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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

Tartalomból:

“A Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Matehetsz nevében is köszöntjük Mönks professzort, 
a tehetségkutatás nagy nemzetközi tekintélyét…”

(Dr. Balogh László: Mit köszönhet Mönks professzornak a magyar tehetséggondozás?)
***

A 85 éves Franz J. Mönks elnök úr köszöntése

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2017 április 7-8-án 
megtartott konferenciájának ezúttal Kazincbarcika adott 
otthont. A rendező a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület fenntartásában működő Tompa Mihály Református 
Általános Iskola, a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
Kelet-Magyarországi Tagozata, a Debreceni Egyetem Pe-
dagógiai- Pszichológiai Tanszéke és a Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetsége volt. A konferenciára közel 
200 vendég érkezett az ország számos pontjáról. Kiemel-
ten fontos volt a rendezvény, hiszen a magyar tehetség-
gondozás vezető személyiségei itt köszöntötték Franz J. 
Mönks professzor urat 85. születésnapja alkalmából.

(Suga Lászlóné: 
ECHA - Diplomások Műhelye Kelet-magyarországi 

Tehetségfejlesztő Konferencia, 
Kazincbarcika)

Franz J. Mönks
***

Ezt követően az idei év legfiatalabb „Felfedezettje”, az alig 13 éves Kovács Viktor Sándor mutatkozott be a 
közönségnek. A sokoldalú fiatal tehetség, akit az ajánló intézmény Mezőkovácsháza polihisztoraként említ 

apályázatban, háláját fejezte ki pedagógusai számára, akik folyamatosan segítik és támogatják őt.
(Kárpát-medencei Tehetségnap – 2017.)

***
“…annál nagyobb küldetés, feladat és kiváltság nincs, minthogy egy gyermeket ahhoz segítsünk, hogy „ki-

nyíljon” benne az, ami néki adatott.”
(Csomós József Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke)

***
A Tompa Mihály Református Általános Iskolában, az alsó tagozatban és a felső tagozatban működő két 

különböző tehetséggondozó program egymásra épül, szerves egységet alkot. Az intézmény tehetséggondo-
zás iránt elkötelezett pedagógusai számára a legfontosabb feladat a komplex személyiségfejlesztés, amely a 

tehetségkibontakoztatás alappillére.
(Székelyné Amászta Enikő: Tehetséggondozás a Tompa Mihály Református Általános Iskolában)

***
Elsődleges feladat: a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben a gyerekek képes-

ségeitől függően lehetőség nyílik tehetségük gazdagítására külön foglalkozásokon is. A délelőtti tanítás az 
iskolai óratervvel összhangban folyik, délután azonban a tehetséggondozás funkcióját alapul véve speciális 

blokkokban dolgozunk.
(Sebestyénné Fülöp Éva: A tehetséggondozás 25 éve a mátészalkai Móriczban)
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Magyar Tehetséggondozó 
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Aktuális
A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság Elnöksége 2017. március 
1-én ülést tartott. Az értekezleten 
fontos napirendi pontok kerül-
tek megtárgyalásra. Első kérdés-
körként a MTT Alapszabályának 
módosításából fakadó új helyzet-
nek    - a Választmány megszűnése 
- az elemzése, a vezetési struktúra 
továbbfejlesztésének tennivalói 
kerültek terítékre.  Az Elnökség 
fontosnak látja a jövőbeli munka 
sikerének biztosításához az Elnök-
ség tagjai számának 11 főre történő 
emelését a májusi tisztújítás kere-
tében -a jelenlegi 6 fő helyett. A 
bővítést az indokolja, hogy a Vá-
lasztmány megszűnése után több 
munka hárul az Elnökségre, így 
szükség van a vezetőség megnöve-
kedett munkájában új munkameg-
osztás kialakítására. Második na-
pirendként a 2017.  évi Közgyűlés 
előkészítése került megtárgyalásra. 
A Közgyűlés napirendjére a követ-
kező határozat született: - A MTT 
2017. évi munkájáról elnökségi 
szakmai és gazdasági beszámoló,  
- Közhasznúsági jelentés megtár-
gyalása, -Tisztújítás. A Közgyűlés 
időpontja: 2017. május 20. (szom-
bat) 11 órai kezdet, helyszíne:Eu-
rópa 2000 Középiskola, 1143. 
Budapest, Gizella út 36. Harma-
dik kérdéskörként javaslat került 
terítékre tehetséggondozó intéz-
mények, más civil szervezetek stb. 
kiemelkedő munkájának elismeré-
se céljából odaítélhető „MTT El-

ismerő Oklevele” kitüntetés meg-
alapítására. Az Elismerő Oklevél 
odaítélésére vonatkozó Szabályza-
tot az Elnökség egyhangúlag elfo-
gadta, rövidesen olvasható lesz a 
MTT-Honlapon. Utolsó napirendi 
pontként tervet fogadott el az El-
nökség a Tehetség folyóirat indu-
lása 25. évfordulójának megün-
neplésére: 2018-ban   kiadvány és 
konferencia-rendezvény is lesz.  A 
közelmúlt eseményei közül külön 
említést érdemel a 2017. április 
7-8-án Kazincbarcikán megrende-
zett Kelet-Magyarországi Tehet-
ségfejlesztési Konferencia, ame-
lyet a Tompa Mihály Református 
Általános Iskola, a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság Kelet-Ma-
gyarországi Tagozata, a Debreceni 
Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai 
Tanszéke és a Magyar Tehetségse-
gítő Szervezetek Szövetsége közö-
sen szervezett meg. A rendezvény 
keretében történt Mönks profesz-
szornak a köszöntése a 85. szüle-
tésnapja alkalmából. A 200 szak-
ember részvételével lebonyolított 
nagysikerű konferenciáról külön 
beszámolóban olvashatnak az ér-
deklődők a Tehetség folyóirat ezen 
számában, valamint a Honlapun-
kon. (www.mateh.hu)

2017 április

Dr. Balogh László
elnök

Száz éve 
hunyt el

az irodalmi nagyságánál kevés-
sé becsült szegedi író, novellista, 
alkotói nevén Tömörkény István 
(sváb családi nevét – Steingassner - 
túlzottan németesnek találta a pub-
likáláshoz). Mint önéletrajzában 
írja, soha nem járt abban a város-
ban, ahol 1866-ban született, mivel 
a vasútállomás, aminek restijét a jó 
módú szegedi vendéglős apja bé-
relte, messze esett a várostól és két 
éves volt, amikor visszaköltöztek a 
Tisza mellé.  A piaristáknál tanult 
egy évet, majd amikor apja egy 
kölcsön miatt anyagilag megingott, 
Makóra költöztek, ahol a négy 
tanerős algimnáziumba járt. Ké-
sőbb több makói személy tünt fel 
az Alföld paraszti -és betyárvilágá-
nak jellegzetes alakjait megörökítő 
írásaiban. Az algimnáziumot egy 
év után ott kellett hagynia, mert a 
hat gyermekes apa nem tudta fizet-
ni a tandíjat, pedig diplomást akart 
nevelni fiából, de az még az érett-
ségit sem szerezhette meg. Gyógy-
szeréssegéd lett, majd a gyógysze-
részi oklevel után Kistelken állt 
munkába. Első írása 18 évesen 
jelent meg a Szegedi Hiradóban, 
ahol két év múlva - Gárdonyi Géza 
Aradra költöztével - újságíró lett, 
és ezzel megindult egy remek ívű 
írói pálya. Katonáskodott, megta-
nult szerbül és irodalmi szinten né-
metül, három év után őrmesterként 
szerelt le. Később több remek no-
vellát írt katonai időszakának em-
lékeiből. A szegedi neoklasszicista 
stílusú impozáns Kultúrpalotában 
(múzeum és a könyvtár működött 
benne) lett tisztviselő. Több tan-
folyamot elvégzett, majd 1904-tól 
haláláig az intézmény igazgatója 
lett. (Utóda egyetlen szakmunka-
társa, a 13 évvel fiatalabb Móra 
Ferenc lett.) Nagy munkát végzett, 
elődeinél és utódainál a legtöbbet 
tett a muzeumért: több ezer tár-
gyat gyűjtött, rendezte a 40 ezres 
könyvtárat, ásatásokat vezetett, s 
közben alkotta remek néprajzi és 
bölcs humorú írásait, amelyek 15 
kötetben jelentek meg. Krúdy Gyu-
la szerint a magyar Csehov volt, 
Móricz Zsigmond a “szögény em-
börök” barátjának nevezte. Jászai 
Mari és Görgey Artúr kedvenc író-
ja volt, Juhász Gyula pedig kötetet 
írt életéről. A Nyugat 1917. május 
1-jei számában Ady is búcsúztatta 
az április 24-én influenzában el-
hunyt művészt és tudóst:”…nem 
volt Tömörkénynek kíváncsibb, 
szeretőbb olvasója, mint én, sen-
ki.” Szeptemberben Ady is részt 
vett azon a szegedi rendezvényen, 
ahol Tömörkényre emlékeztek és 
tiszteletére versét olvasta fel.

