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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

„…a XXI. századi Magyarország egyik kitörési pontja a tehetség…”
(Részlet a konferencia fővédnökének, Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter köszöntőjéből)

***
„…az elmélet és gyakorlat viszonyának tisztázásáról, netalántán rendszerbe szervezéséről beszélni,  

megoldásokat javasolni a tehetségnevelés területén különösen időszerű.”
(Bíró Gábor: Tehetségnevelés komplex megközelítésben)

 „Be kell látnunk, hogy a természettudományok oktatását gyermekközpontúvá kell tennünk.”
(Dr. Koncz Gábor: Felfedeztetés és élményalapú természettudományos oktatás)

***
„Az alkotást, az alkotni tudást, a vágy megélését az alkotásra szeretnénk visszaadni diákjainknak.”

(Deák-Takács Szilvia: Alkotás, kreativitás, iskolaújság)
***

„A Program szerves részévé vált az intézménynek, könnyedén beilleszthetővé vált a többi tanulmányi 
terület közé.”

(Csörszné Tar Enikő: inspiráló, motiváló környezet kialakítása a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és 
Kollégium Arany János Tehetséggondozó Programjában)

***
„Az edzésterveket természetesen mindenkinek személyre szabottan állítjuk össze, a balesetveszélyes fel-

adatokat órarendi atlétika edzésen hajtják végre.”
(Jónás Béla: Jó tanulók – jó sportolók)

„Polgár Judit Sakkpalota programja jó lehetőség 
a tehetségek felismerésére, de a lassabb ütemben 
haladókat is folyamatos sikerélményhez juttatja.”

(Sándor Csilla Judit: A Sakkpalota Oktatási Program hasz-
nosulása a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskolában) 

A lapban a Magyar Tehetséggondo-
zó Társaság 2016.szeptember 23-24-i 
XXVII. Országos Konferenciáján a 
Kisvárdai Bessenyei György Gimnázi-
um és Kollégiumban elhangzott szakmai 
előadások szövege olvasható.
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Aktuális
A nyári csöndes időszak után szeptember-
ben kiemelkedő esemény volt a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság 27. Országos 
Konferenciája, amely a kisvárdai Bessenyei 
György Gimnázium és Kollégiumban került 
megrendezésre 2016. szeptember 23-24-én.  
Az előbb említett két „házigazdán” túl a 
rendezvény több szervezet, intézmény ösz-
szefogásával valósult meg. A fővédnökséget 
dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési  mi-
niszter úr vállalta, s személyes részvételé-
vel és köszöntő beszédével is megtisztelte 
a résztvevőket. A Nemzeti Pedagógus Kar, 
Kisvárda Város Önkormányzata, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ Kisvárdai 
Tankerülete, a Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége, anyagi támogatásával a 
Szerencsejáték Service Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság is segítette a Konfe-
rencia színvonalas megrendezését. E szer-
vezetek, intézmények vezetői közül többen 
is személyesen köszöntötték a Konferencián 
megjelenteket a Konferencia megnyitóján: 
Leleszi Tibor, Kisvárda Város polgármes-
tere, Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus 
Kar elnöke, Pásztor Gyula Csabáné, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központ Kis-
várdai Tankerületének igazgatója megnyitó 
gondolataikkal a köszöntésen túl jelentősen 
motiválták a jelenlevő szakembereket a to-
vábbi hatékony tehetséggondozó munkára 
is. Ezúton is köszönjük a támogatást minden 
közreműködő szervezetnek, intézménynek, 
személynek, természetesen ezt a köszönetet 
külön levélben is kifejeztük!
A Konferencián megtapasztaltuk, hogy 
Kisvárda erőfeszítései az elmúlt években 
kiemelkedő eredményeket hoztak a tehet-
séggondozás több területén is; példamutató 
ez az ország minden települése számára. Az 
is bizonyosságot nyert, hogy ebben a sokszí-
nű tehetségkereső és – fejlesztő munkában a 
Bessenyei György Gimnázium és Kollégi-
um  meghatározó szerepet játszik, s a Bíró 
Gábor igazgató úr és kollegái által tartott 
műhelybeszámolók, valamint a tanulók 
műsora bizonyították tehetségfejlesztő tevé-
kenység  magas színvonalát.  Az is egyér-
telmű volt minden résztvevő számára, hogy 
az iskola vezető szakemberei, pedagógusai 
kitűnően felkészültek erre a speciális tevé-
kenységre. Ezekből az értékekből fakad az 
is, hogy a hazai tehetséggondozásban szak-
mai gyöngyszemként nyilvántartott Arany 

János Tehetséggondozó Program egyik ve-
zető iskolájaként és kollégiumaként is kitű-
nő munkát végeznek.  
Mindezek alapján  az az egyöntetű véle-
mény alakult ki  Mönks professzorban, a 
European Council for High  Ability  örökös 
elnökében,  a Nemzeti Tehetség Program 
megvalósításában évek óta vezető szerepet 
vállaló jelenlevő  kutatókban, szervezőkben,  
valamint  az ország minden részéből érkezett 
szokatlanul nagyszámú (több mint kétszáz 
résztvevő volt!) szakembergárdában,  hogy 
a legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai 
mércével mérve is szakszerű, magas szintű 
és sikeres tehetséggondozó munka folyik 
a  „BESI”-ben. A MTT vezetése nevében 
ezúton is gratulálunk a sikerekhez! Külön 
is köszönve Bíró Gábor igazgató úrnak és 
minden munkatársának, közreműködő di-
áknak a konferencia megszervezésében, 
megvalósításában végzett példaértékű te-
vékenységét és további munkájukhoz sok 
sikert kívánunk!
A Konferencián átadtuk a MTT „Tehetsé-
gekért” kitüntetéseit. A Választmány dön-
tése alapján 2016-ban a következő tehet-
séggondozó szakemberek kapták e díjat: 
Bíró Gábor, a Kisvárdai Bessenyei György 
Gimnázium és Kollégium igazgatója, Ha-
lász László, a Tiszavasvári Általános Iskola 
igazgatója, dr. Szilágyiné Pálkövi Mária,  
a Konszonancia Tehetség Tanács elnöke, 
Nyíregyháza. A kitüntetésükhöz ezúton is 
gratulálunk, s további sikeres tehetséggon-
dozó munkát kívánunk. Ugyancsak ünnepi 
eseményt jelentett, hogy F.J. Mönks pro-
fesszor, az European Council for High Abi-
lity  örökös elnöke a Nijmegeni Katolikus 
Egyetem képviseletében, a Debreceni Egye-
temmel korábban kötött együttműködési 
szerződés alapján itt adta át a nemzetközi 
ECHA-Diplomát a Debreceni Egyetemen 
végzett  „Tehetséggondozás, tehetségfej-
lesztés” pedagógus szakvizsga programot 
teljesítő, több mint harminc tehetségfejlesz-
tő szakembernek. 
Részletes beszámoló a Konferenciáról Bíró 
Gábor igazgató úr összefoglaló írásában az 
alábbiakban olvasható, illetve megtalálható 
a MTT Honlapján is (www.mateh.hu).

Debrecen, 2016. szeptember 30.                             
Dr. Balogh László
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Tehetségpontok őszi találkozója
Bajor Péter

2016. október 1-jén került meg-
rendezésre a Tehetségpontok 
idei őszi találkozója. A magyar-
országi Tehetségpontok képvi-
selői szakmai előadások keret-
ében, személyesen vehették át 
a tavasszal sikeresen lezajlott 
akkreditációt tanúsító elisme-
rő okleveleket. Az ünnepélyes 
programnak a Budai Ciszterci 
Szent Imre Gimnázium adott 
otthont.
Immár 10 éve működik a Ma-
gyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége, amely a tehetségek 
helyi támogatására Kárpát-me-
dencei tehetségsegítő hálózatot 
működtet. A hazai hálózat tag-
jaként már csaknem 1500 Tehet-
ségpont működik, évente több 
tízezer magyar gyerek vesz részt 
a Szövetség által koordinált kü-
lönböző programokban, amelyek 
nemzetközi tekintetben is minta-
értékűek.
A Kárpát-medencei tehetségháló-
zat sikere, eredményei külföldön 
is felkeltették az érdeklődést. A 
2011-ben a tehetséggondozásról 
szóló magyar EU-elnökségi te-
hetségkonferencia szakmai aján-
lásai alapján az Európai Tehetség 

Tanáccsal egyeztetve, felhasz-
nálva a magyar mintaértékű gya-
korlat tapasztalatait, 2014-ben 
európai szinten is megkezdődött 
a tehetségsegítés hálózatosodása. 
Az elmúlt két évben 19 Európai 
Tehetségközpont kvalifikációja 
történt meg 17 európai ország-
ban, az Európai Tehetségsegítő 
Hálózathoz nagy számban csat-
lakoztak Európai Tehetségpon-
tok is. Jelenleg már Európa 27 
országában közel 300 Európai 
Tehetségpont működik, nem is 
beszélve az úgynevezett – immár 
a világ minden tájáról regisztrált 
társult tehetségpontokról.
Október 1-jén, szombaton nem-
csak az akkreditációjukat idén 
tavasszal megújító hazai tehet-
ségpontok munkájának elismeré-
se történhetett meg, hanem a Bu-
dapesti Európai Tehetségközpont 
felhívása nyomán létrejött első 
magyar Európai Tehetségpontok 
jelképes avatására is sor került. 
136 Tehetségpont kapta meg a 
kiválóan akkreditált Tehetség-
pont és 7 Tehetségpont kapta 
meg az akkreditált Tehetségpont 
címet, valamint 134 Európai Te-
hetségpont avatására került sor.

Bajor Péter, a Szövetség ügyve-
zető elnöke, a rendezvény mode-
rátora, a program elején Pánczél 
Károly országgyűlési képvi-
selőt, a Nemzeti Összetartozás 
Bizottság elnökét kérte köszön-
tő szavakra. A képviselő úr be-
szédében kiemelte, hogy a civil 
kezdeményezésű tehetséghálózat 
működése és sikere nem valósul-
hatott volna meg a MATEHETSZ 
2006 óta folyamatosan jelen lévő 
szilárd szakmai háttere nélkül. 
Kiemelte, hogy nemzetünk ver-
senyképességének meghatározó 
része a tehetséggondozás, így 
örömmel tölti el, hogy egy Kár-
pát-medencei kezdeményezés 
európai szinten is mintaadó tevé-
kenységgé válhatott.
A mintegy 400 résztvevőt kö-
szöntő beszédében Benkő Vil-
mos, a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács elnöke elmondta: öröm-
teli munka, hogy segíthetjük a 
jövő évtizedekben meghatározó 
szerepet betöltő embertársainkat, 
azonban a gyermekek tehetségé-
nek fejlesztésével párhuzamosan 
az őket segítő szakembereket is 
támogatnunk kell. Büszkeségé-
ről számolt be, hogy a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács elnöke-
ként részese lehet ennek a nemes 
munkának, amely a tehetséges 
diákok támogatásával, tettekre 
alapozva építi a magyarság jövő-
jét.
Süveges Antal Pál, az Új Nemze-
dék Központ ügyvezetője Novák 
Katalin Államtitkár Asszony üd-
vözletét is tolmácsolta. Érdekes 
fejleményként jelezte: tekintettel 
arra, hogy a Szent Imre Gim-
názium tanulója volt, mintegy 
„házigazdaként” is üdvözölheti 
a résztvevőket. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy a tehetséggondo-
zás valójában egy eszközrend-
szer, amit mindig alakítanunk 
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kell a fiatalokhoz. Fontos, hogy 
ezek az eszközök, lehetőségek 
korlátok nélkül, civil és állami 
keretek között egyaránt, esélyte-
remtő módon elérhetőek legye-
nek a gyerekek, tanulók számára. 
Köszöntőjében további szemé-
lyes, motiváló szavakkal biztatta 
a tehetséggondozásban való ak-
tív részvételre a jelenlévőket.
A köszöntőket követően Fuszek 
Csilla, a Budapesti Európai Te-
hetségközpont igazgatója a háló-
zatos gondolkodásmódról tartotta 
meg szakmai előadását. Elmond-
ta: egy igazi komplex hálózat 
jellemzője a horizontális kapcso-
latok számossága, amely a tago-
kat és a tevékenységeket illetően 
változatos, sokszínű és ezáltal 
értékes tudást teremt. Olyan há-
lózatot szükséges kialakítanunk 
Európában, ami a jó gyakorlatok 
egymás közötti cseréjére épít és 
a fiatalok folyamatos támogatá-
si lehetőségét biztosítja Európa 
minden országában. Beszámoló-
jában a közös munkára hívta fel 
a jelenlévők figyelmét: a tudás-
megosztás elengedhetetlen egy 
együttműködő, nyitott hálózat 
fenntartásához. Az előadás után 
került sor a Budapesti Európai 
Tehetségközpont által kvalifikált 
első Európai Tehetségpontok el-
ismerő okleveleinek átadására. A 
határon innenről és túlról érkező 
köznevelési intézmények és civil 
szervezetek képviselői Fuszek 
Csillától vehették át a minősítést 
igazoló oklevelet.
Balogh László, a MATEHETSZ 
elnöke szakmai előadásában rö-
vid visszatekintést osztott meg 
a hallgatósággal a magyar te-
hetséggondozás történetéből, a 
magyar és nemzetközi kapcsola-
tok alakulásának terén. Elsőként 
a Comenius Program 1998 és 
2001 között zajló tevékenységét 
említette, majd a 2003 és 2006 
között Szókratész-Comenius 
Programról tartott rövid felidé-
ző ismertetést. Elmondta, hogy 

a jelenlegi európai együttműkö-
désnek, hálózatosodásnak – a jó 
gyakorlatok korábban elkezdett 
megosztása, valamint informá-
ció- és tapasztalatcsere formájá-
ban – komoly, nélkülözhetetlen 
előzményei voltak. Az előadást 
követően azon tehetségpontok 
elismerésére került sor, amelyek 
a hazai akkreditációjukat is meg-
újították és emellett az európai 
hálózathoz is sikerrel csatlakoz-
tak.
Szántó Judit, a Nemzeti Te-
hetségpont igazgatója a tavaszi 
akkreditáció eredményeiről tar-
tott rövid beszámolót. Elmond-
ta, hogy az akkreditáció három 
évenkénti megújítása a tehetség-
hálózati intézmények és szer-
vezetek minőségi munkájának 
támogatását, fenntartását jelenti. 
Megköszönte az együttműkö-
dést, és felhívta a tehetségpontok 
figyelmét a tehetségtérképen való 
megjelenésre, az online javítható 
felületre és a tervezett fejlesztési 
tervekre, lehetőségekre. Gratulá-
ciója kifejezése mellett biztatta 
a jelenlévőket az oklevelek jól 
látható elhelyezésére az intézmé-
nyekben és a weboldalakon.
Az ünnepélyes táblaátadások 
után Antal Kinga Kincső Junior 
Templeton Fellow bemutatkozó 
előadását hallhattuk. A magyar 
nyelv és irodalom területén te-
vékenykedő fiatal tehetség az 
első Junior Templeton Program 
ösztöndíjasa. A tehetséges fiata-
lok személyes bemutatkozását 
Kokas Dóra folytatta, az „50 te-
hetséges magyar fiatal” mentor-
program egyik kiemelkedő tehet-
sége csellójátékával kápráztatta 
el a hallgatóságot.
A Magyar Templeton Program 
a világon egyedülálló kezdemé-
nyezés. Célja a MATEHETSZ 
hálózatát mozgósítva megtalálni 
és egy éven át személyre szabott 
tehetségtámogatásban részesí-
teni 315 fiatal magyar kivételes 
kognitív tehetséget a 10-29 éves 

korosztályban. A program leg-
fontosabb elemeiről, eddigi ered-
ményeiről Péter-Szarka Szilvia, 
a program szakmai vezetője tar-
tott összefoglaló beszámolót.
MATEHETSZ alelnöke, a „Te-
hetségek Magyarországa” 
EFOP3.2.1 kiemelt projekt szak-
mai vezetője, Polonkai Mária 
bemutatta az idén megkezdett 
projekt legfontosabb tervezett és 
megkezdett szakmai tevékenysé-
geit. Ismertető előadásában az Új 
Nemzedék Központ és a MATE-
HETSZ konzorciumi együttmű-
ködésének munkamegosztását is 
felvázolta.
A program zárásaként ismét fia-
tal tehetségek léptek színpadra. 
Molnár Anna Junior Templeton 
Fellow személyes tapasztalatain 
keresztül, fényképes élménybe-
számolóval beszélt a program 
személyre szabott tehetségsegítő 
tevékenységéről. 
Ezt követően két fiatal gimnazis-
ta, Balogh Ádám Junior Temple-
ton Fellow és társa, Stewart Péter 
látványos kémiai kísérletei adtak 
ízelítőt elkötelezett, önkéntes tu-
dománynépszerűsítő munkájuk-
ból.

A konferencia a Tehetségek 
Magyarországa EFOP 3.2.1-
15-2016-00001 című kiemelt 
projekt biztosította forrás-
ból, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége szer-
vezésében valósult meg.

A szerző:
a MATEHETSZ ügyvezető elnöke.
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2016. 
szeptember 23-24-én megtartott konferenciájának 
ezúttal Kisvárda adott otthont. A rendező Bessenyei 
György Gimnázium és Kollégium, a Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetsége, a Nemzeti Pedagógus 
Kar, Kisvárda Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Kisvárdai Tankerülete 
együttműködésének, valamint dr. Seszták Miklós nem-
zeti fejlesztési miniszter, mint a konferencia fővédnö-
kének köszönhetően a résztvevők számára különösen 
kedvező feltételek mellett került lebonyolításra a ren-
dezvény.

Dr. Seszták Miklós köszöntő-
jében kiemelte, hogy a XXI. 
századi Magyarország egyik 
kitörési pontja a tehetség, a 
tudás, és így különösen támogat-
ni érdemes azokat a szervezete-
ket, oktatókat, akik feladatuknak, 
sőt hivatásuknak tekintik a hazai 
tehetségek felkarolását. Antoine 
de Saint-Exupéry gondolataival 

kívánt mindenkinek további jó munkát, a konferenciá-
nak eredményes tanácskozást:

„Uram, nem a csodákért és látomásokért fohászko-
dom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz.”

