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„MINDANNYIAN MÁSOK VAGYUNK!”
TEHETSÉGPONTOK-CIVIL SZERVEZETEK-

TEHETSÉG TANÁCSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE



FOGJUNK ÖSSZE, HOGY JÓL CSELEKEDJÜNK!

„A tehetség nem különbözik a fogyatékos és nem
fogyatékos emberekben, a tehetséget, mint lehetőséget
illetően. A tehetség fontos és komoly dolog, nem
magánügy, az egyéni és közösségi fejlődés
fundamentuma. Különösen fontos ez azoknál, akik
hátrányos helyzetben vannak. A tehetség kapaszkodó
lehet, az utolsó vagy egyetlen cérnaszál. Nemcsak
fejlődésük, de kommunikációjuk, az általuk ki nem
mondható és meg nem hallgatott tudás kifejezésének
lehetősége, ami az emberiség egészének kincse.

Olyan képek, olyan színek, olyan szavak születnek, olyan
tudás válik közkinccsé, ami talán örökre elveszne, ha a
tehetségbányászok nem segítenék felszínre a fogyatékos
emberek mélyén rejtőző kincseket és bölcsességet.”

(Dr. Gruiz Katalin)



A CÉLCSOPORT-MI MINDANNYIAN! 
EMBEREK!



ŐSZINTE ELFOGADÓ KÖRNYEZET



VÉGY EGY…
• Helyszínt – és ne kérj érte pénzt! (Vikár AMI)
• Pályázz, hogy legyen pénzed az ellátásra! (TÉT Tanács)
• Dolgozz egy közös cél elérésért, támogass, segíts! (Lions)
• Építs mások tudására! (pedagógusok, neves szakemberek)
• Építs az emberek elhivatottságára! (kell néhány motor)
• Találd meg azt, amit igazán szeret csinálni! (motiváció)
• Keresd meg a partnereket! (tehetségpontok, iskolák, civilek)
• Ismerd el a munkát!  (köszönet, mosoly, elismerő szavak)
• Fogadd el a felajánlásokat, a segítséget! 
• Érezd jól magad! 
• Legyél nyitott és elfogadó!
• Add át másoknak is a receptet!  
• Kövesd a példát, csináld másképp!



PROGRAMELEMEK

MEGÉRKEZÉS – ÖSSZERÁZÓDÁS: drámajáték
KÖZÖS TEVÉKENYSÉG: mozaik készítése 

NYITÁNY
Halász Judit: Mindannyian mások vagyunk!

Koncz Zsuzsa: Békét és reménységet!
MŰVÉSZETI BEMUTATÓK

zene, vers, színjáték, néptánc, ének, kórus, mese
INTERJÚKÉSZÍTÉS

VISELETBEMUTATÓ
KÖZÖS TÁNCHÁZ

MOZAIK DEMONSTRÁCIÓ



HÁLÓZATOT MINDENKI ÉPÍT

„A személyes kapcsolati hálónk sokkal inkább 
meghatározza az egyéni és nemzeti sorsunkat, 

semmint azt hinnénk.” 

Csermely Péter

BIZTONSÁGKERESŐ?-ÚJDONSÁGKERESŐ?

CSERMELY PÉTER 5 módszere



KERESD A POZITÍV 
ENERGIACENTRUMOT !

.



A pozitív energiacentrum mindig simogat: 
odafordulással, nyitottsággal, 

figyelemmel, megszólítással, mosollyal és 
szeretettel.



Keresd a Hangadót!
Ő az, aki felé fordulnak a többiek, és mindezt
szívesen és gyorsan teszik. Amíg ő beszél, általában
a többiek hallgatnak. Sokan bólogatnak,
mosolyognak, vagy más módon fejezik ki
egyetértésüket. A pozitív energiacentrum és a
hangadó az adott közösség leképezése, közepe.
Ha egy (kisebb) közösségben sikerült kapcsolatot
teremtenünk egy pozitív energiacentrummal, vagy
hangadóval, több kapcsolatra szinte nincsen is
szükségünk, hiszen a közösség által birtokolt
ismeretek zömét ők is ismerik. Ha egy hangadót
sikerül meggyőznünk valamiről, akkor szinte az
egész közösséget meggyőztük vele.



LIONS CLUB AJÁNLÁSA 
BONIS BONA-DÍJ 2018



KERESD A FURCSÁT!

A furcsa ember nagyon sok esetben híd egy
másik közösség irányába, azaz olyan út, amelyen
keresztül a társadalmi kapcsolatrendszer új,
addig számunkra ismeretlen területe felé
elindulhatunk.

Az a hálózatépítés szempontjából az „jófajta
furcsa”, aki a csoport számára szemlátomást
izgalmas és érdekes.



KERESD A NYITOTT TEKINTETET!
HALADJ TOVÁBB KÖVETKEZETESEN!



TEHETSÉGNAP ÉS KONFERENCIA



BEFOGADÓ KORTÁRSAK!



CSODASZÉPEK VAGYUNK!



MINDANNYIAN HASONLÍTUNK!



„Megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, 
amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az 
egyetlen, amire emlékezni fognak az, hogy 

milyen érzéseket váltottál ki belőlük.”

(Maya Angelou)



HÁLÓZATI RENDSZEREK NAGY 
TALÁLKOZÁSA



MTT-LIONS
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

TEHETSÉGGONDOZÓ JÓ GYAKORLATOK GYŰJTÉSE, 
TUDÁSÁTADÁS

KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSA

PARTNEREK: LIONS CLUBOK, TEHETSÉGSEGÍTŐ 
TANÁCSOK, TEHETSÉGPONTOK 

FOGYATÉKOSOKAT NEVELŐ INTÉZMÉNYEK, 
SZERVEZETEK,

MŰVÉSZETI ISKOLÁK 
„SZENVEDÉLYBETEG” PEDAGÓGUSOK

KORTÁRS CSOPORTOK: LEO-CLUB, MŰVÉSZETI 
CSOPORTOK

MAGÁNSZEMÉLYEK



ORSZÁGOS HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA 
2018-2019

PÉCS- SZÉKESFEHÉRVÁR- MISKOLC- BUDAPEST-
GYŐR- KECSKEMÉT- NYÍRBÁTOR- NYÍREGYHÁZA

MENTORÁLÁS- JÓ GYAKORLAT



ZÁRSZÓ

„Csodálkozz! Kérlek, csodálkozzál, mint a
gyermek. Csoda, hogy röpül a madár, hogy
úszik a hal, kizöldül a vetés, fogócskáznak a
hópelyhek. A gyermek csoda érzékeny.

A hétköznapokban is mennyi csoda! Csak
csodalátó szem kell. Ne legyen természetes
minden, s nem igaz, hogy minden magától
értetődő. Ésszel agyonszűkített szemünket
szívünk nyissa ki!” (Mácz István)