„Tehetséges gyerekek nagyjából egyenletesen elosztva 
születnek a társadalomban, de jelenleg csak egy kis 
részüknek van esélye arra, hogy egyáltalán bárkinek 
eszébe jusson a környezetükben, 
hogy ők tehetségesek.” 

(Lovász László matematikus egyetemi tanár, az MTA elnöke.)
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Mit köszönhet Mönks professzornak a 
magyar tehetséggondozás?

- A 85 éves F.J. Mönks elnök úr köszöntése -

A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság és a Matehetsz nevében is 
köszöntjük Mönks professzort, a 
tehetségkutatás nagy nemzetközi 
tekintélyét, az 1987-ben megala-
kult European Council for High 
Ability örökös tiszteletbeli elnökét 
nyolcvanötödik születésnapja al-
kalmából!   

Mönks professzor, aki az 1987-ben 
megalakult European Council for  
High Ability-nek 12 éven át elnök 
vezetője 30 éve intenzíven támo-
gatja  a magyar tehetséggondozás 
ügyét, s ugyanakkor világszerte vi-
szi  jó hírét a magyar tehetséggon-
dozás értékeinek. A kezdeti idők-
ben támogatása elsősorban abban 
nyilvánult meg, hogy biztosította a 
magyarok számára a tehetséggon-
dozás nemzetközi fórumaihoz való 
csatalakozás lehetőségét, megnyit-
va ezzel az utat, hogy tájékozód-
junk a nyolcvanas évek második 
felétől a tehetséggondozás világ-
szerte elterjedőben levő újtípusú 
elméleteiről, gyakorlati módszere-
iről. Kiemelkedő jelentőségű volt, 
hogy már az ECHA megalakulása-
kor bekerült magyar tag a vezető-
ségbe Gefferth Éva személyében, 
majd őt követte ebben a funkcióban 
Herskovits Mária, később pedig 
Balogh László. Ezen szakembe-
reknek a tehetséggondozás  euró-
pai vérkeringésébe való bevoná-
sában is meghatározó szerepe volt 
Mönks professzornak, s a több év-
tizedes  szakmai együttműködés is  
hozzájárult ahhoz, hogy 2012-ben  
az ECHA elnökévé a jeles magyar 
tehetségkutatót, Csermely Péter 
professzort választották, aki immá-
ron második periódusban tölti be 
e funkciót. E közös munka révén 
1987-től folyamatosan közvetlen 
információkat szerezhettünk arról, 
hogy mit is jelent pszichológiai 
és pedagógiai szempontból a kor-
szerű tehetséggondozás. Ez a tá-
jékozódás nagyon ráfért a magyar 
szakemberekre, hiszen a második 
világháborút követő évtizedek-
ben Magyarországon jelentősen 

megtorpant a tehetséggondozás 
- elsősorban társadalompolitikai 
okokból következően.  Természe-
tesen Mönks Professzor nemcsak 
néhány kivételezett szakembernek 
biztosította a külföldi tanulás, ta-
pasztalatszerzés lehetőségét, je-
lentős erőfeszítéseket tett, hogy 
minél nagyobb létszámban vegye-
nek részt az ECHA-Konferenci-
ákon, ehhez anyagi támogatást is 
biztosított. Így alakult ki, hogy a 
magyarok a 90-es években és az 
ezredfordulón a nemzetek összeha-
sonlításában mindig az egyik leg-
nagyobb létszámmal képviseltették 
magukat ezeken a konferenciákon, 
szép számmal tartva előadásokat is 
a hazai kutatásokról és gyakorlati 
programokról. 

A magyar szakemberek ECHA-
ban való közreműködésnek már 
a kezdet kezdetén kézzelfogha-
tó szervezeti eredménye is volt: 
1987-ben megalakult az ECHA 
Magyarországi Tagozata, összeto-
borozva a hazai szakembereit a 
tehetséggondozásnak, majd ebből 
1989-ben kinőve létrejött a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság, amely 
azóta is jelentős szerepet vállal a 
hazai tehetséggondozás korszerű 
formáinak elterjesztésében. Min-
dennek az lett az eredménye, hogy 
a kilencvenes évek közepétől je-
lentősen gazdagodtak az iskolai 
tehetséggondozás formái hazánk-
ban, s folyamatos nemzetközi 
együttműködés is kialakult ennek 
hátterében. Egyre több  iskola vett 
részt nemzetközi együttműködés-
ben /COMENIUS-HOBE Prog-
ram, COMENIUS-BEGA Program 
/ más európai országok iskoláival, 
keresve a tehetséggondozás haté-
kony formáit. Ezen kapcsolatok 
kialakításában is meghatározó 
szerepe volt Mönks Professzor-
nak. Amíg a második világháborút 
követő évtizedekben szinte egyál-
talán nem lehetett találni gazda-
gítási formákat a magyar iskolák-
ban, nem is beszélve a komplex 
tehetségfejlesztő programokról, 

addig a kilencvenes évek köze-
pétől - köszönhetően elsősorban 
Mönks professzor  sokrétű segítő 
munkájának - egyre több korszerű 
módszer jelent meg Magyarorszá-
gon is a tehetségek felismerésére 
és fejlesztésére.   Mönks Profesz-
szor ECHA-elnökké választásá-
tól kezdve (1992 óta) a gyakorlati 
tehetséggondozás magyarországi 
fejlesztésében közvetlenül is részt 
vállalt: évi 3-4 alkalommal utazva 
Magyarországra, sok konferencián 
tartott szép számmal előadást, s 
személyes konzultációkkal is vál-
lalt szerepet sok településen, illetve 
iskolában, újabban Tehetségpon-
tokban is. Az ECHA támogatásával 
nagy nemzetközi konferenciákat is 
szervezett hazánkban. Az európai 
tehetséggondozás fejlődése szem-
pontjából is kiemelkedő volt két 
rendezvény ezek közül: 1990-ben 
ECHA második nemzetközi kon-
ferenciája Budapesten, valamint 
2000-ben az ECHA hetedik nem-
zetközi konferenciája a Debreceni 
Egyetemen.   A tehetséggondozás 
gyakorlatának fejlesztését szolgáló 
tanulmányai, könyvei a 90-es évek 
elejétől nagy számban jelentek 
meg hazánkban, két monográfiáját 
külön is ki kell emelnünk: Fejlő-
déslélektan, URBIS Kiadó, 2004. 
„Ha tehetséges a gyerek...”, Géni-
usz Könyvek, 2011.  Ezen elmé-
leti alapozás nélkül ma nem lenne 
nemzetközileg is elismert szinten a 
magyar tehetséggondozás!