Derültséget keltett a közönség 
soraiban, amikor Leleszi Ti-
bor, Kisvárda Város polgár-
mestere köszöntőjében meg-
említette, hogy tanulmányai 
során Balogh professzor úrnál 
és Dr. Polonkai Máriánál is 
vizsgázott. Elismeréssel szólt 
Mönks professzor úr munkás-

ságáról, melynek eredményei ismertek és elismertek 
világszerte. Egyetért azokkal szakemberekkel, akik 
szerint a tehetség nem teljesedik ki magától, ezért ki-
emelte a szülő, pedagógus szerepét a tehetségek felis-
merésében, menedzselésében, de hangsúlyozta azt is, 
hogy ma már csak a legújabb pedagógiai módszerek 
alkalmazásával lehet igazi sikert elérni. Méltatta Kle-
belsberg Kunó érdemeit a hazai oktatási rendszer meg-
alapozásában és rámutatott arra is, hogy a magyar No-
bel-díjasok a középiskolai tanáraikat emelték ki azok 
közül, akik leginkább inspirálták őket a kutatás irányá-
ba. Egy William Arthur Ward-tól származó idézettel 

kívánt kellemes kisvárdai tartózkodást és jó munkát a 
konferenciának: „A középszerű tanár magyaráz. A jó 
tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű 
tanár inspirál.”

Horváth Péter, a Nemzeti Pe-
dagógus Kar elnöke már régi 
ismerősként érkezett vissza 
ismét Kisvárdára. Korábbi élmé-
nyei közül – a tőle megszokott 
humorral – azt emelte ki, amikor 
a Révai Gimnázium tanárainak 
csapata pont Kisvárdán hódította 
el az első helyet a vendéglátó gim-

náziumtól. A konferencia egyik leglényegesebb eleme, 
hogy kimozduljunk a megszokott környezetünkből és 
kicserélhetjük gondolatainkat – folytatta. Igazi haszon 
egy ilyen esemény a tehetségek számára, mivel a részt-
vevők feltöltődve érkeznek vissza a hétköznapi mun-
kába. Kovács Katalin, olimpiai bajnok kajakozónk 
jelmondatát is felidézve nyomatékosította gondolatait: 
„Tedd azt, amiben hiszel, és higgy abban, amit teszel.”
Rámutatott, hogy az út, amit a cél érdekében megte-
szünk, már az is csodálatos élményekkel ajándékoz 
meg minket, de a kudarc feldolgozására is fel kell 
készítenünk tanítványainkat. Imre Gézát, a legutóbbi 
olimpián drámai körülmények között végül „csak” 
ezüstérmet szerzett párbajtőrözőnk egy történetét 
emelte ki, amelyben arról beszélt, hogy Kulcsár Győ-
ző egyszer megkérdezte valakitől: Nem lehetett volna 
többet tenni? Mindig lehet… - szólt Imre Géza válasza 
a riportban. Végül annak a reményének adott hangot, 
hogy a konferencia eléri a célját, azaz hozzájárul ah-
hoz, hogy a gyermekek még inkább megfelelő kezek-
ben kerülhessenek.

Pásztor Gyula Csabáné, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó 
Központ Kisvárdai Tankerüle-
tének igazgatója Klebelsberg 
Kunótól származó gondolattal 
kezdte köszöntőjét: „Az a nem-
zet, mely nem képes tehetséges 
fiainak kifejlődését biztosítani és 
őket a nekik megfelelő helyre ál-
lítani, az a középszerűség kezén 

elsorvad.”Annak a reményének adott hangot, hogy az 
általa vezetett tankerület nem a középszerűség irányá-
ba halad, hanem a tehetségekben rejlő potenciálra és a 
pedagógusok tudására támaszkodva egy versenyképe-
sebb oktatási rendszer létrehozásán fáradozik az egyik 

„Kreatív klímával a tehetségekért”
Bíró Gábor

 – Összefoglaló a Magyar Tehetséggondozó Társaság XXVII. országos konferenciájáról –
Kisvárda, 2016. szeptember 23-24.

„Olyan korban, amikor mind a konstruktív, mind a destruktív tudás a leghihetetlenebb ugrásokkal halad 
előre, és egy hihetetlen atomkorszakba torkollik, az igazán kreatív adaptáció tűnik az egyetlen lehető-
ségnek arra, hogy az ember lépést tudjon tartani a világ kaleidoszkópszerű változásaival.” (Rogers)
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legnagyobb elmaradottsággal küzdő régióban. Olyan 
támogató környezetet szeretne kialakítani, mely legin-
kább képes biztosítani a megfelelő körülményeket az 
iskolák számára. Mi kell ehhez? Kölcsönös bizalom, 
átlátható kapcsolatok, nyitottság, új ötletek felkaro-
lása, bátorító légkör, autonómia biztosítása. A munka 
során hangsúlyosan szeretne támaszkodni a szakem-
berek, az igazgatók véleményére, mert valódi partneri 
kapcsolatok nélkül kudarcra van ítélve minden szán-
dék, kezdeményezés. A konferenciának eredményes 
munkát kívánt.

Ezt követően Bíró Gábor a ven-
déglátó intézmény igazgatója, 
elsőként
Prof. F. J. Mönks, az European 
Councilfor High Ability örökös 
elnökét kérte fel, hogy tartsa 
meg „A tanulók csoportosításá-
nak szerepe a tehetséggondozás-
ban” című előadását.
Professzor úr a pedagógiai kuta-

tások történeti visszatekintését sem nélkülözve ismer-
tette meg a hallgatósággal a választott témát. Mi is a 
tehetség? Az ő értelmezése szerint az egyén lehetősége 
arra, hogy jó teljesítményeket nyújtson egy vagy több 
területen. Ez a megközelítés vezérfonal volt az egész 
előadás során. A környezet (kortársak, család, iskola) 
feladata az, hogy a szükséges lehetőségeket kedvező 
feltételekként biztosítsa a tehetséges tanulók számá-
ra. Ebből a szempontból rendkívül fontos a pedagó-
gus adaptív szemlélete, mely tudomásul veszi a tanu-
lók közötti különbségeket és a pedagógiai folyamatot 
ezekhez a különbségekhez igazodóan építi fel, illetve 
szervezi a gyermekek tanulási környezetét. Fontos is-
merni, hogy az empirikus eredményekre támaszkodó 
kutatások szerint a tehetséges osztályokba járó tanu-
lók nagyobb motiválási bázisra tehetnek szert a kor-
társaktól, mint azok, akik tehetségükhöz mérten „nagy 
halként túl szűk tóban” kénytelenek tanulmányaikat 
folytatni.

Természetesen fontos a tantervek kimeneti követel-
ményeinek illesztése is, mert a mindenkire érvényes 
egységes követelmények nem segítik a tehetség ki-
teljesedését. A jó adaptív oktatásszervezés tehát egy-
ben differenciál is, és a Magyarországon alkalmazott 
gyorsításra illetve gazdagításra épülő programok is jó 
eredménnyel kecsegtetnek. A kooperatív tanulás mód-
szere például kimondottan jó választásnak tűnik az 
osztálytermi munka számára, nem elfeledve, hogy a 
pedagógiai munka akkor igazán sikeres, ha a kiválósá-
gok mellett a lemaradókra is koncentrálunk.

Összegezve, pro-
fesszor úr szerint 
egy közoktatási 
rendszer legfonto-
sabb feladata, hogy 
a tanulók számára a 
kedvező feltétele-

ket helyben teremtse meg. Olyan környezeti feltételt 
szükséges biztosítani, mely minél több interakciót biz-
tosít a tanulók számára, melyben akár az is opció, hogy 
integrált oktatási keretek között az idősebb gyermek 
segít a fiatalabbaknak az előrehaladásban. A megoldás 
tehát egy hagyományos, ugyanakkor adaptív szemléle-
tű iskola minden extra lehetőséggel felszerelve, mely-
be beleértendő a rugalmas kimeneti követelmények és 
a tanulóbarát oktatási módszerek alkalmazása is.

Dr. Balogh László, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság és a 
MATEHETSZ elnökének „Az 
egyéni tehetségfejlesztő prog-
ramok tervezése és megvalósí-
tása” című előadása előtt beve-
zetőként köszönetet mondott a 
szervezőknek és azoknak a sze-
mélyeknek, akik bármilyen mó-
don támogatták a rendezvényt. 

Megemlítette, hogy a regisztrált résztvevők száma 
(több mint 200 fő) alapján az elmúlt időszakhoz ha-
sonlítva az egyik legnagyobb MTT eseményre kerül 
sor most Kisvárdán, és már az eddig látottak is azt ve-
títik elő, hogy a konferencia szakmai tartalma végig 
színvonalas lesz.

Az előadás mottójául egy Jefferson gondolatot válasz-
tott professzor úr: „Nincs egyenlőtlenebb annál, mint 
amikor egyenlőként (egyformán) kezelik az egyenlőt-
leneket, a különböző adottságokkal, tulajdonságokkal 
bíró személyeket”. Majd rávilágított arra, hogy az el-
múlt időszakban számos előrelépés történt az egyéni 
fejlesztésre épülő tehetséggondozás területén. A köz-
nevelési törvény is megfogalmazza az egyéni foglal-
kozások fontosságát, és a különböző pályázatok is tá-
mogatják a 3-5 fős csoportokban történő foglalkozások 
megvalósítását. Hangsúlyozta, hogy az individualizált 
és az integrált együtt, egymást kiegészítve értendő, és 
hogy a rendszerszintű gondolkodás különösen fontos a 
tehetséggondozó tevékenységek megszervezése során. 

Sajnos a hazai tehetséggondozás egyelőre nélkülözi a 
tehetségígéretekről fellelhető információk rendszer-
szintű gyűjtésének és feldolgozásának, majd felhasz-
nálásának gyakorlatát, mely nagy segítséget nyújthat-
na a fejlesztési feladatok tudatos tervezése számára. 
Ezt követően részletesen szólt az egyéni tehetséggon-
dozó programok készítésének folyamatáról, az ehhez 
rendelkezésre álló pszichológiai eszközökről és mód-
szerekről. Véleménye szerint új alapokra kell helyezni 
és rendszerszerűvé kell tenni a tehetség-tanácsadást, 
és a család hatékony bevonása is szükséges. A kis lé-
pések taktikáját célszerű alkalmazni, sok múlik a ve-
zetés hozzáállásán is. A hallgatóság szíves figyelmébe 
ajánlotta az Egyéni tehetségfejlesztő programok alap-
jai című kötetét, melyhez a konferencia résztvevői 
már a regisztrációkor hozzájuthattak. Végül reményét 
fejezte ki, hogy az elkövetkező időszakban még több 
tehetséget sikerül felkutatni, fejleszteni.
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Bajor Péter, a Magyar Tehet-
ségsegítő Szervezetek Szövetsé-
ge ügyvezető elnöke mutatta be 
„A Tehetségek Magyarországa 
elemeit”, mely hat milliárdos 
forrással, a korábbinál erősebb 
projektkeretű állami szerepválla-
lással, 2020 végéig megvalósuló 
programokkal nagy előrelépéssel 

kecsegtet a következő időszak tehetséggondozó mun-
kájában. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a megjelenő 
pályázatokat folyamatosan nyomon lehet követni a te-
hetseg.hu portálon. (Fontos kiemelni, hogy a MATE-
HETSZ több száz ajándék Géniusz-kötettel segítette a 
rendezvényt. Köszönjük! – a szerkesztő megjegyzése)

Dr. Polonkai Mária, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság és a 
MATEHETSZ alelnöke az előző 
előadáshoz kapcsolódóan mutatta 
be a tutor rendszer kialakításának 
elképzelését, de először szükségét 
érezte a mentor, tutor, tutorált, tu-
tor-rendszer fogalmának tisztázá-

sát, a különböző szerepek elkülönítését.
A tutorálás a kiemelkedő képességű fiatal tehetségé-
nek kibontakozását segítő, készségek, képességek 
fejlesztését szolgáló sajátos tevékenységi formája. A 
rendszer létrehozásának célja, hogy valamennyi régi-
óra kiterjedjen, személyes kapcsolattartáson alapuljon 
és példaértékű tehetségsegítő szakember-hálózat se-
gítse a fejlesztést. A hallgatóság megismerhette a tutor 
és a tutorált feladatait és azt a kapcsolatrendszert, mely 
segítheti a tutor munkáját.

Dr. Dávid Imre, tanszékvezető 
egyetemi docens, igazgatóhelyet-
tes, (Debreceni Egyetem Pszicho-
lógiai Intézet) „A játék szerepe a 
tehetséggondozásban” címmel 
tartott előadást. A téma kifejtését 
a játékhoz kapcsolódó személyes 
élmények felidézésével indította, 

majd felidézte, hogy neves gondolkodók milyen sze-
repet tulajdonítottak a játéknak, majd bemutatta a játék 
kettős funkcióját a tehetséggondozásban.
Egyrészt diagnosztikai eszköz, melynek révén a pe-
dagógus információt nyer a gyermek mozgásfejlődé-
séről, finommozgásáról, beszédfejlődéséről, szociális 
érettségéről, másrészt sokirányú fejlesztésre, fejlődés-
re nyújt lehetőséget. A pedagógus feladata, hogy meg-
teremtse a játék kedvező feltételeit, de vigyáznia kell, 
hogy a játék ne rendelődjön alá a tanítás formális mód-
jának. Ha a játékot direkt módon használja tanításra, 
akkor elveszhet a játék spontaneitása, öröme.

Páskuné dr. Kiss Judit (egyetemi 
docens, Debreceni Egyetem Pszi-
chológiai Intézet) „A tehetségfej-
lődést támogató pedagógiai lég-
kör” című előadása során először 
arról beszélt, hogy mennyire nagy 

jelentősége van a kedvező munkahelyi (iskolai) klímá-
nak, de a helyzetet nehezíti, hogy nem könnyű a foga-
lom megragadása. A klíma fogalmát az ökológiában 
megismert meghatározásból kiindulva vezette le, mi-
szerint: a klíma az időjárás paramétereinek hosszabb 
időn át történő ismétlődése. Majd ismertette az emberi 
viszonylatban értelmezhető klíma fogalmát is; a klí-
ma: az együtt élő/dolgozó emberek közös észlelése a 
számukra jelentőséggel bíró közvetlen környezetről, 
amely kifejezhető pszichológiai fogalmakban. 
Ezt követően számos izgalmas példát hozott fel és 
inspiráló képet vonultatott fel a téma megértése ér-
dekében, illetve egy kutatás során kapott válaszok és 
az azokból levonható következtetések bemutatásával 
igyekezett közel hozni a hallgatósághoz a kérdést.

Bíró Gábor intézményvezető 
a „Tehetségnevelés komplex 
megközelítésben – az elmélet és 
gyakorlat rendszerré szervezé-
se az iskolában” címmel tartott 
előadást, melyben kísérletet tett 
a tehetséggondozó rendszer fo-
galmának meghatározására, majd 
rámutatott a vezetés felelősségé-

re a rendszer kialakítása során. Véleménye szerint töb-
bek között pedagógiaelméleti és változtatáselméleti 
ismeretek hiányoznak a köznevelési rendszerünkből, 
ami az iskola működésének sodródásszerű, semmint 
tudatos építkezési jelleget kölcsönöz.
Úgy véli, hogy a kedvező vezetői magatartás és szer-
vezeti kultúra képezheti a szilárd alapját bármilyen 
felépítménynek, mely a tehetséggondozás rendszer-
szintű fejlesztését tűzi ki célul.
Az első nap szakmai programja az ECHA-diplomák 
átadásával zárult.

A vacsorát követően a 
szervezők élőzenekaros 
táncmulatságot és esz-
mecserét biztosítottak a 
konferencia résztvevői 
számára, mely éjszakába 
nyúlóan szolgálta immár 
fehér asztaloknál a szak-
mai kapcsolatok elmélyí-
tését.

A második nap nagy várakozás-
ra okot adó eseménye Polgár 
Juditnak, (Polgár Judit Sakk 
Alapítvány alapítója, Magyar 
Tehetség Nagykövet) „A Sakk-
palota Képességfejlesztő Ok-
tatási Program bemutatása, 
Legjobb Európai Tananyag 
Díj (BELMA) különdíj” című 
előadása volt. Az előadás első 

részében a saját pályafutásán keresztül mutatott rá 
arra, hogy mennyire fontos az olyan családi környe-
zet, mely képes a tehetséges gyermek kíváncsiságának 
folyamatos fenntartására. Saját szülői szerepe inspi-
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rálta arra, hogy tágabb értelemben is keresse, kutassa, 
hogy a sakkot, mint gondolkodást fejlesztő környeze-
tet milyen módon lehet az oktatás szolgálatába állíta-
ni. Így született meg a Sakkpalota oktatási program, 
mely a legújabb technikai lehetőségeket is felhasz-
nálva ad olyan segédanyagot a pedagógusok számára, 
akik mély sakktudás nélkül is képesek az osztálytermi 
munka során hatékonyan felhasználni a sakkban rejlő 
lehetőségeket. Hiszen pl. a 64 mezőn történő mozgás 
a koordinátarendszerben való tájékozódást, a bábuk 
értékéhez és szerepéhez kapcsolódó problémák a gon-
dolkodási képességet fejleszti. A módszer nagy elő-
nye, hogy a nem annyira tehetséges tanulók számára is 
biztosít fejlődési lehetőséget. Végül jó munkát kívánt, 
és azzal köszönt el a nehézségekre utalva, hogy a gyer-
mekek mosolya az igazi elismerés a tehetséggondozás 
és képességfejlesztés iránt elkötelezett pedagógusok 
számára.

A műhelybeszámolók sorát 
Sándor Csilla Juditnak „A 
Sakkpalota Oktatási Prog-
ram hasznosulása a kisvárdai 
Somogyi Rezső Általános Is-
kolában” című előadása nyi-
totta. A videóbejátszásokkal 
gazdagított beszámoló konk-
rét példákat sorakoztatott fel 

arra, hogyan lehet a Polgár Judit által kidolgozott tanu-
lási környezetet és programot a tanulók motiválására, 
kreativitásuk, gondolkodási képességük fejlesztésére 
használni. Az előadó grafikonok segítségével mutatta 
be azt is, hogy a tanulók bemeneti és kimeneti mérései 
között tapasztalható pozitív elmozdulás egyértelműen 
igazolja a módszer eredményességét.
Kedves színfoltja volt a konferenciának, hogy a videón 
látható osztály tanulói jelen voltak a teremben, és az 
előadás végén virággal köszöntötték Polgár Juditot.
A Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban 
néhány hete került átadásra egy Smart School osztály-
terem. A vállalat koncepcióját Gere Ferenc (Samsung 
Magyarország) „Kreatív klíma kialakítása digitális 
támogatással, a SmartSchool rendszer bemutatása” 
című előadásában ismertette. Az elképzelés lényege, 
hogy gyors internetvonalak, felhő alapú szoftverek, ta-
nári és tanulói tabletek alkalmazásával olyan digitális 
környezet kerüljön a pedagógusok kezébe, mely ered-
ményesebbé, hatékonyabbá és nem utolsósorban ellen-
őrizhetőbbé teszi az osztálytermi munkát.

