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Az intézményi tehetséggondozás bemutatása

 Előzmények: Református hagyományok - intézményi vállalások 

 A tehetséggondozás megvalósításának 

területei

 Új terület: Egyéni tehetségfejlesztő program 

(1.A folyamat értelmezése, 2. előkészítése, 3. elindítása

4. fejlesztési terv készítése, 5. a fejlesztő program megvalósítása)



1.Református hagyományok – intézményi

vállalások
 2013-tól református fenntartású intézmény(TIREK)

 Történeti hagyományok – Kollégiumi rendszer 

– tehetségek felkarolása

 Az induló nevelési- oktatási intézmény pedagógiai 
programjába is bekerült tantárgyakhoz kapcsolódó 
tehetséggondozás (Differenciálás, gazdagítás, gyorsítás, 
tanácsadás) felkarolása

 Kiválasztásra kerültek kiemelt tehetségterületek:Idegen nyelvi, 
Zenei, Természettudományi, Testi- kinesztetikus, Szakmai.



2.Tehetségpont

 Kiemelt területek, tudatos tehetséggondozás

(Testnevelés, zenei)

 Elmélyülés: tehetséggondozás formáinak kiszélesítése

(programokba való bekapcsolódás, saját programok indítása)

 Akkreditációs folyamat lefolytatása (végzett szakemberek 
bevonása, együttműködési megállapodások támogató 
szervezetekkel, tanácsadás folytatása(egyéni és csoportos), 
bekapcsolódás rendezvényekbe, saját rendezvények, programhoz 
kapcsolódó tehetséggondozás (testnevelés, zenei), pályázatok)

 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont - 2018



3.Egyéni tehetségfejlesztő program indítása

 Tehetséggondozás kiszélesítésének igénye – speciális területen –
szakgimnázium (ágazati képzés)

/Folyamatosság, sokirányú információ-forrás,

komplex kereső tesztek/

 Intézményi területek azonosítása /hol keressük?/

- jól működő területek tovább erősítése 

 Cél megfogalmazás: ágazatokhoz kapcsolódó egyéni
tehetségfejlesztés megvalósítása

 Feladatkijelölés: kidolgozott program szerint működő egyéni 
tehetségfejlesztés – szakmai támogatással (Dr. Balogh László)



4.ETF PR indításának folyamata Dr. Balogh László: A 

tehetségfejlesztés gyakorlatának folyamat-modellje alapján(2019)

 I. Tehetségkeresés, - azonosítás

 II. A fejlesztési tervet koordináló szakember felkérése

 III. Egyéni fejlesztési terv kidolgozása (Csapatmunka!)

/1. Információk rendszerezése, 2. Közreműködő személyek összehívása- tervkészítés, 3.A 
célok elérését segítő pedagógiai és pszichológiai eszköztárnak és szakembereknek 
kijelölése, 4. Közreműködő szakemberek egyenkénti program- és feladattervének 
elkészítése, 5. A releváns információk továbbadása/ (Egy rendszerben kezelve – összhang 
- együttműködés)

 IV. A fejlesztő program megvalósítása

 V. A fejlesztő program értékelése (aktuális átfogó – szisztematikus összegző) 

 VI. A releváns információk továbbadása



5. A folyamat megvalósítása a gyakorlatban 

I. (előkészítés)

 A program ismertetése, indításának elfogadtatása 
(munkaközösség vezetők)

 Kiterjesztés a tantestület felé(perspektíva – eredmények –
tanulófelvétel)  

 Támogatás megszerzése az érintett szaktanárok részéről

 Ágazatok kiválasztása (iskolai döntés)

 Konzultációk, megbeszélések

 Támogató szakember bevonása



5. A folyamat megvalósítása a gyakorlatban 

II. (a program elindítása)
 Megbeszélés: a program elemei, ütemezése

 Javaslat a mérendő tanulókra

 Szülők tájékoztatása, támogató nyilatkozatok

 Mérés (4 terület: hjepq, iskolai motiváció, tanulási orientáció, 
vizsgaszorongás) +1

 Mérés kiértékelése, tájékoztatás – egyeztetés –

a programban résztvevő tanulók kiválasztása

 Szülők kiértesítése eredményről – támogató hozzájárulás a pr.-ban
való részvételre



5. A folyamat megvalósítása III. 

(fejlesztési terv készítése)
 Szakmai egyeztetés adatgyűjtésről

 Eredmények összesítése

 Fejlesztési terv írójának és a fejlesztésben résztvevő 
pedagógusoknak a kiválasztása

 Fejlesztő program írása



5. A folyamat megvalósítása IV. (fejlesztés)
• Egyéni fejlesztő foglalkozások heti rendszerességgel, 

területenként külön szakemberrel (szakmai tantárgy, 
pályaorientáció, tehetség kibontakoztatását segítő területek: 
közismereti tantárgyak, szövegértés)

• Konzultációk a haladás mikéntjéről (rugalmasság)
• Szülők tájékoztatása
• Mérés
• Szakasz lezárás – mérés
• A folyamat IV. és V. eleme (A program értékelése és A releváns 

információk továbbadása) a folyamathoz igazodva történik.
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