Mönks professzornak a tehet-
ségfejlesztő pedagógusok magyar-
országi továbbképzési formáinak 
megteremtésében is kiemelkedő 
szerepe volt. Hazánkban a peda-
gógusok a képzésükben a 90-es 
évek elejéig nem kaptak megfelelő 
felkészítést a speciális tehetség-
fejlesztő munkához. Ugyanakkor 
a nyolcvanas években a tehetség-
gondozás Magyarországon is a 
szakmai érdeklődés középpontjába 
került, s ez növelte a pedagógusok 
igényét az ilyen típusú speciális 
felkészítésre.  
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A speciális felkészítés hiánya 
egész Európában problémát oko-
zott, ezért az ECHA a gyakorlati 
fejlesztő munka színvonalának 
emelése érdekében kidolgozott egy 
posztgraduális képzési programot 
a pedagógusok számára. 1994-ben 
alapították meg az ECHA-Diplo-
ma képzési programot a hollandiai 
Nijmegeni Egyetemen. Az Intézet 
igazgatója F. J. Mönks profesz-
szor volt hosszú éveken át, aki e 
posztgraduális képzési program 
magyarországi felhasználásához 
hozzájárult, s felajánlotta a köz-
vetlen segítséget is az itteni kép-
zés kidolgozásához, megvalósí-
tásához.  Ennek eredményeként 
– a képző szakemberek országos 
összefogásával, közös munká-
juk eredményeként - a Debreceni 
Egyetemen a „tehetségfejlesztési 
szakértő” szakirányú képzés elin-
dult 1997-ben, majd 1999-ben a 
pedagógus szakvizsga program is 
megvalósult a tehetség-témakör-
ben is. Ennek keretében a szakem-
berek négy féléves posztgraduális 
képzésben kapnak speciális infor-
mációkat, gyakorlati módszereket 
a hatékony tehetséggondozó mun-
kához. Ma már több magyarorszá-
gi felsőoktatási intézményben is 
folyik ez a posztgraduális képzés:  
pl. ELTE, Egri Egyetem, Miskolci 
Egyetem, Pécsi Tudományegye-
tem Nyugat-Magyarországi Egye-
tem, Szarvasi Főiskolai  Kar stb. 
A Nijmegeni Egyetemmel kötött 
együttműködési szerződés alapján, 
a Debreceni Egyetemen végzett 
szakértők megkapják a Nijmegeni 
Egyetem diplomáját  is: „European 
Advanced Diploma in Educating 
in Gifted”.

 

  A magyarországi tehetségkuta-
tás újraélesztésében is jelentős 
szerepet vállalt Mönks profesz-
szor: tartalmi támpontokat adott a 
Debreceni Egyetem pszichológiai 
PhD-programja „tehetségkutatás” 
alprogramjának kidolgozásához 
1993-ban. Kurzusokat is tartott 
éveken át ennek keretében, s a Nij-
megeni Egyetemre szóló ösztöndí-
jakkal támogatta a PhD-s hallga-
tók szakmai kibontakozását: több 
doktorandus volt több hetes ösz-
töndíjjal Nijmegenben, egy deb-
receni tanszéki munkatárs pedig 
ott szerezte PhD fokozatát három 
éves ösztöndíj keretében. Szakmai 
tanácsaival segítette a disszertáci-
ók elkészítését, jelenleg már több 
mint 20 értekezés került megvé-
désre Mönks professzor szellemi 
tőkéjére építve a Debreceni Egye-
temen a tehetség-témakörben. 
 
        Hosszú oldalakon lehetne még 
tovább  sorolni Mönks Professzor 
érdemeit a magyarországi tehet-
séggondozás fejlesztésében, de 
már a fentiek alapján is megálla-
pítható, hogy az ő segítsége nélkül 
nem tartana ott a hazai tehetség-
gondozás gyakorlata, ahol ma tart. 
Két évtizedes támogató munkáját 
Magyarországon az alábbi kitün-
tetésekkel ismerték el, ezek is mu-
tatják nagy tekintélyét és megbe-
csültségét a hazai tehetségfejlesztő 
szakemberek körében: „Kelemen 
László Díj” - Debreceni Egyetem, 
2000 „Tehetségekért Díj” - Magyar 
Tehetséggondozó Társaság, 2009., 
„Tehetség Szolgálatáért Életmű-
díj” kitüntetés - Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács, 2012.

     Ezen írásunkkal is köszönjük a 
85 éves Mönks Professzornak azt 
a segítséget, amit a magyar tehet-
séggondozás felvirágoztatásában 
nyújtott az elmúlt három évtized-
ben. Kérjük és reméljük még soká-
ig tartó személyes támogató mun-
káját, Isten éltesse sokáig!

2017. április

Dr. Balogh László
az MTT elnöke 
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Kárpát-medencei Tehetségnap
2017

2017. március 25-én került meg-
rendezésre a tavaszi Kárpát-me-
dencei Tehetségnap a budapesti 
Szent Margit Gimnáziumban. 
A Magyar Tehetségsegítő Szer-
vezetek Szövetsége (Matehetsz) 
hagyományos éves díjátadó ün-
nepségén kihirdették a „Felfede-
zettjeink” című pályázat nyerte-
seit, átadták a „Magyar Tehetség 
Nagykövete” címeket, valamint a 
Tehetségek Szolgálatáért életmű- 
és éves díjakat.

Az immár nyolcadik alkalommal 
megrendezett Kárpát-medencei 
Tehetségnapot Bartók Béla szü-
letésnapjára emlékezve „A kilenc 
csodaszarvas” című mű hangfelvé-
tele nyitotta meg, melyet Herczegh 
Anitának, a köztársasági elnök fe-
leségének köszöntő levele követett. 
A Matehetsz létrehozása a magyar 
tehetséggondozás számára már 
több mint 10 esztendeje a legjobb 
gondolatnak bizonyult – írta kö-
szöntő soraiban Herczegh Anita.
 
Bajor Péter, a Szövetség ügyveze-
tő elnöke, a rendezvény moderáto-
ra, ezután Dr. Szvathné Dr. Szalay 
Mártát, az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő tehetségpályázatokért 
felelős igazgatóját kérte fel köszön-
tő szavakra, aki Novák Katalin, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
család- és ifjúságügyért, valamint 
nemzetközi ügyekért felelős állam-
titkár képviseletében üdvözölte a 
jelenlévőket.
  