Juhász Miklósné az „Idegen 
nyelvi kompetenciák fejlesztése 
SmartSchool környezetben” címmel 
megtartott előadásában már konkrét 
osztálytermi helyzeteket mutatott be 
a hallgatóság számára. Kiemelte a 
rendszer azon funkcióját, melynek 

használatával a tanulók csoportban is dolgozhatnak az 
eszközökön, ami az idegen nyelvtudás bővülése mellett 
a szociális kompetenciák fejlesztése tekintetében is hoz 
pozitív elmozdulást. 

Dr. Koncz Gábor: „Felfedez-
tető módszer alkalmazása a 
természettudományok okta-
tásában” című, gazdag képi 
és videótartalmat felvonultató 
prezentációjában az előadó 
hangsúlyozta, hogy a termé-
szettudományos tantárgyának 
népszerűsítésében elsődleges 

szerepe van a gyakorlatorientált, élményalapú okta-
tásnak. A hagyományos tanárcentrikus oktatás háttér-
be szorulását ma már kész tényként kell elfogadni, 
és a felfedeztető, kutatásalapú oktatás módszereinek 
alkalmazását szükséges szorgalmazni. A mai, erősen 
digitalizált világban a diákok figyelmét elsősorban a 
munkáltatással, a szokatlan tanári módszerek haszná-
latával lehet lekötni. 
Az előadás során elhangzott, hogy a természettudo-
mányok népszerűsítését célszerű már kisgyermek-
korban elkezdeni, ahogyan ez a Varázsvár műhelyben 
is történik. 
A műhelyben középiskolás diákok és tanárok közö-
sen fejlesztenek kísérleteket óvodások, általános és 
középiskolások számára. Emellett sikeresen működ-
tetik a felsőoktatási intézményekkel szorosan együtt-
működve a Kutató Diákok Mozgalmát is, amelyben 
az utóbbi években több diák ért el országos és nem-
zetközi versenyeken előkelő helyezést, valamint több 
tudományos publikáció is született. Összefoglalva 
tehát, az előadó szerint a kísérletezésen, a laboratóri-
umi munkán és az élménypedagógián alapuló oktatás 
jelentheti a természettudományos oktatás jövőjét.
Deák-Takács Szilvia: „Alkotás, kreativitás, diákúj-
ságírás, publikálás.”

Az előadás sorra vette azo-
kat a kihívásokat, amelyeket 
a magyartanítás rejt napjaink-
ban, azokat a megkerülhetetlen 
technikai lehetőségeket, ame-
lyeket alkalmazhat a pedagó-
gus, és segítségével a diákot él-
ményközpontú befogadáshoz, 
majd alkotáshoz juttathatja.
Azokból a lehetőségekből kí-

nált néhányat az előadó, amelyekkel a tanulókat 
örömalkotásra lehet invitálni. Az előadás a legkor-
szerűbb tanórai módszerektől, technikáktól építkez-
ve mutatta be az iskolaújságba kerüléshez, illetve a 
megyei és országos publikációkhoz vezető utat, a 
tehetségek foglalkoztatásának élményszerű, modern 
lehetőségeit. 
A kreatív írás, a továbbírás, az átirat készítésének 
szemléltetése mellett élőben láthatóvá vált többek 
között egy Google Docs segítségével létrehozott kö-
zös szöveg, egy 20. század eleji, női írók által foly-
tatott elképzelt csetbeszélgetés videófelvétele, az or-
szágos folyóiratban a magyar nyelv napja alkalmából 
publikált szófelhő-blokk. Betekintést nyerhettünk az 
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online iskolaújság készülésének folyamatába, az is-
kola fennállásának 105. évfordulója alkalmából szer-
vezett alkotópályázat eredményeként létrejött művek 
utóéletébe, láthatóvá vált egy QR-kóddal elérhető ún. 
Rambo-novella. A tanítás és tehetséggondozás digitá-
lis lehetőségei, az innováció mellett nagy hangsúlyt 
kapott a hagyományőrzés, az olvasás, olvasottság, a 
nyelvi igényesség fontossága.

A Csörszné Tar Enikőnek az 
„Inspiráló, motiváló környezet 
kialakítása a Kisvárdai Bes-
senyei György Gimnázium és 
Kollégium Arany János Tehet-
séggondozó Programjában” 
című előadása gerincét az intéz-
ményben folyó eredményes tehet-
ségazonosító, tehetségfejlesztő 
munka megvalósulását biztosító 

kreativitást támogató pedagógiai légkör érzékeltetése 
képezte.
Az előadó kiemelte a Programban tanulók fejlődé-
séhez, kiteljesedéséhez elengedhetetlenül szükséges 
támogató klíma kulcs-tényezőit a fizikális környezet, 
a pedagógus személye illetve a tanuló saját hozzá-
állása szempontjából. Konkrét példák, tanulói élet-
utak bemutatásával az Arany János Tehetséggondozó 
Programban tanuló gyermekek különlegességét, sok-
színűségét tiszteletben tartó fejlesztő munka valódi-
ságát, aktualitását, létjogosultságát igyekezett bizo-
nyítani.

Jónás Béla „Jó tanulók – jó 
sportolók – Célok, tervek, 
képzési tartalmak az atléti-
kai centrum hasznosítására” 
című előadása azt emelte ki, 
hogy mennyire meghatározó 
jelentőséggel bír a sportban 
a megfelelő feltételrendszer 
biztosítása. Az intézmény je-
lentős hagyományokkal ren-
delkezik a versenysport te-

rületén, és az elavult, sokszor már balesetveszélyes 
pályák korszerűsítése elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy továbbra is biztosított legyen a környe-
zeti feltétel a tehetséges tanulók számára. Bemuta-
tásra kerültek az új Atlétikai Centrum tervei, melyek 
megvalósítása révén nagyobb területű sportcsarnok-
kal, rekortán borítású pályákkal, télen is használható 
futófolyosóval gazdagodik az intézmény. 
Az előadó fontosnak tartotta bemutatni a sport ked-
vező élettani hatását bizonyító tudományos eredmé-
nyeket és azokat a pedagógiai eszközöket, melyekkel 
motiválni lehet a tanulókat a mindennapos testmoz-
gásra.
Dr. Balogh László záróbeszédében kiemelte, hogy a 
nagy ívű konferencia az élmények vonzásában telt el. 
Ha csoportosítani szeretnénk ezeket az élményeket, 

akkor akár a komplex tehetségfejlesztés négy oldala 
(erős oldal, gyenge oldal, társas kapcsolatok, lazítás) 
szerint is megtehetnénk, mert valamennyi területen 
gazdagodtak a résztvevők. A látottak alapján ismét 
bebizonyosult, hogy az Arany János Tehetséggondo-
zó Program egy gyöngyszem a hazai tehetséggondo-
zás palettáján. 
Mint tudjuk, ha élményeket kap a gyerek, akkor bol-
dog. Ez történik most is, mert a konferencia résztve-
vői boldogan távoznak, és az elért siker kárpótolja 
a szervezőket a nagy fáradsággal elvégzett munka 
után. Megköszöni igazgató úrnak, a tantestületnek, a 
tanulóknak a csodálatos élményt és azt kívánja, hogy 
ugyanolyan lendületben vigyék tovább a munkát, 
mint amit most bemutattak konferencián.

A konferencia programját túlnyomórészt az intéz-
mény Arany János Tehetséggondozó Programjában 
részt vevő tanulók kulturális műsora színesítette. 
Fellépett: Bajusz Petra, Balázsi Vivien, Balázsi Kin-
ga, Timku Edina (szólóének), Deák Dorka (szavalat), 
Szabó Dániel (szintetizátor), Bencsik Panna (zongo-
ra), Baksa Zoltán (marimba), Varga József (gordon-
ka). Ezen kívül a Délibáb Alapfokú Művészeti Iskola 
Országos és Európai bajnokságot nyert tánccsoport-
ját is megtapsolhatták a résztvevők. 
A tanulókat Oláh Enikő, dr. Sásné Naményi Emese és 
Dégi Zoltán készítette fel. A konferencia ideje alatt az 
aulában a tanulók által készített fotókból álló kiállítás 
megtekintésére nyílt lehetőség, melyet Sztojka-Hidi 
Viktória tanárnő állított össze és installált. A konfe-
rencia lebonyolításának operatív feladataiban aktív 
szerepet játszott a Lekka Ákos elnök által vezetett is-
kolai diákönkormányzat is.

A szerző:
matematika - informatika szakos tanár, 

a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium
és Kollégium igazgatója. 
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Tehetségnevelés komplex megközelítésben
 – az elmélet és gyakorlat rendszerré szervezése az iskolában –

Bíró Gábor

Az elmélet és gyakorlat viszonya 
sok egyéb ágazat mellett örökzöld 
téma a nevelés, oktatás területén is. 
A pedagógus életpálya által előtér-
be került portfóliókészítés valamint 
a minősítési eljárás során vizsgált 
kompetenciák kapcsán ismét fel-
lángoltak a viták az elméleti isme-
reteknek a gyakorlatba történő ül-

tetésének szükségességéről. Számos tapasztalt (és minden 
bizonnyal eredményes is) kolléga fogadta értetlenkedve a 
rendszer bevezetését, sokszor az eddigi munkájuk, képes-
ségeik megkérdőjelezésének is tartva az elvárások ilyen 
irányú elmozdulását. Érdekes, hogy az elmélet és gyakor-
lat viszonyával kapcsolatos dilemma már a frissen végzett 
pályakezdőknél is kimutatható, mert többségükben erősen 
kételkednek abban, hogy a pedagógusképzés során elsajá-
tított ismeretekre valóban szükségük lesz az iskolai mun-
kájuk során. 
Magam is azt tapasztalom, hogy ezen a területen nincs 
minden rendben. Egy-egy, rendszerint fehér asztal melletti 
eszmecsere során, amikor elméleti megfontolásokat hozok 
fel pedagógiai problémák megközelítésére, gyanússá vá-
lok a vitapartnereim szemében: Gábor! Te olyan elméleti 
vagy! Hidd el, a gyakorlatban ez nem működik, ez nem 
így van! 
Véleményem szerint az elmélet és gyakorlat viszonyának 
tisztázásáról, netalántán rendszerbe szervezéséről beszél-
ni, megoldásokat javasolni a tehetségnevelés területén kü-
lönösen időszerű, sőt azt állítom, hogy a tehetségnevelés 
komplex, rendszerszintű megközelítésének igénye esetén 
ez egyenesen szükségszerű is.
Mint tudjuk: célokat kitűzni lényegesen egyszerűbb, mint 
elérni, teljesíteni azokat. A célok természete az, hogy nem 
valósulnak meg maguktól. Érdemes tehát a célok opera-
cionalizálásáról és a sikert befolyásoló tényezőkről szól-
ni. Konkrétabban azt kell tehát vizsgálnunk, hogy kinek 
leginkább a feladata, lehetősége, felelőssége – és milyen 
számon kérhető tevékenységeken keresztül – az elmélet és 
gyakorlat koherenciáját is biztosító eredményes tehetség-
gondozó rendszer kialakulásának elősegítése.
A hazai viszonyok ismeretében a válasz nehezebb, mint 
gondolnánk, mert a sok bába között tényleg elvész a gyer-
mek. Legalábbis az elhíresült nemzetközi mérések ered-
ménye, a munkaerőpiaci és esélyegyenlőségi problémák 
általában ezt bizonyítják. Most terjedelmi okok miatt elte-
kintünk az állami és régiós oktatásirányítás, a fenntartó, a 
pedagógus szerepének vizsgálatától, viszont – reményeim 
szerint később igazolást nyer –, hogy amit tényleg érdemes 
górcső alá venni, az a vezető szerepe ebben a munkában. 
A vezető szerepe – mint a legfontosabb tényező
Mindenekelőtt azt szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt 
időszakok oktatáspolitikája, a duzzadó és ezzel egyre bo-
nyolultabbá váló jogszabályi környezet igen megkérdő-
jelezhető vezetői modellt alakított ki a rendszer számára. 
Ebben a kedvezőtlen folyamatban a közoktatásvezetői 

képzések is szerepet játszottak, mert – tisztelet a kivétel-
nek – a képzési programokban a jogszabályi eligazodás, a 
gazdálkodási ismeretek, a dokumentumalkotói képességek 
domináltak és dominálnak ma is. Emiatt egyáltalán nem, 
vagy kevés hangsúlyt kapnak a stratégiatervezési, a szerve-
zetfejlesztési, a döntéselméleti, a konfliktuskezelési, a mé-
rési-értékelési, projektmenedzsmenti stb. ismeretek mellett 
az oktatáselméleti, változtatáselméleti kérdések. 
Bár FULLAN (2008 C) az állami és iskolakörzeti szinteken 
tartja igazán fontosnak, én az iskolai szinten is lényegesnek 
gondolom kiemelni az imént említett két nem annyira pre-
ferált vezetői tudást. A nemzetközi kutatások szerint ezek a 
faktorok meghatározó tényezői a változás koordinálásáért 
felelős személyek innovációban nyújtott eredményességé-
nek. Az oktatás elmélete a pedagógiai tartalom és a mód-
szerek lényegét határozza meg, melyhez például a morá-
lis cél és a szakmai tudás is tartozik. A változtatás (vagy 
cselekvés) elmélete pedig arra vonatkozik, hogy milyen 
stratégiákat, mechanizmusokat kell használnunk az oktatás 
elméleteiből következő célok és feladatok tényleges meg-
valósításához. A két tényezőnek a vezetői stratégiában, 
konkrét lépésekben megnyilvánuló kölcsönhatását és an-
nak eredményét az alábbi szemléltetés mutatja be.

A tanulásirányító helyett az adminisztráló típusú vezetői 
modellt támogatók azzal érvelnek, hogy Nyugat-Euró-
pa számos országában is ezt a megoldást alkalmazzák. 
Nos, kétségkívül igaz ez, azonban azokban az országok-
ban nagyon jól működik a szaktanácsadói, tanfelügyeleti 
rendszer, amelyekben sikeresen veszi le a vezető válláról 
a pedagógusok támogatásának, értékelésének feladatát. 
Nálunk sajnos az ilyen típusú támogatói rendszer év-
tizedekkel ezelőtt megszűnt, az új megvalósítása pedig 
még gyerekcipőben jár. (DEBRECZENI 2013)
A vezetői kompetenciák hiánya mellett növeli a problé-
mát az is, hogy a vezetők kiválasztása bizonyos esetekben 
nem kizárólagosan szakmai alapon történik. Igaz, a vezetői 
munkakör általában nem is annyira vonzó a potenciális pá-
lyázók számára, így sok esetben nincs is elegendő jelent-
kező a feladat ellátására. Osztom a Szárny és Teher című 
kötet szerzőinek véleményét, miszerint a vezetői kompe-
tenciák hiánya, a kiválasztás anomáliái a köznevelési 
rendszerünk legnagyobb problémája. 
A jelenleg folyó reform kétségkívül szeretne változtatni 
ezen a helyzeten is. Az indoklás szerint elsősorban azért 
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került megvonásra az iskolák gazdálkodási önállósága, 
hogy a vezetőknek több ideje maradjon az alkotó veze-
tésre, a változások menedzselésére, a pedagógiai munka 
ellenőrzésére, a tanítási órák látogatására. Kisebbik baj, 
hogy ezen állapot elérése még várat magára. A nagyobbik, 
hogy még mindig nem indult el, bár tervbe van véve az 
intézményvezetők célzott fejlesztése, átképzése, aminek 
véleményem szerint az első lépések közé kellett volna 
kerülnie a reformfolyamat során.
Sajnos még mindig nem készült el a vezetők minősítésé-
nek és az eljárás kiindulási alapját jelentő vezetői portfólió 
szerkezetének, ajánlott tartalmának kidolgozása sem, így 
az intézményvezetők és helyetteseik azzal töltik az időt, 
hogy vezetői életútjuk, koncepciójuk, feladataik átgondo-
lása helyett pedagógusi portfóliót készítsenek. Ha pedig a 
minősítésük során mesterpedagógusi besorolást szereznek, 
akkor a jelenlegi szabályok szerint heti egy alkalommal 
az iskolájuktól távol kötelező jelleggel végzik majd a tan-
felügyeleti illetve minősítési munkát. Jó ötletnek tűnik az 
innovatív vezető fogalmának bevezetése, mellyel együtt a 
vezetői munkakör betöltéséhez kapcsolódó kompetenciák 
is bekerülhetnek a minősítés eljárásába, és így plusz fel-
adatok ellátása nélkül ismerheti el a rendszer a kiváló ve-
zetői munkát.
Úgy gondolom, hogy az előzőekben bemutatott külső kö-
rülmények, bár tényleg jelentős akadályt képeznek, még-
sem mentenek fel egyetlen vezetőt sem a szükséges ké-
pességek elsajátítása alól. Ami reményt adhat, az a morális 
célokból eredő vezetői önképzés igénye, a folyamatos 
tanulás lehetősége. Ezt idő és igazi külső megerősítés, mo-
tiváció hiányában nem annyira egyszerű dolog megvalósí-
tani, azonban mégis az egyetlen járható út a fásultság, a 
kiégés ellen, az örömmel és lelkesedéssel végzett alkotói 
tevékenység irányába, amelyből legtöbbet igazán az is-
kolai közösség profitálhat majd.
Összefoglalóan azt kell látnunk, hogy minden innovációt, 
így egy megfelelő, működőképes tehetséggondozó rend-
szer kialakításakor is a feladatot kizárólag rendszerszem-
léleti megközelítésben, a komplexitás elméletének gyakor-
lati alkalmazásával érdemes és kell is kezelni. A fejlesztő 
munka kezdetén az adott iskola pedagógiai rendszeré-
nek fejletlenségével, a szervezeti klíma által produkált 
kedvezőtlen hatásokkal, valamint a vezetői felkészült-
ség hiányosságaival (még, ha mi magunk is vagyunk 
ezek a vezetők) szükséges számolnunk.
Az intézményi tehetséggondozó rendszer fogalmának 
értelmezése, kialakításának célja, tervezésének alapel-
vei
Az intézményi tehetséggondozó rendszer fogalmának 
viszonylag egyértelmű értelmezésére ez idáig még nem 
került sor. Valaki az iskolai tehetséggondozás regionális 
rendszerbe történő beillesztését érti alatta, más a tehetség-
gondozó képzések és foglalkozások egyszerű felsorolásá-
hoz, azok vázlatos ismertetéséhez kapcsolja ezt. 
BALOGH LÁSZLÓ (2010) kritikus elemként az alább fel-
sorolt szempontokat említi, melyeket az iskolai tehetség-
gondozó rendszer kiinduló alapelveinek is tekinthetünk:

