ti al kal ma zá sa

A tör vé nyes rend el fo ga dá sa A tör vé nyes rend elis me ré se és vé del me

A tör vé nyek, sza bá lyok, nor mák be tar tá sa 

és be tar ta tá sa

Szol gál ta tás Szol gál ta tói szerep, se gít ség nyúj tás,  

segítő szándék

Rend őri in téz ke dés In téz ke dés szak szerűsége, ud va rias sá ga, 

ha tá ro zott sá ga, kul tu rált sá ga

Pa rancs vég re haj tás En ge del mes ség, fe gye lem

Ren dé sze ti te rü let prio ri tá sai nak meg fe le lő 

te rü le tek

Kom mu ni ká ció (anya nyel vi, ide gen nyel vi); 

IKT; rendőrszak mai és fizikális fel ké szült ség
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A prog ram pe da gó giai és pszi cho ló giai alap el vei

Te het ség gon do zó prog ra munk ki vi te le zé se so rán há rom fő te rü le ten fo gal maz -
tunk meg pe da gó giai és pszi cho ló giai alap el ve ket. Ezek a ta nu lók meg fe le lő mo-
 ti vá lá sa, az egyé ni ké pes sé gek sze rin ti diffe ren ciá lás, va la mint az is me ret átadás
mel let ti ké pes ség fej lesz tés. A ta nu lók meg fe le lő mo ti vá lá sa kap csán alap ve tő
kér dés nek tart juk, hogy mi lyen a ta nu ló vi szo nya az adott te vé keny ség hez, il let -
ve hogy ez össz hang ban van-e a ta nu ló sa ját cél jai val, ér dek lő dé sé vel. A meg fe le -
lő mo ti vá ció biz to sí tá sá hoz a kö vet ke ző szem pon to kat ér vé nye sít jük:

• ta nu lói ön te vé keny ség biz to sí tá sa,
• pe da gó gu si po zi tív megerő sí tés, fo lya ma tos vissza jel zés a ta nu ló nak,
• az ered mé nyek ob jek tív mé ré se, tá jé koz ta tás az ered mé nyek ről,
• se gít ség nyúj tás a hiá nyos sá gok pót lá sá ban,
• a ta nu lók igény szint jé nek for má lá sa,
• pe da gó gu sok kép zé sé nek, ön kép zé sé nek se gí té se,
• a ta nu lók nál a reá lis énkép, önér té ke lés kiala kí tá sa,
• egyé ni feladat adás mel lett a cso por tos te vé keny sé gek biz to sí tá sa,
• koo pe ra tív ta nu lá si mód sze rek al kal ma zá sa a kom pe ten cia ala pú mo du lá -

ris szak kép zés ben.

Az egyé ni ké pes sé gek sze rin ti diffe ren ciá lás te rén fon tos nak tart juk az aláb bia kat: 
• tan ter vi kö ve tel mé nyek (he lyi tan terv ben meg fo gal ma zot tak) mi nél ma-

 ga sabb szintű el sa já tí tá sa, a kö ve tel mé nyek gya kor lat ban tör té nő biz tos al-
 kal ma zá sa,

• tan órán a ta nu lók ké pes sé gei nek meg fe le lő felada tok adá sa,
• a felada tok kü lön bö ző szintű megol dá sá nak biz to sí tá sa a tan órá kon egyé ni

vagy cso port mun ka ke re té ben, a koo pe ra tív ta nu lá si mód sze rek al kal ma -
zá sá val,

• dél után/tan órán kí vül, de is ko lai ke re tek ben kü lönfog lal ko zá sok biz to sí -
tása,

A ké pes ség fej lesz tés főbb alap el vei a kö vet ke zők:
• Kor rekt fo ga lom al ko tá si fo lya mat – Fon tos feladat le gyen a szer zett is me -

re tek ma ra dan dó sá gá nak meg te rem té se, al kal ma zá sa a gya kor lat ban.
• Fo ga lom rend sze rek ato misz ti kus tu dás he lyett – Cél le gyen az is me ret -

anyag rend szer ré épí té se.
• Feladat ér tés sö tét ben va ló ta po ga tó zás he lyett – A ta nu lók sze rez ze nek jár-

 tas sá got a felada tok elem zé sé ben. A pe da gó gu sok fon tos felada ta le gyen a
ta nu lók prob lé ma ér zé keny sé gé nek kiala kí tá sa.

• Több di ver gens prob lé ma megol dás, a krea ti vi tás fej lesz té se.
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• Ma go lás he lyett ha té kony ta nu lá si tech ni kák – A ta nu lók is mer jék meg sa -
ját ta nu lá si stí lu su kat. Is mer jék az ele mi és össze tett ta nu lá si stra té giá kat.
A pe da gó gu sok kiemel ten ke zel jék az ér tel mi ké pes sé gek fej lesz té sét, az
ön ál ló ta nu lás hoz, is me ret szer zés hez szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sát.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

A te het ség azo no sí tá sá hoz az el ső lé pést a te het ség meg ha tá ro zá sa je len ti. Kiin -
du lá sul Har sá nyi Ist ván sá ros pa ta ki te het ség vé dő te het ség fo gal mát vá lasz tot -
tuk, aki sze rint „Te het sé gen azt a ve lünk szü le tett, majd cél tu da tos te vé keny ség,
gya kor lás ál tal ki bon ta koz ta tott ké pes sé get ért jük, amely az em be ri te vé keny ség
egy bi zo nyos be ha tá rolt te rü le tén az át la go sat messze túl ha la dó tel je sít mé nye ket
tud lét re hoz ni”. Ezután spe ci fi kál tuk, hogy mi lyen szem pon to kat kell ér vé nye sí -
te ni a ren dé sze ti te rü let te het ségfelis me ré se so rán. Ezek a kö vet ke zők vol tak:

• adott sá gok,
• ál ta lá nos in tel li gen cia,
• tes ti ké pes sé gek te rén: erő, ügyes ség, gyor sa ság, ál ló ké pes ség,
• spe ciá lis ké pes sé gek, ame lyek szük sé ge sek a rend őri mun ká hoz,
• el kö te le zett ség a rend őri pá lya iránt,
• ma gas szintű szak mai is me ret, fel ké szült ség,
• krea ti vi tás.

A te het ség azo no sí tás ban és a be vá lo ga tás ban sze re pe van a fel vé te li el já rás ban
részt ve vő szak em be rek nek, az osz tály fő nö kök nek és a be me ne ti kom pe ten cia -
mé rést vég ző szak em be rek nek (osz tály fő nök, hi va tá sos ok ta tó rend őr tiszt, köz-
 al kal ma zott pe da gó gus és szük ség ese tén pszi cho ló gus). Az azo no sí tás ban és a
be vá lo ga tás ban te hát na gyon fon tos elem az osz tály fő nö kök, az ok ta tók/pe da -
gó gu sok és a pszi cho ló gus össze han golt mun ká ja. 

A te het ség azo no sí tás mód szer ta ni ele mei

A te het ség azo no sí tá sa több lép cső ben tör té nik: diák jaink ról mind a fel vé te li el-
 já rás, mind a szep tem be ri há romhetes ala po zó kép zés, mind az azt le zá ró ún.
be me ne ti kom pe ten cia mé rés al kal má val szer zünk is me re te ket, il let ve ezenfelül
is gyűjtünk in for má ció kat a ta nu lók ko ráb bi ered mé nyei ről, vé le mé nye ket hall-
 ga tunk meg, va la mint ala po zunk a ta nu ló val foly ta tott sze mé lyes be szél ge tés re
is. Amennyi ben az in for má ciók alap ján ne héz dön tést hoz ni az adott diák prog-
 ram ba va ló be vá lo ga tá sá ról, ak kor pszi cho ló gus ál tal koor di nált teszt írás sal is
alá tá maszt juk a dön tést. A te het ség azo no sí tás főbb mód szer ta ni ele mei te hát az
aláb biak:



172
Sar ka Fe renc–Ba gi Ist ván

• Ob jek tív információgyűjtés (ered mé nyek) – a ta nu ló kö zép is ko lai ta nul má -
nyi mun ká já ról és érett sé gi ered mé nyei ről (tör té ne lem, ide gen nyelv, test-
 ne ve lés, ma te ma ti ka, ma gyar, ren dé sze ti fa kul tá ciós tárgy); a ta nu ló fel vé -
te li ered mé nyei ről (műveltségi teszt és a fizikális fel mé rés ered mé nyei); a
fel vé te li el já rás ke re té ben vég zett pszi cho ló giai vizs gá lat ered mé nyei ről; az
it te ni kép zés ben a ta nu ló egyes szak te rü le te(ke)n nyúj tott tel je sít mé nyé -
ről.

• Szub jek tív információgyűjtés (vé le mé nyek) – pe da gó gu sok/ok ta tók/osz -
tály fő nö kök vé le mé nye ar ról, hogy kit tar ta nak te het sé ges nek, va la mint
konk rét diá kok ra vo nat ko zó meg fi gye lé seik (ho gyan lát ják a ta nu ló fej lő -
dé sét, elő re ha la dá sát, lé nyeg lá tá sát, is me ret szer zé sét, ta nu lá si stí lu sát, ér-
 dek lő dé sét, el kö te le zett sé gét); osz tály tár sak, cso port tár sak, szo ba tár sak
vé le mé nye az adott ta nu ló ról (Diákön kor mány zat közreműködésével).

• A ta nu ló val foly ta tott egyé ni be szél ge tés, a ta nu ló csa lá di hát te ré nek fel tér -
ké pe zé se, egyé ni ér dek lő dé si kö ré nek megis me ré se (Ta nu lói Szo ciá lis Bi-
 zott ság közreműködésével).

• A te het sé get mu ta tó ta nu lók jel lem zői nek meg fi gye lé se az ala po zó sza kasz
so rán (szem pon tok rész le tes ki fej té se alább, a be vá lo ga tá si kri té riu mok -
nál).

• Olyan tesz tek al kal ma zá sa, ame lyek fel vé te lé hez és kiér té ke lé sé hez nincs
szük ség pszi cho ló gu si vég zett ség re (pl. ön ki töl tős kér dő ív a ta nu lá si stí lu -
sok ról osz tály fő nö ki óra ke re té ben).

• Be me ne ti kom pe ten cia mé rés ered mé nyei. Mért te rü le tek:
– Kom mu ni ká ció, ezen be lül a kap cso lat te rem tés-fenn tar tás, kö zért he tő -

ség,
– Együttműködés, ezen be lül az al kal maz ko dó ké pes ség, az em pá tia, az

ön bi za lom és az ön kont roll,
– Prob lé ma megol dó és dön tés ké pes ség, ezen be lül a fe le lős ség vál la lás,

mi nő ség re tö rek vés, ha tá ro zott ság, sza bály tu dat, ön ál ló ság, ru gal mas -
ság, hely zet felis me rő kész ség (körültekintés-elővigyázatosság),

– Ön fej lesz tés-ta nu lá si kész ség, ezen be lül a tel je sít mény orien tá ció, va la -
mint

– fel vé tel re ke rül a ta nu ló önis me re ti diag ram ja a rend őri szem pont ból
fon tos vi sel ke dé si je gyek kieme lé sé vel.

• A ta nu lók szük ség sze rin ti pszi cho ló giai vizs gá la ta krea ti vi tás, mo ti vá ció
(is ko lai tel je sít mény mo ti vá ció ja) te rü le te ken ab ban az eset ben, ha a szak-
 ta nár megerő sí tést vár azo no sí tó mun ká já hoz.
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A be vá lo ga tás kri té riu mai

A be vá lo ga tás hoz fi gye lem be vesszük a ta nu ló ról összegyűjtött in for má ció kat és
vé le mé nye ket, va la mint a vizs gált te rü le tek ered mé nyeit. Ezen túl me nően, sa ját
meg fi gye lé seink cél te rü le teit, a te het sé ges ség kri té riu mait négy te rü let re bon-
 tot tuk, ezek az is me ret szer zés jel lem zői, a mo ti vá ció, a krea ti vi tás és a spe ciá lis
ké pes sé gek. A be vá lo ga tás alap ját rész ben adó szep tem be ri meg fi gye lé sek so rán
el ső sor ban ezek re fókuszálunk.

Az is me ret szer zés jel lem zői (Geffert–Herskovits):
• so kat tud nak kü lön bö ző dol gok ról,
• gaz dag a szó kin csük,
• szo kat lan ki fe je zé se ket hasz nál nak,
• a té nye ket gyor san meg jegy zik,
• az ok-o ko za ti vi szo nyo kat gyor san meg jegy zik,
• ha son ló sá go kat, kü lön bö ző sé ge ket ke res nek a je len sé gek ben,
• jó meg fi gye lők,
• gyor san felidé zik a ta nul ta kat,
• so kat ol vas nak,
• a bo nyo lult dol go kat át te kint he tő egy sé gek re bont ják,
• kri ti ku san, füg get le nül gon dol kod nak.

Mo ti vá ció
• az őket ér dek lő kér dé sek kel igen el mé lyül ten fog lal koz nak,
• felada tai kat be fe je zik,
• un ják a me cha ni kus felada to kat,
• a tö ké le tes ség re tö re ked nek,
• szí ve sen dol goz nak ön ál lóan,
• ma gas cé lo kat tűznek ma guk elé.

Krea ti vi tás
• sok szor, sok fé le, szo kat lan kér dé se ket tesz nek fel,
• öt le te sek,
• egy prob lé má ra több megol dá si le he tő sé get so rol nak fel,
• fur csa, frap páns megol dá so kat ad nak,
• vé le mé nyü ket nem rej tik vé ka alá,
• jó a hu mor ér zé kük,
• ere de ti, szí nes a fan tá zia vi lá guk.
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Spe ciá lis vi sel ke dés
• ké szek szem be sze gül ni a te kin téllyel,
• vál lal ják a konflik tu so kat,
• „egyé ni sé gek”,
• in di vi dua lis ták,
• „men nek a ma guk út ján”,
• nem fo gad nak el te kin tély ala pon vé le ményt,
• kor tár saik kal ál ta lá ban ki jön nek.

A te het ség azo no sí tás ered mé nyei el ső sor ban az ún. te het ség gon do zó szak mai
műhe lyek be va ló be vá lo ga tás alap ját ké pe zik, ame lye ket in téz mé nyünk éven te
kü lön bö ző, de min dig a rend őr szak má hoz szo ro san kap cso ló dó té ma te rü le te -
ken in dít. Te het ség gon do zó te vé keny sé günk en nél lé nye ge sen szé le sebb körű,
de a töb bi te het ség gon do zá si for ma ese tén csak ak kor van be vá lo ga tás, ha a je-
 lent ke zés lét szám kor lát ba üt kö zik. Mind az in dí tott műhe lyek, mind a szak kö -
rök tar tal má nak meg vá lasz tá sá nál tá masz ko dunk a te het ség azo no sí tás ered mé -
nyei re. 



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

A prog ram mód szer ta ni alap jai

Te het ség gon do zó prog ra munk el vi alap ja ként a Renzulli–Mönks-modellt vá-
 lasz tot tuk, kiegé szít ve a Czeizel-modellel. Tar tal mi szem pont ból a tan órai te het -
ség gon do zás leg főbb alap el ve a gaz da gí tás, amely nek ok ta tóink az aláb bi négy
faj tá ját igye kez nek meg va ló sí ta ni:

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás – En nek so rán több le he tő sé get kí ná lunk a
te het sé ges fia ta lok nak tu dá suk és ké pes sé geik al kal ma zá sá ra, mint ál ta lá -
ban a töb bi ta nu lók nak.

• Tar tal mi gaz da gí tás – Igyek szünk a ta na nya got a ta nu lók ra ér zé ke nyen
szer kesz te ni, fi gye lem be vé ve ér dek lő dé sü ket, szük ség le tei ket.

• Fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa – el ső sor ban a krea tív és kri ti kus gon-
 dol ko dás fej lesz té sét je len ti fel fe de ző, il let ve in ter disz cip li ná ris te vé keny -
ség köz ben.

• Tem pó ban tör té nő gaz da gí tás – A te het sé ges gye re kek át la gos nál gyor sabb
mun ká já ra épül. Ők ugyanannyi idő alatt töb bet ké pe sek fel dol goz ni tár-
 saik nál, így kiegé szí tő ele me ket is be von ha tunk a ta nu lá si fo lya mat ba.

A gaz da gí tás tan órai meg va ló sí tá sá hoz a legát fo góbb és leg több se gít sé get a ta-
 pasz ta la tok sze rint a Renzulli-modell ad ja. A prog ram a gaz da gí tást konk ré tan
az aláb bi te rü le tek fej lesz té sé re fókuszálva ki vi te le zi:

• ha gyo má nyos ta nu lá si ta pasz ta la tok bő ví té se,
• pro duk tív gon dol ko dás (cél irá nyos),
• komp lex gon dol ko dás,
• fo gal mak el sa já tí tá sa és tény le ges megér té se,
• a ta nul tak fel hasz ná lá sa gya kor la ti felada tok ban,
• a bel ső össze füg gé sek re kon cent rá ló ta nu lás,
• a ta nu lók igé nyei re, szük ség le tei re épü lő ta nu lás (csök ken jen az előíró,

me rev ke re tek ben fo lyó ok ta tás),
• prob lé ma fel tá rás, prob lé ma ke re sés ta nu lá sa,
• kri ti kai gon dol ko dás fej lesz té se,
• a jö vő be ni le he tő sé ge ken va ló gon dol ko dás.
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A prog ram meg va ló sí tás for mái

E gaz da gí tó te vé keny sé gek kü lön bö ző gya kor la ti for mák ban va ló sul nak meg:
Az el ső for ma az ál ta lá nos fel fe de ző él mé nye ket fog lal ja ma gá ban: a tan terv hez
kap cso ló dó új, iz gal mas té ma kö rök kel is mer te ti meg a ta nu ló kat, ame lyek te rep -
mun ka, ki se lő adás, kü lönol vas má nyok, szak anya gok fel dol go zá sa/is mer te té se, 
be szá mo lók, ott ho ni dol go za tok, szak anya gok ké szí té se, ese tek fel dol go zá sa és
elem zé se for má ját öl tik. Más részt al kal maz zuk a cso por tos kép zést, ahol a gya-
 kor la tok olyan te vé keny sé gek ből áll nak, ame lye ket a kog ni tív és affek tív fo lya -
ma tok fej lesz té sé re ter ve zett a pe da gó gus. Vé gül a har ma dik for ma a va lós prob-
 lé mák egyé ni és kis cso por tos fel dol go zá sát je len ti (szi tuá ciók, esetismertetések,
elem zé sek, esetfeldolgozások stb.) Ezek a gya kor la tok spe ciá li san kiala kí tott
tan ter mek ben, ún. szak ka bi ne tek ben, tré ning jel legű tan ter mek ben va ló sul nak
meg, en nek ér de ké ben ren ge teg AC gya kor la tot ál lí tot tak össze ok ta tóink. Mi vel
ta nu lóink nak a maj da ni mun ká juk ban sok eset ben jár őr pár ban kell felada tai kat
el lát niuk, ok ta tóink a má so dik és har ma dik gya kor la ti for má nál előny ben ré sze -
sí tik a pá ros mun ka vég zést. 

A prob lé ma megol dó tech ni kák al kal ma zá sá nak jobb ér zé kel te té se vé gett az
aláb biak ban kö zöl jük egy ilyen gya kor lat fo lya ma tá nak lé pé seit: 
(1) el dön te ni mi a prob lé ma, és an nak a világos meg ha tá ro zá sa,
(2) se gít ség nyúj tás a ta nu lók nak ah hoz, hogy meg ha tá roz zák azo kat a té nye -

ző ket, ame lyek össze füg gés ben van nak a prob lé má val,
(3) a prob lé ma megol dás ban meg ha tá ro zott té nye zők ről szó ló in for má ciók

meg szer zé se, vagy an nak meg be szé lé se, hogy az in for má ció kat ho gyan,
hon nan tud ják meg sze rez ni (ek kor az in for má ciók összegyűjtése, rend sze -
re zé se va ló sul meg),

(4) az összegyűjtött in for má ciók alap ján a le het sé ges megol dá sok szám ba vé te -
le,

(5) min den egyes megol dá si ja vas lat ér té ke lé se és a leg meg fe le lőbb megol dás
ki vá lasz tá sa,

(6) a ja va solt megol dás tesz te lé se, a kö vet kez mé nyek ki szá mí tá sa,
(7) önel lenőr zés, ta nu lói és ta ná ri ér té ke lés, eset leg mi nő sí tés.

A prog ram szer ve ze ti ke re tei

In téz mé nyünk ben a te het ség gon do zás több fé le szer ve ze ti ke ret ben va ló sul meg.
A tan órai te het ség gon do zá son felül a te het ség fej lesz tést szol gál ják min de nek -
előtt a te het ség gon do zó műhe lyek, to váb bá a szak kö rök, a fa kul ta tív ta na nyag -
ele mek és to váb bi, kiegé szí tő te vé keny sé gek is. 
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Tan órai te het ség gon do zás 
A tan órai gaz da gí tás (dú sí tás) ke re té ben a jobb ké pes ségű, a té ma iránt ér dek lő -
dő ta nu lók a ta na nyag elem fel dol go zá sa so rán a szak mai prog ram ban meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek ből töb bet kap nak, al kal maz va a ké pes sé gek sze rinti diffe -
ren ciá lást. 

Fa kul ta tív ta na nyag ele mek
A diffe ren ciá lás, a kom pe ten cia ala pú mo du lá ris kép zés el vé nek ér vé nye sí té sét
je len tő sen tá mo gat ják az is ko la sa ját fa kul ta tív ta na nyag ele mei (ún. Mis kol ci
Fa kul ta tív Ta na nyag ele mek), ame lyek a szak má hoz, a ren dé sze ti kép zés hez kö-
 tő dő spe ciá lis te het ség gon do zá si te rü le te ket fed nek le. Ezek 12 kontaktórás ta n-
a nyag ele mek, ame lyek a meg tar tott órá kon túl me nően kiegé szül nek ön ál ló fel-
 ké szü lés sel, ku ta tó mun ká val, kon zul tá ció val, be szá mo ló el ké szí té sé vel, dol go zat
összeál lí tá sá val stb.

Az össze sen 17 ta na nyag ele met blok kok ba cso por to sí tot tuk, ame lyek a rend-
 őri szem pont ból kiemelt négy te rü let re fókuszálnak. Ezek a te rü le tek a kom mu ni -
ká ció (A és B blok kok), a fizikális fel ké szült ség (C blokk), az IKT-eszközök hasz-
 ná la ta (D blokk) és a rend őr szak mai is me re tek (E blokk). A ta nu lók nak féléven te
egy ta na nyag ele met kö te le ző vá lasz ta niuk úgy, hogy a ne gye dik fé lév vé gé re
mind a négy kiemelt te rü let ről egy ta na nyag ele met tel je sít se nek. 

A kö vet ke zők ben kö zöl jük a ta na nyag ele mek kí ná la tát, rész le teik ről a ta nul -
mány vé gi Mel lék let ben le het tá jé ko zód ni. 

(A) Fa kul ta tív ma gyar nyel vi kom mu ni ká ciós kép zés
a. Ma gyar nyel vi be széd gya kor lat 
b. Év fo lyam dol go zat

(B) Fa kul ta tív ide gennyel vi kép zés
a. Szá mí tó gé pes nyelv ok ta tás 
b. Ide gennyel vi nyelv vizs gák ra fel ké szí tés 
c. Ide gennyelvű or szág is me ret 
d. Ide gennyel vi kom mu ni ká ció

(C) Fa kul ta tív sport te vé keny ség
(D) Fa kul ta tív in for ma ti kai kép zés

a. Szö veg szer kesz té si fel zár kóz ta tó fog lal ko zás
b. Spe ciá lis ren dé sze ti szoft ve rek
c. Gé pí rás I.
d. Gé pí rás II.

(E) Fa kul ta tív rend őrszak mai kép zés
a. In téz ke dé sek lé lek ta na
b. A kriminálpszichológia alap jai
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c. Bűnügyi is me re tek
d. Ren dé sze ti igaz ga tá si is me re tek
e. Ok mány is me ret
f. Ha tár ren dé sze ti tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sa

Te het ség gon do zó Műhe lyek
A Műhe lyek te het ség gon do zó te vé keny sé günk kiemelt prog ram jai. Ezek a
rend őr szak ma szem pont já ból fon tos te rü le te ken in dul nak, de té má juk éven te
vál to zik a ta nu lók ér dek lő dé se, a te het ség azo no sí tás ered mé nyei és az in téz -
mény le he tő sé gei függ vé nyé ben. A 2010/2011-es tan év ben je len leg a kö vet ke ző
műhe lyek működ nek: 

• szak mai an gol, amely nek té má ja a nem zet kö zi bűnözés,
• bűnügy,
• kri mi na lisz ti ka,
• ön vé de lem,
• ha tár ren dé sze ti is me re tek,
• lő fegy ver hasz ná lat.

A Műhe lyek be a je lent ke ző diá kok egy sok szem pon tot fi gye lem be ve vő, ma gas
kö ve tel mé nye ken ala pu ló be vá lo ga tás nyo mán ke rül nek be (a be vá lo ga tás
szem pont jait lásd fel jebb). A Műhe lyek prog ram jai ál ta lá ban egyéve sek (60 óra)
és cso por tos fog lal ko zást je len te nek, ame lyen be lül azon ban egyé ni fej lesz té si
ter vek ke rül nek ki dol go zás ra. Az is ko lá ba fel vett ta nu lók mintegy 10%-a ke rül a
Műhe lyek be, ezen be lül egy te het ség gon do zó műhely be 10–15 fő ke rül het. 

Szak kö rök
A diá kok ér dek lő dé sé nek fel tér ké pe zé sét és a szep tem be ri meg fi gye lé se ket kö-
 ve tően el dől, mi lyen szak kö rö ket in dí tunk. Ezek le het nek 30 órás (fé lé ves), 60
órás (egyéves), il let ve ha másodévben to vább vitt szak kör ről van szó, 120 órás
(két éves) fog lal ko zá sok. Az idei év ben ta nu lóink az aláb bi szak kö rök ből, te vé -
keny sé gi kö rök ből vá laszt hat nak:

• ter mé szet já ró,
• internet,
• jel be széd,
• önis me ret, kom mu ni ká ció,
• köz le ke dé si,
• kri mi na lisz ti ka,
• lö vé szet,
• nyelv vizs ga-elő ké szí tők,
• nyel vi fel zár kóz ta tás,
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• DADA is ko lai bűnmegelőzési is me re tek,
• sport a tes ti ké pes sé gek fej lesz té se ér de ké ben

– dzsú dó
– ka ra te
– bir kó zás
– at lé ti ka
– fi zi kai fel zár kó zás.

Szak kö rök ugyanak kor lét re jö het nek a diá kok kez de mé nye zé sé re is. Ez eset ben
az is ko la meg pró bál meg fe le lő szak em bert sze rez ni az adott té ma kör ben, és ki-
 dol goz za a szak kör prog ram ját. A szak kö rök mi ni má lis lét szá ma 15 fő, az alatt
nem in dul nak. Túl je lent ke zés ese tén a szak kör be va ló be ke rü lés nél előnyt él vez -
nek azok, akik je lent kez tek va la me lyik műhely be, de oda nem ke rül tek be. 

Kiegé szí tő te het ség gon do zó te vé keny sé gek

A tan ter vi kép zé sen kí vül a Te het ség gon do zó Prog ram kon zul tá ciós le he tő sé -
gek kel, in téz mény lá to ga tás sal, ver se nyek kel, és szük ség ese tén te het ség-ta nács -
adás sal is hoz zá já rul az is ko la te het ség fej lesz tő te vé keny sé gé hez. A szak cso por -
tok fé lé ven ként meg ha tá roz zák és hir de tő jü kön köz zé te szik az egyes tan tár gyi,
ta na nyag ele mi kon zul tá ciók idő pont jait, he lyét és a kon zul tá ciós ügye le tet el lá tó
ok ta tó ne vét. A kon zul tá ciós le he tő ség gel min den ta nu ló sza ba don él het. Az ál-
 la mi nyelv vizs gá ra va ló fel ké szü lés se gí té se ér de ké ben ide gennyel vi szak kör és
kon zul tá ciós ügye let szer vez he tő. A te het ség gon do zás ré szét ké pe zik emel lett az
is ko la ha gyo má nyos ver se nyei, sport ve tél ke dői, az IRM/BM ál tal meg hir de tett
ta nul má nyi ver se nyek, va la mint egyéb ta nul má nyi ver se nyek és ve tél ke dők,
ame lye ken ta nu lóink részt ve het nek. 

Kiegé szí tő jel leg gel me rí tünk az is ko lán kí vü li te het ség gon do zá si le he tő sé -
gek ből is. Ez el ső sor ban a szak má hoz kap cso ló dó más in téz mé nyek nél tett lá to -
ga tá so kat je lent, ilye nek a rend őr ka pi tány sá gok, a Rend őr tisz ti Fő is ko la, vagy az
is ko lá val együttműködő egye te mek (Mis kol ci és a Deb re ce ni Egye tem). Vé gül
megem lít jük, hogy bár a te het ség-ta nács adás nincs ben ne az is ko la te het ség gon -
do zó prog ram já ban, szük ség ese tén mind az ok ta tók, mind a ta nu lók for dul hat -
nak az is ko la pszi cho ló gu sá hoz.