Beszédében kiemelte a Nemzeti 
Tehetség Program 2017 márciusá-
ban meghirdetett pályázatait, to-
vábbá a Nemzet Fiatal Tehetsége-
inek nyílt ösztöndíj pályázatát. A 
magyar kormány elkötelezett azon 
szakemberek támogatásában, akik 
a fiatal tehetségek életútjait hivatot-
tak segíteni – mondta az igazgató 
asszony.A tehetséggondozás fősze-
replői és fő célcsoportja a fiatalok, 
az ő előmenetelüket hivatott támo-
gatni a „Felfedezettjeink” ösztön-
díjpályázat. A felhívásra minden 
évben a Matehetsz tehetséghálóza-
tának intézményei (idén közel 1500 
tehetségpont és mintegy 70 tehet-
ségsegítő tanács), a Nemzeti Te-
hetségsegítő Tanács (NTT) 51 tagja 

és a Matehetsz 38 tagszervezete 
nyújthatnak be ajánlást. A pályázat-
ra 5 és 25 év közötti, kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó fiatalok jelent-
kezhetnek az intézmények munka-
társainak ajánlásával. Idén hárman 
vehették át a „Felfedezettjeink 
2017” pályázatának fődíját, amely 
fejenként 200 ezer forint ösztöndíj-
jal is együtt jár: Wendler Enikő 17 
éves győri, Szögi Roland 16 éves 
zentai és Nikolényi Gergő 20 éves 
szegedi diákok. További nyolc diák 
részesült a „Felfedezettjeink” ösz-
töndíjpályázat különdíjában: Ka-
tona Tamás (26 éves, Debrecen), 
Stenczel Tamás Károly (19 éves, 
Budapest), Almási Ferenc (21 éves 
Orosháza), Filipcsuk Péter Gusztáv 
(19 éves, Budapest), Tóth Péter (17 
éves, Mátészalka), Mohai Viola (13 
éves, Pécs), Kovács Viktor Sándor 
(12 éves, Orosháza), Juhász Dorka 
(18 éves, Pécs). Szentgyörgyváry 
Albert (18 éves, Siklós) és Batta 
Gergő (18 éves, Miskolc) pedig a 
Felfedezettjeink pályázat Prezi kü-
löndíjasa let.

Az átadás után rövid beszédében 
elmondta: közösen, töretlen erővel 
segítjük és támogatjuk a fiatalokat, 
akik a nemzet jövőjét jelentik. Az 
Aegon Művészeti Díj alapítója az 
Aegon Magyarország már 2013 
óta a Felfedezettjeink felhívás ke-
retében hirdeti meg középiskolá-
sok számára „Magamra ismerek” 
címmel irodalmi pályázatát. A pá-
lyázatban az adott év Aegon Mű-
vészeti Díjáért versenyben lévő 10 
kortárs műve alapján várják az ifjú 
alkotók ezekre rezonáló esszéit. 
Idén Ujlaki Anna, az ELTE Rad-
nóti Miklós Gyakorló Gimnázium 
11. évfolyamos diákja Dragomán 
György Oroszlánkórus művére írt 
esszéjével nyerte el a fődíjat. Ezt 
követően az idei év legfiatalabb 
„Felfedezettje”, az alig 13 éves Ko-
vács Viktor Sándor mutatkozott be 
a közönségnek. A sokoldalú fiatal 
tehetség, akit az ajánló intézmény 
Mezőkovácsháza polihisztoraként 
említ a pályázatban, háláját fejezte 
ki pedagógusai számára, akik fo-
lyamatosan segítik és támogatják 
őt. 

A fiataloknak járó okleveleket Benkő Vilmos, a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács elnöke adta át
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A „Magyar Tehetség Nagyköve-
te” cím fontos szolgálat és feladat, 
melynek célja, hogy segítsenek 
megteremteni és fenntartani a te-
hetségbarát társadalom és a tehet-
séggondozás, mint közös, nemzeti 
ügy üzenetét. Olyan elismert, saját 
szakterületükön sikeres kiválósá-
gok kapnak felkérést, akik eddigi 
tevékenységükkel, példás életvite-
lükkel méltán képviselik a tehet-
ségsegítés fontosságát. Dr. Sulyok 
Katalin – a Tehetségnagykövet-vá-
lasztó Tanács elnöke mutatta be az 
idei nagyköveteket. 

A tehetségek kibontakoztatásá-
hoz elkötelezett szakemberekre 
van szükség. Ezen szakemberek 
elismerését fejezi ki a Tehetségek 
Szolgálatáért díj, amelyet idén is 
éves, életmű- és közösségi díj ka-
tegóriában adtak át. Tehetségek 
Szolgálatáért életműdíjat kapott: 
Lenczné Vrbovszki Judit, Dr. Sza-
bó Istvánné és Juhász András. A 
Tehetségek Szolgálatáért éves dí-

A három évre szóló megbízatást Vásáry Tamás Kossuth-díjas magyar zongoraművész és karmester, Kulcsár 
Győző négyszeres olimpiai bajnok vívó, mesteredző, valamint Al Ghaoui Hesna riporter, külpolitikai újságíró 

vette át

A Tehetség Nagykövetek bemutatása és felkérése után Wendler Enikő ifjú zenei tehetség fuvola előadását 
hallgathattuk meg
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jat kapott Fuszek Csilla és Bokor 
Ildikó. A Tehetségek Szolgálatáért 
közösségi díjat idén Sárdi Péter és 
a Kaposvár-Somogy Megyei Te-
hetségsegítő Tanács kapta meg. Az 
elismerést kifejező díjakat Szendrő 
Péter professzor, a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács alelnöke, a Kitün-
tetési Bizottság elnöke adta át.
 
A Tehetségek Szolgálatáért díjak 
átadását egy újabb fiatal tehetség 
bemutatkozó előadása követte. Ka-
tona Tamás informatikus, egy olyan 
alkalmazást mutatott be, mely a be-
tegek, betegségek szimulálásával 
az orvostanhallgatók tanulmányait 
hivatott segíteni. Tamás az elisme-
réssel járó ösztöndíjat felajánlotta 
a Szent Panteleimon Alapítvány 
számára, amely minden évben egy-
hetes, ingyenes nyári tábort szervez 
enyhe és középsúlyos értelmi fo-
gyatékkal élő emberek számára.
Ezután a csibésztúra online képes-
ségfejlesztő játékának ismertetésé-
re került sor. A tehetséggondozás 
egy hungarikum – kezdte a játék is-
mertetést dr. Révész Görgy, a Pécsi 
Tudományegyetem habilitált egye-
temi docense. 

A csibésztúra célja, hogy egy olyan 
felületet biztosítson a „digitális 
bennszülötteknek”, ahol érdeklő-
désük szerint örömmel gyakorol-
hatnak és játékos formában fej-
leszthetik kognitív képességeiket. 
A fejlesztés egy olyan eszközt ad a 
fiatalok számára, amely nem csak 
a játék örömét adja meg, hanem 
azonnali visszajelzéssel is segíti 
őket a fejlődésben, a kihívás és a 
szórakozás egyszerre valósul meg. 
2017 áprilisában új feladatokkal, 
egyéni képességprofil kialakításá-
val együtt indul el a Csibésztúra 
Bajnokság, melyet a tehetségháló-
zatban is közzéteszünk.
 
Szántó Judit, a Nemzeti Tehetség-
pont igazgatója ismertette a 2016 
őszi Tehetségpont akkreditációk 
eredményeit, majd az oklevelek át-
adására is sor került. Ezúttal 78 in-
tézmény vehette át az „akkreditált”, 
illetve az „akkreditált kiváló tehet-
ségpont” táblát, amely intézményi 
szintű elismerése a magas szín-
vonalon végzett tehetségfejlesztő 
munkának. Bajor Péter kiemelte, 
hogy az elmúlt hetekben sikeresen 
regisztrált az 1500. Tehetségpont is. 

Az okleveleket dr. Balogh László, a 
Matehetsz elnöke adta át.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
és a Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége nemrég ünnepelte 
fennállásának tízéves jubileumát.  
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
és a Szövetség jelentős eredmé-
nyeket könyvelhet el a Kárpát-me-
dencei magyar tehetséggondozás 
elméletének és gyakorlatának ki-
dolgozásában, az Országgyűlés 
által 2008-ban konszenzussal elfo-
gadott Nemzeti Tehetség Program 
megvalósításában, az európai tehet-
séggondozás fejlődésére gyakorolt 
hatásában. A szombati rendezvé-
nyen résztvevők megkapták a Ma-
tehetsz elmúlt 10 évét összefoglaló 
kiadványát is.