•  célok tisztázása, egyeztetése, 
•  azonos követelményrendszer kialakítása,
•  a szervezeti keretek bővítésének igénye, 
•  a pedagógus és más szakemberek változó szerepének    

felismerése, 

• új és speciális feladatok megfogalmazása a tantestü-
letben,

• a tanulók megismerése, a tehetség keresése, rendszer-
szintű azonosítása szükségességének felismerése, 

• többfajta pedagógiai és mérési módszer alkalmazása, 
• a programok komplexitásának követelménye, 
• a gyerek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés,
• egyoldalú képességfejlesztés helyett komplex tehet-

ségfejlesztés, 
• erős és gyenge oldalak egyforma fejlesztése, 
• a fejlődés közös értékelése,
• pályaválasztás irányítása,
• a pedagógus tanácsa, módszertani segítségnyújtása,
• megfelelő légkör, szabadidős, lazító, közös progra-

mok szervezése,
• az iskola és család intenzív együttműködésének fon-

tossága.
A siker fontos feltétele az is, hogy ezeket a szemponto-
kat rendszerben összedolgozva érvényesítsük. (BALOGH 
2010)
Véleményem szerint a szempontokat érvényesítő tehetség-
gondozó tevékenységek csak akkor szerveződnek rend-
szerré, ha az egyes elemek úgy kerülnek erős kölcsönha-
tásba az iskola meglévő pedagógiai rendszerével, hogy 
közben egy inspiráló pedagógiai környezet, szervezeti 
kultúra kialakítására is törekszünk. Ez utóbbi fejlesztésére 
hangsúlyt fektetni szerintem nagyságrendekkel fontosabb, 
mint egy levegőben lógó, életidegen tehetséggondozási 
algoritmus erőltetése. Ha az iskolai környezetet, klímát 
fejlesztjük, valójában a tehetséggondozás rendszerszintű 
feltételeit erősítjük.
A tartalmi szempontok érvényesülésén kívül ezért a kö-
vetkezőket gondolom egy működőképes tehetséggondozó 
rendszer céljának:

• szolgálja a köznevelési törvényben meghatározott cé-
lok megvalósulását, 

• vegye figyelembe a Nemzeti Tehetség Program által 
kitűzött célokat,

• szervesen kapcsolódjon az NTP tehetségpontok rend-
szeréhez,

• legyen szerves része az intézmény pedagógiai rend-
szerének,

• építsen a szervezeti klímában rejlő lehetőségekre,
• régiójában segítse elő a hálózatosodás elvének meg-

valósulását,
• alkalmazkodjon a környezeti feltételekhez, képes le-

gyen a folyamatos önfejlődésre.
Az elvárható követelmények, a feltárt lényegi vonatkozá-
sok és összefüggések alapján a fogalom értelmezése a kö-
vetkező lehet:
Intézményi tehetséggondozó rendszer alatt a tehetségne-
veléshez kapcsolódó elméleti ismeretek, szervezeti keretek, 
nevelési-oktatási tartalmak, szakmai együttműködések, 
speciális pedagógiai módszerek, tevékenységek valamint 
attitűdök összességét értjük, melyek az intézmény pedagó-
giai rendszerébe, szervezeti klímájába, kapcsolataiba is 
beépülve szerveződnek rendszerré, és ennek révén, komp-
lex módon szolgálják a tehetséges, kiemelten tehetséges 
tanulók keresésének, azonosításának, fejlesztésének célját.
Az intézményi tehetséggondozó rendszer kialakításá-
nak modellje, a vezető szerepe, feladatai
Az intézményi tehetséggondozó rendszer kialakításában az 
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első számú vezető felelőssége kétségkívül jelentős. Szak-
mai hozzáértése, lényeglátása, emberismerete, kapcsolat-
teremtő képessége, nyitottsága, vezetői kvalitásai, a tehet-
ségnevelés iránti elköteleződése stb. mind sikerkritériumai 
ennek a munkának. Személy szerint az ő feladata az inno-
váció elindítása, ezt nem háríthatja senki másra, de már a 
tervezéssel kapcsolatos első lépéseit is jól át kell gondol-
nia. A hangsúly ugyanis nem a tehetséggondozó rendszer 
kialakításán, hanem annak működőképességén van, ezért 
különös figyelmet kell fordítania a nevelőtestület tagjai-
nak a feladatokba történő minél intenzívebb bevonására. 
Egyfajta megoldás lehet, hogy kezdetben az aktivizálható, 
tettre kész pedagógusok és az iskolavezetés alkotják azt a 
team-et, mely előkészíti a fejlesztési program megalkotá-
sát, és meghatározza azt a stratégiát, mellyel a nevelőtes-
tület többi tagja is elég hamar részese lehet ennek a mun-
kának. Bármilyen más algoritmus is kerül kidolgozásra, 
azt feltétlenül illeszteni kell az adott szervezeti kultúrához, 
annak adottságaihoz, dinamikájához. 
Fontos hangsúlyozni, hogy egy-egy szervezet pillanatnyi 
állapotában akár alkalmatlan is lehet egy ilyen tehetség-
gondozó rendszer befogadására. Számos feltételnek kell 
megfelelnie ahhoz, hogy érdemes legyen elkezdeni a 
konkrét munkát. Időtartamát tekintve pedig akár egy teljes 
vezetői ciklus (5 év) is szükséges lehet számottevő ered-
mény eléréséhez. Az alábbi fejlesztési modell egy stilizált 
piramis egymásra épülő szintjeiként ábrázolja az általam 
javasolt elképzelést. A modell hasonlít a jól ismert Mas-
low-féle piramisra, ugyanis ebben az esetben is szükségle-
tek hierarchikus szintjeiről van szó.

A 2. ábra szerint az intézményi klíma régiói, mint a pira-
mis szintjei képezik a tehetséggondozó rendszer szilárd 
alapját. Ezeken a szinteken olyan tényezők vannak jelen, 
melyek ugyan sokszor „láthatatlanok”, de mégis befolyá-
solják, akadályozzák, sőt sok esetben akár szabotálhat-
ják is a fölöttük elhelyezkedő szintek tevékenységeinek 
hasznosulását. Ebben a tekintetben kapcsolatba hozható a 
Kompetenciák jéghegy-modelljével is, ahol a képzeletbeli 
felszín alatt helyezkednek el az emberi személyiség rejtett, 
nem tudatos elemei. Szervezeti jéghegy-modellnek is ne-
vezik a szervezeti kultúra ilyen típusú megközelítését. A 
modellben a szervezeti kultúra azon szintjeit, elemeit tün-
tettem fel, melyek megítélésem szerint leginkább fontosak 
a tehetséggondozó rendszer kialakítása szempontjából, de 
természetesen számos egyéb szempont is szóba kerülhet.
Az intézményi klíma, szervezeti kultúra fejlettségi állapo-

ta iskolánként más és más lehet. Egy fiatal iskola és/vagy 
tapasztalatlan vezetés mellett működő, rendszerszintű te-
hetséggondozás kialakítására kevés az esély. Érdemesebb 
inkább először a vezetői stílusra, az attitűdök fejlesz-
tésére, a szereplők képessé tételére energiát fordítani. 
Ezek a lépések már önmagukban is segíthetik a spontán 
tehetséggondozás feltételeinek biztosítását. Számos nagy-
hírű, patinás iskola tehetséggondozó sikerének hátterében 
is egy ilyen szilárd „alépítmény” áll. Nincs deklarált rend-
szer, tudatos azonosítás, nyilvántartás, de az iskola egyedi 
szervezeti kultúrája, hagyományai, különleges szellemisé-
ge, szilárd értékrendje mégis megfelelő táptalajt biztosít 
a tehetséggondozás számára. Persze, ezt a munkát sosem 
lehet elég jól végezni, ezért az ő esetükben is javasolható 
az intézményi tehetséggondozó rendszer teljes kialakítása.
Azt gondolhatjuk, hogy a viszonylag szilárd alapok meglé-
te mellett vagy megteremtése után, a piramis felső harma-
dában található fejlesztéseket már gyerekjáték elvégezni, 
de valójában ez nincs így. Ismételten hangsúlyozom, hogy 
a fejlesztési program elkészítését team-munkában érdemes 
elvégezni. Ennek során feltétlenül számítanunk kell a mun-
kaközösségek segítségére, ötleteire és a fejlesztési program 
megalkotása során hangsúlyozottan kell támaszkodnunk a 
szakirodalom elméleti megfontolásaira, az elérhető jó gya-
korlatokra is.

Az egyes szintekhez tartozó iskolai (vezetői) felada-
tokról, lehetséges tevékenységi formákról terjedel-
mi okokból most nem teszünk említést, azonban a 
http://tehetseg.hu/sites/default/files/konyvek/geniusz_40_
net.pdf  hivatkozás alatt megtalálható az a tanulmány, mely 
részletesen foglalkozik a kérdéssel.

A szerző:
matematika - informatika szakos tanár, 

a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium igazgatója.
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Mit is jelent egy tanító, egy gyerekcsoport számá-
ra a Sakkpalota-program? Gondolom, az olvasók 
nagy többsége ugyanazt gondolja, mint én is legelő-
ször – azt jelenti, hogy a gyerek megtanul sakkozni. 
Kétségtelen, hogy a gyermekek valóban megtanul-
ják ezt a stratégiai játékot, de ettől sokkal-sokkal 
többet is kapnak. A sakk mint oktatási eszköz, a 
kognitív készségeiket fejleszti.

A tanulók krea-
tívabbak, egyre 
inkább képesek a 
dialektikus, stra-
tégiai és taktikai 
gondolkodásra, a 
problémák meg-
oldására. A prog-
ram lehetőséget ad 
olyan készségek 

elsajátítására, melyeket az ily módon oktatásban 
részesülők egész életük során hasznosítani tudnak. 
A sakk egy állandó keret, folyamatos játék. Segít-
ségével változatosabb, szórakoztatóbb, élménysze-
rűbb a tanulás. Ahogy Polgár Judit mondja: „a 
holnap győztesei azok lesznek, akik képesek az 
elavult gondolatok elvetésére és új ismeretekkel 
való helyettesítésére.

” A „Sakkpalota” egy szuper hely, órákig lehet be-
szélgetni róla. Pl.: Hányas mezőn sütik az ökröt? 
Mit gondolsz, mire készülhetnek a palotában? Mi-
ért van az f1 mezőn ásó?

A sakktábla 64 
mezője jó le-
hetőség a sor-
ban, vonalban, 
átlóban gon-
dolkodásra, a 
tájékozódásra. 
Lépegetünk a 
táblán, a va-

lóságban is, ami fejleszti a mozgáskoordinációt, 
illetve a szem mozgását is erősíti, amire az elsős 
gyereknek nagy szüksége van.

Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) 
2015/16-os tanév
A bemeneti diagnózist az 1. osztályosainkkal szept-
emberben DIFER teszttel mértük, hogy információt 
kapjunk a gyerekek alapkészségeinek induló po-
tenciáljáról. A bemeneti mérésen tanulóink nagyon 
alacsony alapkészséggel rendelkeztek, 47,8 száza-
lékuk nem volt iskolaérett. Az elemi számolásnál 
84 standardponttal maradtak el az országos átlag-
tól, ami év végére 37,9 standardpontra csökkent. 
Májusra a csoport teljesítménye – önmaguk be-
meneti helyzetéhez képest – nagyot javult, melyet 
mérhetően a Sakkpalota programnak köszönhetünk. 
A számjegyek írása, a szabály folytatása és a szö-
veges feladatoknál a mintaátlag fölött teljesítettek 
tanulóink. Az év végén mért 21 gyerekből 1 hibát-
lan, 100 %-os teljesítményt nyújtott. 12 kisgyerek 
a mintaátlag fölött volt, 2 közel hozzá. Nyolcan 35 
% p alatt teljesítettek, őket a továbbiakban egyénre 
szabott fejlesztési tervvel zárkóztatjuk fel.

A „Sakkpalota Oktatási Program” hasznosulása a 
kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskolában

Sándor Csilla Judit
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Dr. habil. Gyarmathy Éva az MTA Pszichológiai 
Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa sze-
rint: „A módszer zsenialitása abban áll, hogy egy-
szerre alkalmas tehetséggondozásra és a lemaradás 
csökkentésére. A tantárgyi ismereteket adja át egy 
rendszeren keresztül. A sakk fejleszti a logikai-
elemző gondolkodást, megértést, problémamegol-
dást, ugyanakkor komoly személyiségfejlesztő ha-
tása van, segít feldolgozni a sikert és a kudarcot.” 
Egy példa: A sakkban van egy szabály: Fogott bábu 
lép. Mit is jelent ez, és hogy fejleszti a személyi-
séget?
 

• Gondold ki!
• Tedd meg!
• Viseld a következményeket!
• Ha hibáztál is, folytasd onnan!
• Küzdj a végsőkig! Ne add fel!

EZ AZ ÉLET MAGA!!!
 
Most kérem, jöjjenek velünk Polgár Judit Sakkpa-
lota Programjának egyik Referencia Iskolájába, a 
kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskola 2. b osz-
tályába! A gyerekek második éve tanulnak a prog-
rammal. A tanulólétszám ideális az egyéni foglal-
koztatáshoz. Polgár Judit Sakkpalota programja jó 
lehetőség a tehetségek felismerésére, de a lassabb 
ütemben haladókat is folyamatos sikerélményhez 
juttatja. Mivel a tananyag játékokba van beépítve, 
észrevétlenül tanulnak, az ismeretek feldolgozása 
élményszerű, és a folyamatos gyakorlással köny-
nyedén rögzül. A tanulók az órákon egyfolytában 
mozognak, tevékenykednek, végig motiváltak, ki-
egyensúlyozottak, mosolygósak. Önállóan szer-
vezik feladataikat, osztják az eszközöket, javítják 
egymás munkáit 
 Az óra elején a „varázszsákból” mindig húznak 
egy bábfigurát, amire az óra végéig jó magavise-
letükkel vigyáznak. Ki kell tapintaniuk és meg-
nevezni azt, ami a gyerekek érzékelését fejleszti. 
Minden alkalommal megállapítjuk, hogy azt nem 
tudjuk biztosan, hogy világos vagy sötét a figura, 
de azért mindig megtippelik, hisz öröm, ha sikerül 
eltalálni. Gyakran előfordul, hogy felismerik, ha 
vezért vagy királyt tapintanak, és az egyiket már 
kihúzta egy társuk, akkor biztosan meg lehet mon-
dani, hogy amit megfogunk az világos vagy sötét. 
Aztán összeszámoljuk, melyik hadseregnek lett 
több „katonája”. A különbséget is megállapítjuk. 
Nagyon szeretik, hogy ebbe a játékba az éppen je-
lenlévő vendégeket is mindig bevonjuk. Az órákon 
gyakran végzünk mozgásos lazító illetve frissítő 
gyakorlatokat. Egy kutatási anyag szerint a mai kor 
gyermeke ritkán nyújtja, egyenesíti ki magát. Így 
a „Fekete-fehér, igen-nem” mondóka kísérő moz-

gásában erőteljesen felnyújtjuk a két karunkat. Az 
agyserkentő feladatok, illetve a keresztbe lendíté-
sek, keresztmozgások a bal- és jobb agyfélteke ösz-
szehangolására szolgálnak.

A sakk alapismereteit elmetérképes jegyzeteléssel 
gyűjtöttük a táblára, amin jól látható az összefüg-
gés. Megfigyelhető a bábok magánhangzós neve, 
értéke, a mesebáb figura sziluettje illetve az egy-
szerűsített bábrajz, amit a gyerekek a saját laminált 
sakktáblájukra pillanatok alatt rajzolnak fel. Gyak-
ran ülünk szőnyegre és dolgozunk a digitális táblán, 
vagy végezzük az egyéb feladatokat.
Életkorukhoz ez jól illik, örömmel futnak, ha el-
hangzik: „Találkozzunk a varázsszőnyegen”!
Sakk-dobókockán a mesebábok rajza sokszor a 
magyar nyelvet erősíti. „Bontsd hangokra!” vagy 
„Mondj olyan szót, ami a kipörgetett bábbal azonos 
magánhangzót tartalmaz!” A jól teljesítőket meg is 
tapsoljuk, ezzel még jobb teljesítményre ösztönöz-
zük őket. A játék során figyelni kell, mert örök sza-
bály, hogy mindig olyan gyerek kapja a kockát, aki 
még nem volt. Vannak sakkos babzsákjaink, mely-
lyel a figyelemkoncentrációt illetve az osztott fi-
gyelmet gyakoroljuk. A feladat egyre összetettebb. 
A mondóka így hangzik:
Amikor a mackók sakkoznak, roppant ritkán kap-
kodnak.
Ketyeghet a sakkóra, nem ijeszt a mackókra.
A páros feladatmegoldás a legjobb lehetőség a dif-
ferenciálásra. Minden pár különböző feladatot vé-
gez, pl. a digitális táblán, a chess.hu oldalon, vagy 
a sakkpalotát illetve a figurákat kell összerakni da-
rabjaiból. 
Második osztályban gyakran használjuk magyar-
órán az applikációs sakktáblára kirakott ábécét. A 
mezők kikeresésével, az éppen aktuális témakörhöz 
kapcsolódó szavakat rakunk össze.
Fantáziagyakorlat lehet – rajzold le, hogy a sötét 
vezér elmondja a stratégiát a futónak és a bástyá-
nak! Pillanatok alatt készülnek a rajzok.
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A báboknak van értéke. Gyalog 1, futó, huszár 3, 
bástya 5, vezér 9, király végtelen, illetve Joker 
vagyis bármilyen értéket felvehet. Az értékekkel 
könnyedén végzünk matematikai feladatokat. 1. 
osztályban összeadásnál, kivonásnál, pótlásnál, 
második osztályban helyi értékes számírásnál, 
szorzásnál illetve a szorzótáblánál is tudjuk ezt 
használni. Természetesen a jutalompontok is sakk-
figurák, amiből minden gyerek egy sakk-készletre 
valót gyűjthet össze.
Környezetismeret tantárgyhoz jól kapcsolható a 
sakkpalota őszi képe, ahol több mezőben esik az 
eső és villámlik, illetve a gyalogok már sapkát vi-
selnek.
Egy másik feladatban a bábok moziba mennek. Mi-
vel a partit mindig a világos kezdi, így ők már bent 
ülnek a nézőtéren. A sötétek most érkeznek. A gye-
rekek a megfelelő mezőre rakják fel őket. A mezőt 
pedig vagy én, vagy valamelyik társuk diktálja.