Elis me rés
A leg jobb ered ményt elért két ta nu ló a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság elis -
me ré sét kap ja meg, to váb bá a prog ram ban részt vet tek kö zül a leg jobb ta nul má -
nyi ered ményt elért ta nu lók vá laszt hat nak elő ször az ál lás he lyek kö zül. 
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A prog ram ütem ter ve

Ütem ter vét te kint ve egy prog ram fél-, egy- vagy két éves le het, de min den eset-
 ben a tan év hez iga zo dik, hi szen a te het ség gon do zó mun ka nagy ré sze a tan rend
sze rin ti ok ta tás ke re té ben zaj lik. A tan terv től el té rő fog lal ko zá sok elő ké szí tő
mun ká já nak túl nyo mó ré szét szep tem ber ben vé gez zük el. El sőéves ta nu lók
ese té ben át te kint jük ko ráb bi is ko lai ered mé nyei ket és fel vé te li jü ket, fel mér jük
ér dek lő dé si kö rü ket, il let ve ki töl tik a ta nu lá si stí lus ról szó ló kér dő ívet, és fel raj -
zol juk a vi sel ke dés mód ju kat leíró önis me re ti diag ra mot. A nyert in for má ciók
alap ján a tan tes tü let el dön ti, mi lyen szak kö rö ket in dít (legalább 15 fő vel), és
azok ra begyűjti a je lent ke zé se ket (ha tár idő: szep tem ber 30.). A szak kö rök ok-
 tó ber ben in dul nak, és ek kor ke rül vég le ges ki dol go zás ra a Műhe lyek komp lex
prog ram ja is (egyéves idő szak ra 60 órás, kétéves idő szak ra ké szül 120 órás
prog ram). Vé gül, a Műhe lye ken be lül ok tó ber ben tör té nik meg az egyé ni fej-
 lesz tés irá nyá nak/irá nyai nak meg ha tá ro zá sa ta nu lón ként. A fog lal ko zá sok ok-
 tó ber től má ju sig tar ta nak, ame lyek so rán a ta nu lók egyé ni ha la dá si üte mét is
rög zít jük.

A má sod éve sek ese té ben, amennyi ben egy prog ram két év re lett ter vez ve, a
prog ram foly ta tó dik azok kal a ta nu lók kal, akik az el ső év ben is részt vet tek a
mun ká ban. A ta nu lók je lent ke zé si ha tár ide je eb ben az eset ben szep tem ber 15.
A je lent ke zé sek lezárulta után el vé gez zük a szük sé ges egyé ni kor rek ció kat, ösz-
szeál lít juk a cso por to kat, il let ve szük ség sze rint mó do sít juk a prog ra mot.
Amennyi ben a prog ram egy év re lett ter vez ve, a szak cso por tok dön te nek ar ról,
hogy mi lyen kö rö ket kí ván nak meg hir det ni a má sod éve sek nek. Ez eset ben még
szep tem ber ben meg tör té nik a ta nu lók ér dek lő dé si kö ré nek fel tér ké pe zé se, il let -
ve an nak el lenőr zé se, hogy mi vál to zott az el múlt év hez vi szo nyít va, ezt kö ve ti a
te vé keny sé gi kö rök meg hir de té se, a ta nu lói je lent ke zé sek összegyűjtése, majd
ok tó ber 1-jé vel a te vé keny sé gi kö rök in dí tá sa. 



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te le k

A sze mé lyi fel té te le ket in téz mé nyünk mun ka tár sai biz to sít ják. A feladat struk tú -
ra az aláb biak sze rint ala kul:

• Igaz ga tó – a te het ség gon do zó mun ka iránt el kö te le zett ve ze tő.
• Prog ram ve ze tő – az igaz ga tó ok ta tá si he lyet te se, aki nek felada ta:

– ál ta lá nos át te kin tés a prog ram ról, bá to rí tás, se gí tés, tan rend be tör té nő
beil lesz tés biz to sí tá sa, el lenőr zés, a té ma na pi ren den tar tá sa,

– szük sé ges vál toz ta tá sok beépí té se az is ko la Pe da gó giai Prog ram já ba.
• Szak cso port ve ze tők (alapozó ismereti; szakmai ismereti), akik nek felada ta: 

– szak cso port juk hoz tar to zó te rü le te ken át fo gó prog ra mok ké szí té sé -
nek se gí té se, 

– tan órai és tan órán kí vü li gon do zás ke re tei nek fi gye lem mel kísérése,
– a foly to nos ság és elő re ha la dás biz to sí tá sa, 
– a for rás anya gok meg te rem té se, 
– a ha té kony ság el lenőr zé se, fog lal ko zás lá to ga tá sok, elem zé sek,
– a jó mód sze rek köz kin ccsé té te le.

• Te het ség gon do zó koor di ná tor (tu tor, men tor), olyan szak em ber és mun ka -
kö zös ség-ve ze tő, aki a te het ség te rü le ten meg fe le lő kép zett ség gel vagy vég-
 zett ség gel, il let ve gya kor la ti is me re tek kel ren del ke zik. Felada ta:
– összis ko lai azo no sí tó és el lenőr ző prog ra mok ki dol go zá sá nak koor di -

ná lá sa,
– a szak em be rek mun ká já nak össze han go lá sa, 
– tan órai, tan órán kí vü li és is ko lán kí vü li te vé keny sé gek koor di ná lá sa, 
– ver se nyek, be mu ta tók, be mu tat ko zá si, megmérettetési le he tő sé gek

szer ve zé se.
• Pszi cho ló gus, aki a prob lé más hely ze tek ben – el ső sor ban egyé ni és kis cso -

por tos for mák ban – kon zul tá ciós ke re tek kö zött se gí ti a prog ram meg va -
ló sí tá sát. Mun ká já nak fő te rü le tei:
– ta nács adás az egyé ni fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sá hoz pe da gó gu -

sok nak, szak kör ve ze tők nek,
– ta nács adás a ta nu lók nak és a prog ram ban részt ve vő ok ta tók nak,



182
Sar ka Fe renc–Ba gi Ist ván

– szük ség ese tén pszi cho ló giai vizs gá la tok vég zé se,
– se gít ség nyúj tás azo no sí tás hoz.

• Szak ta ná rok, ok ta tók – azok a szak em be rek, akik kö te le ző órá ban köz vet -
le nül és fo lya ma to san irá nyít ják a te het ség gon do zó kö rök ben dol go zó fia -
ta lok te vé keny sé gét, mun ká ját, ku ta tá si te vé keny sé gét. Részt vesz nek:
– a te het sé ges ta nu lók azo no sí tá sá ban, 
– az egyé ni szük ség le tek és ér dek lő dés fel de rí té sé ben és fej lesz té sé ben, 
– egyé ni fej lesz té si ter vek ki dol go zá sá ban,
– tan órai ké pes sé gek sze rin ti diffe ren ciált fog lal ko zá sok szer ve zé sé ben,

a gaz da gí tó (gaz da gí tás-dú sí tás) prog ra mok ki dol go zá sá ban, meg va -
ló sí tá sá ban. 

Az is ko la ok ta tói kö zül 25 fő ren del ke zik 30 órás akk re di tált to vább kép zés sel te-
 het ség té má ban. Egy fő a Deb re ce ni Egye te men, pe da gó giai ta nul má nyai ke re té -
ben szer zett ilyen irá nyú is me re te ket (be tét la pot ka pott a kur zus el vég zé sé ről),
to váb bá egy fő ál lá sú pszi cho ló gus se gí ti a prog ram meg va ló sí tá sát. A prog ram
szak mai szín vo na lá nak to váb bi eme lé se ér de ké ben szak mai to vább kép zést is
szer ve zünk a pe da gó gu sok ré szé re, va la mint az ok ta tók akk re di tált to vább kép -
zé se is sze re pel az is ko la éves beis ko lá zá si ter vé ben (ilyen pél dául a Deb re ce ni
Egye tem te het ség fej lesz tő poszt gra duá lis kép zé se).

Tár gyi fel té te lek

Az is ko lai alap fel sze re lé sen kí vül a kép zés tár gyi fel té te lei hez kell so rol ni a te het -
ség fej lesz tő szak ka bi ne tek esz köz igé nyeit. A szak ka bi ne tek: bűnügyi, ha tár ren -
dé sze ti, szi tuá ciós, csa pat szol gá la ti, köz le ke dé si ka bi ne tek, fe dett és sza bad té ri
lő tér, ön vé del mi spor tok tor na ter me. Va la mennyi egyéb szak tan te rem/tan te rem
is ren del ke zik az ok ta tás hoz szük sé ges IKT-esz kö zök kel és a gya kor la tok el vég -
zé sé hez szük sé ges tech ni kai, ok ta tás tech ni kai és kény sze rí tő esz kö zök kel. 

Pén zü gyi fel té te lek

A prog ram pén zü gyi for rá sai az is ko la éves költ ség ve té sé nek ré szét ké pe zik.
Ezenfelül a pá lyá za ti le he tő sé ge ket is igyek szünk ki hasz nál ni. 



EGYÜTTMŰKÖDÉS

Az is ko la a prog ram meg va ló sí tá sá nak szak mai se gí té se, a fel ső fo kú tu do má -
nyos hát tér meg te rem té se ér de ké ben együttműködési megál la po dást kö tött a
Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság gal és a Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai In-
 té zet Pe da gó giai-Pszi cho ló giai Tan szé ké vel, fo gad ja az egye tem pszi cho ló gia
sza kos, te het ség szak irá nyos vég zős hall ga tóit össze füg gő szak mai gya kor lat ra.



ERED MÉ NYEK MÉ RÉ SE ÉS HA TÁS VIZS GÁ LAT

A prog ram fo lya ma tos mo ni tor ing alatt áll. A mo ni tor ing fi gye lem mel kí sé ri,
hogy a ter vek sze rint ha lad-e a prog ram, mennyi re kö ze lít az el vég zett te vé keny -
ség a célkitűzésekhez, mi lyen vál to zás kö vet ke zett be a prog ram ban részt  ve vők
fel ké szült sé gé ben. A prog ram ról fé lé ven ként ér té ke lés ké szül, a prog ram vé gén
pe dig összeg ző ér té ke lést tar tunk min den egyes ta nu ló fej lő dé sé ről.

A prog ram mal kap cso la tos ál ta lá nos célkitűzés, hogy a le mor zso ló dás 10%
alatt le gyen. Emel lett a prog ram si ke res sé gét szá mos kva li ta tív in di ká tor ral mér-
 jük. Pe da gó gu saink felada ta an nak nyo mon kö ve té se, hogy ho gyan vál to zott a
ta nu lók ta nu lá si stra té giá ja, tech ni ká ja, mo ti vá ció ja, meg va ló sult-e az adott ta-
 nu ló ra ki dol go zott egyé ni fej lesz té si terv. A pe da gó gus ve szi szám ba a fog lal ko -
zá so kon al kal ma zott és ered mé nyes nek vélt mód sze re ket, a kom pe ten cia mé rés
ered mé nyeit is, míg a pszi cho ló gus a ta nu lók ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gei -
nek fej lő dé sét és szo ron gá si mu ta tóik ala ku lá sát vizs gál ja. 

A mo ni tor ing lé pé sei és esz kö zei az aláb biak:
• el já rás rend kiala kí tá sa,
• mé rő esz köz el ké szí té se, fo lya ma tos fej lesz té se,
• min ta vé te li el já rás ki dol go zá sa,
• adat fel vé tel – ön ki töl tős kér dő ív,
• hely szí ni ta pasz ta lat szer zés/ fog lal ko zá sok lá to ga tá sa,
• in ter júk ké szí té se,
• adat rög zí tés – mennyi sé gi ér té ke lés,
• elem zés, ér té ke lés – mi nő sé gi elem zés,
• írás be li összeg zés – a mo ni tor ingje len tés el ké szí té se,
• do ku men tá ció összeál lí tá sa;
• vissza csa to lás.

A pe da gó gu sok nak mind a kér dő íves, mind az in ter jú for má ban tör té nő fel mé -
rés ese tén ja va solt az aláb bi te rü le te ken vizs gá lód ni: 

• ta nu lá si stí lus,
• tan tár gyak irán ti attitűd,
• is ko lai mo ti vá ció,
• ta nu lá si orien tá ció,



185

Mis kol ci Ren dé sze ti Szak kö zép is ko la (Mis kolc)

• te het ség és sze mé lyi ség (ta nu lá si jel lem zők, mo ti vá ciós jel lem zők, a krea ti -
vi tás jel lem zői, ve ze té si tár sas jel lem zők),

• ta nu lá si erős sé gek fel tér ké pe zé se, (nyel vi, lo gi kai-ma te ma ti kai, tes ti-moz -
gá si, té ri, in ter per szo ná lis, intraperszonális, ze nei stb.),

• krea ti vi tás – sza ba di dő,
• a krea tív sze mé lyi ség,
• osz tály tér kép ké szí té se,
• po ten ciá li san te het sé ges gyer me kek meg ta lá lá sa,
• si ker ke re sés – ku darc ke rü lés,
• önis me re ti diag ram fel raj zo lá sa a mo dul zá rá sok al kal má val.



NYO MON KÖ VE TÉS ÉS KOM MU NI KÁ CIÓ

Va la mennyi fia tal lal a fel vé telt kö ve tően ta nu ló szer ző dés kö té sé re ke rül sor. Így
biz to sí tott, hogy a vég zés után va la mennyi fia tal nak le gyen mun ka he lye. A fenn -
tar tó kétéven te át te kin ti a vég zett fia ta lok mun ka he lyi be vá lá sát, így a te het ség -
gon do zó prog ra mok ban dol go zot ta két is.



MEL LÉK LET: A MIS KOL CI FA KUL TA TÍV TA NA NYAG ELE MEK
RÉSZ LE TES ISMERTETÉSE

(1) Fa kul ta tív ma gyar nyel vi kom mu ni ká ciós kép zés (MF/9.1/0731–06)

Ma gyar nyel vi be széd gya kor lat (MF/9.1a/0731–06) – Cél ja: A kom mu ni ká ciós
kész ség fej lesz té se. Gya kor la tok a kü lön bö ző szi tuá ciók ban va ló he lyes és szak-
 szerű meg nyi lat ko zá sok elő se gí té sé re, az élet szerű szi tuá ciók ban va ló ma ga biz -
tos ság kiala kí tá sá ra.

Év fo lyam dol go zat (MF/9.1b/0731–06) – Cél ja: A ta nu lók kom mu ni ká ció já nak
ja ví tá sa, a szak mai té mák irán ti ér dek lő dés fel kel té se. A ta nu lók a szak cso por tok
ál tal meg hir de tett szak mai év fo lyam-dol go za ti té mák ban, ame lye ket a szak mai
kon zu len sek a szak cso port faliújságján, il let ve elekt ro ni kus for má ban meg hir -
det nek, szak mai agyaggyűjtést, rend sze re zést és fel dol go zást vé gez nek, amely-
 nek ered mé nyét év fo lyam dol go zat for má já ban összeg zik. A dol go zat be mu ta tá -
sát a ta nu lók nyil vá no san, szak ta nár je len lé té ben vég zik. Az ered mé nyes
év fo lyam-dol go za ti be mu ta tó a tel je sí ten dő nyel vi kre dit igényt kielé gí ti.

(2) Fa kul ta tív ide gen nyel vi kép zés (MF/9.2/0731–06)

Szá mí tó gé pes nyelv ok ta tás (MF/9.2a/0731–06) – Cél ja: Ide gennyelvű webolda-
lak megis me ré se, se géd anya gok le töl té se, internetes felada tok megol dá sa, kül-
 föl di le ve le ző part ne rek ke re sé se, ide gennyel vi szoft ve rek megis me ré se, szá mí -
tó gé pes szó tár hasz ná lat.

Ide gennyel vi nyelv vizs gák ra fel ké szí tés (MF/9.2b/0731–06) – Cél ja: A nyelv vizs -
gá ra tör té nő fel ké szü lés, a nyelv vizs ga tí pu sá tól füg gően tesz tek ki töl té se, 
felada tok megol dá sa, for dí tá si gya kor la tok, szó tár hasz ná lat gya kor lá sa, kiej tés -
gya kor lás, tár sal gá si té ma kö rök szó kin csé nek be gya kor lá sa, kép leírá sok, szó-
 kap cso la tok, ki fe je zé sek megis me ré se. Fo ne ti kus je lek megis me ré se, az ide gen
nyelv hang zó vi lá gá nak meg fe le lő fo ne ti kus je lek megis me ré se, szó kincs fej lesz -
tés, szi tuá ciók az ide gennyel vi vizs ga si ke res le té te lé hez.
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Ide gennyelvű or szág is me ret (MF/9.2c/0731–06) – Cél ja: A cél nyel vi or szág tör té -
nel mé nek, fon to sabb tör té nel mi ese mé nyei nek megis me ré se. Az ide gen or szág
jel leg ze tes ne ve ze tes sé gei nek, művészeti al ko tá sai nak be mu ta tá sa. Az or szág
kul tú rá já nak, tör té nel mi ha gyo má nyai nak ide gen nyel ven va ló megis me ré se.
Fon to sabb ün ne pek, szo ká sok, gaszt ro nó miai jel leg ze tes sé gek megis me ré se.
Ide gennyel vi kom mu ni ká ció (MF/9.2d/0731–06) – Cél ja: Gya kor la tok a kom-
 mu ni ká ciós gát lá sok felol dá sá ra, kiej tés ja ví tá sá ra. Ide gennyelvű szö ve gek és
hang anya gok fel dol go zá sa a passzív szó kincs fel szín re ho zá sá hoz, és az ak tív
szó kincs fej lesz té sé hez.

(3) Fa kul ta tív sport te vé keny ség (MF/9.3/0731–06)

Az in téz mény ta ná rai a ta nu lók szá má ra meg hir det het nek spor to lá si le he tő -
sége ket, ame lyet a meg hir de tő ta nár felügyel. Cél ja, hogy a ta nu lók szá má ra 
le he tő vé te gyük a min den na pi test edzést és azt, hogy az egyes sport ágak sza-
 bály rend sze rét a ta nu lók megis mer jék. En nek se gít sé gé vel a ta nu lók fizikális
kon dí ció ja ja vul, és kiépül het a rend sze res spor to lás irán ti igé nyük.

(4) Fa kul ta tív in for ma ti kai kép zés (MF/9.4/0731–06)

Szö veg szer kesz té si fel zár kóz ta tó fog lal ko zás (MF/9.4a/0731–06) – Cél ja: A szö-
 veg szer kesz té si is me re tek to váb bi el mé lyí té se, gya kor la ti pél dák megol dá sán ke-
 resz tül.

Spe ciá lis ren dé sze ti szoft ve rek (MF/9.4b/0731–06) – Cél ja: a rend őr ség nél rend-
 sze re sí tett, de az alap kép zés ben nem ok ta tott egyes szá mí tás tech ni kai szoft ve rek
be mu ta tá sa.

Gé pí rás I. (MF/9.4c/0731–06) – Cél ja: a tíz uj jas va kí rás alap jai nak átis mét lé se
se bes ség fo ko zó gya kor la tok kal. 

Gé pí rás II. (MF/9.4d/0731–06) – Cél ja: má so lá si kész ség fej lesz té se, kü lö nös te-
 kin tet tel a ren dé sze ti ira tok ban rend sze re sen hasz nált szá mok, írás je lek, rö vi dí -
té sek gyors, szak szerű hasz ná la tá ra.
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(5) Fa kul ta tív rend őrszak mai kép zés (MF/9.5/0731–06)

In téz ke dé sek lé lek ta na (MF/9.5a/0731–06) – Cél ja: Az aláb bi in téz ke dé si hely ze -
tek lé lek ta ni fel dol go zá sa: 

• ha lál eset be je len té se, 
• ön gyil kos ság előtt ál ló sze méllyel szem be ni in téz ke dés, 
• túsz ej tés, 
• köz le ke dé si baleset ben érin tet tek kel szem be ni in téz ke dés, 
• dro go sok kal szem be ni in téz ke dés, 
• al ko hol ha tá sa alatt lé vők kel szem be ni in téz ke dés, 
• sze xuá lis bűncselekmény ál do za tá val szem be ni in téz ke dés, 
• csa lá don be lü li erő szak ban érin tet tek kel szem be ni in téz ke dés, 
• gyer mek- és fia tal ko rú bűnelkövetőkkel szem be ni in téz ke dés, 
• idő sek kel szem be ni in téz ke dés, 
• tö meg gel szem be ni in téz ke dés pszi cho ló giá ja, 
• ski zof ré nek kel szem be ni in téz ke dés, 
• pa ra noi dok kal szem be ni in téz ke dés, 
• ér tel mi fo gya té ko sok kal szem be ni in téz ke dés, 
• me ne kül tek kel szem be ni in téz ke dés,
• dep resszió ban szen ve dők kel szem be ni in téz ke dés,
• pá nik- és ka taszt ró fa hely ze tek lé lek ta na,
• hi va ta los és köz felada tot el lá tó sze mé lyek kel szem be ni in téz ke dés, 
• haj lék ta la nok kal szem be ni in téz ke dés, 
• ter ror cse lek mé nyek lé lek ta na.

A kriminálpszichológia alap jai (MF/9.5b/0731–06) – Cél ja: Az aláb bi té mák ban
mé lyebb is me ret szer zés: 

• erő sza kos bűnözés, 
• csa lá don be lü li erő szak, 
• ne mi sze re pek és bűnözés kap cso la ta,
• gyer mek- és fia tal ko ri bűnözés lé lek ta na,
• al ko hol fo gyasz tás, ká bí tó szer-prob lé ma és a bűnözés pszi cho ló giai as pek -

tu sai,
• a sze mé lyi ség za va rok rend sze re,
• a ski zof ré nia és a pa ra noia tí pu sai,
• a dep resszió és az ön gyil kos ság pszi cho di na mi ká ja,
• a men tá lis re tar dá ciók (or ga ni kus oli gof ré niák),
• az ag resszió lé lek ta na,
• a stressz kiala ku lá sa és ke ze lé se,
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• az önag resszió, ön dest ruk ció fel dol go zá sa,
• a sze xuá lis bűncselekmények pszi cho ló giá ja.

Bűnügyi is me re tek (MF/9.5c/0731–06) – Cél ja: Jog ese tek fel dol go zá sá val, mo-
 del le zé sé vel a tör té ne ti tény ál lá sok elem zé se. A hal ma za ti és el ha tá ro lá si is me -
retek a bün te tő jog ban. A nyo mo zás hoz kap cso ló dó bün te tő el já rá si és kri mi na -
lisz ti kai is me re tek bő ví té se, az is me ret kö rök rész le tei ben va ló el mé lye dés,
kri mi no ló giai gyűjtő, rend sze re ző mun ka. A spe ciá lis szak mai is me re tek kö rét
nö ve lő, tré ning  rend szerű fog lal ko zá so kon va ló rész vé tel, ez zel a bűnügyi té mák
fe lé tör té nő orien tá ció erő sí té se.

Ren dé sze ti igaz ga tá si is me re tek (MF/9.5d/0731–06) – Cél ja: az aláb bi té ma kö -
rök ben tör té nő is me ret szer zés: 

• köz úti köz le ke dé si sza bály sér té sek felis me ré se, el ha tá ro lá sa,
• hely szí ni bír ság gya kor la ti al kal ma zá sa, 
• sza bály sér té si fel je len tés ké szí té se, 
• it tas járműve ze tés sza bály sér té sé nek el kö ve té se so rán tör té nő hely szí ni in-

 téz ke dés,
• sza bály sér té si meg hall ga tá si jegy ző könyv ké szí té se, 
• jog ese tek el mé le ti megol dá sa és szi tuá ciók al kal ma zá sa, 
• köz biz ton ság ra kü lö nö sen ve szé lyes esz köz zel kap cso la tos sza bály sér té si

szi tuá ciós esetfeldolgozások, 
• köz rend el le ni sza bály sér té sek jog ese tei nek fel dol go zá sa,
• kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sá nak le he tő sé gei sza bály sér té si szi tuá -

ciók alap ján,
• szak mai vizs gá ra fel ké szí tés – ré geb bi teszt felada tok pró ba vizs gás megol -

dá sa.

Ok mány is me ret (MF/9.5e/0731–06) – Cél ja: Megis mer ke dés az Eu ró pai Unió -
ban hasz ná lat ban lé vő úti ok má nyok, for gal mi és ve ze tői en ge dé lyek vé del mi és
biz ton sá gi rend sze rei vel, je gyei vel. Az is me re tek el sa já tí tá sát kö ve tően a ta nu ló
ké pes lesz ar ra, hogy felis mer je az ere de ti ok má nyok ra jel lem ző biz ton sá gi ele-
 me ket, va la mint a ha mi sí tás ra uta ló je le ket. Amennyi ben ered mé nye sen el sa já -
tít ja a pro jekt ben ta lál ha tó is me re te ket és felada to kat, az megala poz za a rend őri
mun ka ok mány el lenőr zé sek hez szük sé ges spe ciá lis is me re tei nek egy ré szét is,
egy ben hoz zá já rul a szak szerű és ha tá ro zott rend őri in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
hoz. 

Ha tár ren dé sze ti tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sa (MF/9.5e/0731–06) – Cél ja: Az
is ko la kész le té ben lé vő ha tár ren dé sze ti tech ni kai esz kö zök rész le tes megis me ré -
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se, hasz ná la tá nak gya kor lá sa. A rész le tes hasz ná la ti be mu ta tón kí vül a ta nu ló
gya ko rol hat ja a ren del ke zés re ál ló asz ta li és mo bil ok mány leol va só, CO2-mé rő -
ké szü lék, ipa ri en dosz kóp, ok mány vizs gá lat egy szerű esz kö zei (mik rosz kóp, UV
lám pa, na gyí tó, 3M confirm fó lia vizs gá ló) és az ok mány vizs gá ló UVEC PASS D
be ren de zés hasz ná la tát. Amennyi ben ered mé nye sen el sa já tít ja a ta na nyag elem -
ben ta lál ha tó is me re te ket, az elő se gí ti a rend őri mun ka so rán a mély sé gi és ide-
 gen ren dé sze ti el lenőr zé sek hez szük sé ges spe ciá lis tech ni kai esz köz al kal ma zás
is me re tei nek egy ré szét is, egy ben hoz zá já rul a szak szerű és ha tá ro zott rend őri
in téz ke dé sek vég re haj tá sá hoz. 





BE VE ZE TÉS

Is ko lánk, az Óbu dai Harrer Pál Ál ta lá nos Is ko la, kon zor cium ban a szom szé dos
óvo dá val, az zal a cél lal ter vez te meg a „Harrer Te het ség gon do zó Rend szer 5-től
14 éves ko rig” pro jek tet, hogy alap ve tő mi nő sé gi elő re lé pést ér jen el a te het sé ges
gyer me kek fej lő dé sé ben. Tu do má sunk sze rint is ko lánk a ke rü let ben el ső ként
vál lal ta az alap felada ton tú li, az ala po zó sza kasz ban lé vő gyer me kek re vo nat ko -
zó te het ség gon do zás rend sze ré nek kiépí té sét. Pe da gó gu saink el kö te le zet tek a
te het ség gon do zás mel lett, és vál lal ják a szak irá nyú to vább kép zé se ken va ló rend-
 sze res rész vé telt. Ily mó don min den te het sé ges gyer mek meg fe le lő te het ség gon -
do zás ban ré sze sül, az esély egyen lő ség biz to sí tá sa mel lett. 

Évek óta ta pasz tal juk, hogy az is ko lánk ban ta nu ló gyer me kek gaz da gabb in-
 ger kör nye zet ből, ugyanak kor vál to zó szociokulturális kö zeg ből ér kez nek, mint
ko ráb ban. Te le van nak ér dek lő dés sel, kí ván csi ság gal, fo lya ma tos tu dás vággyal.
Ne künk, pe da gó gu sok nak ezt a lel ke se dést, mo ti vá ciót kell gon doz nunk és to-
 vább erő sí te nünk. Ah hoz, hogy ez az ok ta tás szín te rén is ha té ko nyan meg va ló -
sul jon, egyaránt al kal ma zunk tan órai és tan órán kí vüli te het ség gon do zást.
Prog ra munk kal egy ben ha gyo mányt foly ta tunk: a diffe ren ciált ké pes ség fej lesz -
tés már 16 éve per ma nen sen is ko lánk pe da gó giai prog ram já nak ré sze, s ezt most
si ke re sen il lesz tet tük be egy komp lex te het ség fej lesz tő te vé keny ség be.

Az el múlt évek ben ko moly mun kát vé gez tünk a ta nul má nyi ver se nyek te rén
is, a meg hir de tett ke rü le ti ver se nyek 94%-án in dul tunk. Pél dául a 2008/2009-es
tan év ben a ke rü le ti ver se nye ken az el ső hat he lyen az is ko lai össz lét szá munk
12%-a (370-ből 46 fő), az el ső tíz he lyen az is ko lai össz lét szá munk 22%-a vég-
 zett. A 2009/2010-es tan év ben pe dig is ko lánk a ke rü le ti ver seny ered mé nye ket
te kint ve a ne gye dik he lyet ér te el. Egy re na gyobb az ér dek lő dés az or szá gos leve-
lezős ver se nyek iránt is, az idén már meg dup láz tuk a ta va lyi részt ve vői lét szá -
mot.