A tehetségnap délutánján a Magyar 
Templeton Program szakmai záró 
konferenciájára hívták meg a jelen 
lévő szakembereket, pedagóguso-
kat, érdeklődőket.

A Kárpát-medencei Tehetségnap a 
Tehetségek Magyarországa EFOP 
3.2.1-15-2016-00001 című kiemelt 
projekt biztosította forrásból, a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége szervezésében valósult 
meg. 

Forrás: tehetseg.hu

„Jó tanács egy pedagó-
gusnak: sose feledd, hogy 
a tanítványaid jó része 
tehetségesebb, mint te vagy.” 

(Kopátsy Sándor író, közgazdász)
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ECHA - Diplomások Műhelye
Kelet-magyarországi Tehetségfejlesztő Konferencia, Kazincbarcika

Suga Lászlóné
A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság 2017. április 7-8-án megtartott 
konferenciájának ezúttal Kazinc-
barcika adott otthont. A rendező a 
Tiszáninneni Református Egyházke-
rület fenntartásában működő Tom-
pa Mihály Református Általános 
Iskola, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság Kelet-Magyarországi Ta-
gozata, a Debreceni Egyetem Peda-
gógiai- Pszichológiai Tanszéke és a 
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetsége  (MATEHETSZ) volt. 
A konferenciára közel 200 vendég 
érkezett az ország számos pontjáról. 
Kiemelten fontos volt a rendezvény, 
hiszen a magyar tehetséggondozás 
vezető személyiségei itt köszöntöt-
ték Franz J. Mönks professzor urat 
85. születésnapja alkalmából.

Elsőként Főtiszteletű Csomós 
József a TiszáninneniReformá-
tus Egyházkerület püspöke igei 
köszöntőjében arról beszélt, hogy 
annál nagyobb küldetés, feladat és 
kiváltság nincs, minthogy egy gyer-

meket ahhoz segítsünk, hogy „ki-
nyíljon” benne az, ami néki adatott. 
Sok erőt, bölcsességet és leginkább 
Isten előtti alázatot kívánt, hogy a 
tehetséget, ami Isten ajándéka meg-
találjuk.
 
Köszöntötte a megjelenteket Deme-
ter Zoltán országgyűlési képviselő 
úr.  

Kiemelte, hogy a magyar nemzet 
nemcsak ennek az országnak, de Eu-
rópának és a világnak is adott már 
sok-sok tehetséges embert, olyano-
kat, akiknek a nevét szinte mind-
annyian ismerjük. A tehetségek ott 
vannak a felnövekvő generációkban 
is. Jutalma van azoknak, akik meg-
becsülik a talentumaikat, az Istentől 
kapott tehetségüket, közös felelős-
ségünk, hogy ezek a tehetségek ne 
vesszenek el.

Kazincbarcika város önkormányzata 
nevében Szitka Péter polgármes-
ter úr nagy tisztelettel köszöntötte 
a megjelent vendégeket. Véleménye 

szerint egy önkormányzati vezető-
nek, ha hosszabb távon gondolko-
dik, akkor két dolgot kell szem előtt 
tartania. Az egyik, a kultúra és a mű-
vészet iránti elkötelezettség és an-
nak támogatása. A másikaz oktatás, 
a tehetséggondozás és -fejlesztés. 
Polgármester úr fontosnak tartja a fi-
atal tehetségek felfedezését, nevelé-
sét, s büszkeséggel töltötte el, hogy 
e konferenciának Kazincbarcika ad 
otthont.
 
A konferenciát Ábrám Tibor, a Zsi-
nat világi alelnöke, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület fő-
gondnoka nyitotta meg. Vannak ki-
vételezett nemzedékek, olyan nem-
zedékek, akik Istentől valamilyen 
területen és valamilyen formában 

többet kapnak. Ma is elvitathatat-
lan a nevelő felelőssége és szerepe 
a tehetséggondozásban. A Magyar-
országi Református Egyház kezde-
tektől fogva elkötelezett az intézmé-
nyes nevelés és a tehetséggondozás 
iránt. Megköszönte a magyarországi 
a Kárpát- medencei és az európai 
tehetséggondozás vezetőinek, hogy 
a helyszínválasztással megtisztelték 
a Magyarországi Református Egy-
házat, a Tiszáninneni Református 
Egyházkerületet, és a kazincbarcikai 
kiváló intézményt a Tompa Mihály 
Református Általános Iskolát. Ez azt 
jelzi, hogy a tehetséggondozás veze-
tői értékelték azokat azt eredményt, 
ami a Magyarországi Református 
Egyház a tehetséggondozásban 
megvalósít ezekben az években. Azt 
kívánta, hogy jelentsen a konferen-
cia, szakmai, kapcsolati és belső lel-
ki megerősödést a tehetséggondozás 
ügye iránt.

Csermely Péter akadémikus, az 
ECHA (Európai Tehetségtanács) 
elnöke előadásában elmondta, hogy 
a tehetséggondozás hálózatokba 
való szerveződésének nagyon-nagy 
ereje van. A hálózatok azért hasz-
nosak, mert segítenek a kiváló gya-

korlatokat megtanulni. Professzor úr 
felhívta a konferencián résztvevők 
figyelmét arra, hogy bizonyára szá-
mos kiváló gyakorlatot képviselő 
ember ül most itt a teremben. Ké-
rem! –mondta - Azokkal beszélges-
senek, akiket nem ismernek, akik a 
terem másik csücskében ülnek, mert 
tőlük kölcsönösen valami olyat ta-
nulhatnak, amit még eddig nem biz-
tos, hogy sikerült elsajátítaniuk.
 
Kifejtette, hogy a hálózatok közös-
ségi szeretettel bátorítást adnak az 
embernek a mindennapok gondja-
iban. Sosem szabad megfeledkez-
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Prof. F. J. Mönks, a European 
CouncilForHighAbilities örökös 

elnöke

nünk arról, hogy tehetségeinknek 
ne csak tudást, hanem erkölcsi pél-
dát is adjunk. A tehetséggondozás 
két központi, de sokszor elhanya-
golt elemére hívta fel professzor úr 
a figyelmet: az egyik a társadalmi 
hasznosság igénye, a másik pedig 
a bölcsesség felé vezető út gyakor-
lása és megszerettetése.Nem abban 
van az igazi bölcsesség, hogy kitalál 
valamit az ember, és azt keresztül-
viszi mindenáron; az igazi bölcses-
ség abban rejlik, ahogyan az ember 
megérzi azt az irányt, ahová a világ 
menni akar és megérzi azt a sebes-
séget is, ahogyan abba az irányba 
éppen akkor menni lehet. A tehet-
séggondozás , ahogy Sólyom László 
akkori köztársasági elnök mondta a 
II. országos tehetségnapon: „A jóra-
valóság megtestesülése”. Ezt a jóra-
valóságot, embertársaink szeretetét 
kell átadni a tehetséges fiataloknak, 
mert az ő kezükben van e század 
kivételesen új problémáira adható 
válaszoknak a többsége. Tegyünk 
azért, hogy ezek válaszok az egész 
emberiség számára is hasznosak le-
gyenek! Zárásként Franz J. Mönks 
professzor urat köszöntötte 85. szü-
letésnapja alkalmából.

Dr. Balogh László, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság és a MA-
TEHETSZ elnöke: „Mit köszönhet 
Mönks professzornak a magyar te-
hetséggondozás?” címmel tartotta 

meg előadását. Beszámolt a kapcso-
lat kezdeteiről, hogy az milyen nagy 
pezsdülést hozott az magyar tehet-
séggondozásban.Kiemelte azokat a 
területeket, amelyekben segítséget 
nyújtott Mönks professzor úr:A te-
hetséggondozás korszerű elméleti 
megalapozását, a tehetségfejlesztés 
gyakorlatának segítését, az egyete-
mi posztgraduális szakember-kép-
zés indítását, tehetségkutatásokat, és 
nem utolsó sorban a tehetséggondo-
zás magyar értékeinek terjesztését 
világszerte. 
 
