
A KÁNTOR MIHÁLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 
TEHETSÉGPONTJA
„A Kántor Mihály Általános Iskola tehetségpontjának példaértékű 
együttműködése a helyi pedagógiai szakszolgálattal”



BODROGKÖZ FŐVÁROSA



A TEHETSÉGPONT  TEVÉKENYSÉGÉBE 
BEVONT TELEPHELYEK

Az intézmény telephelyei

• Cigánd, Iskola u. 8.

• Cigánd, Iskola u. 12/a

• Révleányvár 

• Tiszacsermely

• Zemplénagárd

A tehetségpont telephelyei

• Cigánd, Iskola u. 8.

• Cigánd Iskola u. 12/A



TANULÓK ÖSSZETÉTELE

Cigándi telephelyek  adatai:

• Létszám: 389

• Hátrányos helyzetű tanulók  aránya: 20%

• Halmozottan hátrányos tanulók aránya: 60%



MOTIVÁCIÓ

Előzmények:

• Szakkörök, versenyfelkészítések

• Művészeti iskolák foglalkozásai

• Helyi sportegyesület utánpótlás bázisa

Felismerés:

• Kompetenciamérések eredményességi mutatója Hozzáadott érték 

• Tanulási alulmotiváltság Sikerélményhez juttatás



INTÉZMÉNYI FOGLALKOZÁSOK

Logikai-matematikai: 

• sakkpalotaprogram, matematika, fizika, természet-tudományi szakkör

Testi-kinesztetikus:

• labdajátékok, atlétika, úszás

Nyelvi: 

• színjátszás, magyar irodalom, történelem, szövegértés, idegen nyelv 

Egyéb: 

• sporthorgászat, természetjárás, énekkar,

Intraperszonális:



EGYÜTTMŰKÖDÉS - PARTNERSÉG

Sárospataki Alapfokú Művészeti 
Iskola

moderntánc, balett, néptánc

SZÉPTAN Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény

zongora, hegedű, citera,

mazsorett, rajz

Cigándi Sportegyesület

futball

Pedagógiai szakszolgálat



EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLATTAL – JÓ GYAKORLAT

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:

Tehetségpont megalakulása előtt:  

Pályaválasztási tanácsadás 7-8 évfolyamon



EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLATTAL – JÓ GYAKORLAT

Együttműködés kiszélesítése: 

A pedagógiai szakszolgálat vállalja a segítségnyújtást:

- Tehetségek azonosításában, beválogatásában

- Tehetségfejlesztő programok mentorálásában

- Szakmai konzultációt biztosít pedagógusoknak, szülőknek

- Pályaorientációs tevékenységet, pályaválasztási tanácsadás nyújtása 
tehetséges tanulóknak

- Pályázatok megírásában, kivitelezésében együttműködő partnerként vesz 
részt.



EGYÜTTMŰKÖDÉS A PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLATTAL- JÓ GYAKORLAT 

Borsod Abaúj Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Cigándi Tagintézménye:

• Kötelező szakfeladatként látja el a kiemelten tehetséges gyermekek tanulók 
gondozását, melynek keretében az interperszonális területen biztosít 
tehetségazonosítást a 3. évfolyamos tanuló körében, valamint tehetséggondozást a 
3. évfolyamtól kezdődően, felmenő rendszerben.

• Az általános iskola pedagógusai részére szükség szerint segítséget nyújtanak, 
tanácsadást tartanak az egyéb területeket illetően.

• A pedagógiai szakszolgálat szakemberei, pszichológusa által, a tehetségazonosítás 
során végzett értelmi vizsgálat eredményeit az általános iskola felhasználhatja az 
iskola tehetségazonosítás bemeneti követelményeihez.

• Az iskola biztosítja a megfelelő helyiséget a szakszolgálat számára a 
tehetséggondozó munkához.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