Oláhné Ba logh Éva

Óbu dai Harrer Pál Ál ta lá nos Is ko la 
(Bu da pest)
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Tan órán kí vül al só és fel ső ta go zat ban egyaránt si ke rült iga zán vál to za tos
gaz da gí tó pro jek te ket meg va ló sí ta nunk. A pro jekt ok ta tás mód szer ta na kö zel áll
a ne ve lő tes tü let hez, így éven te há rom al ka lom mal, ősszel, té len és ta vasszal is
ren de zünk projektheteket. Úgy gon dol juk, hogy a kiemel ke dő ké pes ségű ta nu -
lók nál ez na gyon fon tos esz köz, mert ezek a gyer me kek sze re tik a ko moly fel-
ada to kat, in tel lek tuá lis ki hí vá so kat. A pro jekt sokrétűségével a te het ség, a ké pes -
sé gek szé les spekt ru má nak ki bon ta ko zá sá ra ad hat al kal mat. A fej lesz tés fon tos
alap té te le, hogy már óvodáskorban, együttműködve az óvó nők kel, oda fi gyel -
jünk a gyer me kek re, kí ván csi sá gu kat ki bont suk és fel kelt sük. Er re jó al ka lom kí-
 nál ko zik a „Su li vá ró” prog ram jain kon. Az ér dek lő dő gyer me kek nek már eb ben
a kor ban is le het biz to sí ta ni olyan gaz da gí tó prog ra mo kat, ame lyek ben ki vi rág -
zik fan tá ziá juk, al ko tó ked vük. Szám ta lan pél da bi zo nyít ja, hogy a ma te ma ti kai
te het ség, a ze nei, a sport- és a tánc kész ség már na gyon ko rán meg mu tat ko zik.
A kis gyer me kek, ki sis ko lá sok te het ség gon do zá sá ra for dí tott fi gye lem je len tő sé -
gét a hát rá nyos hely zetű vagy alul tel je sí tő te het sé gek kel fog lal ko zó szak iro da -
lom is kiemel ten hang sú lyoz za (lásd pl. dr. Gyarmathy Éva írá sait). Ép pen ezért
az óvo dá val va ló kon zor ciu mi együttműködésnek na gyon nagy je len tő sé get tu-
 laj do ní tunk. 



CÉ LOK ÉS ALAP EL VEK

A Harrer Te het ség gon do zó Prog ram cél ja az is ko lá ba já ró ta nu lók egyé ni adott-
 sá gai nak, ké pes sé gei nek fel de rí té se, a te het ség ígé re tek szá má ra spe ciá lis fog lal -
ko zá sok szer ve zé se, az in tel lek tuá lis ké pes sé gek mi nél ma ga sabb szint re jut ta tá -
sa, va la mint a te het ség ki bon ta ko zá sá hoz szük sé ges sze mé lyi ség fej lesz tés.
A prog ram ban részt ve vők:

• felis me rik sa ját te het sé gü ket,
• erő sö dik tu dás vá gyuk, ten ni aka rá suk,
• meg ta nul ják a prob lé mák többirá nyú meg kö ze lí té sét,
• meg ta nul ják új hely ze tek ben és a hasz nos ság je gyé ben al kal maz ni is me re -

tei ket,
• meg ta nul nak mind ön ál lóan, mind csa pat ban dol goz ni,
• erő sö dik a diá kok és az is ko la, a pe da gó gu sok kö zöt ti kö tő dés.

Cél cso por tun kat egyaránt ké pe zik olya nok, akik 
• tel je sen meg fe lel nek a te het ség kon cep ció nak – ese tük ben a cél a sze mély

„te het ség kon cep ció ban tar tá sa” és a te het ség gel össze nem füg gő ol da lak
tá mo ga tá sa, lég kör ja ví tás, pre ven ció, pá lya orien tá ció; va la mint olya nok,
akik

• csak rész ben fe lel nek meg a te het ség kon cep ció nak – ese tük ben a cél az,
hogy tel je sen fe lel je nek meg a te het ség kon cep ció nak, vagyis a te het ség gel
össze füg gő gyen ge ol da lak tá mo ga tá sa.

Mi vel a dél előt ti tan órá kon min den diák részt vesz, cél cso port ról vol ta kép pen
csak a dél utá ni fog lal ko zá sok, a Harrer Te het ség gon do zó Műhely gaz da gí tó prog-
 ram jai vo nat ko zá sá ban be szél he tünk. A Műhely prog ram jai a Harrer Te het ség -
gon do zó Rend szer ré sze ként el ső sor ban 6–12 éves, jó ké pes ségű, te het sé ges
gyer me ke ket cé loz nak. Gaz da gí tó prog ram jaink a Gardner ál tal meg ha tá ro zott
hét alap ve tő te rü let re kon cent rá lód nak, eb ből azon ban még csak 4–5 te rü le ten
működ nek sa ját műhe lyeink, a töb bi te rü le tet is ko lán kí vü li te het ség gon do zá si
le he tő sé gek fel kí ná lá sá val fed jük le. A hét te het ség te rü let a kö vet ke ző: nyel vi, lo-
 gi kai, té ri, tes ti-ki nesz te ti kus, ze nei, intraperszonális, in ter per szo ná lis.

A te het ség gon do zá son be lül ko moly sze re pet szá nunk a meg fe le lő ta nu lás -
szer ve zé si mó dok ki vá lasz tá sá nak. Pe da gó gu saink kö ré ben ösz tö nöz zük a diffe -
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ren ciá lás el ter je dé sét, sze ret nénk mi nél kor szerűbb fel sze relt ség gel és feladat -
bank kal ren del kez ni. Szem lé let ben azo no su lunk az ink lu zív ok ta tás kon cep ció -
já val.

Hosszabb tá vú cé lunk, hogy prog ra mun kat ki ter jesszük is ko lánk ta nu lóin túl
a tá vo lab bi la kó kör nye zet egé szé re. 



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

A te het ség azo no sí tást az 1–6. év fo lya mon min den ta nu ló nál el vé gez zük. A te -
het ség ígé re tek az ered mé nyek alap ján és az ér dek lő dé si te rü le tük nek meg fe -
lelően kap cso lód nak be a prog ram ba. Az egyes fej lesz té si te rü le tek a gardneri 
teó riát kö ve tik, mi sze rint több külön ál ló in tel li gen cia faj ta lé te zik, és ezek sa ját
tör vé nyeik sze rint működ nek.
Az azo no sí tás nál irány adó nak te kin tet tük a martinsoni el ve ket: 

(1) az azo no sí tás fo lya ma tos le gyen, ne egy sze ri, 

(2) több kü lön bö ző for rás, mód szer al kal ma zá sa szük sé ges, 

(3) a nem in tel lek tuá lis té nye zők re is fi gyel met kell for dí ta ni. 

Az azo no sí tás mód sze rei az aláb biak:
• vé le mé nyek gyűjtése a ta nu lók ról (ún. szub jek tív mód sze rek: meg fi gye lés,

in ter jú, kér dő ív);
• te het ség azo no sí tás a ta nul má nyi tel je sít mény alap ján;
• a ta nul má nyi ver se nyek ré vén tör té nő iden ti fi ká ció;
• pszi cho ló giai vizs gá la tok (ún. ob jek tív tesztek, krea ti vi tás, mo ti vá ció stb.).

Az azo no sí tás me ne tét te kint ve elő ször a szü lők vé le mé nyét kér jük ki gyer-
 me keik te het sé gét il le tően, hi szen ná luk job ban sen ki sem is me ri a gyer me ket.
Ezután az adott osz tá lyok osz tály fő nö kei el ké szí tet ték a szub jek tív tesz te ket,
ame lyek az in tel lek tuá lis ké pes sé gek re, a krea ti vi tás ra, mo ti vá ció ra, ve ze tői
kész sé gek re ter jed tek ki. A pszi cho ló giai (ob jek tív) tesz tek kel a fi gye lem kon -
cent rá ciót, az em lé ke ze tet és az asszo ciá ciós gon dol ko dást vizs gál tuk. 

Az osz tály ta nu lói nak – az elért mé ré si ered mé nyek alap ján – a leg jobb 20%-
a ke rül be vá lo ga tás ra a te het ség gon do zó prog ram ba (te het ség kon cep ció nak tel-
 je sen meg fe le lők), de elő for dul, hogy be vá lo ga tunk olya no kat is, akik ugyan
összered mé nyü ket te kint ve va la mi vel gyen géb ben tel je sí tet tek, de 1–2 te rü le ten
ki ma gas ló ered mé nye ket ér nek el (te het ség kon cep ció nak csak rész ben meg fe le -
lők). Összes sé gé ben min den osz tály ból mintegy 5–7 ta nu lót vá lo ga tunk be.
A prog ra mon be lül már a diá kok vá laszt hat nak ér dek lő dé si kö rük nek meg fe le -
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lően, hogy me lyik te het ség gon do zó műhely ben sze ret né nek te vé keny ked ni.
A be vá lo ga tást te het ség fej lesz té si szak ér tő, pszi cho ló gus és az egyes te het ség -
gon do zó műhe lyek ve ze tői vég zik.



TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS

A te het ség-ta nács adást is ko lánk ban a te het ség fej lesz tő szak ér tő és/vagy a pszi-
 cho ló gus vég zi. Ta ná csot kér het nek: 

• te het ség azo no sí tás ban már részt vett diá kok,
• még nem azo no sí tott ta nu lók, 
• kol lé gák, 
• szü lők, va la mint 
• a te het ség té ma kör rel is mer ke dő sze mé lyek.

Az azo no sí tás so rán nyert in for má ciók alap ján le he tő ség van ar ra, hogy a te het -
ség pa lán ták is ko lánk Te het ség gon do zó Műhe lyei ben kü lön bö ző gaz da gí tó
prog ra mo kon ve gye nek részt – ér dek lő dé sük nek és ké pes sé geik nek meg fe le -
lően. Ha egy diák va la mely spe ciá lis ké pes ség te rü le ten ki ma gas ló ered ményt ér
el, a szak em be rek igye kez nek szá má ra meg je löl ni azo kat a te het ség gon do zó in-
 téz mé nye ket, ahol to vább mé lyít he tik tu dá su kat.

A te het ség-ta nács adás tar tal ma sze rint fő te vé keny sé günk re, a te het ség gon -
do zás ra, il let ve a ta nu lá si prob lé mák ke ze lé sé re, a krea ti vi tás, mo ti vá lás elő se gí -
té sé re irá nyul. Szak mai kap cso la ti há lón kon ke resz tül orien tál ni tud juk diák -
jain kat a szá muk ra leg meg fe le lőbb műhe lyek be. Így pél dául az alul tel je sí tő
te het sé ges gyer me kek szá má ra az In for ma ti kai és Szá mí tás tech ni ka Ta ná rok
Egye sü le te in dí tott műhelyt, míg a ze ne, kép zőművészet te rü le tén ér dek lő dő, te-
 het sé ges nek ígér ke ző gyer me ke ket az Aelia Sabina Alap fo kú Művészetoktatási
In téz mény be irá nyít juk, amely is ko lánk kal azo nos épü let ben működik. A sport -
ban az át lag nál ügye sebb, a test ne ve lés órá kon ki ma gas lóan tel je sí tő gyer me kek
szá má ra a test ne ve lő kol lé gák ad nak ta ná csot. Is ko lai könyv tá runk ban to váb bá
igyek szünk meg fe le lő szak iro dal mi bá zist kiala kí ta ni egy részt a tá jé ko zott ság ja-
 ví tá sa, más részt a ta nács adói gya kor lat működtetése cél já ból.



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

A Harrer Te het ség gon do zó Rend szer több pil lér re épül. A ta nu lók dél előt ti és
dél utá ni fog lal ko zá sai szer ves egy sé get al kot nak, de míg dél előtt min den a tan-
 terv vel tel jes össz hang ban fo lyik (ala po zó sza kasz), ad dig dél után spe ciá lis blok-
 kok ban (műhe lyek ben, is ko lán kí vü li te vé keny ség ke re té ben) va ló sul meg a mun -
ka (fej lesz tő sza kasz). A dél előt ti tan órák te het ség gon do zá sa ez zel össz hang ban
el ső sor ban ar ra fókuszál, hogy a ta nu lók mi nél ma ga sabb szin ten sa já tít sák el 
a tan ter vi anya got, és ez tel je sít mé nyük ben is meg mu tat koz zon, s a diá kok nak 
az ered mé nyek nek meg fe le lően van le he tő sé gük kü lönfog lal ko zá so kon is részt
ven ni, te het sé gü ket ki bon ta koz tat ni. E gaz da gí tó mun ka mel lett is ko lánk ban a
te het ség gon do zás má sik leg főbb te rü le te a ver se nyek re va ló fel ké szí tés (tan ter vi
kép zé sen be lül, fa kul tá ció ke re té ben), il let ve az is ko lai és le he tő ség sze rint a ke-
 rü le ti ver se nyek meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa. Mindezt kiegé szí tik a Harrer
Te het ség pont egyes, te het ség gon do zás hoz kap cso ló dó to váb bi prog ram jai. Ily
mó don rend sze rünk az aláb biak sze rint épül fel:

• tan órai te het ség gon do zás,
• Harrer Te het ség gon do zó Műhely (HTM) tan órán kí vü li fog lal ko zá sai,
• HTM-be nem tar to zó, de te het ség gon do zás hoz kap cso ló dó (is ko lán be lü li

és kí vü li) te vé keny sé gek,
• Harrer Te het ség pont egyes to váb bi prog ram jai.

A te het ség gon do zó te vé keny ség leg na gyobb ré szét a Te het ség gon do zó Műhely
fog lal ko zá sain vé gez zük, de az aláb biak ban be mu tat juk rend sze rünk töb bi pil lé -
rét is. 

Tan órai te het ség gon do zás

A dél előt ti (ala po zó) sza kasz ban a te het ség gon do zás legalap ve tőbb esz kö ze a
nor mál tan órai diffe ren ciá lás. Ez el ső sor ban a felada tok ta nu lók kö zöt ti vagy ta-
 nu ló cso por tok kö zöt ti diffe ren ciá lá sát je len ti olyan osz tá lyok ban, ahol a prog-
 ram ban részt  ve vők együtt ta nul nak a töb biek kel. En nek egy spe ciá lis ese te az
ECDL-vizsgára va ló fel ké szí tés az in for ma ti kaóra ke re té ben. 

A tan órai ke re tek kö zött emel lett al kal ma zunk ní vó cso por tos ok ta tást ma te -
ma ti ká ból és ma gyar ból (a te het sé ge sek kü lön bö ző osz tá lyok ból összegyűjtve
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kö zös cso port ban ta nul nak), to váb bá a Vi lág nyelv Prog ram ke re té ben osz tá -
lyaink emelt szintű nyelv ok ta tás ban ré sze sül nek, ami a tar ta lom ala pú nyelv ok -
ta tás ki szé le sí té sét és nyelv vizs gá ra va ló fel ké szí tést je lent. Vé gül – az em lí tett
ECDL-felkészítésen és nyelv vizs ga-fel ké szí té sen túl me nően – to váb bi fel ké szí tő
te vé keny sé ge ket is vég zünk, fa kul tá ció ke re té ben. Ezek: 

• Ver senyfel ké szí tés (1–8. évf.),
• Diák olim pia-fel ké szí tés (1–8. évf.),
• Fel vé te li elő ké szí tő (7–8. évf.).

A Harrer Te het ség gon do zó Műhely te het ség kö rei

Mint fen tebb em lí tet tük, te het ség gon do zó mun kánk de re kát a Műhely ben foly-
 ta tott te vé keny ség ad ja, ahol már csak a prog ram ba be vá lo ga tott ta nu lók van nak
je len. A Műhely te het ség kö rei dél utá ni (6-7-8. órá ban tar tott) fog lal ko zá sok,
ame lyek he ti, il let ve két he ti rend sze res ség gel ke rül nek meg tar tás ra.

„Kobaktörő” – krea ti vi tás fej lesz tés
Ez a műhely kü lön-kü lön fog lal ko zá sok ke re té ben áll az al sós és a fel sős diá kok
ren del ke zé sé re, és jel le gé ben a lo gi kai-ma te ma ti kai te het ség te rü let fej lesz té sé -
hez áll leg kö ze lebb. Al só ta go za ton az 1–3. év fo lya mo sok nak két he ten te egy
órá ban tar tott fog lal ko zá so kon az aláb bi te rü le tek re kon cent rá lunk: 

• krea tív gon dol ko dás, össze ra kan dó, szét sze den dő esz kö zök, ma nuá lis fel-
ada tok,

• já té kos lo gi kai felad vá nyok, ér de kes, fur csa tör té ne tek (pl. logi-sztorik),
• vi zuá lis lo gi ka (op ti kai csa ló dás, tér lá tás, kép al ko tás),
• nyel vi lo gi ka, nyel vi-lo gi kai já té kok,
• ma te ma ti kai lo gi ka, stra té giai-lo gi kai já té kok,
• a lo gi ka és az in tel li gen cia fo gal ma, kap cso la ta, az in tel li gen cia mé ré se, IQ-

felada tok, tesz tek.

Fel ső ta go za ton a te ma ti ka sok kal szer teága zóbb, a gon dol ko dás fej lesz té se mel-
 lett a megis me ré si ké pes sé gek és a sze mé lyes ér té kek tu da to sí tá sát, a ta nu lást se-
 gí tő ér zel mi és mo ti vá ciós té nye zők megerő sí té sét is cél ba ve szi, így az intraper-
szonális te het ség te rü le tet is érin ti. A fel ső sök műhe lye szin tén két he ten te egy
órá ban ke rül meg tar tás ra, a 4–6. év fo lya mo sok nak. Főbb pa nel jei a kö vet ke -
zők:

(1) Gon dol ko dás fej lesz té se:
• asszo cia tív (in tui tív) gon dol ko dás
• abszt rakt (el vont) gon dol ko dás,
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• de duk tív gon dol ko dás,
• ana ló giás (in duk tív) gon dol ko dás,
• me ta fo ri kus gon dol ko dás.

(2) Megis me ré si ké pes sé gek fej lesz té se:
• in for má ció szer ző és -fel dol go zó ké pes ség,
• az is me re tek új hely ze tek ben va ló al kal ma zá sá nak ké pes sé ge,
• kom mu ni ká ciós ké pes ség,
• szö veg al ko tá si ké pes ség,
• a min den na pi gya kor la ti élet hely ze tek ben tör té nő eliga zo dás,
• az ön ál ló is me ret szer zés hez szük sé ges ké pes sé gek.

(3) Sze mé lyi ség fej lesz tés:
• a sze mé lyes ké pes sé gek be ve tett hit,
• az is me ret szer zés irán ti bel ső mo ti vá ció,
• bel ső ér ték rend és ér té kek fe lé va ló orien tá ló dás,
• együttműködési, dön té si és élet ve ze té si ké pes ség,
• a megis me rés konk rét tar tal má nak és mód já nak ki vá lasz tá sá ban va ló ak -

tív közreműködés igé nye.

Drá ma- és szín ját szás
Drá ma- és szín ját szó kö rünk 1–4. év fo lya mos diák jain kat vár ja, két he ten te egy
órá ban. A fog lal ko zá sok so rán el ső sor ban az aláb bi kész sé ge ket fej leszt jük-fi no -
mít juk:

• ál ta lá nos kész ség fej lesz tő gya kor la tok,
• megőr zés, új ra ter me lés, em lék és fan tá zia, vi zuá lis és mo to ri kus ver bá lis

em lé ke zet edzé se,
• rit mus já té kok, rit mus ér zék fi no mí tá sa,
• moz gás gya kor la tok, ügyes sé gi já té kok, után zó já té kok,
• tér hasz ná lat, irá nyok, tér ki töl tés, szo bor kom po zí ció,
• kap cso lat te rem tés és bi za lom, kap cso lat te rem tés ze né re,
• rög tön zés, tör té ne tek a ron gyos zsák ból, be széd re kész te tés sza bá lyai, gesz-

 tu sok, test tar tás,
• előadás for mák, kö zös dra ma ti zá lás, me sék és já té kok, je le ne tek né ma já-

 ték kal,
• a „mint ha” bi ro dal ma, a dra ma ti kus já ték a já té kok so rá ban, dra ma ti kus

vi sel ke dés, me sék fel dol go zá sa, nép me sék vi lá ga,
• je le ne tek szö veg gel, je le ne tek össze füg gé se, ze nei és lát vány ele mek,
• kö zön ség előt ti já ték.

Ez a te het ség kör el ső sor ban az in ter per szo ná lis te het ség te rü le tet fej lesz ti, de kis
mér ték ben érin ti a tes ti-ki nesz te ti kus és a ze nei te het ség te rü le teit is. 
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Gyer mek Stú dió
A Gyer mek Stú diót 3–5. osz tá lyos gyer me kek nek tart juk, he ti egy órá ban. En -
nek so rán a diá kok megis mer ked het nek a kom mu ni ká ció és a tö meg kom mu ni -
ká ció alap jai val, a tö meg kom mu ni ká ciós esz kö zök és a hír köz lés leg fon to sabb
tud ni va lói val. Te ma ti kánk ban sze re pel az in for má ció és a hír fo gal mai nak tisz-
 tá zá sa, az információgyűjtés és -osz tá lyo zás, a műfaj el mé let, az új ság írás és a rá-
 dió zás gya kor la ti alap jai, a rá dió zás tech ni kai esz kö zei stb. Gya kor la ti fog lal ko -
zá sain kon műsor ter vet, ri port vá gást és pró ba adást is ké szí tünk. 

Harrer Hí rek
A Harrer Hí rek te het ség kör ben az is ko la új sá gá nak szer kesz té se zaj lik, 4–6. osz-
 tá lyo sok kal, he ti egy órá ban. A te ma ti ka sok te kin tet ben át fed a Gyer mek Stú -
dió val, de itt cél a konk rét vég ter mék előál lí tá sa. Te ma ti kánk a kö vet ke ző:

• Ál ta lá nos mé dia is me ret: A saj tó sze re pe, nyom ta tott saj tó, elekt ro ni kus
mé dia (tévé, rá dió), internet, online új sá gok.

• Saj tó ter mé kek szer ke ze te: felépí té se (fej léc, bo rí tó, ve zér cikk, tar ta lom -
jegy zék, imp resszum), ro va tok, ti pog rá fia.

• A cikk felépí té se: cím vá lasz tás, kel lé kei, gya kor la ti pél dák.
• Műfaj is me ret 1. – Tá jé koz ta tó műfa jok (hí rek, tu dó sí tás, kis színes).
• Hír köz lés/te le ví ziós hír köz lés a gya kor lat ban, ven dég előadó val.
• Szer kesz té si-tör de lé si gya kor lat.
• Műfaj is me ret 2. – Tá jé koz ta tó műfa jok 2. (ri port, in ter jú, nyi lat ko zat, port -

ré).
• In ter jú a gya kor lat ban – Egy is mert szer ző (pl. mesekönyvíró) meg hí vá sa

író-ol va só  ta lál ko zó ra, utá na in ter jú ké szí tés.
• Műfaj is me ret 3. – Véleményközlő műfa jok (vi ta, kri ti ka, kom men tár, jegy-

 zet).
• Gaszt ro nó miai új ság írás – Meg hí vott előadó val.
• Gaszt ro nó miai új ság írás gya kor lat.

Mind a Gyer mek Stú dió, mind az új ság szer kesz tés az in ter per szo ná lis kézségek
fej lesz té sét he lye zi elő tér be. 

„Ott ho nunk a Föld”
Kör nye zet vé del mi prog ra mun kat két he ten te há rom órá ban tarjuk 4–6. osz tá -
lyos ta nu lóink szá má ra. Cí mét Luc Besson azo nos című film jé ről kap ta, amely-
 nek meg te kin té se és meg vi ta tá sa a te het ség kör el ső prog ram pont ja. Te ma ti kánk
rend kí vül át fo gó, cé lunk, hogy a gyer me kek megis mer jék a kör nye zet alap ele -
meit, a le ve gő, a ta laj és a víz szennye ző dé sé nek leg főbb okait és kö vet kez mé -
nyeit (pl. a nö vény zet re, élő vi lág ra néz ve), va la mint vé del mük leg fon to sabb
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szem pont jait. Hang súlyt he lye zünk az ener gia hor do zók ki bo csá tá sa és az ég haj -
lat vál to zás nö ve ke dé se kö zöt ti össze füg gés megér te té sé re is.

A fog lal ko zá sok so rán el lá to ga tunk az Or szá gos Me teo ro ló gia Szol gá lat hoz,
va la mint te le pí tünk sa ját is ko lai me teo ro ló giai ál lo mást. Ki rán du lás ke re té ben
kő zet ta ni vizs gá ló dást vég zünk és el lá to ga tunk az esz ter go mi Du na Mú zeum ba.
Részt ve szünk a ke rü let ál tal ren de zett ÖKO-héten, to váb bá a gyer me kek pre-
 zen tá ciót is ké szí te nek a ve szé lyez te tett nö vé nyek és ál la tok té ma kör ben.

„Bar kács” ker tész kör
Szin tén a ter mé szet hez kap cso ló dó fog lal ko zás két he ten te egy órá ban, 5–6. osz-
 tá lyo sok szá má ra, de itt ker tész ke dé sen van a hang súly. A te ma ti ká ban a nö-
 vény is me ret, a szik la kert tel kap cso la tos is me re tek és a nö vé nyek kel, kert tel va ló
fog la la tos ko dás áll nak a kö zép pont ban.

Hello World! 
An gol nyel vi te het ség gon do zó műhe lyün ket 5–8. osz tá lyos ta nu lók nak tart juk,
két he ten te két órá ban. Cél ja, hogy so kol da lúan fej lessze a te het sé ges ta nu lók
ide gennyel vi kom pe ten ciáit (nyel vi te het ség te rü let), és ké pes sé te gye őket csa-
 pat ban dol goz ni. A té mák fel hív ják a fi gyel met kör nye ze tünk ér té kei re, az ez zel
kap cso la tos fe le lős sé günk re, és hogy mit te he tünk megóvá suk ér de ké ben. To-
 váb bi cél, hogy meg szer zett tu dá su kat a ta nu lók mi nél szé le sebb kör ben ad ják
to vább, il let ve ta pasz ta la tai kat ki tud ják cse rél ni a kül föl di part neris ko lák diák -
jai val a think.com fó ru mon ke resz tül. Mindeköz ben is me re tek re tesz nek szert a
kü lön bö ző kom mu ni ká ciós esz kö zök hasz ná la ta te rén, és megis me rik egyes in-
 téz mé nyek mun ká ját is. 

A fel dol go zott té mák el ső sor ban az óbu dai épí tett és ter mé sze ti kör nye zet
be mu ta tá sá hoz, va la mint a Du ná val kap cso la tos is me re tek hez köt he tők, és ezt a
te vé keny sé gek rend kí vül szí nes ská lá ja kí sé ri, úgy mint: 

• ku ta tás könyv tár ban, interneten, in téz mé nyek ben,
• kör nye zet ta nul má nyo zá sa, vizs gá la tok vég zé se,
• kér dő ívek összeál lí tá sa, ri port ké szí tés,
• fo tó zás, vi deo fel vé te lek ké szí té se,
• PowerPointos pre zen tá ció ké szí té se, weblapszerkesztés,
• pla ká tok, szó ró la pok ter ve zé se, ké szí té se stb.

Elő deink nyo má ban – mú zeum pe da gó gia
E te het ség kör prog ram ját az Óbu dai Mú zeum dol goz ta ki, s a mi ta nu lóink a 
Te het ség pont-há ló zat ke re tein be lül vesz nek részt gaz da gí tó fog la ko zá sai kon,
ame lyek min den hó nap el ső hét fő jén, egy órá ban ke rül nek meg tar tás ra.
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A Tehetségműhe lyen kí vü li te het ség gon do zás

A Harrer Te het ség gon do zó Rend szer ben he lyet kap nak to váb bi, is ko lán kí vü li
te het ség gon do zá si prog ram ele mek is. Eze ket azért te kint jük te het ség gon do zó
rend sze rünk ré szé nek, mert az is ko lán kí vü li le he tő sé ge ket is ko lánk te het ség -
azo no sí tó te vé keny sé gé nek ered mé nyei alap ján ja va sol juk/ajánl juk diák jaink -
nak (ta nács adás ke re té ben). Ezek a le he tő sé gek a gardneri hét te het ség te rü let
ed dig le nem fe dett ele mei re is ki ter jed nek, ez zel tel jes sé té ve te het ség fej lesz tő
kon cep ción kat. 

Aelia Sabina Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Az is ko lánk épü le té ben működő művészeti is ko lá ba irá nyít juk mind azon diák -
jain kat, akik ze nei vagy kép zőművészeti te rü le ten te het sé ges nek mu tat koz nak.
Itt ze nei, rajz- és kézműves foglalkozásokon ve het nek részt. Ez zel a ze nei és a té -
ri te het ség te rü le ten is le he tő sé get biz to sí tunk diák jaink ké pes sé gei nek ki bon ta -
ko zá sá ra.

Ke rü le ti sport egye sü le tek
Az is ko lai tel je sít mény alap ján nyúj tott sport ta nács adás so rán a va la mely sport-
 ág ban te het sé get mu ta tó diák jaink nak ja va sol juk a kap cso ló dó ke rü le ti sport-
 egye sü let fel ke re sé sét lab da rú gás, röp lab da, ko sár lab da, csel gáncs, tor na és at lé ti -
ka te rü le tén. Ez zel a tes ti-ki nesz te ti kus te het ség te rü le ten biz to sí tunk le he tő sé get
diák jaink te het sé gé nek ki bon ta ko zá sá ra.

A te het ség gon do zás hoz kap cso ló dó egyéb prog ra mok/ese mé nyek

Vé gül te het ség gon do zó te vé keny sé günk höz kap cso ló dik még né hány, az is ko la
ál tal szer ve zett ren dez vény, ese mény is. Ezek:

• te het ségnap szer ve zé se nyílt prog ra mok kal
• projekthetek éven te 3 al ka lom mal
• iskolahívogató prog ram jaink krea tív ját szó ház zal
• rajz pá lyá za tok
• tan tár gyi ver se nyek
• or szá gos levelezős ver se nyek
• nyílt na pok óvo dá sok, szü lők szá má ra
• Harrer-gá la
• sport és kézműves dél előtt a szü lők kel
• klubnapközi, tár sas já tékklub
• sport fog lal ko zá sok (gye rek tor na és lab da rú gás).