Sok tanulmánya is megjelent ma-
gyarul Mönks Professzornak, 
amelyből két monográfiáját külön 

is ki kell emelni: - Fejlődéslélektan, 
2004.,- „Ha tehetséges a gyerek...”, 
Géniusz Könyvek, 2011.Mönks 
Professzor nemzetközi jelentősé-
ge a tehetségkutatás fejlesztésében 
mindannyiunk számára közismert. 
Méltán tekintjük Magyarországon 
Mönks professzortaz elmúlt harminc 
évben a tehetséggondozás fejleszté-
sének legfőbb külföldi segítőjének, 
mentorának.Két évtizedes támogató 
munkáját Magyarországon az alábbi 
kitüntetésekkel ismerték el: - „Kele-
men László Díj” - Debreceni Egye-
tem, 2000.,  - „Tehetségekért Díj” 
- Magyar  Tehetséggondozó   Társa-
ság, 2009.,  - „Tehetség Szolgálatá-
ért Életműdíj” kitüntetés – Nemzeti  
Tehetségsegítő Tanács, 2012. Dr. 
Balogh László a méltatás befejez-
tével köszöntötte Franz J. Mönks 
professzor urat, 85. születésnapja 
alkalmából aki előadásában

 

“A Betts-féle Autonóm Tanulói Mo-
dell lehetőségei a tehetséggondo-
zásban” szólt.
Az előadás első részéből megismer-
hettük az autonóm tanuló legfonto-
sabb tulajdonságainak öt dimenzi-
óját, amelyek közül részletesebben 
hallhattunk az egyéni fejlődés di-
menziójáról. Megtudtuk, hogy a 
tanulói modell célja a tehetséges 
tanulók szociális és emocionális 
szükségleteinek kielégítése mellett 
az, hogy serkentsük felelősségválla-
lásukat és önállóságra törekvésüket.  
A modell elsődleges feladata lehe-
tővé tenni a tanulók számára, hogy 
figyelmet fordítsanak önmagukra, 
részt vegyenek minél több gazda-
gító gyakorlatban, s olyan foglalko-
zásokon, ahol vitás kérdésekről van 
szó.A második részben megismer-
hettük a tanulói modell kidolgozóját, 
George Bettst, az Észak-Coloradoi 
Egyetem nyugalmazott professzora, 
valamint a Tehetséges Gyermekek 
Nemzeti Társaságának az elnöke az 
Egyesült Államokban. Alapos és él-
ményszerű beszámolót hallhattunk 
– képekkel illusztrálva – a két pro-

fesszor találkozásáról, s egymásra 
gyakorolt hatásáról. Mönks profesz-
szor szerint Betts beszélt először ar-
ról, hogy a tanulóknak nem csupán 
fejük, testük, hanem szívük és lel-
kük is van. Az új fogalmak kialakí-
tása, a tudás, a gondolkodás és a ta-
nulási készségek fejlesztése mellett 
tehát arra is törekednünk kell, hogy 
interperszonális képességeket is el-
sajátítsanak, teljes személyiségük 
fejlődjön, pozitív énképük alakuljon 
ki, s pozitívan forduljanak saját ké-
pességeik felé. Professzor úr szerint 
nagy előnye a modellnek az is, hogy 
gyakorlati tanácsokat ad a pedagó-
gusoknak.
Professzor úr szerint a Betts-féle 
Autonóm Tanulói Modell legfon-
tosabb célja, hogy a tehetséges fia-
talokban kialakuljon a motiváció, a 
szenvedély bizonyos területek és a 
tanulás iránt, hogy felelősségteljes, 
kreatív és önállóan is tanulni tudó 
és akaró személyekké fejlődjenek, 
akik egész életük során fontosnak 
tartják majd a tanulást, a továbbfej-
lődést.

Bajor Péter, a Magyar Tehetségse-
gítő Szervezetek Szövetsége ügy-
vezető elnöke: „Tehetségsegítés 
hálózatokban” c. előadásában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy milyen 
célokat, feladatokat tűzzünk ki ma-
gunk elé: Célunk, hogy a tehetséges 

fiatalok érdekében: egyre sűrűbbre 
szőjük a komplex társadalmi tehet-
séghálózatot. E mellett ösztönöz-
zük a tehetséget felismerő és segítő 
komplex rendszert! Törekedjünk 
arra, hogy jó minőségű kapcsola-
tok alakuljanak ki! Bátran használ-
juk a sokféleséget! Ösztönözzük a 
programokban, projektekben való 
együttműködést! 
 
Bajor Péter előadása során idézte 
Csermely Péter gondolatait: „Há-
lózatot mindenki épít, akár akar, 
akár nem. Messze nem mindegy 
azonban, hogy milyet.A személyes 
kapcsolati hálónk sokkal inkább 
meghatározza az egyéni és nemzeti 
sorsunkat, semmint azt hinnénk.” 
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Dr. Polonkai Mária, a Magyar Te-
hetséggondozó Társaság és a MA-
TEHETSZ alelnöke az előző előa-
dáshoz kapcsolódva mutatta be A 
Tehetségek Magyarországa Projekt” 
szakmai tartalmát. A projekt részét 

képezi többek között a tehetség-
szűrés - azonosítás rendszereinek, 
komplex eszközeinek fejlesztése és 
a tehetségfejlesztést célzó kutatások 
támogatása és jó gyakorlatok azo-
nosítása. Fontos pont a tutor szol-
gáltatás kialakítása, a tehetségek 
támogatása is. A tutorálás a kiemel-
kedő képességű fiatal tehetségének 
kibontakozását segítő, készségek, 
képességek fejlesztését szolgáló sa-
játos segítő tevékenység. A tutorok 
egyéni fejlesztési program alapján 
foglalkoznak a tehetséges fiatalok-
kal, kapcsolatot tartanak, hálózatot 
alkotnak és a tutoráltakat ebben a 
hálózatban segítik és irányítják.

Ábrám Tibor főgondnok, a Zsi-
nat világi alelnöke: A Magyaror-
szági Református Egyház közneve-
lési intézményrendszer fejlesztési 
stratégiája” c. előadásában feltette 
a kérdést: Miért van szükség intéz-
ményrendszer-fejlesztési stratégiá-
ra? A kérdésre válaszolva kifejtette, 
hogy azegyház Kárpát-medencei re-
formátus oktatási rendszerben gon-
dolkodik. Tíz egyházkerület műkö-
dik együtt ebben a rendszerben. A 
Kárpát-medencében ma 400 helyen 
valósul megreformátus nevelés. 
Azért szükséges stratégiában gon-
dolkodni, mert az intézményrend-
szert szeretnék minél hatékonyab-
ban működtetni.  
Mindegyik intézmény törekszik 
minél jobb lenni, megtalálni saját 
küldetését. Néha belefárad, néha új 
lendületet kap, keresi a távlatokat, 
és a stratégia ebben szeretne nekik 
segíteni. Végezetül Ábrám Tibor 
köszönetet mondott azoknak, akik 
nemzeti szinten vagy globálisan fel-
karolják a tehetséggondozás ügyét, 
a pedagógusoknak, akik elkötele-
zettek, motiváltak és kreatívak és a 
szakembereknek, akik hatékonyan 
mentorálják a rendszert.