Gyakori dilemma, hogy sakkállás-e a kialakult 
helyzet. Mindig van két csoport. Két képviselő ér-
vel az igaza mellett. Ha sikerült egyezségre jutniuk, 
kézfogás a vége, amit a sakkjátszmák után is min-
dig megteszünk.
A laminált lapra felrajzolják a „Melyik bábra gon-
doltam?” feladat megoldásait. Egy pillanat alatt 
tudom ellenőrizni, hogy jó-e a megoldás. Van, aki 

az egyszerűsített bábrajz helyett, a mesebáb figurát 
rajzolja pár másodperc alatt, kreatívan, boldogan.
Egy másik feladattal a finommozgások gyakorlása 
és a bábok számképekről történő leolvasása együtt 
valósul meg, vagy a színes dobókocka egyszerű-
sített bábrajzaival 5 tagot adnak össze, ami nehéz 
feladat ebben az időszakban. Kedvelt a pecás játék, 
ahol halak helyett bábokat kell bábérték szerint ki-
fogni. A laminált sakkpalota és a nagy applikációs 
tábla összehasonlítása, az apró eltérések bejelölése, 
a megfigyelőképességet és a koncentrációt fejleszti.
Óra végén jutalomjáték a sakkos pörgettyű, (lásd 
címlap) ami pontosságra, figyelemre nevel. Az 
nyer, akinek a legtovább pörög a korongja, de lehet 
szabály, hogy akinek a legnagyobb számértéknél áll 
meg a pörgettyűje, az kap egy pontot, vagy a báb-
nak megfelelő értéket. 5 pörgetés után összeadás és 
eredményhirdetés. 
A gyerekek nagy örömére augusztusban egy Sam-
sung Smart School „okos tantermet” kapott isko-
lánk, ahol mindenki saját tableten, önállóan dolgoz-
hat. A terem maga is fegyelemre, pontos munkára 
nevel. Nagy élmény volt, mikor kivetítettem min-
denki tabjának a képét, vagy a kvíz százalékos érté-
kelését mutattam meg.
 A learning. apps sakkos feladataiból most egy 
helyesírást gyakoroltatót választottam. A bábok 
pontosan leírt nevére kellett kattintani. Észre kel-
lett venni a betűkihagyást vagy az ékezethiányt. 
Hiszem, hogy így minden kisgyerek könnyebben 
eszébe vési, pl. hogy a király ’ly’.
Egy másik feladatban a 6 sakkbábhoz kellett a tu-
lajdonságaikat kikeresni. Ha jól választott a gyerek, 
eltűnt a puzzle és kirajzolódott egy képrészlet. 12 
kérdés helyes megoldása után a Cikcakkdal kezdő 
képe látható, és jutalmul meghallgathattuk és el-
énekelhettük ezt a kedvenc dalt.
„Egy jó kézfogás mindig belefér” – hangzik a Cik-
cakkdalban. A sakkparti végén így köszönjük meg 
egymásnak a játékot, amit az óra végén is gyakran 
megteszünk. 
Remélem, jól érezték magukat a Sakkjátszótéren!
Ha egy Sakkpalotás óra részesei szeretnének lenni, 
várjuk Önöket a kisvárdai Somogyi Rezső Általá-
nos Iskola 2. b osztályában, ahol a diákok a Szor-
galmas méhek névhez méltóan tanulnak és élnek!
      
 
      
 

A szerző:
a kisvárdai Somogyi Rezső Általános Iskola tanítója,  

munkaközösség-vezető.
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A „jövő osztálytermét” elő-
ször Brüsszelben vizionálták 
2014-ben. Különleges a fel-
szereltsége, minden modern 
tanításhoz és tanuláshoz szük-
séges eszközzel rendelkezik, 
és a különböző tanulási zónák-
ra van osztva, annak megfele-
lően, hogy a tanulási folyamat 
melyik fázisában járnak a di-
ákok: előkészítő, feldolgozó, 

bemutató vagy értékelő szakaszban dolgozhatnak. Ere-
detisége nemcsak az eszközökben, de a módszerekben 
is megnyilvánul, kiegészítve olyan térbeli elrendezéssel, 
mely szakít a hagyományos paradigmákkal.
A Future Lab olyan környezetet biztosít, mely kiszolgálja 
az egyedi igényeket is a különböző tanulási stílusokhoz, 
sőt ennek megfelelően biztosítja a megfelelő eszközöket, 
bútorokat és dizájnt. Egy olyan hely, ahol diákok-tanárok 
– és akár a politikusok – közösen beszélhetnek az oktatás 
jelenéről vagy jövőjéről.
A 21. század osztályterme az iskolánkba is megérkezett, a 
SMART SCHOOL terem formájában. 
Iskolánk szeptember elején gazdagodott egy 21. századi 
osztályteremmel a SMART SCHOOL program keretében. 
A teremben a modern kor eszközei találhatók: a táb-
lagépek, digitális tartalom, egy nagy képernyős kivetítő, 
mindezeket egy interaktív szoftver egyesíti, így támogat-
ja az ismeretszerzést és a tudás elmélyítését. Kutatás tá-
masztja alá, hogy a környezet direkt módon járul hozzá a 
tanulói teljesítményhez, de felhívják a figyelmünket arra 
is, hogy az eszközöket alkalmazó tanár személyiségére és 
módszereire is jelentős befolyást gyakorol. Jelen esetben a 
különbség azt jelenti, hogy a diáknak ezen eszközök hasz-
nálata nem jelent kihívást, de nekem személy szerint és 
néhány kollégámnak ezt meg kellett tanulnia egy tovább-
képzés keretében. Tapasztalataink alapján elmondhatom, 
hogy tanítványaink szívesen segítenek órák alatt is, örül-
nek, ha a hagyományos szerepek visszájukra fordítva is 
működnek a 21. századi kompetenciák fejlesztése során.
Milyen környezet, milyen pedagógia és felszerelés szük-
séges mindehhez? – fogalmazódhat meg bennünk a kér-
dés. Vannak olyan elképzelések, melyek szerint a jövő 
oktatási folyamata egy rugalmasabb és dinamikusabb 
virtuális környezetet jelent, ahol a tanulás személyre sza-
bottabb lesz, informális és kompetenciaalapú, mely jóval 
nagyobb együttműködést igényel majd. Ezt a rugalmas 
és virtuálisan dinamikus környezetet modern eszközök 
sokasága támogatja majd, és nemcsak tanórán, hanem az 
iskolán kívüli tanulás során is (Future Classroom Lab). 
Felvetődhet bennünk a kérdés, hogy: fordított szerepet vi-
zionálunk?
A „fordított osztályterem” (flipped classroom) napjaink 
jelensége, melyről egyre több internetes felületen olvasha-

tunk. Ezen beszámoló szerint, egy olyan tanulásszervezési 
eljárás, melynek során a tanulás otthon történik egy oktató 
videó segítségével, amit vagy a tanár készít, vagy szabad 
felhasználású tananyagot használ. A diák feladata abban 
áll, hogy otthon ezt megnézi, igényeinek megfelelően akár 
többször is, összegez és kérdéseket ír. Az iskolai órán a 
hangsúly a megbeszélésen, problémamegoldáson, megvi-
tatáson és saját szemléletmódjának bemutatásán van. Ez a 
lehetőség egy olyan oktatási alternatíva lehet, mely a fent 
említett céloknak megfelelhet. Tudomásom szerint a gya-
korlati tapasztalatok még váratnak magukra, legalábbis a 
középiskolákban biztosan, de a Smart classroom nyújtotta 
lehetőségeket kihasználva szeretnénk mi is mihamarabb 
részesei lenni ilyen típusú tapasztalatok szerzésének és 
megosztásának.
A Pedagógus-továbbképzési kézikönyv szerint a tevé-
kenységközpontú pedagógia időszakában élünk; „amely 
arra törekszik, hogy minden egyes gyereket a maga egye-
diségében ismerjen meg és fejlesszen. Célja, hogy sikerél-
ményeken keresztül hozza felszínre a meglévő tudásukat 
és gyarapítsa azokat tovább; hogy olyan tanítási-tanulási 
folyamatot biztosítson, amelyben a kognitív és az érzelmi 
intelligencia egyaránt fontos szerepet játszik, amelyben a 
csoport bizalommal teli légkörében együtt és egymástól is 
tudjanak tanulni, ahol nemcsak a tananyag kerül előtér-
be, hanem a különböző készségek, képességek fejlesztése, 
a szociális viselkedés, a mások elfogadása, megértése is”. 
Ezen célok megvalósítására alkalmas iskolánk új lehető-
sége, ahol interaktív tanulási környezetet igénylő diákok 
ülnek a nem hagyományos osztályteremben.

A SMART SCHOOL nyúj-
totta technológiai eszköz 
kiváló lehetőséget nyújt 
számunkra oktatási és ne-
velési céljaink eléréséhez, 
ahhoz hogy olyan idegen 
nyelvi és kulcskompeten-
ciákat fejlesszünk, melyek 
a modern kor ismérvei, és 

szerepelnek az EU által preferált elvárások között. E kom-
petenciák fejlesztése nem egymástól elkülönítve történik, 
hanem az oktatói és nevelési munka során az attitűdöket, 
a képességeket és az ismereteket együtt, és egymással köl-
csönhatásban igyekszünk fejleszteni. Ezt az elképzelést 
szeretném a következőkben egy gyakorlaton keresztül be-
mutatni. Az alábbi feldolgozás nem egy tanórai feldolgo-
zást jelent, hanem több órára tervezett, de az elképzelést 
lehet alkalmazni meghatározott időszakokban vagy aktu-
ális témához igazítva is. Jelen esetben a tankönyvünk kö-
vetkező tananyagának egy lehetséges feldolgozási módját 
mutatom be.
A csoportjaim munkáját egy olyan újság szerkesztésére 
építettük, amelyik megjelentetését a „Színházi Fesztivál” 

Idegen nyelvi kompetenciafejlesztés
Smart School környezetben

Juhász Miklósné
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idejére terveztük, és célja városunk és tágabb környeze-
tünk, Magyarország bemutatása volt. Minden esetben fon-
tosnak tartom, hogy a valós életnek megfelelő feladato-
kat készítsünk. A megfelelő nyelvtani alapozást, az angol 
passzív szerkezet tanítását egy videóban prezentáltam, és 
osztottam meg a linket a tanítványaimmal. Ám még ma is, 
Zimmermann (1984) egy vizsgálata arra utal, hogy a ren-
delkezésre álló idő több mint felében nyelvtant tanítanak 
a nyelvtanárok, amivel én nem értek egyet. Most a diákok 
párokban dolgozva saját érdeklődésüknek megfelelően 
maguk dönthettek a témaválasztás során, így lefedték a 
tudományos, sport, zene, divat és irodalmi ismeretszerzés 
területeit. Ez lehetőséget teremtett arra is, hogy tehetségü-
ket a kedvenc témájukban megmutassák.
Az egyéni felelősség a tanulásért a diák kezébe helyező-
dött, ő döntött és vállalta a felkészülést, sőt a feldolgozás 
módjáról is önállóan dönthettek.  Ennek eredményekép-
pen QR-kódokkal ellátott rövid videókat és prezentáci-
ókat készítettek. Ez olyan magas motivációval történő 
feladatmegoldást jelentett, amely pozitívan mozgósította 
képességeiket. A feladat megvalósítása során tapasztala-
tokat szereztek, ismereteik bővültek, cselekedve tanultak, 
idegen nyelvi kompetenciáik fejlődtek azáltal, hogy teret 
engedtek kreativitásuknak. Úgy lehetett leginkább aktív 
a diák, ha saját tanulási stílusát alkalmazta. Ugyanakkor 
lehetőséget kapott tehetségének felfedezésére, majd ki-
bontakoztatására. A hatékony és önálló tanulás tanulása 
korunk elengedhetetlen követelménye.
A kreativitás, problémamegoldó képesség és kritikus 
gondolkodás mind egy kreatív folyamat részei. A videó 
előkészítése, a prezentációk tartalmi és formai kivitelezé-
se olyan puha faktorok (soft skills) fejlesztését is jelen-
tették, melyek a munkaerőpiacon is lényegesek: mint a 
kommunikáció, szervezőkészség, flexibilitás, mobilitás, 
emocionális intelligencia, motiváció, kreativitás, döntés-
hozatal és kitartás. 
A kommunikáció az órai feldolgozás során folytatódik, 
amikor is egy sajtószobát megjelenítve kell dönteni a pub-
likálandó cikkekről. A videók célja a figyelemfelkeltés és 
a provokáció volt. A diákok a teremben közzétett QR-kó-
dok leolvasásával követték nyomon egymás munkáit. A 
véleménynyilvánítás és a döntéshozatal a következő fá-
zisa a tanulási folyamatnak, amikor is csapatmunkában 
határoznak az érdekes anyagok cikk formájában történő 
kiadásáról. Nemcsak a cikk megírása, de a kivitelezés, a 
dizájn és a vizualitás is fontos elemei a megjelenítésnek. 
A kollaboráció, tanár-diák, de főként diák-diák együttmű-
ködést jelenti ebben a gyakorlatban. A tanulási tér átren-
dezésével könnyen jeleníthető meg egy körbe ült asztallal, 
ahol mindenki egyenlő partner és felelős döntéshozó. De 
a tér jobb kihasználásával lehetőséget teremthetünk az 
otthonihoz hasonló kötetlen légkör megteremtésére, vagy 
akár oldalra is vonulhat a tanuló a feladatmegoldások so-
rán. Az együttműködés lehet 1:1 arányú, akár diák-tanár 
vagy diák-diák párokba szervezett. A táblagépek haszná-
lata nemcsak személyre szabottabbá teheti a folyamatot, 
de állandó és folyamatos ellenőrzést, sőt azonnali vissza-
jelzést biztosít a rendszernek.
A nyelvtanulás folyamatában, az interkulturális kompe-
tencia fejlesztésére helyeződik általában a legkevesebb 

hangsúly, de pozitív tapasztalataim abban erősítettek meg, 
hogy ennek részletezésére több időt fordítottam. Az inter-
kulturális kompetencia nemcsak azt jelenti, hogy tájéko-
zódunk a célnyelvi ország kultúrájáról, hanem célnyel-
vet beszélőkkel is kommunikálunk. Nem minden iskola 
mondhatja el, hogy anyanyelvi tanár segítségével történik 
az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. Mi elmond-
hatjuk magunkról, hogy iskolánk ebben is támogatja az 
angol nyelvet tanulókat. Akiknek nincs ilyen lehetőségük, 
tanácsolnám az eTwinning.net platformot, ahol közös pro-
jekteken dolgozhatnak egy nagy európai csapat tagjaiként. 
A projektmunka előnyeivel, azt gondolom, mindnyájan 
tisztában vagyunk. Ez a módszer egyszerre alkalmas az 
összes idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére, motivál 
és ösztönöz. Itt nemcsak angol nyelvű, hanem más nyelvi 
projektek megvalósítására is van lehetőség. Az interaktív 
tanulási környezet jól illeszthető a kompetenciák fejlesz-
tésébe. Nagyszerű lehetőség egy nemzetközi csapatban 
dolgozni, és bemutatni az elért eredményeket, egy bizton-
ságos felületen, 
Megmérettetni, megfelelni a nemzetközi kihívásoknak, 
törekedni arra, hogy a mi projektünk legyen a legjobb, 
olyan motiváló tényezők, melyek előreviszik nemcsak az 
idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését, de más területe-
ken is sikerélményt nyújtanak. Gyakorló pedagógusként 
állíthatom, hogy példát szolgáltat a „tanulás tanulására”. 
A megvalósítás minden fázisa rögzíthető és nyomon kö-
vethető az oldalon. Ugyanitt találunk lehetőséget a tanári 
kompetenciák fejlesztésére, mivel ingyenes képzéseket 
kínál és lehetőséget nemzetközi konferenciákon való 
részvételre, azon felül, hogy tanári csoportok alkotására, 
online eseményeken való részvétel lehetőségével segíti a 
tanárokat. Ez egy tanítási stratégia lehet, hogy növeljük 
tanítványaink motivációját és fejlesszük interkulturális 
kompetenciáikat.
A 4 kommunikatív készség (olvasás, írás, hallott szöveg 
értése, beszéd) és a 3 nyelvi kompetencia (szókészlet, 
nyelvtan, kiejtés) fejlesztése a fenti példákra alapozva is 
azonos arányban és integráltan történik.
A vizuális kompetencia szerepe felértékelődni látszik, 
tudjuk, hogy tanítványaink előnyben részesítik a képi és 
hanganyagot a hagyományos szöveggel szemben. Meg-
állapíthatjuk, hogy a digitális kompetenciák áthatják az 
egész tanulást és tanítást. Bízunk benne, hogy a 21. szá-
zadi osztályterem 21. századi kompetenciákat fejlesztve, 
a 21. században sikeresen boldoguló felnőtteket eredmé-
nyezhet.