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

A pá lyá za ti for rá sok nak (TÁMOP 3.4.3-08/1) kö szön he tően sze mé lyi fel té te -
leink adot tak. A kör ve ze tők ren del kez nek a meg fe le lő szak mai kom pe ten ciák -
kal, és el vé gez ték a 30 órás akk re di tált te het ség gon do zói tan fo lya mot is. Emel lett
pszi cho ló gus, fej lesz tő pe da gó gus és te het ség fej lesz tő szak ér tő is se gí ti a mun-
 kát. Az igaz ga tó nő, Ba logh Éva a tan órai te het ség gon do zás szer ve ze ti ke re tei nek
a megal ko tó ja, il let ve an nak ki dol go zó ja, hogy eh hez a dél utá ni, tan órán kí vü li
te het ség gon do zó mun ka ko he ren sen il lesz ked jék. Az egyes te het ség kö rök ki-
 dol go zóit és ve ze tőit az aláb bi táb lá zat ban kö zöl jük:

Tár gyi fel té te leink több sé ge szin tén adott, no ha a kü lön bö ző tehetségműhe -
lyek hez a leg kü lön fé lébb esz kö zök re van szük sé günk. Pél dá ló zó jel leg gel ezek a
kö vet ke zők.

• „Kobaktörő” – lo gi kai, kom mu ni ká ciós, stra té giai és kom bi na to ri kai tár-
 sas já té kok; pénz ér mék, gyu fák, pa lac kok egy-egy lo gi kai felad vány de-
 monst rá lá sá ra; raj zok, „le he tet len” áb rák; krea ti vi tást igény lő, kéz be ve he -
tő esz kö zök: kezd ve az egé szen egy szerű spár gá tól a pa pí ron át a szí nes,
cse les, fur csa tár gya kig, ame lye ket összeil lesz tés sel, szét sze dés sel, haj to ga -
tás sal vagy át ren de zés sel kell „meg sze lí dí te ni” megadott szisz té ma sze rint
stb.

Te het ség kör Ki dol goz ta és ve ze ti

Al sós „kobaktörő” Oláhné Ba logh Éva

Fel sős „kobaktörő” Fü löp Gab riel la

Drá ma- és szín ját szás Sziberné Kom já di Éva

Gyer mek Stú dió Bóné Ist ván

Harrer Hí rek Dubravecz Eme se és Kár pá ti Sán dor né

„Ott ho nunk a Föld” Lász ló Klá ra

„Bar kács” ker tész kör Frisnyák Sán dor

Hello World! Mezősi Ágo ta

Elő deink nyo má ban (mú zeum pe da gó gia) Já nos né Bús Már ta (csak ve ze ti)
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• Drá ma- és szín ját szó kör – Tex tí liák jel me zek hez; pa pírmasz kok hoz; rit-
 mus hang sze rek; bab zsá kok, kö tél, lab dák, bá bok; nagyméretű kel lé kek,
dísz let ele mek műanyag tes tek ből; kü lön bö ző műfa jú ze nei CD-k; jel me -
zek, ré gi ru hák stb.

• Gyer mek Stú dió – 2 db mik ro fon + tar tó; 1 db szá mí tó gép + tar to zé kai (jó
mi nő ségű hang kár tyá val); 1 db, legalább 3 csa tor nás ke ve rő szoft ver; kont-
 rollhang fal; ká be lek, sze re lé si anya gok stb.

• Harrer Hí rek – fény má so lás hoz és szí nes nyom ta tás hoz hard ver; dik ta fon;
nyom ta tó fes ték pa ne lek; DVD-író és le ját szó, CD-le me zek; köny vek a cik-
 kek se gí té sé re stb.

• „Ott ho nunk a Föld” – is ko lai me teo ro ló giai ál lo más, tar tó osz lop, tá jo ló,
iránytű, binokuláris táv cső; csen gő vá kuum mal, ké zi szi vattyú val; mag de -
bur gi fél göm bök réz csap pal; New ton-fé le ej tő cső; gáz elem ző ké szü lék ipa -
ri, lég kö ri és szennye ző anya gok ki mu ta tá sá ra; fo lya dé kok me cha ni ká ja,
hid ro szta ti kai kész let MMFG; AQUANAL víz vizs gá la ti koffer la bor; kör-
 nye zet vé del mi de tek tív koffer stb.

• „Bar kács” ker tész kör – ge reb lye, ásó, ka pa, lo cso ló; nö vé nyek, mag vak stb.
• Hello World – dik ta fon, fény ké pe ző gép, pendrive-ok, CD-k, nyom ta tópa -

pír, nyom ta tófes té kek, kar to nok, ra gasz tók, fo tó pa pír, pro jek tor, vi deo ka -
me ra stb.

Az új ság tör de lé sé hez, szer kesz tés hez jó len ne még egy ko moly tör de lőprog ram,
amely azon ban meg le he tő sen drá ga.



CÉL IN DI KÁ TO ROK ÉS HA TÁS VIZS GÁ LAT

Cél jaink eléré sét az aláb bi táb lá zat ban fog lalt in di ká to rok kal mér jük:

A ha tás vizs gá la tok te rü le tén egyelő re csak ter veink ről szá mol ha tunk be.
A prog ram ha té kony sá gá nak vizs gá la tá hoz mé ré ses mód sze re ket sze ret nénk al-
 kal maz ni pszi cho ló gus, mé rés ér té ke lő szak ér tő be vo ná sá val. A mé ré sek a kö vet -
ke ző te rü le tek re ter jed né nek ki:

• ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek mé ré se stan dar di zált mód szer rel,
• ta nu lá si stra té giák vizs gá la ti mód sze re,
• diák jaink sze rep lé se a ke rü le ti, or szá gos ver se nye ken,
• mo ti vá ciós kér dő ív,
• szo ron gás vizs gá lat,
• komp lex sze mé lyi ség vizs gá la ti kér dő ív.

A szám szerűsíthető ered mé nyek a sze mé lyi ség so kol da lú ki bon ta koz ta tá sá -
nak ered mé nyes sé gét is mé rik, ezen túl a prog ram in di ká to rok kal ne he zen mér-
 he tő si ker kri té riu mai nak tart juk, hogy a te vé keny sé gek so rán fej lőd je nek a
gyer me kek inter- és intraperszonális kész sé gei, szó be li, vi zuá lis, il let ve moz gá -
sos ki fe je ző kész sé gük, lo gi kus gon dol ko dá suk, fan tá ziá juk, erő söd jön ön bi zal -
muk és ala kul jon ki mé lyebb fe le lős ség ér ze tük.

Cél In di ká tor

Egyé ni ké pes sé gek fel tá rá sa mi nél  

szé le sebb kör ben (te het ség azo no sí tás)

99% az adott ko rosz tály nál

Meg fe le lő kép zett ségű pe da gó gu sok To vább kép zé sek ered mé nyes el vég zé se 

100%-ban

Ha té kony te het ség gon do zás, egyé ni  

diff e ren ciá lás

Alul tel je sí tők szá má nak csök ken té se,  

ver seny ered mé nyek ja vu lá sa, ja vu ló  

to vább ta nu lá si mu ta tók

Mo ti vá lás Te het ség nek meg fe le lő to vább ta nu lá si irány

Ver se nye ken va ló rész vé tel nö ve lé se,  

ver seny ered mé nyek ja ví tá sa

Részt ve vők szá má nak 50%-os eme lé se,  

el ső hat he lyen vég zők szá ma

Jól működő ne ve lő tes tü let, is ko la  

hír ne vé nek nö ve ke dé se

OKÉV-eredmények meg tar tá sa/ja ví tá sa



BE VE ZE TÉS

A gazdagító program keretében történő óvodai tehetséggondozás újszerű, in-
novatív próbálkozás óvodánk életében. Tehetségsegítő programunk 2004. ok-
tóber 1-jén indult, és ugyanettől az évtől vagyunk tagjai a győri Talentum Mű-
hely nek is, amely 2010 óta már kiválóan akkreditált Tehetségpontként
mű ködik. A Műhellyel való együttműködés a kiemelkedő képességű gyer-
mekek korai felismerését és támogatását nagyban segíti, az intézmény belső
szakmai továbbképzései keretében pedig Dr. Gyarmathy Éva tett nagyon sokat
az óvodás gyermekek kreativitásának fejlesztése iránti elkötelezettségünk meg-
erősítéséért. A tehetséggondozó programhoz teljes mértékben illeszkedik helyi
nevelési programunk, a „Szeretet és Kreativitás” program, amely már maga is
teljes mértékben támogatja a gyermeki kreativitás kibontakozását, a tehetség -
gyanús gyermekek felfedezését és fejlesztését. Ehhez járul a kiválóan kreatív
gyermekek, a tehetségígéretek további gondozása gazdagító program kereté-
ben, amely külön kiscsoportos foglalkozásokat jelent 15 fős keretek között.

Bognár Sándorné

Tárogató Óvoda (Győr)



CÉLOK ÉS ALAPELVEK

Programunk legfontosabb célkitűzése a kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek
felfedezése és személyiségük optimális fejlesztése gazdagító program keretében. Ez
magában foglalja a tehetségígéretek elkallódásának megelőzését és az alultelje-
sítő gyermekekben bujkáló kiváló képesség felismerésére való folyamatos tö-
rekvést is. A program céljainak eléréséhez feladatunknak tekintjük a gyer-
mekek kreativitásának felismerésén, kreativitásuk ösztönzésén, motiválásán túl
megismerési, elfogadási, alkotási és biztonsági szükségleteik kielégítését, és se-
gíteni őket az önmagukra találásban, hogy megbirkózzanak a feladatok sokszí-
nűségével.

A tehetséggyanús gyermekek kiválasztásának csak akkor van értelme, ha vál-
laljuk, illetve alapos tervezőmunka után kivitelezzük is fejlesztésüket. A prog-
ram sikerességének feltételéül a következő öt alapelvet fogalmaztuk meg. 

A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása (emlékezet, fantázia, logikus
gondolkodás) – A gyermek egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz
fel. Segítenünk kell, hogy ezeket el tudja mélyíteni. Nem célunk, hogy korán „kis
tudóst” neveljünk belőle, inkább abban az irányban segítjük, hogy a sokféle dol-
got megismerve később érdeklődési irányait ki tudja alakítani. A gyermekeket
körülvesszük minél több lehetőséggel, amelyekből tanulhatnak, ami túlnyomó-
részt játékokat jelent (logikai játékok, sakk), de a megfelelően bensőséges tárgyi
környezet biztosítását ugyanilyen fontosnak tartjuk. 

A gyermek tehetségével összefüggő gyenge területek fejlesztése – Problémák
adódhatnak a pszichomotoros képességek, az érzelmi-szociális érettség terén, de
akár a motivációval kapcsolatosan is. Mindenképpen olyan hiányosságokat kell
a „gyenge” oldalon értenünk, amelyek a tehetség fejlődését és kibontakozását
nehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A gyermek esetleges gyenge ol-
dalát mindenképpen diagnosztizálni kell, és szakember segítségével kell fejlesz-
teni. A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos foglalkozások szerencsésen egé-
szíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyermek érzelmi-szociális
fejlődését akkor is, ha a gyermek ezeken a területeken nem rendelkezik jó adott-
ságokkal.

Minden terület fejlesztése – A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk a
különleges, esetleg fejlesztésre szoruló területek mellett az átlagos képességek, az
egész személyiség támogatását. 
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Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása – A gyermeknek tisz-
tában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azokat. Egy-
egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális
téren nem olyan kiváló társuk, akik általában jó szociális érzékkel rendelkeznek.
Ilyenkor mindannyian átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az
érték.

A pihenés és a relaxációs lehetőség biztosítása – A gyermekeknek pihenni is
meg kell tanulniuk. Csak az tud igazán felfrissülni, aki szabad idejében el tudja
engedni magát. Óvodában különösen nagy gondot szokott jelenteni, hogy a te-
hetséges gyermekek egy részének sokkal kevesebb az alvásigénye, mint kortársa-
inak általában. A pihenés, a relaxáció lehetősége nem jelenti azt, hogy erőszakol-
juk a délutáni pihenést, hanem a lehetőségét kínáljuk fel. Segíthetjük a
gyermeket ezen a területen, ha ebben az időszakban különböző játékokat, foglal-
kozásokat kínálunk számukra (gazdagító kiscsoportos foglalkozások).



TEHETSÉGAZONOSÍTÁS ÉS BEVÁLOGATÁS

Azonosítás

A tehetség azonosítását elsősorban egy szakmai műhelymunkában kialakított,
állításokat megfogalmazó tulajdonságlista alapján végezzük. A lista az óvodás-
korú „tehetséggyanús” gyermekekre gyakran jellemző viselkedésjegyeket tartal-
mazza, és egyben segít a tehetség felismerésében. A lista segítségével évente egy
alkalommal, októberben, minden gyermeket számba véve összegezzük tapasz-
talatainkat. A kiscsoportos korúak esetében az első időpont februárra – az óvo-
dába kerülés időpontjához képest legalább hat hónapra – csúszik. A tulajdonsá-
gokat három csoportba soroltuk. Ezek:

• a kreativitás jellemzői;
• a szociális képességek jellemzői;
• az intellektuális képességek jellemzői.

Természetesen az óvodás gyermeknél a területek nem találhatók meg ennyire
tiszta formában. Ezért fontos, hogy nagyfokú pedagógiai érzékenységgel, belső
óvónői megérzéssel, megfigyeléssel „mindent észrevegyünk” a gyermekek meg-
nyilvánulásaiban, viselkedésében. A megfigyelések akkor pontosak, ha azonnal
rögzítjük azokat, ezért az óvónők naponta írnak a kreativitást megfigyelő fü-
zetbe egyéni feljegyzéseket a számukra leginkább feltűnő dolgokról. Jellemző to-
vábbá a napi tapasztalat átadása és megbeszélése is a társóvónővel, ami szintén
értékes információkat hordozhat. A folyamat eredményeként nem jelent szá-
munkra nehézséget a gyermekek kiválasztása. A tulajdonságlista minél több ál-
lításánál érezzük úgy, hogy ráillik egy kisgyermekre, annál valószínűbb, hogy te-
hetséges. Őket nem csak a csoportjukban, hanem külön gazdagító foglalkozás
keretében is fejleszthetjük.  Hangsúlyozzuk, hogy megfigyeléseink nem csupán a
kreativitásra, az értelmi szférára és a szociális képességek jellemzőire terjednek
ki, hanem nagyon fontosnak tartjuk a gyermeket hajtó motivációt is, de azt beé-
pítettük a szociális képességek, és a kreativitás jellemzői közé.
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A tulajdonságlista tartalmazza a gyermekek pozitív és negatív tulajdonságait
is, amely utóbbiak sokszor velejárói a tehetségnek, a kiemelkedő kreativitásnak.
Például a szenvedélyes érdeklődés, kíváncsiság sokszor párosul bizonyos öntör-
vényűséggel. A leggyakoribb tulajdonságok, amelyek nehézséget okoznak óvó-
nőknek, az alábbiak:

• erős kritikai érzék, a logika „túlfejlődése”;
• fokozott energizáltság, nem tűri a tétlenséget, kicsi az alvásigénye;
• makacs, véghez akarja vinni, amit szeretne;
• nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli;
• „megszállott” – ha valami érdekli, nehéz elterelni;
• néha nehezen találja meg a közös hangot kortársaival;
• egyenlőtlen fejlődés.

Ezzel párhuzamosan a tehetség feltűnő jelei jellemzően, hogy:
• a számára érdekes feladatokban nem igényel bíztatást, dicséretet, az élet-

kora szerint elvárhatónál lényegesen hosszabb ideig képes figyelni;
• a feladatot, amit elkezd, be akarja fejezni;
• mindig van valami, ami nagyon érdekli őt, ami nem érdekli, azzal nem

foglalkozik;
• sokszor foglalkozik „felnőtt” problémákkal (háború, halál stb.);
• kicsi az alvásigénye.

Egyes megfigyelési területek, készségek
A 3–4 évesen olvasni tudó gyermekre mindenképpen oda kell figyelni, mert ta-
pasztalataink szerint az olvasás iránti nagyfokú érdeklődés az óvodásoknál in-
kább az iskolakezdés előtti időszakra esik. Ha korábbi időpontban tapasztaljuk,
az mindenképpen a gyermek átlag feletti képességét jelezheti. A korai olvasásnál
érdemes bizonyos fokozatokat elkülöníteni:

• szavakat, feliratokat, rendszámtáblákat olvas (5–6 éves kor táján gyakori);
• mondatokat, meséket képes olvasni, de inkább maga az olvasás ténye ér-

dekli, mintsem az olvasott szöveg („sajátos” módon elsajátított olvasás is
jellemző);

• eszköz jelleggel használja a könyveket: enciklopédiákat, lexikonokat.

Korán felfigyelhetünk bizonyos művészi és pszichomotoros képességekre is.
A zenei tehetség (a matematikai készségek mellett) az egyetlen igen korán meg-
mutatkozó tehetségfajta. A zenei képességek öröklődnek, és a gyermek adottsá-
gai, hallása, ritmusérzéke korán megállapítható. A kiváló rajzkészséget illetően:
ha a gyermek ügyesen rajzol, nem feltétlenül jelzi, hogy művész lesz belőle, fon-
tos, hogy mit ábrázol, hogyan bánik a színekkel, anyagokkal, formákkal, meny-
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nyire érzelemgazdagok, élményeket kifejezők a rajzok. A pszichomotoros képes-
ségek emellett még sok vonatkozásban szerepet játszanak, könnyen felismer-
hetőek: testi ügyesség, kézügyesség, sportalkalmasság stb. A fentiek mellett a ki-
emelkedő szociális, esetleg vezetői képesség, a magas szintű empátiás készség, szer-
vezői hajlam, döntéshozó képesség is megmutatkozik óvodáskorban. Így a tehetség-
magra vonatkozóan megbízható eredményt akkor kapunk, ha a gyermekekkel
foglalkozó összes felnőtt véleményét egybevetjük. A kollégák bármikor fordul-
hatnak a tehetségfejlesztő szakértőkhöz a tehetség azonosításában, konzultációt
kezdeményezhetnek velük, hospitálásra hívhatják őket, hogy közösen tervezzék
meg a gyermek fejlesztésének további útját.

A tulajdonságlista
Kreativitás jellemzői

1. Eredeti ötletei vannak, kreatívan gondol-
kodik.

2. Szokatlan megoldásmódokat keres, mindig
új elképzelésekkel áll elő.

3. Saját ötleteit, megoldásait szereti kipró-
bálni.

4. Sok szabadságot igényel tevékenységeihez,
mozgásához.

5. Véleményét gátlás nélkül fejezi ki.
6. Kritikus önmagával és másokkal szemben. 
7. Bizonyos dolgokról, jelenségekről fantá-

ziál, megpróbálja azokat teljesen megér-
teni. Ötleteket keres. 

8. Nagyfokú problémaérzékenységet mutat.
9. Egy-egy téma sokáig foglalkoztatja, hosz-

szabb-rövidebb ideig tartó korszakokat él.
Problémaérzékeny.

10. Figyel a dolgok esztétikumára, érzékeny,
fogékony a szépre.

11. Humorérzéke feltűnően jó.
12. Elvont dolgok, fogalmak után érdeklődik,

összefüggéseket keres: halál, csillagászat,
történelmi korok stb.

13. Foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, érté-
keli az embereket és az eseményeket.

14. Állandóan „ég”, nem tűri a tétlenséget
(kicsi az alvásigénye).

15. Ha valami érdekli, megszállottan kutatja
azt.

16. Rajzai különösen kifejezők, expresszívek.

Szociális képességek jellemzői

1. Hajlamos arra, hogy ő legyen a játék irányí-
tója. Általában irányító szerepet játszik.

2. Gyakran megváltoztatja a játékszabályt.
3. Általában jól együttműködik kortársaival

és a felnőttekkel. Nem szeret veszekedni,
könnyű kijönni vele. 

4. Jó az empatikus készsége, társai szeretik.
5. Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki

magát, mondanivalóját könnyen megértik.
6. Szeret szervezni.
7. Gyakori, hogy túlzottan kiemeli saját állás-

pontját, makacsul véghez akarja vinni azt,
amit kitalált.

8. Nem foglalkozik azzal, ami nem érdekli.
9. Kritikus másokkal és önmagával szemben.
10. Néha nehezen találja meg a közös hangot

kortársaival. 

Intellektuális képességek jellemzői 

1. Általános tudás, készségek és fejlődés szem-
pontjából lényegesen előbbre tart kortársa-
inál.

2. Az intellektuális jellegű tevékenységek
örömmel töltik el.

3. Szókincse gazdag, választékosan fejezi ki
magát, felnőttes kifejezéseket és mondatfű-
zést használ.

4. Rendkívül sok ismerete van különböző té-
mákról.
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Beválogatás

Azokat a gyermekeket, akikre a listában szereplő tulajdonságok több mint a fele
illik, kiválasztjuk, így ők kerülnek be tehetségfejlesztő csoportunkba. Nem zárkó-
zunk el azonban olyan gyermekek beemelésétől sem, akik nagyon kilógtak a sor-
ból. Ezekben az esetekben mindig az óvónők megfigyelései a döntőek, ha ők látnak
valami „csodát” a gyermekben, akkor mi nem kételkedünk ebben, és bekerül a
csoportunkba. Fontos elvnek tartjuk, hogy a kiválasztott gyermekek egész évben,
folyamatosan érkezhessenek és bekapcsolódhassanak a csoport munkájába.

Mindenkinek, aki a gazdagító foglalkozásokra jár, felkínáljuk a szabad vá-
lasztás lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek szabadon dönthetnek arról,
részt kívánnak-e venni a felkínált foglalkozásokon, vagy nem. Tehát, ha bekerült
a gazdagító programba, csak akkor nem jár oda, ha nem akar. Felnőtt ezt nem
befolyásolja.

A kiválasztás után, óvodai szinten teammegbeszélést szervezünk. Alkal-
munk nyílik arra, hogy kicseréljük gondolatainkat, megtudjunk a gyermekekről
minden olyan információt, amely a tehetséggondozás szempontjából fontos
lehet. Ezeket a megbeszéléseket, ha csak az óvodapedagógusok nem igényelik
előbb, háromhavonta megismételjük. Eközben folyamatos kapcsolattartásban
érdeklődünk az összes kiválasztott tehetséggyanús gyermekről, fejlődésükről, az
esetleges gondokról.

A szülők tájékoztatása, segítése és bevonása

A szülők bevonására a „Szülői kérdőív a kiválóan kreatív gyermek megismeré-
sére” című kérdőívet használjuk, amelyet szintén teammunkában dolgoztunk ki
(lásd alább). Ennek segítségével feltérképezzük, mit gondolnak a szülők gyer-
mekeik képességeiről, van-e valamelyiküknek speciális, kiemelkedő képessége,
hobbija. Ezek az információk a későbbiekben segíthetik a szülők és a tehetségfej-
lesztő óvónők közötti együttműködést, sőt, a szülők partnerként vehetnek részt
a tehetségcsoport munkájában. 

5. Szereti az ismeretterjesztő könyveket, en-
ciklopédiákat, filmeket.

6. Szívesen megy múzeumba, kiállításokra. 
7. Érdeklődik a betűk iránt, önmaga tanul

meg olvasni. 
8. Az őt érdeklő témákkal elmélyülten foglal-

kozik.
9. Mindig van számára valami, ami nagyon

érdekli.
10. A felkínált ismereteket könnyen megjegyzi,

később könnyen felidézi azt.

11. Sok kérdése van, kérdései megdöbbentő lo-
gikát tükröznek.

12. A számok, matematikai műveletek érdeke-
sek számára.

13. Eredeti ötletekkel oldja meg a logikai fel-
adatokat és a konstrukciós játékokat.

14. Törekszik arra, hogy többet értsen, fedez-
zen fel a világból, mint amennyit tud. 

15. Éles eszű, érti az absztrakt fogalmakat, jól
használja őket. Jó megfigyelő.

16. Egyenlőtlenül fejlődik.



TEHETSÉG-TANÁCSADÁS

Programunkban a szülők bevonása kétirányú információáramlást jelent. Nem
csak mi gyűjtünk tőlük információt, hanem ők is kapnak segítséget gyermekük
tehetségének jobb kibontakoztatásához. A szülőkkel való együttműködés így
programunkban tehetség-tanácsadási szerepet is betölt.  A „kiemelkedően krea-
tív” gyermekek nevelése, magatartásbeli különlegességei ugyanis nehézséget
okozhatnak szüleiknek. Mi megteremtjük azokat a fórumokat, amelyeken a
gyermekeik nevelésével kapcsolatos kérdéseiket feltehetik, problémáikat felvet-
hetik, tapasztalataikat kicserélhetik, egyszóval ahol segíteni tudunk nekik neve-
lési problémájuk megoldásában. Évente egy alkalommal pszichológust is meghí-
vunk a programra. A részben irányított beszélgetések alkalmával a következő
témákat szoktuk érinteni: 

• Kreatív vagy tehetséges? Mindenekelőtt gyermek! Óvodástól elvárható
viselkedést várjunk tőle.

• Bátorítsuk, de ne erőltessünk rá semmit!
• Érezze, hogy figyelünk rá, akár tehetséges, akár nem! 

A gazdagító program végén pedig a „Kimeneti jellemzés”-ben egyéni üzenetet,
útmutatást fogalmazunk meg a szülők számára. Ebben hangsúlyos szerepet kap-
nak a gyermek tehetségére utaló jegyek, és útmutatást nyújtunk a tehetség to-
vábbi fejlesztésének lehetőségeire nézve is.
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Szülői kérdőív modelljének bemutatása

A kérdőív célja, hogy a szülők segítségével megismerjük a gyermekük kiemelkedő képességeit, to-
vábbi fejlődésük érdekében.

A gyermek neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Születési hely, idő: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Anyja neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gondviselő neve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gondviselő címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Ön szerint gyermeke rendelkezik-e olyan képességgel, mely átlag fölötti? . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Igen Nem

Ha igen a válasz, nevezze meg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Mikor tanult meg gyermeke folyékonyan beszélni, és használt-e ekkor nehéz, kisgyermektől
szokatlan, különleges szavakat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Tud-e gyermeke olvasni?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ha igen, hány éves korában tanulta meg?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Szavakat, feliratokat, rendszámtáblákat olvas? 
Mondatokat, meséket olvas? 
Enciklopédiákat, lexikonokat használ?  
/a megfelelő választ húzza alá /

4. Már igen korán tartós érdeklődést mutatott egy bizonyos speciális területen.
Igen Nem

Milyen területen?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Több témakörben igen jelentős ismeretei vannak? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Igen Nem
Melyek ezek a témakörök? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Rendkívül jó az emlékezete.
Igen Nem

7. Szokatlanul élénk a képzelőereje.
Igen Nem

8. Eredeti ötletei vannak a szabadidős tevékenység eltöltése terén.
Igen Nem

Milyen ötletek? ………………………………………………
9. Melyek a sajátos hobbi- és érdeklődési körei, tárgyai?  

10. Használja-e a számítógépet?
Igen Nem

Milyen feladatokat végez rajta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11. Érdeklődik-e gyermeke logikai és építőjátékok iránt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hány éves korában tapasztalta ezt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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12. Mit tett Ön gyermeke bátorítása, tehetsége, érdeklődése fejlesztése érdekében?
Kérem a válaszokat írja a kipontozott vonalra!
a. Előrevivő könyvekkel látja el? ......................................................................................................
b. Ellátja az érdeklődésének megfelelő eszközökkel, felszerelésekkel? (pl.: festő, tudományos

vagy egyéb felszerelések)  .............................................................................................................
c. Biztosítja a számítógép használatát?  ...........................................................................................
d. Segíti, hogy könyvtárba járhasson?  ............................................................................................
e. Hozzásegíti a zenetanuláshoz?  ....................................................................................................
f. Családi kirándulásokat szerveznek múzeumokba, hangversenyre, színházba, moziba

vagy más érdekes helyekre? Hova? ..............................................................................................
g. Biztosítja-e, hogy érdekes, értékes tévéprogramokat nézzen? .................................................

Miket? .............................................................................................................................................
h. Járatja-e gyermekét különfoglalkozásokra? ...............................................................................

Mit tanul ott? .................................................................................................................................
i. Egyéb lehetőségek:  .......................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13. Van-e Önnek vagy házastársának olyan speciális képessége vagy érdeklődése, melyet szívesen
megosztana a kreativitást fejlesztő csoportunkkal?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Köszönöm az együttműködést!



TEHETSÉGGONDOZÁS 

Módszertani keretek

Óvodánkban a kiemelkedően kreatív, tehetségígéretes gyermekek fejlesztése
kétféle keretben zajlik: óvodai csoportjaink napi tevékenységeibe ágyazva, illetve
kiscsoportos, kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozások keretében.