Sarka Ferenc, a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság alelnöke: „A 
Magyarországi Református Egyház 
Tehetséggondozó Stratégiája”-t mu-
tatta be. A stratégia feladatként tűzte 
ki azontevékenységek és erőforrá-
sok megteremtését, amelynek cél-
ja egy egységes szakmai alapokon 
nyugvó komplex tehetséggondozá-
si rendszer elemeinek kidolgozása 
és összehangolása.Cél a tehetséges 
gyerekek felismerése és tervszerű 
fejlesztése. Szem előtt tartva a re-
formátus egyház hagyományait és a 
jelen kor kihívásait.

Krassói Karolina, a Református 
Országos Értéktermő Tehetség-
központ vezetője: „Mi valósult 
meg a Református Egyház Tehet-
séggondozó stratégiájából? ”Feladat 

a Református Egyház köznevelési 
intézményeinek új tehetséggondozó 
programjainak kidolgozása, elter-
jesztése országos hatókörben. Rend-
kívül fontos a hálózatépítés és annak 
működtetése. Tavaly alakult mega 
Református EGYMI Református 
Országos Értéktermő Tehetségköz-
pontja.
 
Révész György professzor, Pécsi 
Tudományegyetem: „Szülői szere-
pek a tehetséggondozásban – korai 

hatások” című előadása szerint a 
tehetségazonosítás és a gondozás hi-
hetetlenül felértékelődött napjaink-
ra. Abban igazságot tenni, hogy az 
öröklésnek vagy a környezetnek van 
nagyobb szerepe a tehetség kibonta-
kozásban nehéz feladat. A születés 
előtti időszaktól az első 6 évig hihe-

tetlenül érzékeny időszakot él meg 
a gyermek. Később, azok a kapcso-
latok, amelyek nem kapták meg a 
nekik megfelelő ingert, egyszerűen 
megszűnnek. Minél összetettebb 
a tapasztalat és minél gazdagabb a 
környezet annál összetettebb lesz 
az agy. Az első öt év hihetetlenül 
fontos a gyermekek fejlődése szem-
pontjából. Miközben tehetséggon-
dozásról beszélünk, akkor nemcsak 
az iskoláról van szó. 
Nagyon fontos szerepe van az iskola 
előtti éveknek a korai hatásoknak.
 
Dr. Habil. Dávid Imre, tanszék-
vezető egyetemi docens, igazga-
tóhelyettes, DebreceniEgyetem 
Pszichológiai Intézete:A játék szere-
pe a tehetséggondozásban”címmel 
tartott előadást. A játék alapvetően 

kettős funkciót tölthet be a tehet-
séggondozásban, tehetségfejlesztés-
ben. Egyrészt diagnosztikai eszköz, 
amelynek révén nagyon sok hasznos 
információhoz juthatunk, másrészt 
sokirányú fejlesztésre nyújt lehető-
séget.A játék alkalmas a gyermekek 
megismerésére, mert a gyermeknek 
természetes a megnyilvánulása, az 
élményeit cselekvésbe fordítja át, a 
játékban felkínálja magát, hozza a 
problémáját és örömmel vesz részt 
benne. 

A játék többek között segíti a kü-
lönböző konfliktusoknak a megol-
dását, figyelemre, kitartásra késztet, 
különböző gondolkodási algoritmu-
sokat alakít ki, és megtanít felelős-
séget vállalni a döntésért. Abraham 
Maslow gondolatával fejezte be 
előadását: „Azok az emberek, akik 
csak a kalapáccsal  tudnak jól bán-
ni, minden problémát egy  szögnek 
látnak.”  Azt kívánta minden tehet-
séggondozással foglalkozó szakem-
bernek, hogy a játékot mindig min-
den életkorban tekintsük egy olyan 
eszköznek, amely nagyon-nagyon 
sok probléma megoldására és keze-
lésére alkalmas.
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Páskuné dr. Habil. Kiss Judit 
egyetemi docens, Debreceni Egye-
tem Pszichológiai Intézet: „Egy 
régi paradoxon újragondolása: 

A belső motiváció kiváltása” c. 
előadásából kitünt, hogy az énhaté-
konyságélmény az ember önszabá-
lyozásában fontos szerepet tölt be. 
Mi tudja befolyásolni az énhaté-
konyságot?  Próbálunk minél több 
sikerélményt biztosítani a gyermek 
számára, hogy higgye azt, hogy meg 
tudja csinálni. Másokat figyeltetünk 
meg hasonló viselkedés közben, ha 
ő tudja, akkor valószínű, hogy én is 
képes vagyok rá. Verbális meggyő-
zést, rábeszélést alkalmazunk: „Meg 
tudod csinálni!”.Az ember élettani 
állapota, annak befolyásolása hatás-
sal lehet az énhatékonyságra. 

Az első nap programja pohárkö-
szöntővel és születésnapi köszön-
téssel végződött, ahol a konferen-
ciának otthont iskola vezetősége az 
iskola közössége nevében köszön-
tötte Hans J. Mönksprofesszort 85. 
születésnapja alkalmából. Az ünnepi 
vacsorát követően táncmulatság vár-
ta a konferencia résztvevőit. Az est 
folyamán immár fehér asztaloknál 
folytathatták a szakmai tapasztala-
tok, jó gyakorlatok megosztását, a 
kapcsolatok erősítését.
A második nap programját is  nagy 
várakozás előzte meg, hiszen az első 
napon hallott elméleti ismeretek 
után a résztvevők jó gyakorlatokat 
ismerhettek meg, illetve műhely-
munkákba tekinthettek be.

Elsőként a Szegedi Tudomány-
egyetem professzora, Molnár 
Gyöngyvér „Gondolkodási képes-

ségek számítógépes játék-alapú 
fejlesztő értékelése”címmel tartotta 
meg előadását, amelynek első részé-
ben a kognitív képességek általános 
fejlesztéséről hallhattunk.
A második részben egy induktív 
gondolkodást fejlesztő tréninget 
mutatott be. Szemtől szemben és 
számítógép alapon is megvalósult 
a fejlesztés és ennek eredményeit 
hasonlították össze. A számítógép 
alapon megvalósuló fejlesztésnél 
a gyermek arcát web kamerával fi-
gyelték milyen érzelmi állapotban 
van. Ez alapján készítette el elem-
zését. 
 
Székelyné Amászta Enikő, az in-
tézmény igazgatóhelyettese, tehet-
ségkoordinátora a Tompa Mihály 
Református Általános Iskola tehet-

séggondozó munkáját mutatta be. 
Kiemelte, hogy az iskola megala-
kulása óta kiemelt figyelmet fordít 
a tehetséggondozásra,2015-től az 
iskola Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont, 2016-ban pedig megkapta 
az Európai Tehetségpont kitüntető 
címet. Beszélt az 1. osztályban fel-
menő rendszerben megkezdett Játék 
programról, amely az induktív gon-
dolkodás fejlesztésére irányul. 

Megköszönte Molnár Gyöngy-
vérnek a program megkezdéséhez 
nyújtott támogatását. Hangsúlyoz-
ta, hogy az eDiamérések kapcsán 
már kialakult kapcsolatot szeretné 
erősíteni a professzor asszonnyal 
és munkatársaival. Az 5-8. osztály-
ban működő komplex differenciált 
képességfejlesztő program bemu-
tatásakor kiemelte Balogh László 
professzor segítő közreműködését. 
Utalt a jó kapcsolatra, amely az évek 
során kialakult a Debreceni Egye-
tem munkatársaival. Külön kiemelte 
Mönks professzor érdemeit és meg-
említette, hogy az iskola tehetség-
gondozó programjának tehetséga-
zonosítására a Mönks-féle modellt 
használják. Beszélt arról is, hogy a 
Tehetségpont rövid és hosszú távon 
a hálózatosodást tűzte ki célul nem-
csak a hazai, hanem a határon túli és 
az európai tehetségpontok felé. 