A szerző:
angol szakos tanár, munkaközösség-vezető.
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Az elmúlt években 
sokan beszéltek 
már a természettu-
dományos oktatás 
nehézségeiről, ki-
hívásairól. Sokat 
olvashattunk arról, 
hogy egyre keve-
sebben választanak 
természettudomá-

nyos, műszaki pályát. A negatív hangú írások alapján 
azt gondolhatják sokan, hogy a természettudományos 
tantárgyak nehezek. Nehezen tanulhatóak, sok kreati-
vitást, kitartást igényelnek. Szerintünk, és többek sze-
rint sem reménytelen a helyzet, csak a hagyományos 
pedagógia a természettudományok (Nagy, 2007) és ta-
lán más tudományok esetében kezd csődöt mondani. A 
hiba talán abban rejlik, hogy a természettudományokat 
elszigetelt világként ismertetetik a legtöbb iskolában.
Ugyanakkor a természettudományok népszerűsítése, a 
tantárgyak vonzóvá tétele pozitív hatással lehet a gye-
rekek és a tudomány kapcsolatára (Revákné, 2002). 
Hazai és külföldi tapasztalatok alapján úgy tűnik, hogy 
a felfedeztető oktatás módszereire támaszkodva érhe-
tő el a természettudományok és a diákok közötti hé-
zag szűkítése. Segítségével a résztvevők élményeket 
szerezhetnek, kutatási tapasztalatot gyűjthetnek, csa-
patban dolgozhatnak. Ez az oktatásbeli felfogásváltás 
vezethet ahhoz, hogy az OECD 2001-es tanulmánya 
szerinti állapot megvalósuljon, mely szerint az isko-
láknak tanulói szervezetként kell működniük és helyi 
élet központi szereplőjévé kell válniuk. A felfedezte-
tő tanulás tulajdonképpen nem különíthető el élesen 
a kutatásalapú, a dizájnalapú és a projektmódszertől. 
Tulajdonképpen a tanulók munkáltatásán, az érvelé-
sen, a kritikus gondolkodáson van a hangsúly (Linn és 
mtsai, 2004), akkor is, ha azt felfedeztető oktatásnak 
vagy projekt módszernek hívjuk.
Be kell látnunk, hogy a természettudományok oktatá-
sát gyermekközpontúvá kell tennünk. Meg kell küzde-
nünk azzal a problémával is, hogy a diákok kapcsolata 
az élő természettel minimális. A digitális világ erőtel-
jes jelenléte mindennapjainkban háttérbe szorítja az 
élővilág, a környezet, a saját testünk megismerését. 
Réti Mónika tanulmánya (2011) szerint sem alapozha-
tunk a tanulók saját élményeire, tapasztalataira. Éppen 
ezért a tanórai és tanórán kívüli kísérletezés, termé-
szettudományos élményszerzés szerepe erősen felérté-
kelődik. Spronken-Smith (2008) szerint a kutatásalapú 
tanulás (inquiry-based learning, IBL) az, amely sike-
res lehet a természettudományok oktatásában. Ez ké-
szíti elő a diákokat az élethosszig tartó tanulásra, segíti 
őket a kritikus gondolkodás kifejlesztésében, a felelős-

ség kialakításában. Ez a pedagógia segíti azt, hogy a 
tanulók átéljék a tudásalkotás folyamatait. Ez persze 
azzal jár, hogy a hagyományos tanár-centrikus okta-
tást felváltja a tanulóközpontú oktatás. A felfedezéses 
tanulás szerint nem a tanár transzformálja a tudást, 
hanem a tanulónak önálló munka keretében kell felfe-
deznie és elsajátítania azt. A tanuló természetes igény-
ként éli meg az önálló teljesítményre való törekvést, a 
felfedezést. A tanuló a tanulási folyamat irányítójává 
válhat, kudarcok sorából tanulhat, a pedagógus pedig 
mint segítő, támogató fél funkcionál. Tulajdonképpen 
a diák dönt, hogy szüksége van-e a tudásra. Nekünk 
pedig el kell fogadnunk, ha úgyszólván nincs szükség 
a portékánkra. Ugyanakkor lehetőséget kell biztosíta-
nunk arra, hogy minden diák kísérletezhessen és érez-
ze jól magát a tanulási folyamat közben. Ha kellően 
hatékony voltam és a diák még érdeklődik is a tantár-
gyam iránt, akkor a kötetlenebb kísérletezést egy igen 
szigorúan felépített kísérletező, kutató metódus váltja 
fel. Ilyenkor adunk lehetőséget csatlakozni a Kutató 
Diákok köréhez. Ez már nem lehet spontán, ugyanis 
a diákok komoly egyetemi kutatásokba kapcsolódnak 
be, illetve igen jelentős kutatásokat végezhetnek saját 
laboratóriumunkban is. Így lehetséges az, hogy több 
diákunk már most olyan eredményekkel és tudomá-
nyos munkával rendelkezik, ami egyetemi diploma-
munka megírásához is elegendő lehet. 

Tudjuk, hogy az emberek 
figyelmét nagyon nehéz tar-
tósan lekötni. Azt is tudjuk, 
hogy a felgyorsult minden-
napokban minden pillanat-
ban ingerek sokasága ér 
minket. Mindezen ingerek-
re figyelni és reagálni kép-
telenség, ezért testünknek 
természetes védekező me-
chanizmusa alakult ki. Az 
agyunk befogadóképessége 
nagy kapacitása ellenére is 
véges, ha minden inger vá-

laszt váltana ki bennünk, akkor csak nehezen élnénk túl 
napjainkat. Az ingerek szelektálását a talamusz végzi. 
Ez az a terület, amely a minket érő ingereket magasabb 
szintű agyterületekre engedi. Az ingerek közül az lesz 
a hatékonyabb, amely intenzívebb, amely számunkra 
érdekesebb, adott esetben meghökkentő, szokatlan. 
Ezért kell figyelnünk arra, hogy az okostelefonok és 
az egyébként nagyon hasznos digitális eszközök vi-
lágában mi tanárok legyünk az erősebb ingerforrás. 
Ha kellően érdekesek vagyunk, ha szokatlan dolgokat 
végzünk az óráinkon, akkor nem kell azzal az unalmas 
szlogennel foglalkozni, hogy a gyerek már megint rám 

Felfedeztetés és élményalapú természettudományos oktatás
Dr. Koncz Gábor

„Ma már nem tudást kell adni a gyereknek, mert a környezet már olyan tudásrészletekkel látja el, ami 
nem létezett 50 évvel ezelőtt, és a gyerek nem úgy jön be az iskolába, hogy a tanító néni fogja neki fel-
fedezni a világot, ma már neki csak egy kis eligazítás kellene. Sajnos azonban úgy tekintenek rá, mint 

aki semmit sem tud. Így nem megy.” /Csányi Vilmos/
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se hederített. Összefoglalva, a kísérletezés, a gyakor-
latorientált, élményalapú oktatás, a játék, a nevetés az 
esetek nagy többségében képes arra, hogy a gyerekek 
talamuszán átjuttassa az információkat. Azaz lehetővé 
teszi az oktatott tananyag sikeres átadását.
Ezek alapján talán érthető, hogy miért is tartom fon-
tosnak az élménypedagógiát. Fiatal tanárként tudom 
és elfogadom, hogy a korábbi tanár-centrikus mód-
szerekkel egyre nehezebb eredményt elérni. Rajtam és 
több kollégámon kívül már nagyon sokan felismerték 
és beszámoltak az élményalapú oktatás fontosságá-
ról. Tudjuk, hogy a motiváltság elérésében kulcsfon-
tosságú az élmény, a játék, a mozgás. Ugyanis, ha a 
„tanulás érzelmileg és intellektuálisan élményt jelent 
akkor nő az ismeretek befogadásának intenzitása és 
mélysége, a tanulás nem csak örömtelivé, de hatéko-
nyabbá is válik. A társakkal való együttműködés, az 
aktív részvétel, a játék, a kihívás az élmények egyik 
forrása lehet.” (Mészáros, Bárnai 2010). Az élmény-
pedagógia a frontális munkamódszerekkel szemben a 
több érzékszerven keresztül történő tapasztalati tanu-
lásra alapoz, a vizuális, akusztikus, taktilis és mozgá-
sos észlelést is bevonja az ismeretszerzésbe (Mikló-
si, 2012). Egy ilyen élmény lehet a diákok, gyerekek 
számára a laboratórium előterében lévő élő állatok 
sokasága. Hullámos papagájok, díszpintyek, kanári, 
teknősök, gyémántgalambok, szibériai csíkos mókus, 
hörcsögök és halak sorakoznak és válnak elérhetővé 
mindenki számára. Edward O. Wilson (1984) biofília 
elmélete szerint minden ember ösztönös sajátossága 
az, hogy természetes szimpátiát érzünk más élőlények 
iránt. Bizonyított, hogy az állatok jelenléte jótékonyan 
hat a közérzetünkre, élettani folyamatainkra, az állatok 
jelenléte feszültségcsökkentő hatású lehet.
A felfedeztető tanulási folyamatot a spontaneitás jel-
lemzi (Bognár, 1997). Ez történik a Varázsvár műhe-
lyünkben is, amelyet dr. Jámbrik Katalin és Tóth-Gál 
Zsuzsanna Napsugár kolléganőimmel vezetünk. Nem-
csak kiváló kémikusok alkotják a szakkört, hanem 
elégséges érdemjeggyel rendelkező tanulók is nagy-
szerűen dolgoznak benne, sokszor a tudományt igen 
magas szinten művelőket meghazudtoló precizitással 
és kreativitással. A szakkörön résztvevő tanulókkal 
közösen tervezünk kísérleteket, közösen fejlesztünk 
már meglévő kísérleteket. Az így átdolgozott, illetve 
újként kitalált kísérleteket mesébe ágyazva mutatjuk 
be óvodás kortól egészen a felnőtt korig. Igen hossza-
san lehet sorolni a szakirodalmakat, amelyek a mesék 
jótékony, oktatásban is felhasználható hatásairól írnak. 
Nem ezek alapján kezdtük el a projektet, ugyanakkor 
a megvalósítás során tapasztaljuk, hogy kicsiktől a 
nagyokig most már minden korosztály a mesére ala-
pozott kísérleti foglalkozást szeretné kérni. Annak 
ellenére van ez így, hogy igen komolyan, szakmailag 
pontosan megtervezett bemutatóink vannak a felső ta-
gozatos és középiskolás korosztály számára.
 A tapasztalatainknak köszönhetően ma már tudjuk, 
nem a didaktikailag kifogástalanul, pontról pontra fel-
épített, magas tudományt felvonultató gyakorlatokra 
van szükség. A tíz év feletti gyerekek sokszor még az 
ovisoknál is jobban várják a mese végét, miközben 
észre sem veszik, hogy milyen sokféle módon fejlesz-
tettük kompetenciáikat. 

Boldizsár Ildikó (2010) szerint „A mesék azért nyűgö-
zik le a gyerekeket, mert a világot olyannak láttatják, 
amilyen az valójában: a határtalan lehetőségek biro-
dalmának.” Ez a mi egyik legfőbb feladatunk. Ilyen-
nek kell láttatni a tudományt. Nem az a fontos, hogy a 
jelenlegi ötfokozatú skálán milyen béklyót kap a gye-
rek, hanem az, hogy mutassuk meg neki a tudomány-
ban rejlő lehetőségeket. 
Irodalmakból tudjuk azt is, hogy a mesék és a játékok 
segítségével mind a tíz intelligenciaterület fejleszthe-
tő, továbbá hatással van a képzelet, a gondolkodás, a 
rendszerező képesség, az elemző képesség és a társas 
kapcsolat alakulására is (Bajzáth, 2015). Az idegrend-
szeri szinaptikus kapcsolatok kiépülését segíthetik a 
mesék (Vekerdi, 2001). A mesék hatására endorfinok, 
hétköznapi értelemben boldogsághormonok szaba-
dulnak fel. Ezek hatására derűsebbek lesznek a me-
sét hallgató gyerekek és felnőttek egyaránt. A mesén 
felnövekvő gyerekek agressziós szintje iskoláskoruk-
ra lényegesen alacsonyabb, mint mesétlenül felnőtt 
kortársaiké (Vekerdi, 2001), ezért is fontos nekünk, 
pedagógusoknak, hogy a tanóránkat ne az unalom, a 
tananyag szigorú rendben való mantrázása lengje be. 
Legfontosabb a felszabadult öröm, a nevetés, mert a 
Példabeszédekben is olvashatjuk a Bibliában: „A vi-
dám elme jó orvosságul szolgál; a szomorú lélek pedig 
megszáraztja a csontokat.”

A szerző: biológia szakos tanár.
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A régmúltban egy 
percig sem gondol-
koztam azon, milyen 
a jó tanár. Úgy hu-
szonöt éve, amikor 
ennek a csodás, 105 
éves gimnáziumnak 
a falai között érettsé-

giztem. Ma már tudom: pontosan olyan tulajdonságokkal 
rendelkezik, amilyenekkel az akkori tanáraim is: az emberi 
tényező nem változik, az érték, annak átadása, a humánum, 
a motiválás rendre jelen volt a mindennapjainkban. A tehet-
ségek felismerése ugyan nem online tehetségdiagnosztikai 
módszerekkel történt, mégis megtalálták tanáraink, gondol-
junk a Bessenyei Akadémia jeleseire és azokra, akik biz-
tatták, inspirálták őket, minket alkotásra művészetekben és 
felfedezésre a tudományokban: „A jó tanárnak a tehetség ki-
hívást jelent, növeli a kreativitását. A jó tanár mindig nyitott 
arra, hogy az egyediségnek olyan egyedi programot találjon 
ki, amelyik csak rá szabott.” (CSERMELY, 2010).
Ami változott: az a világ rohanása, a technológia, ami mel-
lett a 21. század pedagógusa nemhogy nem haladhat el, 
nemhogy lépést kell tartania vele, hanem meg kell próbál-
nia megérteni és megkedvelni. A következőkben az elmúlt 
években folytatott tehetséggondozó tevékenységünket, órá-
kon és órákon kívül végzett alkotómunkánkat fogom néhány 
szelettel szemléltetni. Kiemelem, hogy rengeteg szakiroda-
lom lelhető fel az irodalomtanítás új útjaival kapcsolatban 
(az előadás óta újabb és újabb írásokat olvashatunk a té-
makörben), de valahogy tompább az anyanyelv, a magyar 
nyelv tanításával foglalkozó – holott az alkotáshoz elenged-
hetetlen az ebben való megújulás is. De jól gondolom: meg-
újulás? Inkább így: megújulás vs. hagyomány. Álláspontom 
az, hogy ennek a kettőnek folyamatos mérlegnyelven tartá-
sa hozhat igazán jó eredményt. Akár tehetséggondozás, akár 
felzárkóztatás, akár alapórák, versenyek, pályázatok tekin-
tetében gondolkodunk, elengedhetetlenül fontosnak tűnik 
az IKT-eszközök használata. Vannak tantárgyak, amelyek 
élenjárnak ebben a tekintetben, a magyar nyelv és irodalom 
talán nem ezek közé tartozott egy ideig. Nem ritkán látha-
tunk olyan képeket interneten, amelyek arra irányulnak, ho-
gyan vegyük rá a diákokat arra, hogy ne használják órán 
a technikai „kütyüket”. Nem tudok ezekkel egyetérteni, a 
legtöbb esetben nagyon hasznos lehet: egy önállóan kike-
resgetett fogalom, kép, prezentációhoz anyaggyűjtés mara-
dandóbb élményt, tartósabb tudást eredményezhet, mint a 
mindenki számára egyformán használható tankönyvi kép 
(aminek nem a hasznosságát kérdőjelezem meg természe-
tesen), de az önálló siker és eredmény felejthetetlenebb – és 
kevésbé unalmas. A tehetség felismerésében és gondozásá-
ban is új utakat nyitott meg ez a lehetőség, persze a jól be-
vált, hagyományos módszerek mellett, azokat kiegészítve.
Hogy mit gondolnak a diákjaink a tehetségről (persze, itt 
most csak egy csoport, egy adott tudásállapotban, hozzáál-
lással), azt szemlélteti az általuk létrehozott szófelhő. A sza-
vakat a csoport tanulói gyűjtötték asszociációs módszerrel, 

és kooperatív munkában készítették a csoport szófelhőjét. 
Sok szó esik a tantárgy kapcsán az élményközpontúságról, 
a befogadásról, az innovációról. Az általam képviselt legin-
kább kifejezőnek vélt szóval: az alkotásörömmel próbálom 
összefoglalni mindazt, amit fontos átadni, megszereztetni, 
megéltetni a diákokkal a magyartanítás kapcsán. (Elmélke-
dem: órákon? órákon kívül? olvasás közben? Mindig, ami-
kor szöveggel találkoznak, megírttal vagy megírandóval.) 
Mit tehetünk a ma fiataljaival és értük magyarórákon, ho-
gyan tudunk minőségi munkát végezni? A pedagógus egyik 
(a téma szempontjából most kiemelten fontos) feladata, 
hogy felismerje a tehetséget, és „eljuttassa saját tetőjéig” 
(PÁLDI, 1994). Az nagyon más, hol ez a tető: egy sikeres 
bekezdés megírása, kétperces beszéd megtartása, jó érettsé-
gi, önálló kötet stb. Olyan módszereket, lehetőségeket ösz-
szegzek – erősen a teljesség igénye nélkül –, amelyekkel bi-
zonyítottan jó úton járhatunk. Mi történik órákon? Számos 
komoly ítélet hangzik el mind az olvasmányokkal, mind a 
módszerekkel kapcsolatban. A tanár taníthat frontálisan, ko-
operatívan, adhat projektfeladatot. Írathat és írhat a táblára, 
a füzetbe, jegyzetet készíttethet, netán diktálhat. Használ-
hatja az interaktív táblát, élhet a Facebook adta lehetőségek-
kel, készíthet és készíttethet Power Point bemutatót, prezit. 
Használtathatja órán a web.2-es eszközöket, ahelyett, hogy 
eltetetné. Ami órán történik egy-egy tanteremben a felsorol-
takból, az nagyon változatos. Magyarórákon leggyakrabban 
alkalmazott módszerek, technikák: folyamatábra, fürtábra, 
idézetkártya, jellemtérkép, gondolkodástérkép, kreatív írás, 
pókhálóábra, szakaszos olvasás, tollak középen technika, 
T-táblázat, és így tovább a fantázia határáig (vö. Pethőné 
Nagy Csilla módszertani kézikönyve). De: a fiatalok évről 
évre (száguldó gyorsaságú) megváltozó viselkedése figyel-
hető meg.  „Az a pedagógus, akinek nem széles a rezonan-
ciaskálája, nem nagy a megértési kapacitása, ...teljesen ér-
tetlenül áll a fiatalok olyan viselkedési képleteivel szemben, 
amelyek törvényszerűen következnek a tömegkommuniká-
ciós eszközök hatásaiból” (HARSÁNYI, 1994). Háttérbe 
szorul az alkotás megélése a diákok gyors információszer-
zési metódusai miatt? Az alkotást, az alkotni tudást, a vágy 
megélését az alkotásra szeretnénk visszaadni diákjainknak. 
Hogyan is? A rég ismert Gutenberg-galaxis és Neumann-, 
Internet- vagy Google-galaxis vita „eredményhirdetésekor” 
fontos hangsúlyozni, hogy nem mindenáron kell használni 
az IKT eszközöket, az alkalmazásuk mellé pedagógiai célt 
kell rendelni! Prievara Tibor szókapcsolatával élve talán 
elérhetővé válik ezáltal, hogy az oktatási folyamat „potya-
utasaiból” (PRIEVARA, 2015) egyre kevesebb üljön az 
óráinkon.
Az alkotás nem ismer kényszert – a művészet szabad, avagy 
hogyan ne legyen „potyautasunk”
A kreatív írás egyik mára kedveltté vált formája a klasszikus 
és modern összejátszatása. A beérkező gimnazisták azonnal 
ókori szövegekkel szembesülnek, kedveltté tehető a téma 
például egy istenek csetelésére invitáló feladattal. A diákok 
megírják az istenek beszélgetését, mozgósítják mitológiai 
tudásukat, de használhatják a csetnyelvet, az ifjúsági sza-

Alkotás, kreativitás, iskolaújság
– publikálás a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégiumban –

Deák-Takács Szilvia
„Írjatok úgy, hogy szeressenek, értsenek benneteket, s mosolyogva, könnyezve csudálkozzanak 

rajtatok!” (Bessenyei György)
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vakat. Egy másik kedvelt feladat a továbbírás. Például Ma-
dách Imre Az ember tragédiája című 15 színből álló drámai 
költeménye 16. színének megírása. Az ötlet Karinthy Fe-
renc után szabadon kezelhető, aki megírta Gulliver 4 uta-
zásáról szóló kalandregényének ötödik részét. A tanulók a 
téma kezdetén tisztában vannak azzal, hogy hasonló színt 
kell írniuk, lehetőség szerint a Madáchéval megegyező, ah-
hoz hasonló stílusban, hangnemben, így jobban figyelnek 
olvasás és feldolgozás közben. A legváltozatosabb ötleteket 
találják ki, minden évben bővül a repertoár: Ádám utazik a 
jövőbe, a pusztuló jég birodalmába, együtt halad migránssal, 
külföldön dolgozó, családjától távol élő édesapával, torony-
épületben vagy repülőn támadást szenvedő amerikaival, de 
továbbra is előfordulnak középkori, nyugatos világban, világ-
háborúban, koncentrációs táborban tett utazások témaként. 