Fejlesztés a mindennapokban
Óvodapedagógiai munkánk során a kiemelkedően kreatív gyermekek is saját
(vegyes vagy tiszta életkorú) csoportjukban élik óvodás életüket. Elsősorban ját-
szanak, azzal foglalkoznak, amivel szeretnének. Segítjük őket a továbbfejlődés-
ben, támogatjuk erős oldalukat, fejlesztjük gyenge területeiket, és olyan, elfo-
gadó légkört alakítunk ki számukra, amely támogatja személyiségük fejlődését.
Az óvónő mind a vegyes, mind a tiszta életkorú csoportokban a mindennapi
helyzetekbe építi be a kreativitást fejlesztő feladatokat, többletismereteket.
A gyermekek szabadon dönthetnek, részt kívánnak-e venni a felkínált tevékeny-
ségekben. Ezek a tanulásos helyzetek a gyermekek számára nyitottak, bármikor
elérhetőek, de a kilépés lehetősége is biztosított. Az óvodapedagógusnak az a
szerepe, hogy észrevegye, támogassa a tehetséget, és komplex ismeretekhez jut-
tassa a gyermekeket. A vegyes összetételű csoportokban az életkori sajátosságok
miatt a dúsítás mellett a gyorsítás módszere is spontán módon megjelenik, hi-
szen a kicsik, ha akarnak, részt vehetnek a nagyoknak szánt foglalkozásokon. Ez
gyorsabb fejlődést biztosít számukra, ugyanakkor saját koruknak megfelelő
készségeik is zavartalanul fejlődhetnek. Idősebb korban a felkínált kiscsoportos
gazdagító foglalkozások pótolhatják ezt a módszert a tehetségígéretes gyerme-
keknek.  

Kiscsoportos foglalkozások
Tehetségígéretes óvodásaink számára hét éve indítunk kiscsoportos tehetség-
gondozó, gazdagító foglalkozásokat, amelyeket egész évben heti két órában tar-
tunk. Ennek keretében az átlag feletti értelmi képességekkel, kreativitással és
ehhez kapcsolódó feladat-elkötelezettséggel rendelkező gyermekeknek olyan já-
tékos foglalkozásokat tartunk, amelyek kielégítik tág érdeklődési körüket, illetve
tovább bővítik azt. A lényeg az, hogy a gyermekek olyan komplex többletismere-



220
Bognár Sándorné

teket kapjanak, amelyekkel a közeljövőben nem foglalkoznának, illetve a prog-
ramba beillesztjük a lemaradó területek fejlesztését is. A csoportban nem utolsó-
sorban egymásra találhatnak a hasonló érdeklődésű gyermekek.

A különböző életkorú gyermekeket több óvodai csoportból válogatjuk össze.
Tapasztalataink azt bizonyították, hogy leghatékonyabban az 5–7 éves korosz-
tály fejleszthető ilyen keretek között. A túl korán történő kiemelés a gyermekek
képességeit korlátozhatja. A gazdagító foglalkozások továbbá akkor hatékonyak,
ha kis létszámúak. Az 5–7 éves óvodások esetében az ideális csoportlétszám ma-
ximum 10–14 főt jelent. A közösségben ekkor még lehetőség nyílik társakra
lelni, de a közösségi élet szabályait is megtanulhatják a gyermekek (együtt tevé-
kenykedni, dolgozni, erőszakmentes vitát kezelni stb.).

Tartalmi elemek

A kiscsoportos kreativitásfejlesztő, „tehetséggondozó” foglalkozásokat projekt-
módszer segítségével valósítjuk meg, gazdagító projektek keretében. A legkü-
lönfélébb témákat, tevékenységeket ajánljuk fel a gyermekeknek, majd megfi-
gyeléseink és a gyermekek saját érdeklődése alapján a következő speciális
képességek szerint próbáljuk csoportosítani őket:

• rajzkészség;
• zenei hallás, ritmusérzék, hangterjedelem;
• természetismereti témakör;
• matematikai képesség;
• anyanyelvi kommunikációs képesség;
• testi ügyesség, tánc-harmonikus mozgás, versenysportra való alkalmas-

ság;
• kiemelkedő szociális képesség, vezetői képesség.

Az adott tématerületen való ösztönző segítés mellett kérdéskultúrájukat, logikus
gondolkozásukat, problémamegoldó képességüket, memóriájukat és kifejező-
készségüket is fejlesztjük. Különösen hasznos, amikor a gyermekek egymás kü-
lönböző képességeiről gyűjtenek be információkat, és ez által többféle tehetség-
területtel találkozhatnak. A gyermekektől nem teljesítményeket várunk, a cél új
élmények szerzése.

Éves programjaink között szerepel közös kirándulások szervezése, hangver-
seny-látogatás, valamint a Kovács Margit Múzeum megismerése, a „kis szob-
rász” programba való bekapcsolódás is. Ügyelünk arra, hogy az azonos érdeklő-
désű gyermekekkel azonos tartalmú projekteket dolgozzunk fel.  

Kedvező tapasztalat, hogy a gyermekeket a gondolkodtató, egy-egy területen
bő ismeretanyagot szolgáltató projektek lekötik, fantáziájukat beindítják. Hatá-
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sára otthon is folytatódnak a kísérletek, kutatások, gyűjtések, amelyeket a követ-
kező foglalkozásra elhoznak és bemutatnak. Néhány ilyen feldolgozott projekt
címe: Űrutazás: bolygók a világűrben; Mesék világa; Prokofjev: Péter és a farkas;
Világtű játék stb. A projektek feldolgozása mellett alkalmanként gondolkodtató,
kreativitást fejlesztő „akadályversenyt” is szervezünk a gyermekeknek. Ezek al-
kalmával egyedül vagy kiscsoportban egymással kooperálva oldhatnak meg fel-
adatokat.

Minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, amely általános adataikat, a
tehetséget feltételező adottságokat, illetve ha van, a fejlesztésre szoruló területet,
valamint a foglalkozásokon tapasztalt megfigyeléseket tartalmazza. 

További két speciális tehetségfejlesztő technika

Tehetséggondozó programunkban két speciális technikát is alkalmazunk a krea-
tivitás fejlesztésére. Ezek a gondolattérkép-módszer (pókábra) és az ötletbörze. 

Gondolattérkép
A gondolattérkép olyan tanulást és gondolkodást hatékonyabbá tevő módszer,
amely az agy kapacitásának jobb kihasználásán alapul. Egy adott problémakör-
rel kapcsolatos asszociációk összegyűjtésére és kezdetleges rendezésére, feldol-
gozására szolgál. Készítése a következőképpen történik:

(1) A papírt fektetve helyezzük el, mert ez az elrendezés felel meg a vizuális
mezőnk formájának és nyomtatott nagybetűket használunk, mert ezeket
könnyebben megjegyezzük, képszerűen tároljuk.

(2) A pókábrát egy alapvető, a témához tartozó központi felírással vagy képpel
kezdjük, vagy a kettő kombinálásával. Ebből ágaznak el a fő témák vonalai,
majd ezeket osztjuk altémákra.

(3) Írjunk a középpontból induló vonalakra, mert így rendezetté, követhetővé
válik a kép.

(4) A 45 fokos szabály: ne írjunk dőlten, mert a 45 foknál jobban dőlt szöveg
nem olvasható jól, és nehezebb megjegyezni.

(5) A memorizálást színekkel segíthetjük, kiemelhetünk, hangsúlyt adhatunk
részeknek. Az ábra is szép lesz, kellemesebb nézni, tanulni.

(6) A képek sok információt hordoznak: egy kép száz szóval is felér. Keveseb-
bet kell írni, könnyebb megjegyezni.

(7) A különféle jelek, kódok segítik az eligazodást és segíthetnek értelmezni az
információt.
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A gondolattérkép (pókábra) óvodás szinten képekkel, színes ábrákkal, közös raj-
zokkal, feliratokkal (hiszen van gyermek, aki már tud olvasni és írni), piktogra-
mokkal, szimbólumképekkel készülhet. A vizualizáció, vagyis a tudás, a fogal-
mak lerajzolása, képekkel illusztrálása az óvodás gyermekek számára sokat segít
a megértésben és ezáltal a memorizálásban is. Mindent le lehet rajzolni, hiszen
képzeletünk – a szó maga is mutatja – képekkel dolgozik. Ugyanakkor minél ke-
vesebb információt tartalmaz egy adott ábra (konkrét kép), annál valószínűbb,
hogy azokat meg is jegyzi a gyermek. Így lesz a pókábrán „a kevesebb több”.
A pókábra az asszociációs gondolkodásra épít. A kulcsszavak, képek segítségé-
vel aktiválja a kapcsolódó ismereteket. 

Ötletbörze

Ez a kreativitást fejlesztő technika az óvodáskorú gyermekek számára is meg-
tanulható, az óvodapedagógus bármilyen problémamegoldó helyzetben, tanulá-
sos helyzetben alkalmazhatja. Kiemelt célja, hogy az ötletek gyűjtésével kapcso-
latos szabályok betartása mellett kreatív légkört teremtsen. Az ötletbörze szabá-
lyai a következők:

• Minden gyermek bátran mondja el gondolatait, ötleteit.
• A mennyiség fontosabb, mint a minőség, minél több ötlet szülessen meg.
• Egymásra figyelés, egymás bíztatása, szociális magatartási kultúra fejlesz-

tése.
• Ötletek elfogadása.
• Legjobb ötletek kiválasztása.
• Öröm, tréfálkozás az együttműködésben.
• Nem ítélkezünk: az „ez nem jó ötlet” megfogalmazás nem elfogadott az

együttgondolkodásban.



SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

Személyi feltételek

Óvodánkban 5 fő rendelkezik szakirányú képzettséggel. Közülük három tehet-
ségfejlesztő szakértő, egy pszichológus, egy pedig fejlesztő pedagógus. 

Tehetségfejlesztő szakértők
Óvodánkban 3 fő rendelkezik tehetségfejlesztő végzettséggel. Név szerint: Bog-
nár Sándorné tehetségfejlesztő szakértő, óvodavezető; Horváth Rita tehetségfej-
lesztő szakértő, óvodapedagógus; és Marcali Hilda tehetségfejlesztő szakértő,
óvodavezető-helyettes. Feladatuk – szakértelmük figyelembevételével – a ki-
emelkedő képességű gyermekek komplex személyiségfejlesztése. A tehetségfej-
lesztő team munkáját a következő célok határozzák meg:

• Felismerni és gondozni a tehetségígéreteket óvodai keretek között, cso-
portjukban és kiscsoportos gazdagító foglalkozásokon. 

• Segíteni az óvodapedagógusokat a tehetséggondozás megvalósításában:
önképzéssel; szakmai tárgyi feltételek biztosításával: könyvekkel, cikkek
sokszorosításával; belső kolléga, illetve külső szakember előadásának
megszervezésével; óvodán belüli bemutató foglalkozások tartásával; óvo-
dán kívüli tapasztalatok megismerésével; pályázati lehetőségek kihaszná-
lásával.

• Segítenek bevonni a szülőket tehetségfejlesztő munkánkba. 
• Együttműködő kapcsolatot ápolnak a győri Mentori Műhellyel.

Fejlesztőpedagógus
Bognárné Baricz Edina feladata a speciális diagnosztizálás, fejlesztés, a tehetsé-
ges gyermekek gyenge oldalának erősítése.

Tehetséggondozó pszichológus
Rogácsné Szímeiszter Helga tehetséggondozó pszichológus a Győri Kistérségi
Pedagógiai és Gyermekpszichológiai Szolgáltató Központ, Tehetségpont, Talen-
tum Műhely alkalmazottja. A pszichológus irányítja a tehetségazonosítást, az
egyéni mérést a „Fejlődésem története” című egyéni fejlettségmérő és fejlesztést
meghatározó belső gondozói regisztrációs rendszer (BGR) alapján, intézményi
szinten kidolgozott tulajdonságlista figyelembevételével. A pszichológus nem az
óvoda dolgozója, de munkakörébe tartozik a gyermekek diagnosztizálása.
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Tárgyi feltételek

Az óvodában használt eszközök egy részét nyertes pályázatokból tudjuk finan-
szírozni, de rengeteg dolog beszerezhető, ha a gyermekekkel közösen, a szülőket
bevonva a környezetünkben lévő „hulladékokat” összegyűjtjük. Ennek tárolá-
sára alakítottunk ki egy sarkot, ahol a „kacatos ládában” minden megtalálható:
anyagok, fonalak, gyapjú, rafia, drótok stb.. Sok jelmez, kellék, fejdísz, paróka se-
gíti az átváltozást, bútoraink, asztalaink, székeink is ide-oda mozgathatóak.
Mindent lehet használni, változtatni, átalakítani, beépíteni az ésszerűség hatá-
rain belül.

Ahhoz, hogy a gyermekek kreativitása minél jobban kibontakozhasson,
olyan gazdag kelléktárra van szükség, melyből bátran és bőven válogathatnak te-
vékenységeik során. A különböző tevékenységi területekhez próbálunk olyan
eszközöket is biztosítani, amelyekkel a mindennapok során csak ritkán talál-
kozhatnak. 

• Ábrázoláshoz, kézimunkához, művészi tevékenységek gyakorlásához vál-
tozatos, jó minőségű írószerek, rajzeszközök, festékek, pasztellkréta,
üvegfestékek, különleges rajz-és kartonpapírok, dekortermékek, művész -
agyag, fonalak, anyagok, formavágó gép stb. áll a gyerekek rendelkezé-
sére. 

• Zenei tevékenységekhez sokféle ütős és ritmushangszer, dallamcsövek,
csengettyűk várják a gyerekeket, de megpróbálhatják megszólaltatni a fu-
rulyát, a hegedűt, a gitárt, a szintetizátort és a harmonikát is. 

• Megfigyelésekhez, kísérletezéshez nagyítók, mikroszkóp, távcsövek,
fényképezőgép nyújtanak segítséget. 

• A nagyvilág megismeréshez, természeti környezetünkben való kutako-
dáshoz földgömböt, térképeket, érdekes könyveket, CD-ket használhat-
nak a gyerekek.

• Logikájuk, gondolkodásuk, képességeik fejlesztéséhez változatos fejlesztő
játékok állnak a rendelkezésükre. 

• Improvizációhoz, dráma- és szerepjátékhoz, bábozáshoz különböző színű
és méretű anyagokat, jelmezeket, fej- kesztyű- és ujjbábokat, paravánt ve-
hetnek igénybe. 

Pénzügyi feltételek

A programot állami normatívából és pályázati forrásokból tudjuk működtetni.
A tehetségfejlesztő szakértők munkáját részben pályázat finanszírozza, részben
önkéntesen vállalt túlórában látják el a feladatot. Tehetségfejlesztő szakértőnk és
a pszichológus közalkalmazotti bérezésének keretében végzi a tehetséggondozó
munkát. 



A CÉLOK ELÉRÉSÉT MUTATÓ INDIKÁTOROK 
ÉS HATÁSVIZSGÁLATOK

Célindikátorok

Hatásvizsgálatok

A tehetséggondozó munkánkban az eredményesség és a hatékonyság felméré-
sét, illetve növelését mérési-értékelési rendszerünk, az Intézményi Minőségirá-
nyító Program (IMIP) tartalmazza. Az eredményességet az alábbiakkal vizsgál-
juk:

• Fejlettségmérő Naptár Ütemezett Feladattervvel című koordinációs
ütemterv tartása.

• Az egyéni fejlődés nyomon követésére szolgáló belső gondozói regisztrá-
ciós rendszer (BGR) adaptációja, a sajátos regisztrációnkkal ötvözve,
amely a gyermekek egyéni fejlődésének mérését, értékelését tárolja.

Működéssel összefüggő indikátorok Gazdagító program 
megvalósulásával 

kapcsolatos indiká-
torok

Humánerőforrás- 
fejlesztés  

indikátorai

Esélyegyenlőség  
indikátorai, statiszti-

kai mutatóPályázatok
Önfenntartás  
alapítvánnyal

–  beadott pályáza-
tok száma

–  megpályázott tá-
mogatás összege

–  megnyert támo-
gatás összege

–  szponzorok 
száma

–  szponzorok 
által támoga-
tott összeg

–  tehetség-
gondozásra 
elkülönített 
összeg

–  gyermeklétszám 
belső szervezéssel

–  gyermeklétszám 
külső szervezéssel

–  tehetséggondozó 
csoport száma

–  speciális mutató 
(a tehetség-
területre vonatko-
zóan)

–  programból ki-
kerülő gyermekek 
%-os mutatója  
a tehetségüknek 
megfelelő iskola-
választásról

–  tehetséggondozó 
programban részt 
vevő szakvizsgázott 
óvodapedagógusok 
száma

–  tehetséggondozás 
szakirányú kép-
zésben részt vevő 
óvodapedagógusok 
száma

–  tehetséggondo-
zással kapcsolatos 
továbbképzésben 
részt vevő óvodape-
dagógusok száma

– SNI-gyermekek
– HH-gyermekek
– HHH-gyermekek
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• A tehetséggondozás eredményességének évente ismétlődő mérése az
egyéni tehetségmérő adatlappal. Eredményességi mutatója a program-
nak, ha a tulajdonságlista alapján több területen fejlődést mutat a gyer-
mek.

• Az óvodát elhagyó, iskolába menő tehetséges gyermekeink közül hány
főnek sikerült kiemelkedő képességének megfelelő iskolát, tehetséggon-
dozást találnia?

• Hányan fordultak hozzánk szakmai segítségnyújtásért társintézmények,
családok, iskolák, érdeklődők?

• Tehetségfejlesztő szakértők igény- és elégedettségmérése.
• Gazdagító projektek sikeressége a gyermekek körében, a téma iránti elé-

gedettség mérése.

A hatékonyság mérésére a következők szolgálnak:
• A partneri elégedettség mérése az óvoda tehetségfejlesztő programjára ki-

terjesztve: szülők, gyermekek körében, gyermekekkel foglalkozó pedagó-
gusok, belső és külső szakemberek értékelése.

• Statisztikai kimutatás a tehetséggondozásban részt vevőkről – időrendi
katalógus vezetése: kiemelten a külső igények mérése, nemek szerinti
megosztás, HH- és SNI-gyermekek statisztikája.

• Városi tehetségnap gyakorlati bemutatója.
• Rendezvények, szakmai tapasztalatcserék értékelése; résztvevők száma.
• Szülői rendezvények látogatottsága, elégedettség.
• MOE Városi Területi Kör szakmai programján az óvoda tehetségcsoport-

jának értékelése.
• Az óvoda honlapján nyomon követhető a tehetségfejlesztés: publikációk,

fényképek, eredmények formájában.



TEHETSÉGÍGÉRETEK NYOMON KÖVETÉSÉNEK 
KIALAKÍTÁSA

Az óvodánkból eltávozó, az általános iskolát megkezdő tehetségígéretes gyer-
mekek nyomon követését az alábbi táblázat alapján képzeljük el a jövőben.

Tehetséggondozó programból kikerülő gyermekek nyomon követése az alapfokú oktatásban

Név Iskola Tagozat Iskolán belül 

tehetség-

fejlesztő 

programban 

részt vett

Iskolán kívüli 

tehetség-

fejlesztő 

műhelyben 

részt vett

Nem vett 

részt tehet-

séggondo-

zásban

Eredmények, 

sikerek



MELLÉKLET: 
A TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAMOK 
TERVEZETEI – GAZDAGÍTÓ PROJEKTEK

1. Tehetséggondozó Program tervezete: 60 órás, foglalkozási óra 
2×45 perc heti egy alkalommal

Időszak Projekttartalom Tevékenységek

Október hó,  

6 foglalkozás

Egymás nevének megismerése, 

illemszabályok ismerete, 

egymásra figyelés, egymás 

megismerése

Egész csoportot mozgósító játékok: „Üdvözöllek”, 

„Névmemória”, „Név-kör”, „Közös jellemzőink”

Közös élmények, kirándulás 

szervezése

1. Látogatás a Xantus János Múzeumba

2. Kirándulás a Püspökvárba

3. Látogatás a Kovács Margit Múzeumba

November hó,  

8 foglalkozás

„Kis szobrász”: mellszoborkészítés 

önmagukról, egymásról tetszés 

szerint. Portrérajzolás igény 

szerint

„Játéktükör” című játék a figyelem, egymásra 

figyelés, utánzás fejlesztésére.

Agyagozás, rajzolás különböző technikák 

alkalmazásával. „Érzésszobor”

December hó,  

6 foglalkozás

„Rongyos mese” fantáziafejlesztő 

játék, taktilis érzékelés hatására.

Átváltozások bábbal, dramatikus 

játékkal

Válogatás a rongyos zsákból tapintás alapján, 

milyennek képzeled? Bábkészítés, mesél a báb.

Mozgásos tevékenységek, improvizáció a bábbal. 

Zenei: folyamatosan hallgatjuk

Január hó,  

2 foglalkozás

„Forogjon az észkerék” – külön- 

böző képességeket fejlesztő 

feladatok megoldása egyénileg

Tízpróba

Január–február 

hó,  

6 foglalkozás

Tehetséggondozó projekt 

tervezése

Ősember 

Kutatás: ősember testfelépítése, életkörülményei, 

fejlődése stb. Mit szeretnél tudni róla? Közös 

tervezés. 

Barkácsolás: kőkorszaki eszközök. Ruhák, ékszerek 

készítése. 

Vizuális tevékenységek. 

Ősi hangszerek, zene. Átváltozások

Február hó,  

2 foglalkozás

Bemutató előadás, kiállítás 

szülőknek

Mozgásos 

Zenei 

Tánc 

Kiállítás megnyitása
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2. Tehetséggondozó Program terve: 60 órás, foglalkozási óra 
2×45 perc heti egy alkalommal

Február–március 

hó,  

8 foglalkozás

Zenebirodalom bérlet 

előadásainak folyamatos 

látogatása. 

„Vaskakas” bábszínház

Utazás a helyszínre, előzetes ismerkedés a zene-

művel, színházi előadással

Április hó,  

6 foglalkozás

Látogatás az Állatkertbe lovas 

kocsival

Ismerkedés az állatokkal, életmódjukkal. 

Kapcsolatfelvétel az állatgondozókkal, hogy 

kielégítsék a gyermekek kíváncsiságát. 

Különlegességek megfigyelése

Április–május 

hó,  

10 foglalkozás

Tehetséggondozó projekt 

tervezése

„A legkedvesebb állatom” – A gyermekekkel 

közösen tervezzük, szervezzük a foglalkozásokat  

a gondolattérkép segítségével. 

Vizuális tevékenységek, barkácsolás, átváltozások, 

zene az állatok világából kapcsolódhatnak hozzá

Május hó,  

 6 foglalkozás

Könyvtárlátogatás Ismerkedés a könyvtárral. 

Miért jó könyvtárba járni? 

Ritkaságok megtekintése

„Akadályverseny” az udvaron Tíz próbát kell megoldaniuk a gyerekeknek, 

párosával, egymáshoz alkalmazkodva. 

Vizuális próbákat 

Mozgásos próbákat 

Zenei próbákat

Időszak Projekttartalom Tevékenységek

Október hó,  
8 foglalkozás

Játékos ismerkedés Mozgásos 
Zenei 
Irodalmi

Mondd a neved: labda dobása, 
elkapása

Hallod-e te… 
Az erdőben csendjáték alkalmazásával

November hó,  
8 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: Amerika Mozgásos 
Vizuális 
Zenei

Kontinensek felismerése, itt élő népek, 
őslakosok: 
indiánok: élete, szokásaik, 
névválasztás, 
cowboyok: lovak szerepe életükben

Játék: Névpárbaj, lasszódobás 
Fejdísz, indián ruha készítése, arcfestés 
Indián zene: pánsípok, dobok 
Country zene: felismerése, tánc 
improvizálása

December hó,  
6 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: 
Északi sark

Mozgásos 
Vizuális
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Kontinensek felismerése, itt élő népek 
jellegzetességei: 
eszkimók élete, szokásaik, közlekedése. 
Kutyaszán szerepe. Jégkunyhó mint 
lakás. 
Sarkvidék állatai: jeges medve, pingvin, 
fóka, sarki róka, rozmár

Utazás jégalagútban, kutyaszánon, 
sítalpon-hójárón (teniszütő) 
Jeges-tenger festése vattapamacs végű 
bottal, halacskák készítése, horgászbot 
barkácsolása

Január hó,  
6 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: 
Ausztrália

Mozgásos 
Vizuális

Kontinensek felismerése, 
kirakása puzzle-ból, itt élő népek 
jellegzetességei: jellegzetes állata  
a kenguru, koala.

Ügyességi versenyjáték: kengurufuttatás 
Bumerángkészítés: előre kivágott  forma 
díszítése; Cserépbáb készítése karton 
felhasználásával: kenguru, koala

Január–február 
hó,  

8 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: Afrika Mozgásos 
Vizuális 
Zenei

Kontinensek felismerése, kirakása  
puzzle-ból, itt élő népek 
jellegzetességei: 
arabok, négerek, bennszülöttek. 
Afrika élővilágával ismerkedünk  
képek segítségével. 
Állatpuzzle: afrikai állatokról

Piramismászás 
Arcfestés 
Lepénysütés 
Ütős hangszerekkel zenélés: dobok, fa ütők, 
sámándobok stb. Tánc improvizálása

Február–március 
hó,  

8 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: 
Ázsia

Mozgásos 
Vizuális 
Zenei

Kontinens felismerése 
Itt élő népek: sárgabőrűek 
Élővilága: pandamaci, indiai elefánt 
stb. 
Jellegzetes közlekedési eszköze,  
a riksa építése

Riksaverseny 
Arcfestés, selyemfestés kínai írásjelekkel, 
sárkánykészítés, legyezőhajtogatás. 
Ismerkedés a keleti zenével, tánc 
improvizálása

Március–április 
hó,  

8 foglalkozás

Kontinensek, népek, kultúrák: 
Európa

Mozgásos 
Vizuális 
Zenei

Kontinens felismerése 
Itt élő népek, emberek: fehér emberek 
Európa jellegzetességei: képek 
festményekről, képek 
Európa híres épületeiről, zászlókkal 
díszítve 
Játék: múzeumlátogatás

Ügyességi versenyjáték: Eiffel-torony 
építése Zászlók készítése: EU-, magyar 
zászló; Táncház: a gyerekek különböző 
népek zenéjére jellegzetes tánclépéseket 
sajátítanak el. 
Magyarország-puzzle: a gyerekeknek 
időre kell a térképdarabokból egy egészet 
kirakniuk.

Május hó,  
8 foglalkozás

„Világtű” játék Mozgásos 
Vizuális 
Zenei

Utazás a földrészek között 
Forgószínpadszerű játékos 
foglalkozások 
Föld körüli utazás gyerekeknek 
Társasjáték

Találd meg a helyed a földrészek között!  
(időre futással) 
Földrészek összerakása térképdarabokból, 
vaktérképen földrészek felismerése, 
Jellegzetes népek zenei stílusának 
felismerése stb.
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3. Tehetséggondozó Program terve: 30 órás, foglalkozási óra 
2×45 perc heti egy alkalommal

Időszak Projekttartalom Tevékenységek

Február hó,  
8 foglalkozás

Sean-Saen: „Az állatok farsangja” 
zenemű meghallgatása

Hangverseny a „Zenebirodalomban” 
Bérletes előadás

Játékos ismerkedés a zenével Sean-
Saen: „Az állatok farsangja”

Mozgásos 
Zenei 
Irodalmi

A zene hallatára melyik állat jut 
eszedbe? 
Csak a füledre hallgass!

Keresd meg az állat képét!
Keltsd életre mozgásimprovizációval! 
Tételek felismerése nem csak sorrendben

Március hó,   
8 foglalkozás

Állatfarsang: az állatok lerajzolása 
farsangi maskarába

Vizuális tevékenység: rajzolás, újbáb 
készítése 
Zenei: folyamatosan hallgatjuk

Átváltozások, bábbal, dramatikus 
játékkal. 
Fantáziahangszerek készítése képzelet 
után. 
Találj ki egy történetet, folytasd a 
mesét! Találd ki, hogy ki vagyok!

Mozgásos tevékenységek, arcfestés, 
beöltözés jelmezbe 
Barkácsolás: hangszerek készítése 
dobozokból, pergamenből, a „kacatos 
ládába” talált eszközökből a gyerekek 
ötletei alapján. 
Az állat jellegzetes mozgását utánozza egy 
gyerek, a többiek kitalálják az állat nevét

Április hó,   
8 foglalkozás

Meglepetés „zenemű” – klasszikusok 
egy csokorban. Önálló zeneértelmezés

Mozgással
Vizuális: rajzban, verbálisan: nekem ez a 
részlet ezt sugallja…

Zeneképzelet: improvizációs 
mozgással, közösen tervezett 
koreográfiával, eszközökkel stb. 

Mozgásimprovizáció egyénileg, változatos 
szerepvállalással. 
Barkácsolás: bábparaván és bábok 
készítése, tervezéstől a kivitelezésig 

Bemutató előadás 
a szülőknek

Mozgásos 
Zenei 
Tánc 
Bábelőadás

Május hó,   
2 foglalkozás

Látogatás a Kovács Margit Múzeumba Múzeumlátogatási Ismerkedés az 
agyagozással, a művésznő által alkalmazott 
technikával

Május hó,   
4 foglalkozás

Kirándulás Kismegyerre a Turul 
emlékműhöz 

Autóbusszal és gyalog katonás, várfoglalós, 
harcos játékok. 
Versengések: harci próbák 

Mesék világa Átváltozások 
A bűvös meseszámok 
A szép és a szörnyeteg 
Szőjük a mese fonalát!

