
A TEHETSÉGEK 

BEAZONOSÍTÁSA, 

A TEHETSÉGEK 
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JÓZSEF ATTILA  

ÁLTALÁNOS ISKOLA és 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN



MOTTÓNK:

„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk   

valamiben, és azt a valamit bármi áron is 

el kell érnünk.”

Marie Curie



BERETTYÓÚJFALUI 

TANKERÜLETHEZ 

TARTOZÓ 

ISKOLÁKBAN MÉRÉS



A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI 

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

TEHETSÉGBEAZONOSÍTÓ 

TEVÉKENYSÉGE

-Megkérdezettek köre: gyermek maga, osztályfőnök, osztálytársak, szülők

-A vizsgált területek: 

1. Intelligencia

2. Kreativitás

3. Motiváció

4. Tanulási jellemzők

5. Érdeklődés

6. Kockázatvállalás

7. Önálló gondolkodás

8. Kíváncsiság

9. Kitartás

10.Vezetői szerep 



AZ OKTATÁSI HIVATAL 

ÁLTAL 

BIZTOSÍTOTT 

TEHETSÉGSZŰRÉS

1. Komplex tehetségazonosító rendszer - MaTalent

2. 4. évfolyamon online tehetségazonosító mérés

3.  2017/2018-ban:

- 2 tanulónknál állapították meg, hogy 

átütően tehetséges

- 8 diákunk tehetségígéret



Nkt. 1. §: „Kiemelt cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi 

leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

ESÉLYEGYENLŐSÉG

Hátránykompenzáció Tehetséggondozás

DIFFERENCIÁLÁS

TEHETSÉGGONDOZÁSUNK
TÖRVÉNYI ALAPJAI



Nkt. 27. § (5) Az iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelező óraszáma  és az 
osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére a tehetség 
kibontakoztatására szolgáló foglalkozásokat.  

Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Törvényes 
heti időkeret

52 52 52 55 51 51 56 56

Törvényes heti 
óraszám

25 25 25 27 28 28 31 31

TÖRVÉNYI KÖTELESSÉGÜNK 

A TEHETSÉGGONDOZÁS



TEHETSÉGGONDOZÓ

JÓ GYAKORLATUNK -

TEHETSÉGGONDOZÓ ÓRÁK

SZÁMA ISKOLÁNKBAN

2016/2017: 14 óra/hét

2017/2018: 21 óra/hét

2018/2019: 31 óra/hét

Ezen felül számos tehetséggondozás zajlott 

a lelkiismeretes pedagógusoknak köszönhetően. 



TEHETSÉGGONDOZÁSUNK 

JELENLEGI TERÜLETEI

magyar nyelv és irodalom

matematika

informatika, ezen belül robotika (NI)

kémia

angol nyelv

német nyelv

néptánc

énekkar

vers-, és dráma

természetismeret

biológia

szivacskézilabda (MKSZ)

Futball (BOZSIK)

+ civil szervezetek



A TEHETSÉGGONDOZÁST 

SEGÍTŐ PÁLYÁZATOK 1.

2018: 

1. MATEHETSZ: A Tehetségek Magyarországa Kiemelt projekt keretében a

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása  

- 4x15 fő diák       tehetséggondozó szakkörök: természetismeret, matematika, 

- 4 pedagógus      olvasóvá nevelés, zsámolylabda

- műhelybeszélgetések



A TEHETSÉGGONDOZÁST 

SEGÍTŐ PÁLYÁZATOK 2.

Nemzeti Tehetség Program keretében: 



A TEHETSÉGGONDOZÁST 

SEGÍTŐ PÁLYÁZATOK 3.

Nemzeti Tehetség Program keretében: 



KORÁBBI ÉVEK TEHETSÉG-

GONDOZÁST SEGÍTŐ PÁLYÁZATAI

-Hencidától Boncidáig avagy mesés barangolás 

a bogaraktól a rímekig

-Messzehangzó tehetségek pályázata

-Tehetségbeazonosítás és tehetséggondozás 1. osztályban

-Felfedezettjeink ösztöndíjpályázat

-Gazdagító programpár pályázata 

-Nebraskai csillagos ég 

-Géniusz – tábor

-AJTP



EREDMÉNYEINK

DIÁKOK:

Minden évben országos és

nemzetközi döntő résztvevői.

A kisebbek megyei szinten eredményesek.

Számukra hoztuk létre iskolánkban a József Attila Általános

Iskola büszkesége elnevezésű díjat, melyet ebben az évben

osztunk ki 3. alkalommal. Tavaly 145 diákunk részesült benne

PEDAGÓGUSAINK:

Sokan részesültek már tehetséggondozó

munkájukért elismerésben. Van köztük városi,

megyei és országos díjazott is.

Ebben az évben alapítjuk meg a

pedagógusokat elismerő iskolai díjat.



MIÉRT ÉRDEMES…?

EGY RÉGI DIÁKUNK LEVELE (2018.szeptember 18.)

„Olvastam a mai Hajdú-Bihari Naplóban megjelent cikket. 

Folyamatosan figyelemmel kísérem az eseményeket és 

eredményeket. Boldog vagyok hogy én is ott tölthettem 

az általános iskolai éveimet. Mindkét lányom ott tanult. 

Jó visszatérni, több eseményen voltunk már, de ha hazamegyünk 

Berettyóújfaluba néha csak bemegyünk a suliba, sétálunk, 

leülünk az aulában és emlékezünk. 

Büszke vagyok hogy ilyen sok időt tölthettem ott, 

és arra is hogy az iskolánk hírneve egyre messzebb

jut. Köszönhetően a remek tanárainak, 

akik mindent megtesznek a diákokért. Gratulálok!”



TEHETSÉGGONDOZÓ

JÓ GYAKORLAT RECEPTJE

1. Végy egy lelkiismeretes tantestületet!

2. Motiváld őket!

3. Ragadj meg minden felkínálkozó lehetőséget, 

kapcsolatot és pályázatot arra, hogy a cél 

megvalósulhasson!

4. A gyerekek adottak, hiszen ne felejtsük el, 

minden gyermek tehetséges valamiben, csak ezt 

nekünk, őket tanítóknak kell megtalálni. 



KÖSZÖNÖM, HOGY 

MEGHALLGATTAK!

https://www.youtube.com/watch?v=BrBl3t7MoOo&fbclid=IwAR0jFv1umPckx2gs6a7wOx7fvBHilRPLsb

ef57k5QiZvC5AXcBMc1ddxC2E

https://www.youtube.com/watch?v=BrBl3t7MoOo&fbclid=IwAR0jFv1umPckx2gs6a7wOx7fvBHilRPLsbef57k5QiZvC5AXcBMc1ddxC2E