A Facebook megjele-
nése óta nagy sikernek 
örvend híres emberek 
profiljának létrehozása: 
11. évfolyamon iroda-
lomból a Nyugat fo-
lyóirathoz kapcsolódó 
szerzők Facebook-pro-
filját hozzák létre a ta-
nulók legszívesebben, 
majd beszélgetéseket 

folytatnak, megosztanak, eseményeket hoznak létre, isme-
rősöket jelölnek be (szintén a korszakhoz tartozó híressége-
ket, akiknek oldalát osztálytársaik hozták létre). 
Kínálkozik, hogy a témakört differenciált oktatásra használ-
juk: a középszinten érettségiző diákok például Ady Endre 
és Kosztolányi Dezső, az emelt szinten érettségizők Kosz-
tolányiné Harmos Ilona és Judik Etel profiljával dolgozhat-
nak többek között. A női alkotókat mostanában nagyobb 
kíváncsisággal választják érdeklődő tanulók, az egyik leg-
újabb és legérdekesebb hosszú csetszöveg és kiváló profil 
Czóbel Minka és Harmos Ilona illetve Erdős Renée kapcsán 
jött létre. A tanulók mindeközben valós kontextust terem-
tenek, önállóságot gyakorolnak, kutatnak, gyűjtőmunkát 
végeznek, együttműködnek, felelősséget vállalnak maguk 
és társuk-társaik tanulásáért, a technológia nyújtotta lehető-
ségeket kihasználva. Ez a feladat csak látszólag játék, nem 
egyenlő digitális linkséggel. Extra tevékenység a beszél-
getés folyamatának videóra vétele, megvágása: a tehetsé-
gek komplexitásban szeretik látni munkájuk eredményét. 
Számos sikeres szöveg jött létre átiratként, például a kö-
zépiskolai oktatásban kissé háttérbe került 19. századvégi 
novellisztika kapcsán. Egy felkérésre Tömörkény István 
novellájából készültek átiratok, az eredeti téma aktualizált 
változatai, vagy egy részletének más szempontú megközelí-
tései, melyek publicitást nyernek Szegeden, a Szimpózium 
a 150 éve született Tömörkény István emlékére rendezett 
esemény előadásaiból készülő kiadványban is. (Az előadás 
óta Mikes-témakörben jelentek meg diákmunkák egy orszá-
gosan elismert folyóiratban.) Az átiratok elkészítését nyelvi 
tevékenység előzi meg, az archaikus és tájnyelvi szavakat a 
diákok próbálják értelmezni, majd aktualizálják (egy példa 
a sok közül Tömörkény szövegéből: a most mén el tüllem 
az eszöm kifejezést mai szóhasználattal így képzelik a di-
ákok: megbolondulok, agyhúgykövet kapok, eldobom az 
agyam, szöszi vagyok; Jézusom!).
Ennek folytatásaként meg lehet hívni a tanulókat közös szö-
vegalkotásra: a Google Docs segítségével. A felhőtárhely-
ben egy elkezdett novella várja az e-mailben meghívottakat, 
akik a link birtokában továbbírhatják a megkezdett szöve-

get, de belejavíthatnak egymáséba, tanácsokat adhatnak, 
más irányba vihetik a megkezdett történetet, átírhatják a 
címet, megtapasztalhatják az alkotómunka jellegzetessége-
it, igényességük formálódik, ráéreznek az aprólékos mun-
ka fontosságára, ugyanakkor kreativitásukat is megélhetik. 
(Fantasztikus élmény, amikor a diák a tanár által elindított 
szövegbe javít, és az sokkal eredetibbé válik ez által. A fel-
adat végezhető úgy is, hogy az osztályok között átjárható-
ság van, sőt, volt diákokat is bekapcsolhatunk.)
A fent említett módon létrejött kész szövegeknek publicitást 
lehet szerezni: ennek egyik legkézenfekvőbb helye az isko-
laújságunk. A Besi iskolamagazinjának (ahogy a diákok szí-
vesebben emlegetik) látszólag az a célja, hogy a diákságot, 
a tantestületet, a szülőket, a várost, sőt az utókort a tanév 
érdekességeiről, híreiről tudósítsa. Ennél sokkal fontosabb 
célt tartok pedagógusként szem előtt: a tehetséges, alkotó 
tanulók motiválását, a visszajelzés lehetőségének megte-
remtését, gazdagítást. Nem az aktualitás a fő cél, hanem 
az összegyűjtés, emlékállítás, maradandóvá tétel, a közös 
műhelymunka, látványosság létrehozása és ismét: az alko-
tói tevékenység. A diákok önként vehetnek részt ebben a 
munkában, alulról szerveződő tevékenységet folytatnak. A 
mentortanár feladata nagyon összetett: a munka irányítása, 
a csapat építése, a fontos témák felkínálása, szövegek ala-
kítása. Több évtizednyi nyomtatott, fénymásolt megjelenés 
után áttértünk az online megjelenésre kilenc évvel ezelőtt. 
Az iskola honlapja biztosítja a hátteret, de azon kívül min-
den tevékenységet, a tervezést, írást, fotózást, szerkesztést, 
korrektúrát, tördelést is a diákok végeznek. A munka meg-
beszélése a sokrétű elfoglaltságuk miatt online történik, de 
ez nem egyszerűsíti a feladatot, nagyon sok energiát és időt 
kell fordítani ennek a gondozására. A lap létrehozásának 
egyik legfőbb pozitívuma a nyitottság: bárki beadhat cik-
keket, fotókat, rajzokat, beszámolót, saját alkotást. A má-
sik pozitívum, hogy minden beérkezett anyagot alaposan 
gondozunk, javítgatjuk, visszaküldjük, tanácsot adunk, és 
ez történik sokszor a 3. változattal is. A szerkesztőségi meg-
beszélések (évi 3-4 alkalom kivételével) online történnek. 
Létrehoztunk egy Facebook-csoportot, ennek általában 10-
15 állandó tagja van. Ide tesszük ki a beérkezett anyagokat, 
amit így mindenki láthat a csoportban, közösen formáljuk. 
Ennek megvan az a hátránya is, hogy meg lehet bújni, lehet 
csak figyelni, és nem tenni semmit (lásd a korábban em-
lített potyautasságot). Minden egyén más, nem működik 
egyetlen módszer hatékonyan. Legsikeresebbnek egyértel-
műen a folyamatos, egyénre szabott figyelmet tartom (idő-
igényessége nem is mérhető…). Ennek eredménye, hogy 
bizonyos tanulók kiugróan teljesítettek, és az iskolaújsá-
gos szövegek máshol is megjelentek, például a megyei lap 
SÉTA rovatában, sőt írójuknak országos hírnevet is hoztak. 

A Diákújságírók Országos 
Egyesülete pályázatán is 
vannak eredményeink, 
2. illetve 3. helyezést ért 
el tanulónk Az év diák-
újságírója pályázaton. 
A számos versenyered-
ménnyel oldalakat lehetne 
megtölteni, így továbbra is 

az alkotáshoz kapcsolódó témánál maradva: színházi alko-
tásokról, művészeti fesztiválokról írt kritikákat sikerült or-
szágos publicitásban részesíteni (DiákZanza, Spanyolnátha 
művészeti folyóirat). Az elmúlt időszakban a legnagyobb 
kihívást talán nem is az új tankönyvek megjelenése jelen-
ti az oktatásban: a netgeneráció tanításához újabb és újabb 
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ötletet kell alkalmazni. A szófelhők készítése az egyik leg-
kedveltebb diák-netfoglalatosság. A képi és verbális nar-
ratívák összecsengése ad élményt. A szövegelemzés nehé-
zségeibe gyakorta beleütközünk: egy-egy szöveg nem azt 
jelenti a különböző diákoknak, és ez így rendjén is lehet. 
A kulcsgondolatok megtalálása, megtaláltatása azonban 
elengedhetetlenül fontos egy majdani sikeres szövegalko-
tási dolgozat létrehozásához (ami az érettségi változásával 
2017-től még hangsúlyosabb szerephez jut). Amennyiben 
van lehetőségünk, feltétlenül érdemes kipróbálni a hagyo-
mányos szövegelemzési módszerek mellett (és nem helyett) 
a szófelhő készítését. Többféle szófelhő-készítő program 
létezik. Ezek közül a tagxedo.com oldalon fellelhető prog-
rammal dolgoztunk a diákjaimmal. Fontos, hogy legyen 
valamilyen iskolán túlmutató online kapcsolat a diákjaink-
kal. A programmal megismerkedést elkezdjük egy tanítási 
órán, de ahhoz túl időigényes, hogy végig is vigyük órai 
keretekben. Ezért érdemes elküldeni számukra a program 
működéséről szóló kisvideót, ami megtalálható a youtube 
csatornára feltöltve. A magyar nyelvű videó segíti a diáko-
kat az egyébként egyszerű angol nyelvű program használa-
tában. Kedvhozóként bemutattam néhány szófelhő-soroza-
tot, majd közösen kigondoljuk, mire használhatjuk az adott 
témán belül. 
Több területen is eredményesen alkalmazható: megadható 
néhány elemzési, értelmezési szempont egy-egy mű elolva-
sása előtt, és otthoni munkaként erre az egy műre hoznak 
létre kulcsszavakból szófelhőt a tanulók. Remekül alkal-
mazható egy nagyobb egység összegzéséhez, összefoglaló 
címke készítésére. Kiváló vers-, alkotó-, stílusfelismerés-
hez: az otthon elkészített szófelhők bemutatásakor és kivetí-
tésekor a többieknek ki kell találni, hogy az adott kép melyik 
vers szövegét vagy szavait, melyik alkotó életpályáját vagy 
melyik irodalomtörténeti, stílustörténeti korszak jellemző 
jegyeit rendezte szófelhőbe. Remek munkák születtek töb-
bek között az ókori istenek témakörben, a nyugatos költők 
verseinek témájában, József Attila témaösszegzésben. Taní-
tásban-tanulásban való alkalmazhatósága abban rejlik, hogy 
a tanulók könnyebben megtanulhatják a vizuális informáci-
ók alapján a tényeket. Ha a tanulók átküldik a szófelhőiket 
és véletlen sorrendben vetíti ki a tanár, kiváló csoportépítő 
játék lehet annak a felismertetése, hogy ki készítette. Nem 
egyszer segítette ki a feleletben elakadt diákot annak felem-
lítése, hogy milyen szófelhőn összegeztük az adott tudni-
valót. A programban többféle beállítás közül választhatunk, 
például megváltoztathatjuk a szavak színét, betűtípusát és 
a szavak elrendezését is.  Kiválóan kezeli a magyar karak-
tereket, ez magyarórán nem elhanyagolható szempont, va-
lamint már nem csupán előre a programba beillesztett képi 
formákba illeszthetjük a szövegünket, hanem saját képeket 
is feltölthetünk. Az elkészült szófelhő elküldhető e-mailben, 
kinyomtatható, megosztható különböző közösségi portá-
lokon. A kreativitásról, a pontosságról, a tudásról, a rend-
szerező képességről, lényegkiemelésről árulkodnak azok 
a szófelhők, amelyeket a magyar nyelv napja alkalmából 
készített a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium végzős 
humán csoportja (2016). Ezeket a művészi szintű alkotáso-
kat egy a modern pedagógiai törekvések bemutatását felka-
roló művészeti folyóirat is közölte neves nyelvészek írásai 
mellett Szófelhők net-kedv szerint címmel az „Édes miénk” 
blokkban. 
Erre az alkalomra a tanulók szabad választás alapján ké-
szíthették szófelhőiket, a feladat lényege a számukra leg-
érdekesebb / tartalmasabb / különlegesebb / netán éppen 
legunalmasabb(!) vers- vagy prózaszövegek képi formába 

öntése. Használhattak verset, versrészletet, prózasorokat, 
saját elemző gondolataikat, szabadon alakíthatták a szín- és 
képi világot. Az alkotások elkészítése, tanórai bemutatása, 
a készítő és műve felismerése a csoportban számos kom-
petenciaterületet fejleszt — nem utolsósorban az egész 
tevékenység rendkívül érdekes és szórakoztató tanuló és 
tanára számára egyaránt. És mindeközben a nyelvünket 
használjuk, ami az „édes mienk”. Mi sem bizonyítja jobban 
ennek népszerűségét, hogy egy másik (matematika tagoza-
tos osztály) azonnal jelezte az igényét ugyanerre a játékra, a 
magyar romantika, reformkor témakörben készített szófel-
hőiket egy osztálytársuk videóban dolgozta fel, zenei alá-
festéssel. 
Hozzánk is elért a Rambo-versek imádata.  A 2014-ben 
megjelent alkotásoknak a lényege a következő: ismert 
színészek híres filmjelenetei alá — Péter Boldizsár ötlete 
nyomán — szintén ismert magyar színészek versmondását 
vágták az alkotók, például Sylvester Stallone Gáti Oszkár 
hangján mondja a Ki viszi át a szerelmet című Nagy Lász-
ló-verset. Különleges hatást kelt az emelkedett témájú és 
hangulatú vers az akciódús filmjelenettel párosítva (ennek 
az ötletnek az ismert továbbdolgozója egyébként Fűzfa Ba-
lázs, akinek modern szemléletű, nem kronológiára épülő /
tan/könyvei szintén nagyon figyelemreméltók). A Tömör-
kény-téma kapcsán született egyik legizgalmasabb munka 
az Asszonyi ok című novella egy részletének feldolgozása, 
amely egy Bud Spencer filmjelenet alatt szól. A tanulók az-
zal építették tovább az ismert technikát, hogy a netre feltöl-
tött videóhoz QR-kódot készítettek.
Fontosnak tarjuk a hagyományaink őrzését, büszkék va-
gyunk a 100 éves évfordulóra létrehozott rendkívül igé-
nyes emlékkönyvünkre, a 105. év alkalmából pedig mun-
kaközösségünk alkotói versenyt szervezett, a legsikeresebb 
műveket a költészet napján, nagy közös versmondás után 
felolvastuk, és azok közül több szintén megjelent országos 
folyóiratban.
A módszeres tehetségsegítés véleményem szerint állan-
dó (de valóban az!) jelenlétet igényel.  Miért örömalkotás 
mindaz, amit bemutattam? Nem a digitális tanítás teszi azzá, 
hanem az élmény, ami lehet online és lehet offline egyaránt. 
Kányádi Sándor mondta: Az internet jelentősége a keresz-
ténység felvételéhez mérhető. Megkerülhetetlen, ráadásul 
veszteség azoknak a feleknek, akik nem vezetik be valami-
lyen formában óráikba a digitalizáció adta lehetőségeket, 
azonban figyelmeztető C. Clark állítása, miszerint „ha a ta-
nár helyettesíthető géppel, akkor helyettesíteni is kell”. 

A szerző:
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, munkaközösség-vezető.
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 Az Iskola: Mi, a Kisvárdai Bessenyei György Gim-
názium és Kollégium igyekszünk JÓ ISKOLA len-
ni, a szó szoros értelmében. Rubik Ernő fent idézett 
szavait magunkévá téve támogató, inspiráló külső 
és belső pedagógiai légkör megteremtésén dolgo-
zunk, hogy a hozzánk érkező „ígéretek” ki tudjanak 
teljesedni, önmagukká tudjanak válni. Mindehhez 
alapvető feltételként rendelkezünk a kor igényeinek 
megfelelően felszerelt és gondozott értékmegőrző, 
értékteremtő, hagyományápoló, közösségalkotásra 
alkalmas intézményi környezettel, pedagógiai klí-
mával, módszertanilag jól képzett, elhivatott, lelkes, 
megújulásra hajlandó és képes, saját szakmaiságukra 
igényes pedagógusokkal.
Munkánk egészét átszövi a sokéves eredményes 
tehetségazonosító, tehetséggondozó tevékenység 
szakmai hátterét megteremtő tudatos gondolkodás-
mód; alapdokumentumainkban megfogalmazott pe-
dagógiai alapelveink, céljaink meghatározásakor a 
középpontba a komplex, tudatos tehetséggondozás 
megteremtésének lehetőségét állítottuk. Sajátossá-
gainkat, erősségeinket szem előtt tartva jelöljük ki 
azt az irányt, melyen a legeredményesebben tudunk 
haladni. Adaptív szemléletet képviselünk, az új-
donságra nyitott szemmel járunk, szívesen veszünk 
át jó gyakorlatokat más intézményektől. Mindezen 
tényezőket és térségünk földrajzi elhelyezkedését, 
illetve a térségben élők szociokulturális hátterét is 
figyelembe véve méltán kaptunk lehetőséget 2002-
ben az Arany János Tehetséggondozó Program útjá-
ra indítására. A Program szerves részévé vált az in-
tézménynek, könnyedén beilleszthetővé vált a többi 
tanulmányi terület közé. Az eltelt majd 15 év alatt 
a programnak köszönhetően nemcsak a pedagógiai 
munka színesedett, hanem a fizikai környezet, az inf-
rastruktúra is korszerűbbé vált. Ismertebbé, elismer-
tebbé váltunk. 

Személyes kötődésem a programhoz nagyon erős és 
sokrétű. Osztályfőnöki, angol nyelvtanári, önisme-
ret foglalkozásokat vezető tanári és programfelelősi 
feladatköreim mindegyike egyre csak növeli elköte-
leződésemet a program iránt, folyamatosan megúju-
lásra inspirál. 
A motiváló, inspiráló, a kreativitást serkentő, támo-
gató környezet tényezőinek megléte alapvető, el-
vitathatatlan fontosságú a tehetséggondozásban. A 
kreatív klíma létét bizonyító kulcs-tényezők, mint 
kihívás, elköteleződés; függetlenség, autonómia; 
új ötletek támogatása, figyelmesség; bizalom, nyi-
tottság; dinamizmus, élénkség; játékosság, humor, 
könnyedség; kockázatvállalás, döntésképesség in-
tézményünkben valós tartalommal vannak megtölt-
ve. Gyakorlati megvalósulásukat az iskolavezetés és 
a pedagógusok is szívügyüknek tekintik. 