A mi albumunk Tervezzünk albumot! 
Ötletbörze: milyen legyen? 
Emlékképek az albumban 
Az album elkészítése





BE VE ZE TÉS

A ze ne ok ta tás a köz ok ta tá si rend szer ré sze. A művészeti ne ve lés a köz ok ta tás -
ban két rész re osz lik. Egy részt az óvo dai, il let ve ál ta lá nos is ko lai órá kon a gyer-
 me kek kö te le ző művészeti tar tal ma kat hor do zó órá kon vesz nek részt (ének óra,
raj zó ra), más részt le he tő sé gük nyí lik Alap fo kú Művészetoktatási In téz mény ben,
ál la mi lag tá mo ga tott té rí té si díj el le né ben ok ta tás ban ré sze sül ni. Az Alap fo kú
Művészetoktatási In téz mé nyek felöle lik a művészeti ágak tel jes ská lá ját. A szü lő
és a gyer mek sza ba don vá laszt hat ja meg, me lyik in téz mény ben és mit sze ret ne
ta nul ni. A ze ne ok ta tás ze neis ko lai szeg men se ugyanak kor nem tar to zik a tan kö -
te le zett ség ha tá lya alá. Ez egy ver seny hely ze tet ered mé nyez, amely fo lya ma to san
ar ra ins pi rál ja is ko lán kat, hogy a leg ma ga sabb szak mai szín vo na lon és a le he tő
leg na gyobb sze re tet tel fog lal koz zunk a min ket vá lasz tó gyer me kek kel. A kiala -
ku ló sze mé lyes kap cso la tok és a spe ciá lis egyé ni órák, diffe ren ciált cso por tos
fog lal ko zá sok olyan em be ri ér té kek kel gaz da gít ják a gyer me ke ket, ame lye ket
egész éle tük fo lya mán ma guk ban hor doz nak.

Is ko lánk ban a 6–22 éves ta nu lók kö zül el ső sor ban az ál ta lá nos is ko lás  ko rú
gyer me kek kel fog lal ko zunk. A kez dő ta nu lók több sé gét a kí ván csi ság, a ze ne
sze re te te és a szü lők po zi tív hoz záál lá sa mo ti vál ja. Bi zo nyos tár sa dal mi ré te gek a
ze ne ta nu lást elen ged he tet len nek tart ják ah hoz, hogy gyer me kük művelt, kul tu -
rált sze mé lyi ség gé fej lőd jön. A gyer me ke ket a ze nén ke resz tül olyan mó don is
le het mo ti vál ni, hogy a ze neis ko lá ban el sa já tí tott tu dást az élet töb bi te rü le tén is
ka ma toz tat ni tud ják. Ha nö ven dé keink egy ré sze ko moly ze nét sze re tő, kon cert -
lá to ga tó fel nőt té vá lik, ak kor a ze nét ok ta tó pe da gó gu sok elér ték kitűzött cél jaik
nagy ré szét. A kul tú ra mag ját már kis gyer mek kor ban el kell vet ni ah hoz, hogy a
gyer me kek ből fel nőtt ko ruk ra egész sé ges lelkű, kie gyen sú lyo zott, kul tú rá ra fo-
 gé kony em be rek vál ja nak. A mu zsi ká lás emel lett jó té kony ha tás sal van az ér zel -
mi élet re is, hi szen ál ta la meg va ló sul hat a bel ső fe szült sé gek felol dá sa, a tény le -
ges ki kap cso ló dás, de nagyszerű esz té ti kai él mé nyek be fo ga dá sa is. 

Csi szár Ber na dett

Vikár Sán dor Ze neis ko la és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény (Nyír egy há za)
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Mi vel a mai gyer me kek sok kal több sza ba di dős te vé keny ség kö zül vá laszt -
hat nak mint ko ráb ban, fon tos, hogy a ze ne sze re pé re fel hív juk a fi gyel mü ket.
Ezért a gyer me kek hez „hely be me gyünk”. Az óvodáskorú gyer me kek nek szer ve -
zett Ka kaó-bér let tel, va la mint az al só ta go za tos is ko lá sok nak tar tott hang szer -
be mu ta tók kal fel kelt jük ér dek lő dé sü ket. A mo dern pe da gó giai mód sze rek nagy
se gít sé get je len te nek a szü lők kel va ló együttműködés kiala kí tá sá ban is. Fon tos a
gyermekközpontú, él ményt nyúj tó ok ta tás, amely a ha gyo má nyos ér té ke ket is
megőr zi, mi köz ben part ner ként ke ze li a gyer me ket és a szü lőt egyaránt. A ko rai
élet kor nak meg fe le lően nagy je len tő sé get kap nak a já té kos fog lal ko zá sok, a ze -
nei írás-ol va sás alap jai nak já té kos megis mer te té se és a ké pes ség fej lesz tés já té kos
for mái. Ezek a te vé keny sé gek a gyer mek szel le mi ké pes sé geit és kész sé geit anél-
 kül fej lesz tik, hogy a feladat megol dás hoz me rev szer ve ze ti és gya ko rol ta tá si 
ke re te ket kel le ne al kal maz ni. A ze nei ség nö ve li a gyer mek krea ti vi tá sát, kom bi -
na tív kész sé gét, ész re vét le nül fej lesz ti me mó riá ját. A tem pó és rit mus ér zék ki-
ala kí tá sa a ké sőb bi is ko lai tel je sít mé nyek re is ki ha tás sal van.

A te het sé ges gyer me kek fel ku ta tá sa és is ko lai prog ra mok ba va ló be vá lo ga tá -
sa tan sza kon ként más-más kö rül mé nyek kö zött fo lyik. A pe da gó gus cél ja a
hang szer meg sze ret te té se, a hang sze ren va ló já ték mód is me re tei nek átadá sa és a
ka ma ra ze né lés megis mer te té se, meg ked vel te té se a diá kok kal. Az ok ta tá si tar ta -
lom nak csak a to vább ha la dás hoz szük sé ges kis ré sze el mé le ti jel legű, a hang súly
a jár tas ság meg szer zé sén, a kész sé gek el sa já tí tá sán van. A hang szer ta nu lás egyé -
ni fog lal ko zá so kon zaj lik, já té ko san, a ta nár és a diák kö zöt ti köz vet len kon tak -
tus kiala kí tá sá val. Az ott ho ni ön ál ló gya kor lás mód já nak el sa já tí tá sa is a ta na -
nyag ré szét ké pe zi. 

A ze ne ok ta tás egyé ni és cso por tos órái a diffe ren ciá lás és az adap ti vi tás gya-
 kor la ti al kal ma zá sai ra ad nak le he tő sé get. A ze né lés so rán az adap tív ok ta tás azt
je len ti, hogy tel jes mér ték ben iga zo dunk a gyer mek ké pes sé gei hez, adott sá gai -
hoz, ha la dá si tem pó já hoz és a pe da gó giai mód sze re ket a di dak ti kai cé lok eléré se
vé gett a gyer mek sze mé lyi sé gé hez iga zít juk. A ta nu lók, szü lők és pe da gó gu sok
cél jai nak egyez te té se, in teg rá ció ja, az el vá rá sok köl csö nös tisz tá zá sa és el fo ga dá -
sa az adap tív ok ta tás ban a fel so rolt sze rep lők együttműködésének ered mé nye -
ként va ló sul meg.



A PROG RAM CÉLKITŰZÉSEI ÉS ALAP EL VEI

Célkitűzések

Prog ra munk cél ja te het sé ges gyer me kek fel ku ta tá sa és ké pes sé geik ki bon ta ko -
zá sá nak elő se gí té se a ze ne ok ta tás te rü le tén, a csa lád dal együttműködve.

Prog ra munk el ső lép cső je ként igyek szünk mi nél szé le sebb kör ben fel ku tat ni
a te het ség ígé re te ket. Fon tos nak tart juk a szunnya dó te het sé gek meg ta lá lá sát, az
alul tel je sí tő te het sé gek fel ka ro lá sát is, to váb bá a sze mély re sza bott adap tív ok ta -
tás sal an nak ki kü szö bö lé sét, hogy nem meg fe le lően gon do zott te het sé gek le gye -
nek in téz mé nyünk ben. Elő for dul hat, hogy a te het ség fo gal má nak, kri té rium -
rend sze ré nek nem min den ben fe lel meg a gyer mek, azon ban a prog ram ba
be von va ez eset ben is igyek szünk elő moz dí ta ni fej lő dé sét.

A kö vet ke ző lép cső, ami kor a kel lő mo ti vá ció val bí ró gyer me kek ké pes sé geit
tö rek szünk fel tár ni, majd azo kat pe da gó giai esz kö zök kel in ten zí ven fej leszt jük,
ze nei kész ség gé for mál juk. A ze ne mint az ak tív sze mé lyi ség fej lesz tés esz kö ze a
gyer me kek al kal maz ko dó- és koncentrálóképességére is jó té kony ha tás sal van.

A prog ram fo lya mán köz vet len ér te lem ben a ze ne ta nu lás mód sze rét ta nul ják
meg a nö ven dé kek, de eköz ben cé lunk a reá lis önér té ke lés kiala kí tá sa, a lám pa -
láz, szo ron gás, tel je sít mény kény szer ke ze lé sé nek meg ta ní tá sa is. Összes sé gé ben
egy olyan, feladat tu dat tal bí ró személység kiala kí tá sa, aki a gya kor lás (ta nu lás)
stra té giáit a leg ha té ko nyab ban és leg szí ne seb ben vá laszt ja meg, mi köz ben kiala -
kul egy ön kont roll sa ját te vé keny sé gé re reflek tál va. Mun kánk so rán épí tünk a
szo ros, sze mé lyes kap cso la tok ra, nemcsak ta nár és nö ven dék kö zött, de a diá kok
kö zött is. Ez utób bi min de nekelőtt a ze ne kar, a ka ma ra ze ne ál tal va ló sul meg,
ahol a nö ven dé kek a já ték örö mén túl a kö zös ség hez va ló tar to zás él mé nyé vel is
gaz da god nak (szo cia li zá ció). Ily mó don a prob lé ma megol dó ké pes ség, a krea ti -
vi tás és az ér zel mi in tel li gen cia egy sé gét tö rek szünk kiala kí ta ni. A jobb át te kint -
he tő ség ér de ké ben a szak mai is me re tek átadá sán túl mu ta tó ál ta lá nos célkitűzé-
seinket az aláb bi pon tok ban fog lal tuk össze:

• kéz ügyes ség, finommotorika fej lesz té se,
• ze nei hal lás fej lesz té se,
• ze nei ki fe je ző kész ség fej lesz té se,
• krea ti vi tás fej lesz té se,
• fan tá zia, kép ze let fej lesz té se,
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• is me re tek bő ví té se, kon cent rá ció, megosz tott fi gye lem fej lesz té se,
• él mény szer zés,
• le he tő sé get biz to sí ta ni a nö ven dé kek nek, hogy be bi zo nyít sák kom pe ten -

ciái kat és azt, hogy meg tud ják ol da ni a vál lalt felada to kat,
• kö zös ség épí tés (a ta nu lók le gye nek ké pe sek együtt ját sza ni tár saik kal egy

kö zös zenemű előadá sa ér de ké ben, sőt öröm mel ve gye nek részt az al ko tói
fo lya mat ban),

• be széd kul tú ra fej lesz té se, szo cia li zá ció,
• egy más el fo ga dá sá ra ne ve lés, em pá tia, to le ran cia kiala kí tá sa, fej lesz té se. 

Eze ket a célkitűzéseket tá mo gat ja az ún. „rej tett tan terv” is. Ez an nak a tu dás nak
az átadá sát je len ti, ame lyet az adott is ko la vagy egyéb ok ta tó-ne ve lő in téz mény
nem ok tat tan terv szerűen és tan tár gyi for má ban, vi szont fon tos ré szét ké pe zi a
ta nu lók ál tal el sa já tí tan dó is me re tek nek. A művészeti élet ben va ló sze re pünk
miatt a rej tett tan terv köz vet le nül is ki hat is ko lánk éle té re. A kul tu rált kö zön ség
és a jó mo do rú gyer mek kel va ló fog lal ko zás öröm mel és büsz ke ség gel tölt el
ben nün ket. Mi vel nem tar to zunk a tan kö te le zett ség ha tá lya alá, in di rekt mó don
va ló ban ké pe sek va gyunk ér té ke ket köz ve tí te ni. Idetar toz hat nak pél dául: 

• az il lem re, „jó mo dor ra”, az is ko lai kö zös ség ben va ló vi sel ke dés re vo nat ko -
zó is me re tek; az in téz mé nyi nor mák meg ta nu lá sa,

• az in téz mény „szo ciá lis te ré ben” va ló eliga zo dás meg ta nu lá sa: ez az eliga -
zo dás olyan is me re te ket, vi sel ke dés for má kat je lent, amely le he tő vé te szi a
ta ná rok kal és a ta nu lók kal, a kor társ cso port tal va ló együtt lé te zést, mun-
 kát, kom mu ni ká ciót,

• is ko lánk közművelődésben ját szott sze re pe, ami kor a vá ros/me gye kul tu -
rá lis éle té nek szer ve zé se ál tal in di rekt mó don a vá ros la kó kat hang ver seny -
lá to ga tás ra és kul tú rasze re tet re ins pi rál ja.

Utób bi szem pont is ko lánk pe da gó giai prog ram já ban kiemelt sze re pet kap: e cé-
 lunk eléré sé nek egy fon tos esz kö ze az az in terak tív hang ver senyso ro zat, amely re
éven te 1000 gyer mek lá to gat el. Cé lunk te hát egy ben az is, hogy is ko lán kat szé les
kör ben megis mer tet hes sük, s újabb leen dő nö ven dé ke ket üd vö zöl hes sünk a
hang ver se nyünk re lá to ga tó cso por tok ban.

Alap el vek

Fi lo zó fiánk sze rint ak kor biz to sít juk az esély egyen lő sé get a gyer mek nek, ha
min den kit a ké pes sé gei hez mér ten ok ta tunk és ne ve lünk. Az el té rő adott sá gok -
kal és kör nye zet ből ér ke ző gyer me kek kel va ló el té rő mód szerű fog lal ko zás nem
szeg re gá ció. En nek meg fe le lően az ok ta tás so rán diffe ren ciá lunk a ta nu ló erős és
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gyen ge ol da lai nak fej lesz té si igé nye, a ta nu ló élet ko ra, ter hel he tő sé ge, ta nu lá si
se bes sé ge, elő kép zett sé ge és ér dek lő dé se sze rint egyaránt.

A diffe ren ciá lás mel lett kiemelt fi gyel met for dí tunk a ta nu lás rö vid és hosszú
tá vú mo ti vá lá sá nak meg fe le lő sé gé re, a ha té kony ta nu lá si mód sze rek el sa já tí tá -
sá ra és a tan ter mi kom mu ni ká ció pszi cho ló giai as pek tu sai ra is. Ez utób biak hoz
tar to zik az irá nyí tás és a vissza csa to lás kér dés kö re: az ok ta tás so rán az in di rekt
irá nyí tás do mi nál, a gyer mek nek le he tő ség sze rint meg hagy juk a fel fe de zés él-
 mé nyét (ő jöj jön rá a dol gok ra), más fe lől vi szont fo lya ma tos vissza jel zést is
adunk és ön kont roll ra ne ve lünk, va la mint a kitűzött és elért cé lok kö zöt ti kü-
 lönb sé ge ket a ta nu ló val kö zö sen ér té kel jük. A ze nei té ren tör té nő te het ség se gí -
tés te hát egy hang sú lyo san in ter per szo ná lis fo lya mat, ahol a gyer mek ké pes sé -
geit kész ségszint re emel jük. 

Te het ség gon do zó mun kánk a szak mai kép zés mel lett a sze mé lyi ség fej lesz té -
sét is cé loz za. Bár az or szá gos és nem zet kö zi szin ten mu ta tott ered mé nyeink
ver seny szel le me ins pi rá ciót nyújt is ko lánk pe da gó gu sai és nö ven dé kei szá má ra
egyaránt, alap el vünk, hogy nem sza bad „ver seny is tál lót” for mál nunk a köz ok ta -
tás ból. A ze ne ok ta tás a köz ok ta tás rend sze ré nek gaz da gí tá sát szol gál ja, a gaz da -
gí tá son be lü li ze neis ko lai dú sí tás pe dig a gyer mek sze mé lyi sé gé nek érett fel nőt -
té vá lá sát hi va tott szol gál ni. A „gyen ge ol da lak fej lesz té sé nek” szük sé ges sé ge így
ter mé sze te sen a sze mé lyi ség fej lesz tést is érin ti, el ső sor ban a szunnya dó te het sé -
gek mo ti vá lá sá nak szük sé ges sé ge és más za va rok ke ze lé se kap csán. Gya ko ri az
ész le lés, a fi gye lem, a me mó ria, a fo gal mi és prob lé ma megol dó gon dol ko dás za-
 va ra, il let ve az ér dek lő dés ko rai beszűkülése más te rü le tek fe lé. Hát rál ta tó té nye -
ző a szo ciá lis gát lás, szo ron gás, amely ugyanilyen gá tat emel het a ze nei te het ség
ki bon ta ko zá sá ban. Kiemel ten fog lal ko zunk azon ne héz sé gek kel, ame lyek a da-
 ra bok előadá sá nál je len te nek prob lé mát: jó tech ni kai ké pes sé gek kel ren del ke ző
gye rek me rev, kifejezés nélküli já ték mód ja, órán jól tel je sí tő, tét hely zet ben cső-
 döt mon dó nö ven dé kek, ze ne ka ri já ték hoz szük sé ges együttműködési kész sé gek
hiá nya stb.

Mun kánk si ke res sé gé hez a meg fe le lően felépí tett tan terv és az ok ta tói kom-
 pe ten ciák meg lé te mel lett nagy hang súlyt he lye zünk a meg fe le lő „lég kör” meg-
 te rem té sé re is. Vál to za tos sá got biz to sí tunk ta nu lóink szá má ra azál tal, hogy
egyes te vé keny sé gein ket is ko lán kí vü li hely szí ne ken va ló sít juk meg. Az is ko lai
kör nye zet ben tö rek szünk a fi gyel met el vo nó té nye zők ki zá rá sá ra. Mindez egy
jól felépí tett szer ve ző, ter ve ző te vé keny sé get fel té te lez, ahol a tan te rem, a mű-
hely mun ka idő pont jai nak meg vá lasz tá sá nál a fő szem pont, hogy is ko lánk mun-
 ka rend jé nek za var ta lan sá ga biz to sít va le gyen. Az is ko lán kí vü li ese mé nyek kö zé
tar toz nak:

• kon cer te ken, hang ver se nye ken va ló fel lé pé sek a me gye köz in téz mé nyei -
ben, or szá gos, nem zet kö zi ver se nye ken,
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• ope ra lá to ga tás, kon cert lá to ga tá sok szer ve zé se,
• sza ba di dős prog ra mok: ese ti jel leg gel kö zös ki rán du lá sok, ál lat kert-lá to -

ga tás, sza lon na sü tés,
• együttműködés más művészeti ágak kal: kiál lí tásmeg nyi tó kon, il let ve könyv-

be mu ta tó kon va ló fel lé pé sek,
• ka ma ra ze nei vagy ze ne ka ri fel lé pé sek temp lo mok ban, ame lyek mint

hang ver seny ter mek ad nak helyt a művészetnek – itt az eu ró pai ke resz tény
lég kör rel is ta lál ko zik a gyer mek, mi köz ben a he lyi és me gyei temp lo mok,
művelődési há zak a hely is me re tét, ho va tar to zá sát erő sí tik, és vi zuá lis él-
 ményt is nyúj ta nak.

Az is ko lán be lü li fog lal ko zá sok rész ben egyé ni, rész ben diffe ren ciált cso por tos
ze ne órák ke re té ben zaj la nak. Az al kal ma zott mód sze re ket nö ven dék re szab va,
ru gal ma san al kal maz zuk (adap tív ok ta tás). A mód sze rek és kész sé gek sokszínű-
sége és adap ti vi tá sa szí nes és egyén re sza bott pe da gó giai mun kát tesz le he tő vé.

Vé gül, alap el veink fon tos ré szét ké pe zik az ok ta tók kal szem be ni el vá rá sok.
A te het ség gon do zás a tan órá kon és azo kon kí vül olyan szo ros in ter per szo ná lis
kap cso la tot fel té te lez a ta nár és a diák kö zött, ahol egyen ran gú fél ként vesz nek
részt a ze né hez kap cso ló dó sokrétű – gyak ran szün idő ben zaj ló – al kal ma kon is
(pl. hús vé ti kan tá ta előadá sa, ze nei tá bo rok). Fon tos ezért, hogy a gyer me kek
mel lett a pe da gó gu sok is fo lya ma tos ön fej lesz tés sel ápol ják nem csak szak mai,
de lel ki éle tü ket is. A rend sze re sen gya kor ló és fel lé pő, har mo ni kus ki su gár zá sú
pe da gó gus a sze mé lyi sé ge ál tal is ne vel, és kü lön fi gyel ar ra, hogy ön ál ló gya kor -
lás ra ne vel je nö ven dé két. Ezért kol lé gáink nagy ré sze nem csak ta nít, de előadó-
művészi te vé keny sé get is foly tat, hol pro fesszio ná lis szin ten, hol a nö ven dé kek -
kel együtt. A tan év so rán ren de zett hang ver se nye ken ta nár és diák együtt is
fel lép, míg a ta ná ri ka ma ra cso por tok, il let ve a Sza bol csi Szim fo ni kus Ze ne kar
ön ál ló kon cert jein tö rek szünk hang ver seny-lá to ga tó kö zön ség gé ne vel ni diák -
jain kat. Vé ge ze tül kol lé gáink több sé ge a min den na pi élet so rán elő re nem ter-
 vez he tő, de fel me rü lő kér dé sek ben, felada tok ban is kész sé ge sen áll a nö ven dé -
kek ren del ke zé sé re.



TE HET SÉG AZO NO SÍ TÁS ÉS BE VÁ LO GA TÁS

Azo no sí tás

A te het ség azo no sí tás el ső lé pé sét a te het sé gek fel ku ta tá sa je len ti. Te het sé ges
gyer mek nek azt te kint jük, aki kel lően mo ti vált, ál ta lá ban vé ve át la gos, míg ze nei
té ren át la gon felüli ké pes sé gek kel ren del ke zik, krea tív (Renzulli-modell), és a
csa lá di hát tér is ingergazdag kör nye ze tet biz to sít szá má ra. A te het ség ígé re tek fo-
 lya ma tos ke re sé se az óvo dás ko rosz tály nak szánt in terak tív, krea tív kon cert so -
ro zat tal kez dő dik (Ka kaó-bér let), al só és fel ső ta go zat ban pe dig hang szer be mu -
ta tó fog lal ko zá sok kal folyatódik. A prog ra mo kat a vá ros szá mos is ko lá já val
együttműködve a diá kok, szü lők je len lé té ben, a gyer me kek is ko lá já ban tart juk.
Már eköz ben a ko rosz tály hoz mért, já té kos cse lek vés be ágya zott ta nu lás zaj lik,
majd a gyer mek vi sel ke dé se, ér dek lő dé se, attitűdje alap ján a kö vet ke ző lé pés a
hang sze rek ki pró bá lá sa. A hang szer ta nár eköz ben fel mé ri a gyer mek adott sá gait
és máris a te het ség-ta nács adás el ső meg nyil vá nu lá sá ra nyí lik le he tő sé ge: bíztatja
a vá lasz tott hang sze ren va ló ta nu lás ra, vagy egy má sik hang szer re irá nyít ja a
gyer mek ér dek lő dé sét. Ha a gyer mek mo ti vált és kí ván csi, a kö vet ke ző lé pés a
be szél ge tés a gyer mek kel, szü lő vel, eset leg ta ní tó- vagy óvó nő vel, majd a ze nei
ké pes sé gek mé ré se au di tív tesz tek kel.

Az is ko lánk ba már beirat ko zott ta nu lók nál a te het ség azo no sí tás ha gyo má -
nyos mód sze rei egy ál ta lá nos és egy hangszerspecifikus szeg mens ből áll nak, és
ezt egé szí tik ki a 2010-től al kal ma zott ze nei ké pes ség mé rő és pszi cho ló giai tesz-
 tek.

Az ál ta lá nos ze nei ké pes sé ge ket au di tív mó don vizs gál juk. En nek so rán a
hang szín, a rit mus, az in to ná ció és a ze nei me mó ria rész te rü le tei re fókuszálunk.
Eh hez jön nek hoz zá a hangszerspecifikus adott sá gok, ame lyek a te het ség-ta -
nács adás alap ját is ké pe zik. A hangszerspecifikus adott sá gok rend kí vül sok fé lék,
pél dául fa fú vós tan sza kon a ná das hang sze rek nél, kü lö nö sen a fa gott és oboa
ese té ben fon tos a meg fe le lő fi zi kai ál ló ké pes ség eléré se, amely ben a test al kat is
sze re pet ját szik, il let ve az „anzac” (száj tar tás) kiala kí tá sá hoz szük sé ges fog sor
ép sé ge (pl. a fogszabályzó aka dály). A fu vo lá nál a hang szer tá masz ko dá sá hoz
alap ve tő je len tő ségű a meg fe le lő al ka tú állgödör, a meg szó lal ta tás hoz pe dig az
arc iz mok ál ta lá nos ép sé ge, míg a zon go rá nál a kéz al kat je len tő sé ge meg ha tá ro -
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zó. Min den eset ben egyé nen ként szak ta nár mé ri fel, hogy a nö ven dék mi lyen
kon dí ciók kal bír. 

A te het ség azo no sí tást vé gül a te het ség diag nosz ti ka esz köz rend sze ré vel bő ví -
tet tük. Dr. Me ző Fe renc mun kái alap ján összeál lí tot tunk egy ze nei ké pes ség mé -
rő teszt rend szert, ame lyet a sze mé lyi ség je gye ket is több szem pont ból vizs gá ló
teszt tel tet tünk még komp le xeb bé. Rep re zen ta tív min tá val, pszi cho ló gus be vo -
ná sá val vizs gál juk az ön ként je lent ke ző gyer me ke ket. Így re mé nyeink sze rint
né hány év alatt olyan vissza jel zést kap ha tunk a tesz tek kiér té ke lé sé ből és össze-
 ve té sé ből, amely se gít het ha té ko nyab bá ten ni mun kán kat. A tesz tek vizs gá la ti
tár gyát az aláb bi irány adó szem pon tok alap ján vá lasz tot tuk ki:

(1) Át lag fe let ti ál ta lá nos ké pes sé gek
– Ana lóg gon dol ko dás
– Sza bá lyok, tör vény szerűségek felis me ré se, al kal ma zá sa
– Prob lé ma megol dó gon dol ko dás: kon ver gens/di ver gens stra té gia
– Ana lí zis/szin té zis/össze ha son lí tás
– A fi gye lem tar tós sá ga, in ten zi tá sa
– Megosz tott fi gye lem
– Ta nu lá si stí lus: al kal maz ko dó/di ver gens/kon ver gens/asszi mi lá ló

(2) Át la got meg ha la dó spe ciá lis ké pes sé gek (szol fézsórai dol go zat)
– Akusz ti kus fi gye lem tar tós sá ga, in ten zi tá sa, dik tá lás
– Ze nei me mó ria ter je del me, ze ne felis me rés
– Ren de zés mint gon dol ko dá si művelet
– Rit mus ér zék, tem pó tar tás, rit mus dik tá lás
– In to ná ciós  kész ség vizs gá la ta (ének lés)

(3) Krea ti vi tás
– Gör dü lé keny, ru gal mas és ere de ti gon dol ko dás
– Öt let gaz dag ság, szo kat lan feladat- és hely zet megol dá sok
– Az új, kü lö nös, akár ir ra cio ná lis gon do la tok, al ko tá sok, te vé keny sé gek

irán ti fo gé kony ság
– Kí ván csi ság, me rész ség, szel le mi já té kos ság, koc ká zat vál la lás
– Non kon for miz mus
– Bi zony ta lan hely ze tek kel szem be ni to le ran cia, hu mor ér zék

(4) Feladat irán ti el kö te le zett ség (ön be val lá sos teszt)

(5) A te het ség ígé ret kör nye ze té nek ob jek tív ha tá sa (po zi tív/ne ga tív)
– Szü lők hoz záál lá sa
– Osz tály tár sak hoz záál lá sa
– Ba rá tok hoz záál lá sa
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(6) A te het ség ígé re tet be fo lyá so ló szub jek tív ha tá sok
– Mo ti vá ció
– Lám pa láz, stressz hely zet ke ze lé se

(7) Egyéb, pl. is ko lán kí vü li te vé keny sé gek

(8) Sze mé lyi ség je gyek vizs gá la ta

Az át la gos in tel li gen cia szin tet vé lel mez zük. In tel li gen cia vizs gá la tot egyes ese-
 tek ben, pél dául a ki ma gas ló ze nei tel je sít mény rossz ta nul má nyi ered ménnyel
va ló tár su lá sá nál (krea ti vi tás gya nús ese tek ben), a szü lők kel egyez tet ve kez de -
mé nye zünk. Szin tén pszi cho ló gus se gít sé gé vel né hány te het sé ges gyer mek ké-
 pes ség pro fil ját is fel vesszük. A tesz tek fo lya ma tos fej lesz té sét ter vez zük, a fen ti
szem pon tok mi nél adek vá tabb meg je le né se ér de ké ben. A szá munk ra még új-
szerű te het ség diag nosz ti ka meg fe le lő szak mai ság gal foly ta tott gya kor la tá nak ki-
ala kí tá sát kol lé gáink szak irá nyú beis ko lá zá sá val is biz to sí ta ni kí ván juk.

Sze ret nénk megőriz ni ed di gi gya kor la tun kat is, amely jól működött és mű-
ködik. A főtárgytanár aján lá sá val a szak ta ná rok meg hall ga tás után vé le mé nye -
zik a diá kot, és ja va sol ják a te het ség gon do zás fej lesz té sé re és „B” ta go zat ra.
Szem pont jai: mu zi ka li tás, hang szer ér zet, me mó ria biz ton ság, hang szer ke ze lés,
in to ná ció, ál ló ké pes ség, pó dium biz ton ság, hang szer tech ni kai megol dá sok.

