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TEHETSÉG – TEHETSÉGGONDOZÁS
A tehetség 

 sokféle

 elválaszthatatlan a számára megfelelő gondozó környezettől.

A környezeti tényezők, különösen az elvárások, jelentősen befolyásolják a tehetség megjelenését.

A tehetséggondozás 

 összetett feladat

 komplex személyiségfejlesztés



A TEHETSÉGGONDOZÁS FŐ FORMÁI: 

1. mindennapi tevékenységbe épített fejlesztés

2. egy-egy tevékenység kiemelt művelése, 

3. terápiás ellátás

4. mentorálás /coaching

5. pályatanácsadás

6. versenyeztetés,

7. pályáztatás



Intézményi team munkától a hálózatos együttműködésig

Intézményünkben az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatásához, 

működéséhez és folyamatosságának biztosításához megalakult egy 

tehetséggondozó team (2012), amely segítséget nyújt: 

•tájékoztatással, 

•tanácsadással, 

•kapcsolatépítéssel, 

•pályázati lehetőségek felkutatásával.



A TEAM KIEMELT FELADATAI:

1. Tehetséggondozó foglalkozások, tevékenységek koordinálása.

2. Tehetséggondozó kézikönyvtár összeállítása, fejlesztése, mely segítséget nyújt a 

tehetséggondozás gyakorlati megvalósításában.

3. Pályázatok figyelése, népszerűsítése, elkészítésének segítése.

4. Konferenciákon, tudásmegosztó fórumokon, tehetségsegítő rendezvényeken

való részvétel.

5. Hálózat építés, szakmai együttműködés kialakítása a térség óvodái, általános 

iskolái és középiskoláinak többségével.



TEHETSÉGPONT REGISZTRÁCIÓ (2013)

•Tehetséggondozó tevékenységei: 6 tehetségterületen 17 foglalkozás

•Együttműködései: 8 Tehetségponttal és 7 egyéb szervezettel (civil, karitatív stb)

•A Tehetségpontunk tehetségsegítő munkájában résztvevő szakemberek száma: 1 fő

( PTE )

•A munkában résztvevő pszichológusok száma:1 fő

•Tehetség témában legalább 30 órányi akkreditált továbbképzést végzett pedagógus munkatársak száma: 40 fő



MOHÁCS TÉRSÉGI TEHETSÉGSEGÍTŐ MUNKAKOZOSSÉG 

MEGALAKULÁSA

(2016)

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, intézményünk kezdeményezte  az együttműködést, a városban Regisztrált 

Tehetségpontként működő intézményekkel. (bölcsőde, óvoda, általános iskola, közép iskola, művészeti iskola, 

EGYMI)

Előzetes kérdőíves felmérés a mohácsi tankerület iskoláiban  (válasz 70%)                szaktanácsadói 

segítség igénylése a tehetségsegítés, tehetséggondozás területén.

https://docs.google.com/forms/d/1C0oB3kvwqoPg0UaFzGevDucdlW19qe1aOumrFa_1xO0/viewform?c=0&w=1

Egyet értettünk abban, hogy szükség van:

a tehetséges gyermekek és tanulók elérésére, képességeik széles körű kibontakoztatására. 

egy helyi/városi/térségi tehetségsegítő hálózat kialakítására, amely összeköti és kibővíti a nevelési-oktatási 

folyamatban kidolgozott iskolai és iskolán kívüli tehetségsegítő kezdeményezéseket. 

a helyi szükségletekre alapozottan a hátrányos helyzetű csoportok és SNI tanulók társadalmi integrációjára, az 

esélyegyenlőség és a szemléletváltás előmozdítására.



Tehetségpont neve Minősítése Célcsoportjai Fenntartója

1. Cifra Palota 

Zeneóvoda és 

Zenebölcsőde

Regisztrált 

Tehetségpont

2-től 20 éves korig,

többségi intézménybe 

járó óvodás, általános 

és középiskolás, 

valamint

SNI, hátrányos és 

halmozottan hátrányos 

helyzetű gyerekek és 

fiatalok

Magánvállalkozás

2. Brodarics Óvoda

Regisztrált 

Tehetségpont Önkormányzat

3. Park Utcai Katolikus 

Általános Iskola

Regisztrált 

Tehetségpont Katolikus Egyház

4. Kisfaludy Károly 

Gimnázium

Regisztrált 

Tehetségpont Állami 

Klebelsberg Központ

5. Schneider Lajos 

Alapfokú Művészeti 

Iskola

Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont Állami 

Klebelsberg Központ

6. Meixner Ildikó 

EGYMI

Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont

Állami 

Klebelsberg Központ



A MUNKAKÖZÖSSÉG FŐ CÉLKITŰZÉSE:

Olyan bázis intézmények kialakítása a térségben

 amelyek egy-egy tehetségterületen lehetővé teszik a megmérettetést 

 valamint bemutatkozási lehetőséget biztosítanak 

az integráltan   és/vagy    szegregáltan

oktatott SNI tehetséges tanulóknak is.

Feladata:

nevelőtestületek tájékoztatása, tehetségsegítők egyéni mentorálása, pályázati lehetőségek 

népszerűsítése, műhelymunkák szervezése és lebonyolítása, szakirodalom és segédanyagok ajánlása.



TEHETSÉGNAPOK AZ INTEGRÁCIÓ JEGYÉBEN

 MOHÁCSI TEHETSÉGPONTOK TALÁLKOZÓJA:

A városi Tehetségpontok bemutatkozó produkcióinak ad lehetőséget minden tehetségterületen.

 MEIXNER HÉT –TEHETSÉGNAPOK:

• Kiállítás a művészeti műhelyekben készült rajzokból és kézműves produktumaiból

• „Kapkodd a lábad” sor- és váltóverseny - testi-kinesztetikus területen - 5 többségi iskola csapatának
részvételével

• „Tavaszi szél..” népdaléneklési verseny - zenei területen - térségi iskolák kórusainak és szólistáinak
részvételével

• Kulturális délután –interperszonális és zenei területen – a színjátszásban, versmondásban,
hangszeres zenében, éneklésben, táncban tehetséges tanulók bemutatkozása.

• Játékos vetélkedő, ami az olvasást, írást, szövegértést, gondolkodást, kreativitást és kooperatív
együttműködést támogató, lazító-gazdagító programelem.



EREDMÉNYEK:

 További 8 közoktatási intézmény regisztrált a tehetséghálózatba, 2 akkreditáltatta az intézményét, 2 pedig 

megújította az akkreditációját.

 Pályázatok valósultak meg közös együttműködésekben.

 Egymás programjainak látogatása, segítése rendszeressé vált.

 Évente rendezünk egy közös tehetségnapot.

A MUNKAKÖZÖSSÉG TOVÁBBI SIKERESSÉGÉHEZ ELENGEDHETETLEN: 

1. PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉS

 Kollégákkal 

 Tehetségsegítőkkel

 Intézményvezetéssel

 Fenntartókkal

 Szülőkkel

2. PÁLYÁZATI FORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELE



„... a tehetségben éppen az a szép, hogy él, hogy kiszámíthatatlan 

és meglepő. Hogy utólag úgy evidens, akár egy kör, de előre mégis 

tökéletesen megjósolhatatlan...”

Pilinszky János

Köszönöm a figyelmet! 

Jó egészséget és sok tehetséget kívánok mindenkinek!

tukerics68@gmail.com