Oktató-nevelő munkánk során, az Arany János Te-
hetséggondozó Programban résztvevő diákok eset-
ében is, nem csupán a gyermekek erős és gyenge 
oldalának magas szintű, tudatos fejlesztése a cél, 
hanem olyan komplex személyiségformálást sike-
rül megvalósítanunk, melynek segítségével képesek 
lesznek a gyorsan változó helyzetekhez is alkalmaz-
kodni és képességeikhez mérten érvényesülni. Tuda-
tos fejlesztőmunkánk másik fő feladata, hogy a ta-
nulók képesek legyenek életük alakításában kihívást 
jelentő, értékteremtő célokat felállítani. 

A kitűzött célok megvalósításához szükséges eszkö-
zöket, módszereket igyekszünk úgy megválasztani, 
hogy a hatékony munkavégzéshez szükséges feltéte-
lek mindegyike kialakulhasson, fenntartható legyen 
a motiváció mind a diákok, mind a tanárok és ideális 
esetben a szülő részéről is megerősítést nyerhessen 
a tőle elvárható támogató hozzáállás szükségessége. 

Inspiráló, motiváló környezet kialakítása a Kisvárdai 
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Arany

János Tehetséggondozó Programjában
Csörszné Tar Enikő

„A jó iskola nem tesz csodát, semmi mást nem tehet, mint hogy segít abban,
 hogy mindenki olyan legyen, amilyen lenni tud. Senkit nem lehet tehetségre nevelni,

 nem lehet a hiányzó tehetséget egy injekcióval belénk ültetni. 
Viszont a bennünk rejlő különböző tehetségeket igenis lehet támogatni és kifejlődni segíteni.

 Tulajdonképpen az iskola legdöntőbb feladatát abban látom 
(és azt hiszem, hogy talán ebben a legkevésbé eredményes) hogy segítsen megtalálni önmagunkat.”

(Rubik Ernő) 
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Olyan iskolai, kollégiumi, osztálytermi környezet 
kialakításán dolgozunk, amely az autonóm szemé-
lyiség létrejöttét segíti.  
Adaptív oktatási rendszert építünk, mely alkalmaz-
kodik a kor megváltozott igényeihez, a „másképp” 
gondolkodó gyermekekhez, olyat, mely jobban meg-
felel a tehetségek társas, emocionális szükségletei-
nek. Intézményünk alapeszméje, tudatos tehetség-
gondozó koncepciónk minden tevékenységünkben 
tükröződik, melynek alapjául a több éves múltra 
visszatekintő, sokrétű, gazdag tehetségfeltáró, te-
hetséggondozó munka szolgál. Mindez a változatos 
tanulásszervezési eljárásokkal szervezett tanórákon, 
szakkörökön, az iskolai diákönkormányzat által 
szervezett közösségi programokon, iskolán kívüli 
programokon valósul meg, ahol a fejlesztőmunka 
középpontjában a gyermekek azon képességének ki-
bontakoztatása áll, amely révén képessé válnak saját 
kapcsolatrendszerük kiépítésére, képesek lesznek 
rendszerben való gondolkodásra, a másokkal való 
együttműködésre. 

Élettel teli külső és belső terek jellemzik mind az is-
kola, mind a kollégium épületét, udvarát. A tanulók 
használják, kihasználják, magukévá teszik a fizikális 
környezet egészét. A patinás iskolaépület a különféle 
rendezvények alkalmával akár egész éjjel is nyitva 
áll, olykor hangos zenétől remegnek az ódon falak. 
És ez így van jól. Erre is való egy jó iskola. 

A pedagógus: „A tanítvány nem tudja egy az egy-
ben utánozni vezetője lépteit. Mivel mindenki a maga 
módján látja a világot, a maga módján éli meg a ne-
hézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmu-
tatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehető-
séggel.” /Paulo Coelho/
Pedagógusnak lenni a legszebb és talán a legösz-
szetettebb feladat a világon. A jó tanár utat mutat, 
értéket közvetít, lelkesít, mentorál, nevel, együttmű-
ködik. Teszi mindezt mélységes meggyőződéssel, 
hittel, szakmai tudással és őszinte gyermekszeretet-
tel, empátiával.  
Tanárainkat mély hivatástudat, gyermekközpontú 
szemléletmód, szaktárgyi igényesség, módszerta-
ni sokszínűség jellemzi. Nemcsak a tanórákon, ha-
nem tanórán, iskolán kívül is többen folytatnak saját 
szakterületükön kiemelkedő munkát: kutatnak, pub-
likálnak, országos szakmai szervezetekben végzett 
munkájuk révén hozzák be a „tudást”, az újszerű 
ötleteket az oktató-nevelő munkába. Elismertségük 
országos, városkörzeti és intézményi szinten is je-
lentős. Tanártársaim közül többen rendelkeznek 
Apáczai Csere János-díjjal, Bonis Bona – a Nemzet 
Tehetségeiért és Pro Progressio – az innovatív gon-
dolkodást elősegítő tehetséggondozó tevékenységért 
kitüntetéssel, Graphisoft díjjal – kiemelkedő tehet-
séggondozó munkáért, az „Év testnevelője” illetve 
az „Év pedagógus írója” elismeréssel, Werner Gyu-
la-díjjal, a Kisvárda város által adományozott  „Köz 
szolgálatáért” kitüntető díjjal, „Kovács József kitün-
tető díj”-jal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ifjúsági 
és sportéletében kifejtett eredményes tevékenysé-
gért. Intézményi szinten minden évben egy peda-
gógus Bessenyei Emlékérem kitüntetésben részesül 
kiváló tehetséggondozó munkája elismeréseként.
Iskolánk, a nálunk működtetett innovatív természet-
tudományos műhelyben folyó tevékenységéért illet-
ve az újszerű gondolkodást elősegítő tehetséggon-
dozó munkájáért szintén megkapta a Pro Progressio 
díjat 2015-ben. 
A diák: „Ám a legbüszkébb mégiscsak arra tudok 
lenni, hogy amikor megkérdezik tőlem és egy kisvár-
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dai csoporttársamtól, hogy honnan ismerjük egy-
mást, mi nem azt mondjuk, hogy a gimiből, hanem 
csupán annyit mondunk egymásra nézve és moso-
lyogva: a „Besiből”, hiszen aki ott tanult, az tud-
ja mindez mit jelent.” írja egy valaha volt „Arany 
János”-os diák az iskolának írt köszönőlevelében. 
Hogy mit jelent Besis diáknak lenni, hogy hová, 
milyen magasságokba tud eljutni  egy diák ebben 
a támogató légkörben, azt néhány esettanulmány 
bemutatása kapcsán szeretném érzékeltetni. Mind-
három tanulónk az Arany János Tehetséggondozó 
Programban vet, illetve vesz részt. Sikertörténetük 
bizonyítja a Program létjogosultságát, hűen tükrözi 
az egyénre szabott tehetséggondozó, tehetségfejlesz-
tő munka gyakorlati megvalósulását, az intézményi 
kreatív klíma jótékony hatását, a klímaerő meglétét.

Nagy Bence 11. évfolyamos tanuló. Már általános is-
kolás korában felfigyeltünk rá elsősorban korát meg-
hazudtoló önállósága, kulturális rendezvényeken 
nyújtott színvonalas szereplései, a város kulturális 
életében való aktív szerepvállalása kapcsán. Ének-
tudása, színészi vénája, a rendezvények technikai 
biztosítása iránti elköteleződése Besis-ként is tovább 
fejlődött, erősödött. Az iskolai stúdió oszlopos tag-
jaként több társát is „megfertőzte” lelkesedésével, 
nemcsak segítőtársként vonta be őket a munkába, 
hanem folyamatosan tanítgatja társait a hangosítás, 
a fénytechnika rejtelmeire. Önmenedzselő képessé-
ge is kivételes: a terület szakembereivel jól működő 
munkakapcsolatot épít ki, kérdez, tanul, segítséget 
kér. Ma már nemcsak városi és iskolai rendezvé-
nyeken működik közre, hanem egy népszerű fiatal 
együttes fénytechnikusaként is dolgozik, különféle 
zenei fesztiválokra kíséri őket országszerte. Mind-
ezek mellett iskolai keretben hangképzésre jár, tagja 
az énekkarnak, az iskolai diákönkormányzatnak, a 
Kutató Diákok Mozgalmának. Hangmérnök szeretne 
lenni. 
Filipcsuk Péter 11. évfolyamos tanuló. Petire első-
sorban sporteredményei kapcsán figyeltünk fel az 
AJTP-be való beválogatás során. A Besibe érkezve 
a tudatos tehetségazonosító munkának köszönhetően 
kiderült, hogy kivételes tehetsége van az énekléshez 
is. Hangképzésre jár, tagja az iskolai énekkarnak. 
Szinte minden rendezvényen nagy szeretettel vál-

lal szereplést. Szorgalma minden területen kivéte-
lessé teszi. Hamar bekapcsolódott a Kutató Diákok 
Mozgalmába, ahol ma már országos és nemzetközi 
versenyeredményekkel is büszkélkedhet. Kutatási 
területéről angol nyelven is ad elő különféle diák-
konferenciákon, publikációja is jelent meg angol 
nyelven. Természetesen a sport területén is tovább 
fejlődött, rendszeres és nagyon eredményes résztve-
vője a Diákolimpiai küzdelmeknek atlétikában. Or-
vosi pályára készül. 

Ács Raymund 2013-ban 
érettségizett az Arany 
János Tehetséggondozó 
Program tanulójaként. 
Nagyon sokoldalú fi-
atalember. Érdeklődé-
sének középpontjában 
az informatika áll, de 
emellett táncolt, énekel, 
zenél, zenekara van. 
Újszerű ötletei mindig 
gondolkodásra késztet-
ték tanárait.  

A Program nagyon újszerű és a mai napig is csak 
a mi intézményünkre jellemző innovációjaként szá-
mítógépes programot írt az AJTP-ben tanuló diákok 
értékelési rendszerének megvalósítására. Olyan érté-
kelési rendszer kidolgozásán ügyködött, amely ké-
pes figyelembe venni a programban tanulók sokféle-
ségét, az egyes tehetségterületeken elért eredmények 
illetve a tanulmányi eredmények egységes figyelem-
bevételét. Honlapot is készített hozzá. Fáradhatatla-
nul dolgozott és sokszor még ma is dolgozik a prog-
ram tökéletesítésén. Jelenleg a Debreceni Egyetem 
Informatikai Karának hallgatója.
„Olyan iskolát szeretnénk működtetni, amely tanít-
ványaink számára továbbtanulási esélyt, partnere-
ink számára biztonságot, kiszámíthatóságot, véle-
ményalkotási lehetőséget biztosít. A fentiek alapján 
elsőrendű célunk olyan képzési struktúra és iskolai 
környezet fenntartása, az igényekhez való illesztése, 
mely alkalmas az iskolánkba beiratkozó az átlagos-
nál jobb képességű tanulók tudásának és személyisé-
gének mind teljesebb körű fejlesztésére.” (A Besse-
nyei György Gimnázium és Kollégium Pedagógiai 
Programja)

„ Amit mi adni tudunk, az örökre megmarad.”

A szerző:
a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium 

nevelési igazgató-helyettese, 
az AJTP programfelelőse. 
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A Kisvárdai Bessenyei György Gimná-
ziumban egymást kiegészítve, egymás-
sal pozitív kölcsönhatásban érvényesül a 
sport és tanulmányi munka. Elmondha-
tom, hogy intézményünkben egyik sem 
megy a másik rovására, egymást erősí-
tő pozitív kölcsönhatásuk érvényesül. 
Mindezt mi sem tükrözi egyértelműbben, 
mint az a nagyszámú „jó tanuló – jó spor-

toló” cím, melyek összesítése tetemes időt venne igénybe. 
Ezért csak az utóbbi tanév díjait kiemelve említem, hogy is-
kolánk három megyei és két országos cím birtokosává vált. 
Előbbi címben két tornászunk és egy atlétánk részesült, utób-
biban pedig két küzdősportot űző diák. A Gimnázium életében 
hagyomány a sport, ez megnyilvánul abban, hogy történeté-
nek bármely szakaszára tekintünk vissza, igaz az a megállapí-
tás: a kor színvonalától egy kicsit mindig jobb adottságokkal, 
infrastruktúrával bírt az átlagostól elvárhatónál. Példaként egy 
dolgot említenék a „sportlétesítményeink” múltjából:
A város talán legszebb épületét, parkját magáénak mondható 
„Besi” a 70-es évek végén gazdagabbá vált. A Városi Tanács 
695 négyzetméter területet adott a meglévő sportpálya bővíté-
séhez, mindezt térítésmentesen. Az 1976-79 között készült el 
a sportudvar és lelátó, kerítéssel ellátva. A város üzemeinek, a 
tanároknak és a diákoknak évekig tartó társadalmi munkáját 
siker koronázta, 1980-ban átadták a pályát. 
Egy pillanat a pálya múltjából

A szerencsés „élet-
út” itt remélhetőleg 
nem fejeződött be, 
hiszen az egykori 
korszerű, modern 
pálya elhasználó-
dott, „megörege-

dett”, így időszerűvé vált egy – a legújabb kor követel-
ményeinek megfelelő létesítmény megvalósítása. A jövő 
sporttehetségeinek a tervek szerint az alábbi atlétikai centrum 
biztosít majd reményteljes lehetőségeket. 
A Kisvárdai Atlétika Centrum látványképe
Köztudott, hogy bármely sportág területén eredményt elérni 
egyenlő a végtelen kitartással és a kudarcok elviselésének ké-
pességével, ugyanakkor meglátásom szerint társadalmunkban 
a siker szükségszerűen a kor színvonalának megfelelő körül-
mények és technikai háttér biztosításán is áll. Az atlétikai cent-
rum megnyitja diákjaink számára egy magasabb színvonalú, 
„profi” sportolás lehetőségét. 
Konkrét cél az 1990-es évek elején épült 36X24 m-es, nem 
szabványméretű tornaterem bővítése, melynek folytán szab-
ványméretűvé válik. Újdonságként említhető a téli hónapok 
edzéseit könnyítő, négysávos futópályával, 75 m2-es kondite-
remmel és távolugró gödörrel ellátott futófolyósó. A hatsávos, 
teljes felszereltségű atlétikai pálya nyolcsávos célegyenessel 
az atlétika sport számára biztosít korlátlan lehetőségeket. 
Természetesen teret nyer ez a versenyeztetés terén is, ami a 
fejlődésnek és a tehetségek kibontakozásának az alapja. E 
centrum otthont adhat számos olyan eseménynek – gondolok 
itt az általános iskolákat érintő diákolimpiai atlétikai verseny 

körzeti fordulójára –, amelyek évek óta más helyszíneken ke-
rülnek lebonyolításra. Újraéleszthető a gimnazisták számára 
versenyrutint biztosító körzeti verseny, amely jelen pillanat-
ban nem létezik. 
A jövőben reményeink szerint az V-VI. korcsoportos atléták-
nak nem csupán két verseny kerül megrendezésre évente, és 
nem fordul majd elő az sem, hogy a mindössze két versenyből 
az első rögtön a megyei döntő, ahol egyébként az országos 
döntőn való indulás joga a tét. A rutintalanságból eredő „alul 
teljesítés” így kiiktatásra kerül. 
Nem csupán az atlétika számára nyílnak meg végtelen táv-
latok, hanem valamennyi versenysport és természetesen a 
szabadidő sport műveléséhez is első osztályú feltételek állnak 
majd rendelkezésre. Egyetértésben dr. Koltai és dr. Takács né-
zetével én is azon a véleményen vagyok, hogy „… a testkultú-
ra az egyetemes emberi kultúra szerves része” a tudomány és 
a művészetek mellett éppúgy az emberiség szolgálatában áll. 
Ápolásáról gondoskodnunk kell, elsősorban nekünk, testneve-
lő tanároknak, edzőknek. A nyugati kultúrákban a testkultúra 
ápolásának egyik legfontosabb színtere az iskola. Azonban az 
újabb társadalmi elvárások új kihívások elé állítják iskolán-
kat, az itt tanítókat és tanulókat egyaránt. Az edzések hétről 
hétre ugyanabban az időpontban történő megvalósítása szinte 
lehetetlenségnek tűnik a tanulók délutáni – tanulmányaikkal 
összefüggő – elfoglaltságaik, a hely vagy az idő hiánya, vagy 
egyáltalán az időjárás viszontagságai miatt. Konkrét példával 
élve a heti 5 atlétika edzést minden egyes tanulónál csak úgy 
tudunk elvégezni, hogy a diákok az órarendi edzések közül 
csak azokra járnak, melyekre egyéb elfoglaltságaik mellett 
időt tudnak szakítani. A többit szabadidőben, illetve a kollé-
gisták a kollégiumi sportfoglalkozásokon önállóan végzik el. 
Az edzésterveket természetesen mindenkinek személyre sza-
bottan állítjuk össze, a balesetveszélyes feladatokat órarendi 
atlétika edzésen hajtják végre. Az önállóan végzett edzéseken 
is biztosított a – nem minden esetben szaktanári – felügye-
let. Ez így meglehetősen bonyolult, sokoldalú szervezést és 
előkészítést igényel, és nem is valósítható meg minden tehet-
séges diákunkkal. Jelentős könnyebbség az időbeosztás szem-
pontjából, ha adott egy olyan hely, ahol akár 21 óráig nyitva 
áll az ajtó, biztosított a kültéri világítás, ráadásul kedvezőtlen 
időjárási viszonyok esetén is fedett, fűtött helyiség áll rendel-
kezésre. 
Tervek a jövőre:
Az optimális körülmények nemcsak 
tanulóink tehetségének kibontakozá-
sát segítik, mivel ez az atlétikai cent-
rum nem csak a sprintereké, hosszú-
távfutóké, magas- és távolugróké és 
súlylökőké, hanem szolgálatában áll 
egy egész városnak, sőt térségnek is. 
Így biztosítja majd a profi sportágak-
ban a kondicionális felkészülést és 
alapozást.

A szerző:
testnevelés szakos tanár.

Jó tanulók - jó sportolók
– Célok, tervek, képzési tartalmak az atlétikai centrum 

hasznosítására –
Jónás Béla
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A konferencia résztvevői

Bíró Gábor Halász LászlóDr. Szilágyiné Pálkövi Mária

A „Tehetségekért” kitüntetettek 2016-ban

ECHA diplomások és oktatóik