A te het ség azo no sí tás esz kö zei te hát a kö vet ke zők: órai mun ka, hang ver se -
nye ken va ló fel lé pé sek, szü lők kel va ló el be szél ge té sek, egyéb pe da gó gu sok tól,
szak em be rek től va ló vissza jel zé sek, tesz tek.

Be vá lo ga tás

A te het ség azo no sí tás ered mé nyeit több fé le kép pen hasz no sít juk. Egy fe lől a te-
 het sé ge sebb nö ven dé kek nek a tan órai egyé ni diffe ren ciá lás ke re té ben könnyen
ki le het egé szí te ni az alap kép zést gaz da gí tó, gyor sí tó kép zé si ele mek kel, va la -
mint a te het sé ges és am bi ció zus gyer me kek – a fent em lí tett mó don – ja va sol ha -
tók „B” ta go zat ra is, amely a ze nei pá lya elő ké szí té sé nek el ső lé pé se. Emel lett az
azo no sí tás alap ján ke rül nek be vá lo ga tás ra a Hangszövő Műhely be já ró nö ven -
dé kek is, il let ve a te het sé ges nek ta lált diá kok a töb bi diák nál lé nye ge sen több
kon cer ten ad nak elő (a szo ká sos évi 1-2 kon cert he lyett akár 10–15 al ka lom mal
– en nek elő ké szü le ti mun ká la tai val együtt). A be vá lo ga tot tak kö zül ke rül nek ki
azok is, akik ver senyfel ké szí tő mi ni kur zu sain kon vesz nek részt. A be vá lo ga tás
te hát nem egy fé le prog ram ba tör té nik, ha nem ez in kább egy ki vá lasz tá si fo lya -
mat, amely nek nyo mán a te het sé ges nek ta lált diá kok kü lön bö ző for mák ban ré-
 sze sül nek több let-te het ség gon do zás ban.
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A be vá lo ga tás az ok ta tás ke re té ben, el ső sor ban má jus, jú nius, il let ve szep-
 tem ber hó na pok ban tör té nik, al kal maz kod va az is ko la rend szer hez, de le he tő sé -
get biz to sí tunk év köz be ni be lé pés re is. A be vá lo ga tás klasszi kus for má ját több
szak em ber vég zi. A szol fézs ta ná rok az ál ta lá nos ze nei ké pes sé gek re, míg a fő-
 tárgyta ná rok a hangszerspecifikus adott sá gok ra fi gyel nek, és ez alap ján kiala kul
egy ké pük ar ról, hogy mely gyer me kek kiemel ten te het sé ge sek. A prog ram ba
va ló be vá lo ga tás klasszi kus szem pont jai kö zül a leg fon to sab bak a kö vet ke zők:

• a nö ven dék po zi tív hoz záál lá sa a hang szer hez: ér dek lő dés, meg fe le lő szor-
 ga lom, ki tar tás,

• kom mu ni ka tív ké pes ség: le gyen part ner, a ta ná ri irá nyí tás mel lett ren del -
kez zen ön ál ló vé le ménnyel, el kép ze lés sel,

• a szü lő po zi tív hoz záál lá sa: a nyu godt hát tér meg te rem té se, azaz 
– az is ko lá ba já rás fel té te lei nek biz to sí tá sa,
– az ott ho ni gya kor lás hoz szük sé ges idő meg te rem té se,
– biz ta tás, az eset le ges hi bák, ku dar cok el fo ga dá sa,
– a ta nár ral va ló szo ros együttműködés.

A tesz tek egyelő re mint kiegé szí tő te het ség diag nosz ti kai ele mek van nak je len a
be vá lo ga tás ban, kiér té ke lé sü ket pszi cho ló gus, il let ve ze ne ta ná rok vég zik. Az
ered mé nyek szá za lék ban mér he tők: te het sé ges az a diák, aki 80% fe let ti, a ké -
pes sé gek fej lesz té se ér de ké ben be vá lo gat ha tó, aki 60% fe let ti ered ményt ért el.
A 60% vagy az alatt mért gyer me ke ket igény sze rint ta nács adás sal se gít jük.



TE HET SÉG-TA NÁCS ADÁS

A te het ség-ta nács adás szer ves ré szét ké pe zi is ko lánk éle té nek. Mint fen tebb em-
 lí tet tük, ez már a te het sé ge ket fel ku ta tó kon cer tek és hang szer be mu ta tó fog lal -
ko zá sok ke re té ben meg je le nik. Emel lett a hang sze res ta ná rok és a szol fézsta ná -
rok az is ko lánk ba már beirat ko zott gyer me kek kel kap cso lat ban is rend sze re sen
kon zul tál nak a szü lők kel a kis gyer me kek szenzomotorikus ké pes sé gei nek fej-
 lett sé gi szint jé től a ma gánéne ke sek mu tá lási prob le ma ti ká jáig. Így olyan bi zal mi
kap cso lat ala kul ki, ahol a te het ség-ta nács adás a min den na pi in for má lis kom-
 mu ni ká ció ré sze. Új elem ként kí ván juk a jö vő ben be ve zet ni, hogy a legin kább
„fur csa” nö ven dé keink ről, ha a szü lő ké ri, egy pszi cho ló gus ké pes ség pro filt vesz
fel. Öröm mel ta pasz tal juk, hogy a vál to zá sok ra a szü lők nyi tot tan rea gál nak, és
örül nek an nak, hogy vé le mé nyü ket és a gyer mek sze mé lyi sé gét is igyek szünk
mi nél több irány ból meg ra gad ni. Ed di gi ta pasz ta la taink sze rint több nyi re ko-
 mo lyan ve szik irány mu ta tá sain kat, és bi za lom mal for dul nak hoz zánk.



TE HET SÉG GON DO ZÁS 

A ze ne ok ta tás ban az alap szintű ok ta tás és a te het ség gon do zás nem vá laszt ha tó
el szo ro san egy más tól, hi szen a ze neis ko lai ok ta tás már ön ma gá ban vé ve is egy-
 faj ta te het ség gon do zást je lent. Ezért az aláb biak ban az is ko la alap te vé keny sé gé -
nek te het ség fej lesz tő ele meit éppúgy be mu tat juk, mint a tan órán kí vü li te het -
ség gon do zást, mert a ket tő csak együtt ad ja ki az is ko lai te het ség gon do zás
egé szét. Te het ség gon do zó te vé keny sé günk ily mó don a kö vet ke ző pil lé re ken áll: 

• tan órai alap te vé keny ség (te het ség gon do zás, amely ben min den diák ré sze -
sül, azo nos pe da gó giai el vek alap ján), 

• tan órá hoz kap cso ló dó diffe ren ciá lás (tan óra egyén re sza bott gaz da gí tó
ele mei, gyor sí tás, ze ne ka ri for má ciók ban va ló rész vé tel, nyá ri kur zus stb. –
be vá lo ga tás és am bí ció sze rin ti rész vé tel lel), 

• tan órán kí vü li te vé keny sé gek (pl. Hangszövő Műhely, ope ra lá to ga tás – be-
 vá lo ga tás és am bí ció sze rin ti rész vé tel lel).

Cél cso port

A prog ram cél cso port ja több rétű. A leg fia ta lab bak azok az óvodáskorú gyer me -
kek, akik mo to ri kus és szenzomotorikus fej lő dé sük ben meg fe le lő érett ség gel
ren del kez nek, ér dek li őket a ze ne, va la mint a szü leik is tá mo gat ják ze ne ta nu lá -
su kat. Az ő szá muk ra a „Dalosjáték” el ne ve zésű fog lal ko zá so kat tart juk, ahol
játsz va ta nul hat nak. Éne kel nek, mondókáznak, tán col nak és ver sel nek, sa ját
kor tár saik kal öröm mel van nak együtt. Az ál ta lá nos is ko la al só ta go za tá ban elő-
 kép zős cso por tok ban fog lal ko zunk a gyer me kek kel – az élet ko ruk nak meg fe le -
lően já té kos for má ban, de már egy kis el mé le tet be le csem pész ve a ta na nyag ba.
Ek kor már az úgy ne ve zett hosszú tan sza kok hang sze reit is el kezd he tik ta nul ni a
gye re kek, amely ről az érin tett hang szer ta nár ral va ló sze mé lyes kon zul tá ción
egyez tet nek a gye re kek és a szü lők. Fel ső ta go zat ban lép nek be a kör be az úgy ne -
ve zett rö vid tan sza kok hang sze rei, ame lyek új ka lan dot ígér nek. Elő for dul, hogy
va la ki túl ko ros ként kezd el ze neis ko lá ba jár ni, hi szen ná lunk nincs tan kö te le -
zett ség. Az idő sebb kez dő diá kok nak kü lön if jú sá gi cso port ban ok tat juk a szol-
 fézst. Mi vel egyé ni főtárgyórák van nak, így ér te lem szerűen itt nem ke rül nek
hát rány ba. Vé ge ze tül né hány tan szak még ké sőbb kap cso ló dik be a kép zés be:
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pél dául a magánének csak a mu tá lás után, ami nek az idő pont ja tel je sen egyén től
függ.

Ala po zás

Az ala po zás a fő tárgy- és szol fézs órá kon tör té nik, ezt egé szí tik ki a ze ne ka ri
rész vé te li le he tő sé gek, fel lé pé sek, a tan órán kí vü li te vé keny sé gek (Hangszövő
Műhely és is ko lán kí vü li prog ra mok), va la mint a diffe ren ciá lás to váb bi, ké sőbb
rész le te zett ele mei. A főtárgyórákon a hang súly a kész ség fej lesz té sen, az ön ki fe -
je zés fej lesz té sén, va la mint a művek el sa já tí tá sa ré vén a meg fe le lő ta nu lás mód -
szer tan el sa já tí tá sán van.

Szenzomotorikus kész ség fej lesz tés: hang sze ren va ló já ték, amely nek so rán a
hal lott han gok és a kot ta kép cse lek vés be ágya zott össze kap cso ló dá sa va ló sul
meg. Hoz zá ve tő leg 10 éves ko rig az em be ri agy er re könnyen rá han go ló dik, és
ha ad dig si ke rül olyan bal és jobb agy fél te kés ideg pá lyák kö zöt ti kap cso la to kat
lét re hoz nunk a gya kor lás fo lya mán, ame lyek sok szor is mét lőd nek, a ké pes ség
fel té te les reflex szin ten rög zül és ké sőbb is fej leszt he tő. Idő sebb kor ban ez lé nye -
ge sen ne he zebb. A gya kor lás fo lya mán a ze nei me mó ria is bő vül, hi szen egy-
 szer re kell em lé kez ni az el hang zott han gok struk tú rá já ra, amely hez ké pest meg-
 szó lal tat ja a kö vet ke ző han got, mi köz ben már a kö vet ke ző frá zis ra is oda kell
fi gyel nie. Ezt fra zeá lás nak hív juk, amely re a gyer me kek ösz tö nö sen ráérez nek. 

A hal lás fej lesz tés so rán Ko dály-mód szert al kal maz zuk. A re la tív szol mi zá ció
ál tal az in to ná ció és a bel ső hal lás fej lesz té se tör té nik. A ze nei tér va ló ság gá vá lik
a kéz je lek ál tal, és is mét meg je le nik a cse lek vés be ágya zott ta nu lá si fo lya mat. Az
ab szo lút vi szo nyí tást adó „ABC-s ne vek kel” va ló gon dol ko dás, amely a hang sze -
rek meg szó lal ta tá sá hoz nél kü löz he tet len, egy má sik rend szert al kot. A két sé ma
egy sé gé nek meg te rem té se a szol fézs órán tör té nik meg.

Az ön ki fe je zés és a szín pa di já ték a hang ver se nyen va ló sze rep lés, kö zös já té -
kok, be szél ge té sek alak al má val kap sze re pet. A gyer me kek több sé gét fia ta lon
még nem jel lem zi tel je sít mény kény szer, ám miu tán az is ko la rend szer a tel je sít -
mény ér té ke lést erő tel je sen hang sú lyoz za, 10 éves kor után a lám pa láz ke ze lé se
ko moly ki hí vást je lent né hány ta nu ló nak. Fa fú vós tan sza kon pél dául ilyen kor
irá nyí tott lég zés tech ni ká val old juk a fe szült sé get, las sít juk a pul zust. 

A zeneművek meg ta nu lá sa a ze ne ta nu lás köz vet len cél ja. En nek so rán a meg-
 fe le lő ta nu lás mód szer tan el sa já tí tá sá ra kiemelt hang súlyt he lye zünk, hi szen di-
ák jain kat ar ra kell fel ké szí te nünk, hogy ké sőb bi éle tük ben, ön ál ló mun ka ke re -
té ben mi nél ha té ko nyab ban ta nul ja nak. A zeneművek meg ta nu lá sá nak főbb
lé pé sei és pe da gó giai szem pont jai az aláb biak:
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(1) A művek ki vá lasz tá sa: A ta nár a nö ven dék vé le mé nyét is fi gye lem be vé ve,
ve le kö zö sen vá laszt. A nö ven dé kek is ja va sol hat nak, ke res het nek műveket.
A ta nár a kö zös vá lasz tá si fo lya mat so rán el ső sor ban a hangszerspecifikus
me to di ká ra, va la mint a gyer mek ké pes sé gei re és személységére fókuszál.
A krea tív gyer me kek sa já tos vá lasz tá sok kal le pik meg a pe da gó gust.

(2) Kö zös ze ne hall ga tás.

(3) Kul túr tör té ne ti is me re tek: A ze ne szer zők és művek he lye a ze ne iro da lom -
ban.

(4) A művek meg ta nu lá sa:
(a) A ta nár be mu tat ja a zeneművet. Fon tos, hogy ma gas szín vo na lon in ter-

p re tál ja a da ra bot, ame lyet a gyer mek meg hall gat. 
(b) Ezután a kot ta kép pel össze vet ve a bel ső hal lá sá ra tá masz kod va el kép ze -

li a da ra bot. 
(c) A meg szó lal ta tás nak vál to za tos lép csői van nak. A las sú tem pó ban van

idő egy szer re több do log ra fi gyel nie a gyer mek nek (rit mus, han gok,
elő jegy zés, ka rak ter), majd rész le tek ben, azo kat össze köt ve és fo lya ma -
to san gyor sít va gya ko rol ják a da ra bot. 

(d) A hang sze ren min dig együtt kezd gya ko rol ni a ta nár és a nö ven dék, így
a meg ta nult mó don a gyer mek ott hon is ké pes ön ál ló mun ká ra. 

Meg kell em lí te nünk a né ma gya kor lás le he tő sé gét, amely a bel ső hal lás ra tá-
 masz kod va na gyon in ten zív fi gyel met kí ván, de a ha la dó nö ven dé kek nél már
ha té kony és ér de kes já ték. Kez dők nél a tu da tos ság erő sí té se a leg fon to sabb: az
ABC-s ne vek „kő ke mény ki kér de zé se”, hogy az ér zet tu da to san rög zül jön, ne-
 hogy me cha ni ku san je gyez zék meg a da ra bot.

Az ön ál ló gya kor lás el sa já tí tá sa az órán fo lyó kö zös mun ka ered mé nye, ami-
 kor a pe da gó gus ré szek re bont ja és el ma gya ráz za, majd be mu tat ja (el játssza)
szem pont jait, rész le tes út mu ta tást ad az ott ho ni mun ka vég zés felada tai ra. A diá -
kok kö zül van, aki ké pes ön ál ló, egyé ni mun ká ra; van, aki az ön ál ló, egyé ni
mun ká ban al kal man ként se gít sé get igény lő; és van, aki az ön ál ló, egyé ni mun ká -
ban rend sze res se gít ség re szo ru ló ta nu ló. Er re kü lö nö sen oda fi gye lünk. A se gít -
ség mér té ké nek meg ha tá ro zá sá ban az aláb bi szem pon tok ra fókuszálunk:

• Mi lyen szintű a ta nu ló ön ál ló feladat megol dó ké pes sé ge (ön ál lóan, se gít -
ség gel)?

• Tö rek szik-e a gyer mek a ja va solt gya kor lá si lé pé sek be tar tá sá ra?
• Mit tesz, ha ne héz ség be üt kö zik?
• Mennyi re ter hel he tő, mi jel lem zi a fi gyel mét?
• Mi lyen a mun ka tem pó ja?
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• Mi lyen a gya kor lás hoz va ló vi szo nya?
• Mi lyen az íz lés vi lá ga?

A fen tie ken túl tö rek szünk ar ra, hogy az óra me ne té nek idő beosz tá sa min dig il-
 lesz ked jen a fej lesz ten dő te rü let igé nyei hez, de ne ra gad jon le egy prob lé má nál,
min dig jut tas sa si ker él mény hez is a nö ven dé ket. Óra ter ve zés nél min de nekelőtt
az elő ze tes tu dás, az ak ti vi zál ha tó ság és az egyé ni gya kor lás ra va ló ké pes ség
együtt mér le ge len dő. 

Dif fe ren ciá lás

Te het ség gon do zó mun kánk ban a diffe ren ciá lás el vét több szin ten ér vé nye sít jük.
Egy részt diák jaink kö zös ség ben ze né lé sé vel, amely nek so rán kor tár saik kal új faj -
ta, kö zös ze nei te vé keny ség re lel het nek. A cso port mun ká ban kö zö sen kell gon-
 dol kod ni, ez együttműködésre, egy más ra fi gye lés re, egy más el fo ga dá sá ra, ön ér -
té ke lés re kész te ti a ze ne ka ri ta go kat. Nö vek szik az em pá tiás ké pes sé gük,
szo ciá lis kom pe ten ciá juk, együttműködési kész sé gük. Új kap cso la tok ala kul nak
ki kö zöt tük, a kö zös mun ka hoz zá já rul önér té ke lé sük ala ku lá sá hoz is. Más fe lől
diffe ren ciált fog lal ko zá so kat tar tunk élet kor, elő kép zett ség és pá lya orien tá ció
sze rint is. 

Ze ne ka ri for má cióink tan szak(cso port)onként az aláb biak: 
• Gyer mek ze ne ka runk ban a vo nós diá kok rend kí vül ko rán ta lál koz nak a

szó lam pró bák és a ze ne ka ri já ték él mé nyé vel, míg a Piccoli Archi if jú sá gi
vo nós ze ne kar ban is egy nagyszerű kö zös ség ré sze sé vé vál hat nak. En nek
leg főbb bi zo nyí té ka, hogy so kan nem ze nei té ren tör té nő to vább ta nu lá suk
el le né re is egye te mis ta ként vissza jár nak e ze ne kar ba ját sza ni.

• Is ko lánk fú vós ze ne ka ra a diá kok má sik ré szét öle li fel. Az ide be nem ju tó
fuvolistákat pe dig ta nár nőik fu vo la ze ne kar rá szer vez ték, amely ze ne kar já-
 té ka a nö ven dé kek és a kö zön ség tet szé sét is el nyer te. 

• Gi tár ze ne ka runk 2007 óta ered mé nye sen működik, amely a Can to Guitar-
ras ka ma ra ze ne kar ne vet vi se li. Tag jai fő leg kö zép is ko lás nö ven dé kek, de
részt vet tek a ze ne kar mun ká já ban fő is ko lá sok is.

• Zon go ris ta nö ven dé keink négy ke zes műveket ad hat nak elő, il let ve ka ma -
ra ze nei for má ciók ban kap nak he lyet. Sőt, al ka lom szerűen, ha igény van rá,
újabb és újabb együt te sek ala kul nak egy-egy zenemű meg szó lal ta tá sá ra.

• Nép ze nész nö ven dé keink éne kes és éne kes-hang sze res al kal mi ka ma ra -
cso por tok ban mu zsi kál nak.

• Vé gül éne ke seink nek kó rus sze rep lé se ket biz to sí tunk. Nyír egy há za vá ro sa
hí res ki ma gas ló kó rus kul tú rá já ról, és sok nö ven dé künk tag ja is a Cante-
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mus kó rus csa lád nak, de akik nem tud ják vál lal ni a sok pró bát, ami ez zel
jár, is ko lánk kamarakórusában is éne kel het nek.

A ka ma ra ze ne kar a ze neis ko la kép zé si struk tú rá já ban (óra ter vé ben) sze re pel
mint gya kor la ti, kö te le zően vá laszt ha tó tárgy. Így egy ze neis ko lás a má so dik
alap fo kú év fo lyam osz tá lyától vá laszt hat ja a fő tárgy mel lett a ka ma ra ze nét he ti
1×45 vagy 2×45 perc ben. Az is ko lánk ál tal al kal ma zott diffe ren ciá lás to váb bi
szem pont jai a kö vet ke zők:

Élet kor: Az élet kor alap ján az óvodáskorú gyer me kek nek „Dalosjáték” né ven já-
 té kos ze nei fog lal ko zást tar tunk. Az ál ta lá nos is ko la 1. és 2. osz tá lyá ba já rók elő-
 kép ző 1. és 2. év fo lya mon já té kos ele mek kel át szőtt, ze nei kész sé ge ket fej lesz tő
fog lal ko zá so kon vesz nek részt. A szol fézs 1–6. osz tá lyá ban a tan terv ben meg ha -
tá ro zott el mé le ti és gya kor la ti ok ta tás ra ke rül sor. (Ter mé sze te sen ezen túl van
hang sze ren kén ti élet kor-spe ci fi ká ció is. Bi zo nyos hang sze re ket fi zi kai okok ból
nem le het egy adott élet kor előtt el kez de ni, ez a rö vid és hosszú tan sza kok meg-
 kü lön böz te té sé nek alapja is, ugyanak kor egyé ni utak ez eset ben is elő for dul nak,
ezt a hang szer ta nár mér le ge li.) 

Ze nei elő kép zett ség: Az elő kép ző osz tály ban már ta nult gyer me kek nek, va la mint
a ze ne ta go za tos ál ta lá nos is ko lá ban ta nu ló nö ven dé kek nek kü lön szol fézs cso -
por tot ala kí tunk ki. A cso por tok át jár ha tóak, bár me lyik gyer mek ké rel mez he ti,
hogy azo nos év fo lya mon más cso port ba jár jon, így a szeg re gá ciót el ke rül jük. 

Pá lya orien tá ció: Ze neis ko lánk ba nem min den ki az zal a ki mon dott szán dék kal
jár, hogy azt kö ve tően hi va tá sos ze nésszé vál jon. Azok nak azon ban, akik er re
ké szül nek, kü lön fog lal ko zá so kon van le he tő sé gük részt ven ni. A pá lyá ra ké szü -
lők nek fel ké szí tő jel leg gel ala cso nyabb cso port lét szá mú, ugyanak kor ma ga sabb
szintű „B” szol fézs cso por tot ho zunk lét re, to váb bá szá muk ra és a ki ma gas ló ké-
 pes ségű egyéb nö ven dé keink szá má ra az aláb bi op cio ná lis fog lal ko zá so kat kí-
 nál juk:

• Zon go ra kö te le ző: he ti 30 perc zon go ra ta nu lás, amely a hang sze res já té kon
túl egy ben a ze ne el mé let tárgy nak az elő ké szí té se is.

• Ze ne iro da lom: ze ne tör té net, ze ne hall ga tás szí nes, kul túr tör té ne ti is me re -
tek be ágyaz va. 

• Ze ne iro dal mi szol fézs: Az elő ző höz ha son ló, de elméletközpontú tárgy.
Gya kor la ti szol fézs nak is ne vez het nénk, hi szen a ze ne tör té net remekmű-
veinek elem zé se ál tal éb red nek rá a ta nu lók a ze ne tör vé nyei re és azok al-
 kal ma zá sá ra. Az elem zés harmóniai, for ma ta ni, hang sze re lé si, tör té ne ti és
más szem pon tok alap ján fo lyik.
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• Má so dik tan szak ként egy má sik – fő tárgy tól kü lön bö ző – hang szer ta nu lá -
sa, amely ről pe da gó gus bi zott ság dönt.

• Össz hang zat tan: a „ze ne ma te ma ti ká ja” olyan tör vény szerűségeket és sza-
 bá lyo kat tar tal ma zó el mé le ti és gya kor la ti tárgy, amely nek se gít sé gé vel a
műveket ala po sab ban megis mer he tik a gyer me kek, sőt ké sőbb har mo ni -
zál hat nak is.

Tan órán kí vü li te vé keny sé gek

A ze neis ko lá ban a tan órán kí vü li te vé keny sé gek kö ré be tar toz nak a kom pe ten -
cia fej lesz tés műhely szerű for mái, a ze ne hall ga tás, a kul tu rált sza ba di dős te vé -
keny sé gek irán ti igény fel kel té se, a le he tő sé gek megis mer te té se, a ze neis ko lai
kö zös sé gek fej lesz té se. Ide tar to zik az alább rész le te seb ben is be mu ta tott Hang-
szövő Műhely, de a be mu ta tó ta ní tá sok, a ver seny fel ké szí tő mi ni kur zu sok, a ver se -
nye ken va ló sze rep lé sek, a nyá ri ze nei tá bo rok, kon cer tek, ope ra lá to ga tás, al kal mi
ka ma ra ze nei fog lal ko zá sok is. A kü lön bö ző sze rep lé sek, hang ver se nyek ré szei az
is ko la Pe da gó giai Prog ram já nak. A nem ze neis ko lai szer ve zésű ren dez vé nye ken
a ta nu lók je lent ke zé sük alap ján sze re pel het nek, azon ban a műsor vá lasz tást kö-
 te le sek egyez tet ni főtárgytanárukkal és az is ko la ve ze tő sé gé vel.

A Hangszövő Műhely fog lal ko zá sai és a Ka kaó-bér let
A közművelődés te rén a Ka kaó-bér let és a Hangszövő Műhely kon cep ció ja sa já -
tos mó don szí ne sí ti is ko lánk ar cu la tát. A műhely mun ka ered mé nye az az in ter-
ak tív hang ver seny so ro zat, amely re vá ro sunk óvo dái ból, is ko lái ból 5–10 éves
gyer me kek/ta nu lók ér kez nek kö zön ség nek. A hang ver se nyen közreműködő ta-
 nu lóink szá má ra cél, hogy a tár gyi tu dás mel lé meg sze rez zék mind azo kat az
együttműködési, kom mu ni ká ciós ké pes sé ge ket is, ame lyek se gít sé gé vel tu dá su -
kat ön ma guk és má sok szá má ra hasz no sí ta ni tud ják. Az in terak tív hang ver seny -
hez szük sé ges fel ké szü lés több rétű, gaz dag kész ség fej lesz tés sel, is me ret átadás sal
tör té nik, ami tan órán kí vü li te vé keny ség ben, a Hangszövő Műhely mun ká ja so -
rán va ló sul meg. A Műhely egyes fog lal ko zá sain csak a te het ség gon do zó prog-
 ram ba be vá lo ga tot tak vesz nek részt, ugyanak kor pél dául a tánc ház vagy bi zo -
nyos já té kos fog lal ko zá sok nyit va áll nak a töb biek előtt is.

A Hangszövő Műhely „Hang ké pesz tő” ré szé ben a ze ne ké pi meg je le ní té sét
cél zó fog lal ko zást tar tunk. Ze ne és vi zua li zá ció össze kap cso ló dá sa min den kul-
 tu rá lis ha gyo mány ban jel lem ző. A fog lal ko zás le he tő sé get te remt ar ra, hogy a
két te rü let nek meg fe le lő ki fe je zés mó dok konk rét for má ban ke rül je nek a fel szín -
re. Az al kal ma zott mód sze rek az ana ló giás gon dol ko dás fi no mo dá sá ra, va la -
mint a megér té si ké pes ség fej lesz té sé re irá nyul nak. A „Hang ké pesz tő” ke re té ben
já ték ter ve zés, dísz let ter ve zés, vi zuá lis áb rá zo lás is zaj lik. A műhely mun kánk
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egyik ze nei ered mé nye ként lét re jö vő hang ver seny so ro zat pla kát já nak, bér let fü -
ze té nek, tá jé koz ta tó anya gá nak meg ter ve zé se, el ké szí té se is e ke re tek kö zött tör-
 té nik, il let ve a szol fézs 1–3. osz tá lyos is me ret anya gá ra épü lő, va la mint ze ne iro -
dal mi is me re te ket fel dol go zó tár sas já té kot ter ve zünk és ké szí tünk el. A já té kok a
te het ség te rü let től füg get le nül érin tik a nö ven dé ket, mert az újszerű él mé nyek
köz vet le nül is vissza hat hat nak a te het ség te rü le ten nyúj tott tel je sít mény re (Med-
nick-féle tá vo li asszo ciá ció-el mé let). A já té kok cél ja új in ge rek kel gaz da gí ta ni a
gyer me ke ket, új kom pe ten ciák meg szer zé sé re mo ti vál ni, va la mint le he tő vé ten -
ni kö zös ség be szer ve ző dé sü ket. A já té kos for mát al kal maz zuk hang sze res ta nul -
má nyait te kint ve ze nei pá lyá ra al kal mas diák jaink el mé le ti hiá nyos sá gai nak fej-
 lesz té se te rén is. Ily mó don a diák egy al ko tó, krea tív mun ka so rán, más
as pek tus ból ta lál koz hat az is me re tek kel (pl. egy tár sas já ték kér dés so rá nak ösz-
szeál lí tá sá ban, a já ték ter ve zé se ál tal).

„Me se kuc kó”: A me se mon dás és me se hall ga tás egye dül ál ló kö zös sé gi él-
 mény, ame lyen be lül több művészeti ág in teg rá ló dik. Nagy sze re pe van az ér zel -
mi, mo rá lis, szo ciá lis kom pe ten ciák kiala kí tá sá ban, mi köz ben köz vet len mó don
bő ví ti a gyer me kek szó kin csét és tár gyi is me re teit. A ze nei te vé keny sé gek fe lől
meg kö ze lít ve a „szín pa di lé tet” könnyí ti meg, hi szen egy at tól el té rő ol dal ról – a
me se vi lá gá nak meg te rem té sé vel – idéz elő a kon cert hely zet nek meg fe le lő, de
sok szem pont ból ol dot tabb ál la po tot. Mindemel lett a prog ram az egyé ni meg je -
le nés, meg szó la lás tech ni kai prob lé mái nak megol dá sá ra kí nál gya kor la ti le he tő -
sé get.

„Han gár”: A ze nei hang lét re jöt té nek és je len té sé nek fel fe dez te té se. A részt -
ve vők kel a hang sze rek ál tal előidéz he tő han go kat, meg szó la lá si mó do kat fi gyel -
tet jük meg és je len tés tu laj do ní tás ra kész tet jük őket (pl. ne vez zék meg, hogy mit
idéz föl a kla ri nét vagy egyéb effektek). Egy to váb bi lé pés ben ta pasz tal ják meg,
hogy az elekt ro ni kus ze nei esz kö zök ho gyan ár nyal ják a je len té sek és meg nyil -
vá nu lá sok for máit és tar tal mát. A prog ram a ké sőb biek so rán konk rét pél dák
alap ján mu tat na rá ar ra, hogy ezek a tar tal mak a gya kor lat ban ho gyan konk re ti -
zá lód nak. Eb ben nagy sze re pe van az il luszt rá ció nak és a ze né ben meg je le nő
szö veg nek. A prog ram ré szei: éne kelt vers sel va ló is mer ke dés, imp ro vi zá ció, ze-
 ne drá ma: me se áb rá zo lá sa és be mu ta tá sa a ze ne se gít sé gé vel.

„Dob ban tó”: A ze ne és tánc el vá laszt ha tat lan. Egy komp lex művészeti prog-
 ram hoz, amely a ze nét he lye zi ori gó já ba, a táncművészet a leg szer ve seb ben kap-
 cso ló dó te rü let. Eh hez ké pest mégis a klasszi kus ze ne és a ze neis ko lák vi lá gá ban
a ré gi ko rok tán cai ról meg lé vő is me re tek hiá nyo sak, ha nem tel je sen hiá nyoz -
nak. Pe dig az el ját szott tánc té te lek előadás mód já ban, meg fo gal ma zá sá ban dön -
tő je len tő ségű le het, ha van va la mi „test kö ze li” él mé nye az előadók nak a ze né -
hez kap cso ló dó moz gás ról. Eb ben sze ret ne se gít sé get nyúj ta ni prog ra munk nak
ez a te rü le te, amely olyan faj ta tu dás és él mény fe lé irá nyí ta ná a részt ve vő ket,
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amely nemcsak a ze nei te vé keny ség, ha nem az ál ta lá nos tes ti-lel ki kon dí ciók fej-
 lő dé sét is köz vet le nül se gí te né. 

„Kor szak al ko tó”: Amíg a tánc a ze né ről al ko tott is me re tek alap ve tően moz-
 gá sos bő ví té sét ered mé nye zi, ad dig ez a prog ram elem az adott zenemű tör té nel -
mi, tár sa dal mi–kul tu rá lis össze füg gé sei re irá nyít ja a fi gyel met. A Kor szak al ko tó
ke re té ben a diá kok egy-egy ze né hez kap cso ló dó kul túr tör té ne ti té mát dol goz -
nak fel. 

Ezen túl a Hangszövő Műhely ke re té ben drá ma pe da gó giai mód sze rek kel ve-
 ze tett csa pat épí tés is fo lyik, amely fon tos elő ké szü le ti ele me a Műhely ben részt
ve vők ál tal előadott kon cert so ro zat ra va ló fel ké szü lés nek, va la mint fog lal ko -
zunk ze nei al ko tó te vé keny ség gel, ver sek meg ze né sí té sé vel és pró zai al ko tó te vé -
keny ség gel is.

A Műhely be já rók, mint ar ra már több ször utal tunk, egyút tal kon cert re is ké-
 szül nek, és ezt a ké szü lést se gí ti, il let ve egé szí ti ki a Műhely jó né hány ele me
(a da ra bok ki vá lasz tá sá tól az előadás meg ter ve zé sén át a dísz le te kig sok fé le for-
 má ban). A Műhely mun ka ze nei ered mé nyét rész ben a Ka kaó-bér let előadá sai je-
 le ní tik meg, amely nek so rán 10–11 éves gyer me kek ad nak elő 5–10 éves kö zön -
ség nek. A Ka kaó-bér let évi 6 kü lön bö ző hang ver senyt je lent (te ma ti ku san vagy
hang szer csa lá don ként felépít ve), és mind a 6 té mát 3-3 al ka lom mal ad ják elő
kü lön bö ző kö zön sé gek nek (össze sen 18 előadás). En nek a kon cert so ro zat nak az
in terak tív jel le gé ről és a to bor zás ban, il let ve a te het ség azo no sí tás és -ta nács adás
el ső lé pé sei ben be töl tött sze re pé ről fen tebb már szól tunk. A Műhely na gyobb
diák jai más kon cer te ken mu tat ják be meg szer zett több let tu dá su kat, így pél dául
a Diák ön kor mány zat ál tal szer ve zett kon cer ten, amely nek na gyon szí nes, szín-
 vo na las szo kott len ni a prog ram ja, a ko moly ze ne mel lett egy-egy dzsessz és
könnyűze nei pro duk ció val tar kít va.

Ren dez vé nyeink

In téz mé nyünk ha gyo má nyo san szá mos olyan ren dez vény meg szer ve ző je, amely
egy szer re több cél meg va ló sí tá sát is erő sí ti. A ha tás vizs gá lat, a volt nö ven dé kek
nyo mon kö ve té se, a mes ter és ta nít vá nya köz ti kap cso lat erő sí té se, a közművelő-
dési-kul tu rá lis élet gaz da gí tá sa, a me gye szak mai éle té nek koor di ná lá sa, nem-
 zet kö zi szak mai ta lál ko zó kon fo lyó ta pasz ta lat cse re és egy művész-, pe da gó gus-
é let pá lya mo dell pél da ként va ló be mu ta tá sa egyaránt meg je le nik a ren dez vé nyek
cél jai kö zött, ame lyek a kö vet ke zők: 

• Ha tá ron tú li és ma gyar ze neis ko lák ta lál ko zó ja, hang ver se nye 
• Vi seg rá di Né gyek ze neis ko lái nak ta lál ko zó ja
• Ré gi nö ven dé kek hang ver se nye
• Vi lág já ró művé szek hang ver se nyei – évi 3-4 hang ver seny
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• Is ko lánk ta ná rai nak hang ver se nye
• A Ma gyar Kul tú ra Nap ja – ta nár-diák ve gyes hang ver seny
• A Ma gyar Művészetoktatás Sza bolcs-Szat már-Bereg Me gyei Nap ja: ta ná ri

hang ver seny a me gye ze ne ta ná rai nak rész vé te lé vel
• Me gyei Pe da gó giai Na pok meg nyi tó ja – me gyei nö ven dék hang ver seny a

mmegye zeneiskoláival
• „Gi tár Ka ma ra ze nei Hang ver seny”, amely re a me gye ze neis ko lái ból ér kez -

tek gi tár ze ne ka rok.



SZE MÉ LYI, TÁR GYI ÉS PÉN ZÜ GYI FEL TÉ TE LEK

Sze mé lyi fel té te lek

A sze mé lyi fel té te lek kö zül a fel ső fo kú szakképzettséggel ren del ke ző pe da gó gu -
sok sze re pe a leg fon to sabb, akik nek a te vé keny sé gé hez szük sé ges mi ni mumkö -
ve tel mé nye ket a tör vény ha tá roz za meg. Ezen túl me nően fon tos nak tart juk a ta-
 ná rok fo lya ma tos to vább kép zé sét, szak mai fej lő dé sét, hogy bir to ká ban le gye nek
a legújabb mód sze rek nek; új műveket ku tas sa nak, ami a nö ven dé kek szá má ra
biz to sít ja a fej lő dést.

Fon tos sze re pe van a zon go ra kí sé rő-kor re pe tí tor nak is, aki együtt lé leg zik a
ta nu ló val, se gí ti a pro duk ció lét re jöt tét, va la mint a töb bi kol lé gá nak mint kö zös -
ség nek, akik ta ná csaik kal se gí te nek, vé le mé nyük kont roll ként szol gál. Ha son -
lóan fon tos sze re pe van a kül ső se gí tők nek is (pszi cho ló gus, tán co sok, szí né szek,
dísz let ter ve zők és so kan má sok).

A szak mai kom pe ten cia és mód szer ta ni fel ké szült ség mel lett meg ha tá ro zó
je len tő ségű az a ké pes ség, amely nek bir to ká ban a ta nár meg tud ja te rem te ni a
ta nu lás ked ve ző lég kö rét. Mindez nem vá laszt ha tó el szak ma sze re te té től, el hi va -
tott sá gá tól, ál ta lá nos em be ri tu laj don sá gai tól, sze mé lyi sé gé től. Ok ta tá sunk si ke -
ré hez a kö vet ke ző kom pe ten ciá kat tarjuk fon tos nak: 

• széles körű, biz tos, to vábbépít he tő szak te rü le ti tu dás, 
• a gyer me kek adap tív ok ta tás szem pont já ból fon tos sa já tos sá gai nak is me -

re te, a ta nu lók szá má ra legin kább ked ve ző ta nu lá si kö rül mé nyek meg te -
rem té sé ben va ló gya kor lott ság,

• a ta nu ló sze mé lyi ség fej lesz té sé re va ló fo lya ma tos tö rek vés,
• a ta nu ló is me re tei nek, tu dá sá nak, ze nei té ren szer zett jár tas sá gá nak el mé -

lyí té se,
• kö zös ak tív ze né lés (ta nár-diák és diák-diák) fo lya mán a diá kok szo ciá lis,

ér zel mi attitűdjeinek és megosz tott fi gyel mé nek erő sí té se,
• a vál to za tos ér té ke lő mód sze rek nek a gyer mek adott sá gai hoz, tel je sít mé -

nyé hez iga zo dó al kal ma zá sa (kom pe ti tív és nem kom pe ti tív szem lé letű ér-
 té ke lé sek),

• a kom mu ni ká ciós csa tor nák fel hasz ná lá sa a gyer mek kel, szü lő vel és kol lé -
gák kal va ló együttműködés köz ben,
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• tá mo ga tó, ins pi rá ló al ko tói lég kör meg te rem té se a nö ven dék ak tív, part ne -
ri be vo ná sá val,

• nyi tott, ér dek lő dő, fi gyel mes hoz záál lás a min den na pi élet ru tin felada tai -
ban is,

• önművelődésre, élet hosszig tar tó ta nu lás ra va ló bel ső igény.

Je len tős se gít ség vol na a sze mé lyi fel té te lek mi nő sé gé nek szem pont já ból, ha in-
 téz mé nyünk ösz tö nöz ni és tá mo gat ni tud ná kol lé gáink te het ség fej lesz tő, men-
 tor és men tál hi gié nés poszt gra duá lis kép zé sét is.

A prog ram tan szak- és hangszerspecifikus ele mei nek ki dol go zá sá ban az
aláb bi kol lé gák vet tek részt: Czakó Eri ka, Csehné Mudri Gyöngy vér, dr. Szé les
Csa bá né, For gács Zsu zsa, Haj dú Ágo ta, Kanálné Hostisóczki Má ria, Kóti Ger gő,
Kruppáné Jan ka Er zsé bet, Mo no ri István né, Nagy Dá vid, Nagyné Li ge ti Edit,
Nyesténé Raizer Már ta, Suhanyecz Vik tó ria, S. Ka zár Irén, Sza bó Tün de Jú lia,
Tamás Attila, Tün dik Ju dit.

Tár gyi fel té te lek

Működésünk tár gyi fel té te lei: 
• meg fe le lő mi nő ségű hang sze rek meg lé te,
• a hang sze rek rend sze res kar ban tar tá sa,
• a hang sze rek kar ban tar tá sá hoz szük sé ges esz kö zök: tör lő, ola jo zó, csa var -

hú zó, pár nák, alá té tek, olaj, man du la olaj, pa ra fa, filc stb.,
• a nád fa ra gás hoz szük sé ges esz kö zök: ma ga a nyers nád, gya lu vagy gya lult

nád, fa ra gó kés, stift, nádkötöző cér na, nád le vá gó, messur, dormi,
• a hal lás fej lesz tés hez szük sé ges esz kö zök: han go ló, met ro nóm, dik ta fon,

CD-, DVD-felvevő és le ját szó,
• szín pad – vagyis le he tő ség a be mu tat ko zás ra, sze rep lés re, hogy a nö ven dé -

kek jár tas sá got sze rez ze nek a szín pa don va ló vi sel ke dés ben, ké pes sé get a
lám pa láz ke ze lé sé ben,

• könyv- és kot ta tár, amely se gít sé get je lent a kü lön bö ző ze ne tör té ne ti ko rok
megis me ré sé ben és az azok ban va ló el mé lyü lés ben; meg fe le lő szá mú kot ta,
ame lyek ből vá lo gat ni le het; nagy művé szek fel vé te lei, ame lyek tám pon tot
ad nak a hi te les előadói stí lus kiala kí tá sá hoz,

• kot ta, kot ta áll vány, met ro nóm, tü kör,
• zon go ra tan sza kon több mé retű sám li, a ki seb bek nek pe dá los sám li,
• vo nós tan sza kon szük sé ges kon cert te rem és kor re pe tí tor,
• fa gott tárgy ból üd vö zöl nénk, ha a Nyu gat- Eu ró pá ban és né hány jól mű-

ködő ze neis ko lá ban már jól be vált kisfagott (fagottino) be szer zé sé re mód
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nyíl na. Így va ló ban egé szen fia ta lon el kezd het né nek a nö ven dé kek fa got -
toz ni ta nul ni. 

A hang ver se nyek hely szí ne is ko lánk kon cert ter me, mégis a nagy ér dek lő dés re
va ló te kin tet tel ér de mes vol na na gyobb te rem ben is be mu tat ni te het sé gein ket.
A Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Is ko la Ko dály-ter me er re ki vá lóan al kal mas vol na,
ám az órán ként 30 000 Ft-ba ke rü lő te rem bér le ti dí jat nem tud juk fe dez ni. Ezért
né ha tö mött so rok ban áll nak a he lyet fog lal ni nem tu dó érdeklődök egy-egy
rep re zen ta tív hang ver se nyen. Ez egy szer re öröm és megol dan dó ki hí vás is szá-
 munk ra.

Pén zü gyi fel té te lek

A ze neis ko la a he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott in téz mény. Az alap te vé -
keny ség el lá tá sa a nor ma tív fi nan szí ro zás ból egy re ne he zeb ben, de a fenn tar tó
kiegé szí té se ál tal megold ha tó. A prog ram működését (kül ső se gí tők tisz te let dí -
ját, az alap te vé keny ség től el kü lö nü lő felada tok el lá tá sá hoz szük sé ges be szer zé -
se ket: ké pes ség fej lesz tő já té ko kat, a kézműves, raj zos prog ra mok hoz szük sé ges
alap anya go kat) 2010-től az OKA pá lyá za ti for rá sá ból fe dez zük, így a prog ram
pén zü gyi fenn tart ha tó sá ga is a pá lyá za tok si ke res sé gé től függ, mi köz ben a költ-
 ség ve tés fo lya ma tos szűkítése a prog ram foly ta tá sá nak biz ton sá gát ve szé lyez te ti.
Nagy öröm szá munk ra, hogy Akk re di tált Te het ség pont ként működhetünk,
amely cí met ala pos el lenőr zés után ér de mel tük ki. Re mél jük, hogy a pá lyá za ti
kiírá sok nál ez is po zi tí vum ként esik lat ba, és ja vít ja esé lyein ket, hogy prog ra -
mun kat hosszú tá von működtetni tud juk. Az OKA-pá lyá za tok szá ma: Hang-
szövő – NTP-OKA-II/1–1; Vo nós tá bor – NTP-OKA-II/1–294.



EGYÜTTMŰKÖDÉS

Is ko lánk ki ter jedt együttműködési há ló za tot tart fenn szá mos társ in téz ménnyel.
Sa ját ren dez vé nyei ke re té ben ilyen együttműködést va ló sít meg a Ha tá ron tú li és
ma gyar ze neis ko lák ta lál ko zó ja, hang ver se nye; a Vi seg rá di Né gyek ze neis ko lái -
nak ta lál ko zó ja; a Vi lág já ró művé szek hang ver se nyei; a Ma gyar Művészetoktatás
Sza bolcs-Szat már-Bereg Me gyei Nap ja: ta ná ri hang ver seny a me gye ze ne ta ná -
rai nak rész vé te lé vel és a Me gyei Pe da gó giai Na pok meg nyi tó ja – me gyei nö ven -
dék hang ver seny. Emel lett is ko lánk diák jai és ta ná rai részt vesz nek szá mos, nem
vagy nem csak ál ta lunk szer ve zett ren dez vé nyen is. Ilye nek pél dául:

• a nyír egy há zi Ko dály Zol tán Ál ta lá nos Is ko la ha gyo má nyos, min den év -
ben meg tar tott osz tály hang ver se nyei és a nagy sza bá sú gálahangverseny;

• a Vá ci Mi hály Kul tu rá lis, Művészeti és Gyer mek cent rum és is ko lánk kö zös
ren dez vé nye a „Nyír egy há zi Művészeti He tek” nyi tó hang ver se nye, ahol is-
 ko lánk ta ná rai a ren dez vény fő sze rep lői;

• a bal mazúj vá ro si Ve res Pé ter Művelődési Köz pont és Alap fo kú Művészeti
Is ko la, a haj dú bö ször mé nyi Bar tók Bé la Ze neis ko la, a deb re ce ni MEA
Alap fo kú Művészetoktatási In téz mény és is ko lánk Can to Guitarras gi tár -
ze ne ka rai nak legutób bi kö zös hang ver se nye is ko lánk ban; 

• kül ső fel ké ré sek (pl. kép tár meg nyi tás, vá ro si ün nep sé gek), ahol is ko lánk,
ele get té ve a fel ké ré sek nek, ze nei pro duk ciók kal eme li a ren dez vény kul tu -
rá lis szín vo na lát;

• fo lya ma tos együttműködés a KÓTA, a Vass La jos Nép ze nei Szö vet ség és a
Sza bolcs-Szat már-Bereg Me gyei Ön kor mány zat Pe da gó giai, Közművelő-
dési és Kép zé si In té ze té vel.



AZ ERED MÉ NYEK MÉ RÉ SE 

A cé lok eléré sét mu ta tó in di ká to rok két di men zió men tén cso por to sít ha tók.
Egy részt nem kom pe ti tív és kom pe ti tív, más részt ob jek tív és szub jek tív in di ká -
to rok ként. A két di men zió kö zött ter mé sze te sen le het át fe dés, de más-más
szem lé le tet hor doz nak.

Nem kom pe ti tív szem élet alap ján min den egyes gyer mek fo lya ma tos vissza-
 jel zést kap a tel je sít mé nyé ről a főtárgyórán. Az elő re meg ha tá ro zott és test re sza-
 bott szem pon to kat a pe da gó gus meg be szé li a nö ven dék kel, hi szen a cél az, hogy
a ta nu ló be fo gad ja és el sa já tít sa azo kat (pl. tisz ta in to ná ció, jó hang mi nő ség, rit-
 mi kai pon tos ság). Tö rek szünk ar ra, hogy ezt a faj ta kont rollt ké sőbb a gyer mek
sa ját ma ga is ké pes le gyen al kal maz ni az ön ál ló gya kor lás fo lya ma tá ban, ezért az
egyé ni fog lal ko zá so kon nem az ér té ke lés, ha nem a hoz záál lás, attitűd kiala kí tá sa
kap hang súlyt. 

Egy-egy te het ség több kon cer ten is fel lép egy fé lév ben. Mi vel ez már kom pe -
ti tív ér té ke lés hez kö ze lít, eze ken az al kal ma kon meg ta nul ja ke zel ni a stresszt
(lám pa láz, vizs ga drukk), si ker él mény hez jut, reá lis énképre tesz szert, mi köz ben
empatikussá vá lik „sors tár sai” irá nyá ban. A fel lé pé sek épí tő kri ti ká val tör té nő
kö zös kiér té ke lé se újabb mo ti vá ciót és len dü le tet ad szá má ra. Az in téz mé nyen
be lü li és in téz mény kö zi tan tár gyi (hang sze res vagy ka ma ra ze nei) ver se nyek
kom pe ti tív jel le ge már jól be gya ko rolt pó dium biz ton sá got fel té te lez. A kom -
pe ti tív in di ká to rok kö zép ső szint jén te hát a gyer mek ön ma gát és kor tár sait mér-
 he ti össze egy-egy fel lé pés al kal má val, mi köz ben egy rész ben is me rős, rész ben
újszerű szi tuá ciót pró bál hat ki, gya ko rol hat be. Vé gül, a leg kü lön fé lébb ta nul -
má nyi ver se nye ken va ló fo lya ma tos je len lé tünk, il let ve az eze ken elért ered mé -
nyek egy szer re ob jek tív és kom pe ti tív in di ká to rok. Ezek alap ján ál lít hat juk,
hogy mi nő sé gi ok ta tást nyúj tunk ta nu lóink nak, ami nek fenn tar tá sá hoz és fej-
 lesz té sé hez az ob jek tív, kom pe ti tív szem lé letű mé ré sek re va ló reflek tá lás sal tö-
 rek szünk ele get ten ni. Az Ok ta tá si Hi va tal fel ké ré sé re há rom éven ként Or szá gos
Ze neis ko lai Zon go ra ver senyt ren de zünk in téz mé nyünk ben, ame lyet fel ve ze tő
hang ver se nyek előz nek meg. Te rü le ti vá lo ga tó kat is tar tunk a zon go ra, a nép ze -
ne, a fu ru lya, a ka ma ra ze ne és a kla ri nét hang sze rek (tan tár gyak) or szá gos ver-
 se nyé nek me ne té ben.

A ze neis ko la hi va tá sa, hogy hang ver seny-lá to ga tó és ze ne sze re tő kö zön sé get
ne vel jen. Mi vel tan kö te le zett ség nem áll fenn, a pe da gó gu sok ról al ko tott szü lői
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és ta nu lói vé le mé nyek a gya kor lat ban azt je len tik, hogy ha sze re tik a ta nárt a di-
á kok, rá szán ják az ide jü ket a ze né re, vi szont ha nem, kiirat koz nak az is ko lá ból.
Ez egy olyan in di ká tort ad, amely ob jek tí ven mér he tő. A 2009/2010. tan év fo lya -
mán a nö ven dé kek össz lét szá ma mi ni má li san (0,3%-kal) csök kent, eb ből né-
 hány jog vi szony-meg szün te tést köl töz és in do kolt. Ugyanak kor a diá kok kö zül
többen vá ró lis tá ra ke rül nek, mert a pe da gó gus, aki hez sze ret né nek jár ni, már
nem tud ja fel ven ni őket. A pe da gó gu sok mi nő sí té sé hez szük sé ges, a diá kok elé-
 ge dett sé gét mé rő kér dő ívek alap ján, egy 1-től 5-ig ter je dő ská lán a ta ná rok át la -
go san 4,83 pon tot ér tek el. A szü lők és a gyer me kek is sze re tik a ze neis ko lát, a
pe da gó gu so kat. So kan hall gat ják meg hang ver se nyein ket, is ko lánk épü le tét jó
lég kör és kul tu rált kör nye zet jel lem zi (szub jek tív in di ká tor).

Jól kép zett ta ná raink és év ről év re pá lyá ra lé pő nö ven dé keink van nak (ob jek -
tív in di ká to rok), akik vissza jár nak hang ver se nyez ni in téz mé nyünk be, ze ne kar -
jaink ba (szub jek tív in di ká tor). 

Az is ko lai fó ru mok mel lett is ko lánk nép ze ne sza kos ta nu lói nép ze nei ren-
 dez vé nyek, fesz ti vá lok rend sze res, si ke res fel lé pői. A gya ko ri szak mai meg mé -
ret te tés ki hí vást je lent ta nu lóink nak, míg a ver seny hely ze tet ke rü lő diák jaink a
fesz ti vá lok ra ké szül het nek. 

Vé gül szám szerűen be mu tat juk ed dig elért ered mé nyein ket:
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Nem zet kö zi ver se nyek

Nem zet kö zi hang sze res ver seny
2010. feb ruár 26–28. 

2

III. Cho pin +”… „Nem zet kö zi Ferenczy 
György Zon go ra ver seny
2010. már cius 11–15.

1

VII. Eu ró pai Nem zet kö zi Ének  
Fesz ti vál Ju nior Mu si cal
2010. má jus 15–16.

1

Nem zet kö zi hang sze res ver seny
2010. má jus 21–22. 

2

Kár pát al jai Nem zet kö zi  
Ka ma ra ver seny
2010. no vem ber 4–6.

1
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Or szá gos ver se nyek

X. Or szá gos Ze neis ko la Kürt ver seny
2010. már cius 12–14.

1

XII. Or szá gos Ze neis ko la Zon go ra-
ver seny
2010. már cius 19–22.

1 1 2

XI. Or szá gos „Alba Regia” Ka ma ra- 
 ze ne-ver seny
2010. áp ri lis 16–18.

1

VII. Or szá gos „Czidra Lász ló” Fu ru lya-
ver seny
2010. má jus 7–9. 

2 2* 1 3*

VIII. Vass La jos Nép ze nei Ver seny kö-
zép dön tő je
2010. má jus 15. 

3* 3*

Or szá gos Gi tár ver seny
2010. au gusz tus 8–18. 

1 1

VIII. Vass La jos Nép ze nei Ver seny  
Kár pát-me den cei dön tő je
2010. no vem ber 6.

1 1*

Re gio ná lis ver se nyek

NYÍR-DIÁK Vá ro si Kö zép is ko lá sok 
ver se nye
2010. már cius 4–5. 

3 2 1

Re gio ná lis csel ló ver seny
2010. má jus 19. 

4 7

 
* A csil lag gal nem je lölt ered mé nyek diá kok egyé ni ered mé nyei. A csil lag gal je löl ered mé nyek kö zül a Fu ru lya ver seny két 
II. dí já ból az egyi ket ka ma ra cso port kap ta, a há rom kü lön díj kö zül egy korrepetítori, egy pe dig „legered mé nye sebb ta nár” 
kü lön díj. A Vass La jos Nép ze nei Ver seny kö zép dön tő jé ben a há rom arany mi nő sí tés ből egyet a Gyer mek nép ze nei együt-
tes, a há rom kiemelt arany fo ko zat ból egyet pe dig az Ifj ú sá gi nép ze nei együt tes nyer te el. Ugyanen nek a ver seny nek  
a dön tő jé ben a kü lön dí jat az is ko la nép ze nei együt te se kap ta. 



NYO MON KÖ VE TÉS

In téz mé nyünk vég zett nö ven dé kei öröm mel be szél nek volt is ko lá juk ról. A ze nei
pá lyán lé vők szá mos al ka lom mal vissza tér nek gyak ran csak ins pi rá ciót, ta ná -
csot kér ni, de éven te több ször a pó diu mun kon is fel lép nek. A volt nö ven dé kek
hang ver se nye is ko lánk ál lan dó prog ram jai kö zé tar to zik, akár csak az ún. Fel ve -
ze tő Kon cert so ro za tok. Büsz kék va gyunk a Sza bol csi Szim fo ni kus Ze ne kar ral
va ló szo ros együttműködésre, amely ben is ko lánk ta ná rai – akik kö zül töb ben
volt nö ven dé keink – is ját sza nak, sőt 2010-ben is ko lánk volt nö ven dé két, Ba la -
to ni Pé tert kí sér ték a Ko dály Zol tán Ál ta lá nos is ko lá ban meg ren de zés re ke rült
Or szá gos Zon go ra ver seny Ün ne pi meg nyi tó ján.

Ugyanak kor öröm mel ta pasz tal juk azt is, hogy sok nö ven dé künk szü lei is a
mi nö ven dé keink vol tak egy kor, és bár Nyír egy há zán az utób bi 10 év ben sok
„ze neis ko la” ala kult, de „A Ze neis ko la” a mi in téz mé nyün ket je len ti szá muk ra,
a mi kol lé gáink sze re te te és szak mai hoz záér té se miatt írat ják be hoz zánk gyer-
 me kei ket. Tö rek szünk to vább ra is megőriz ni az em ber ség és a szak mai ság von-
z ere jét.

A szak irá nyú is ko lá ban to vább ta nu ló nö ven dé kek kel tart juk a kap cso la tot,
azon ban a min den ko ri mes te rük kel is tö rek szünk jó vi szony ban len ni, hogy az ő
vissza jel zé sei ket is fi gye lem be vé ve ta nít sunk nap mint nap. 

A vo nós tan sza kon rend sze res a kom mu ni ká ció a volt nö ven dé kek kel, akik
ze nei pá lyá ra orien tá lód tak, szá muk ra le he tő ség nyí lik, hogy min den év ben szó-
 lis ta ként pro duk ció ju kat in terp re tál has sák. Az if jú sá gi ze ne kar nagy vonz erő vel
bír, így akik nem ze nei pá lyán foly tat ják ta nul má nyai kat a kö zép fo kú és fel ső ok -
ta tás ban, he ti rend sze res ség gel vissza jár nak a vo nós ze ne ka ri pró bák ra és részt
vesz nek a kon cer te ken, ren dez vé nye ken.