Suga Lászlóné igazgató a konferen-
cia végén megköszönte a szervezők-
nek áldozatos munkájukat, a támo-
gatóknak az önzetlen segítséget. 
A konferenciát dr. Balogh László, 
a MTT elnöke zárta. A konferencia 
értékelésével három következtetést 
vont le. Az első az, hogy mindannyi-
an töltődtünk. Rengeteg új ismeretet 
szereztünk és gyakorlati tanácsot 
kaptunk. Óriási dolog az, ami törté-
nik a magyar tehetséggondozás gya-
korlatában. Ebben az intézményben 
is egy élő példát láthattunk erre. Hat 
év alatt egy olyan rendszert épített 
fel az itteni tantestület az iskolaveze-
tés az egyházi fenntartó és a MATE-
HETSZ támogatásával, amely kiáll-
ta a próbát. Hittel mondhatjuk, hogy 
a lélek is gazdagodott. Szereztünk új 
élményeket, sok jó ismerőssel volt 
szerencsénk ismét találkozni, de sok 
új arcot is láttunk. Az élmények sok 
forrásból gazdagodtak. Dr. Balogh 
László köszönte a támogatóknak 
a segítséget,de azoknak köszönte 
meg elsősorban a munkáját, akik itt 
tüsténkedtek. Már egy éve megfo-
galmazódott a konferencia gondo-
lata, az akkor Nyíregyházán Mönks 
professzorral történt találkozás adott 
lendületet a konferencia megren-
dezéséhez. Megköszönte az iskola 
vezetésének az egész tantestületnek, 
mindenkinek az iskola munkatár-
sai közül és a gyerekeknek is, akik 
közreműködtek. Nagy tisztelettel 
megköszönte igazgató asszonynak a 
szervező munkát.

A konferencia programját a Tom-
pa Mihály Református Általános 
Iskola tehetséges diákjainak ze-
nés- táncos műsorai színesítették.

A fellépők felkészítésében közre-
működtek: Boros Géza ének tanár, 
Kónya Mária tanító nő valamint a 
Csomasz Tóth Kálmán Református 
Alapfokú Művészeti Iskola tanárai: 
Buczkó Andrea szolfézs tanár, Ja-
kabné Szántó Emese művésztanár, 
Magyar Dóra fuvola tanár,Tóth Ti-
bor néptánc tanár.

A szerző 
a Tompa Mihály Református Általános 

Iskola igazgatója
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A Tompa Mihály 
Református Ál-
talános Iskolát 
a Tiszáninneni 
Református Egy-
házkerület alapí-
totta és Kazinc-
barcikánés 2011 
szeptember 1-jén 

nyitotta meg kapuit.Célunk, hogy di-
ákjaink tudásukkal, magatartásukkal 
becsületes magyar állampolgárokká 
váljanak, Istenhez és hazájukhoz hű 
emberek legyenek.

Ezért, kiemelt fontosságú és hangsú-
lyú a református keresztyén értékrend 
szerinti életvitel és a hittanoktatás. 
Olyan keresztyén szellemiségű isko-
la megteremtését tűztük ki célul, ahol 
a gyermek a legfőbb érték, ahol min-
den dolgozó felvállalja, hogy ezt a célt 
szolgálja.A 2016/2017-es tanévben 8 
évfolyamon 331 kisdiák tanul intéz-
ményünkben. A gyerekek Kazincbar-
cikáról és a környező településekről 
érkeznek hozzánk. Számukra szilárd 
alapműveltséget kívánunk nyújtani ma-
gas szintű nevelési - oktatási gyakorlat 
megvalósításával. Tehetséggondozó 
munkánk komplex tehetségfejlesztő 
program alapján működik. Alsó tago-
zaton gazdagítás, felső tagozaton pedig 
differenciált képességfejlesztő cso-
portokban sávos oktatás valósul meg, 
matematika, magyar nyelv és irodalom 
és angol nyelv tantárgyakból, heti 4-4 
órában. A program szakmai támogatója 
a Debreceni Egyetem Pszichológiai In-
tézete dr. Balogh László professzor úr 
vezetésével.
 
A tanulók érdeklődési körének meg-
felelő alkalmakat kínálunk fel diákja-
ink számára matematika, angol nyelv, 
informatika, énekkar, rajz, dramatikus 
játék, fizika és tömegsport foglalkozá-
son, tanórán kívüli szakköri keretben.

A sport területén iskolánk csatlakozott 
a Magyar Tenisz Szövetség Mini-tenisz 
programjához. E mellett diákjaink a 
Bozsik-foci programban is sportolhat-
nak. Rajzszakköröseink rendszeresen 
vesznek részt munkájukkal különböző 
pályázatokon.Magy szerepet szánunk a 
Tiszáninneni Református Egyházkerü-
let segítségével a művészetoktatásnak 

is. A Csomasz Tóth Kálmán Reformá-
tus Alapfokú Művészeti Iskola kereté-
ben néptánc, zongora, furulya, fuvola, 
trombita és szolfézs tanszakokon ve-
hetnek részt tanulóink.A tanultak más 
körülmények közötti alkalmazásának, 
elmélyítésének, és kibővítésének alkal-
mai a tanulmányi versenyek, melyeken 
tanítványaink nagyon szép sikereket 
érnek el területi, megyei és országos 
szinten egyaránt.Intézményünk 2 terü-
leti verseny szervezője és lebonyolító-
ja. Az első a 2013-tól megrendezésre 
kerülő „ÖTLETELŐ- Ötlet elő!” Krea-
tivitás verseny. Versenyünk célja a kre-
ativitás fejlesztése és ezzel együtt az el-
méleti ismeretek gyakorlatban történő 
felhasználása.  A feladatok megoldásá-
hoz szükséges kreativitás, ötletesség, 
fantázia és logika.A rendhagyó vetél-
kedés során a feladatok nem egy adott 
tantárgyhoz kapcsolódnak, a versenyző 
diákoknak minden logikai, anyanyelvi 
tudásukra, kreativitásukra, sőt még 
kézügyességükre is szükségük van. A 
vetélkedő végén kreatív játékokat pró-
bálhatnak ki a versenyző tanulók az 
Eszterházy Károly Egyetem matemati-
ka tanszékének adjunktusa, Oláhné dr. 
Tóth Ilona és hallgatói közreműködé-
sével. A rendezvény kísérő program-
ja, egy előadás, melyen többek között 
olyan neves előadókat láthattunk ven-
dégül, mint dr. Mező Ferenc és Róka 
Sándor matematikus.Az első alkalom-
mal 2014-ben megrendezésre kerülő 
Bibliaismereti-Zsoltáréneklő verseny 
célja, hogy tanulóink egy testvéri kö-
zösségben töltött szép délután kereté-
ben megmutathassák bibliaismereti tu-
dásukat, zsoltár és dicséreténeklésben 
való jártasságukat. Mindkét verseny 

a Egyházkerületünk református isko-
láit célozza meg, meghívásos alapon.
Iskolánk 2015-ben Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont, 2016-ban pedig EURÓ-
PAI TEHETSÉGPONT lett.A tanórán 
kívüli programokat kiegészítették és 
kiegészítik pályázati tevékenységek is: 
TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0434 pályá-
zatának köszönhetően a pedagógusok 6 
képzésen vehettek részt, mely elősegí-
tette innovációjukat. E mellett a projekt 
a diákságnak is számos szabadidős te-
vékenységet biztosított: többek között 
erdei iskola, egészségnap, angol nyelvi 
vetélkedők, mindennapos testnevelés, 
családi életre nevelés alkalmait. A pá-
lyázat részeként megújult taneszköz 
készletünk is. A délutáni és szaba-
didős foglalkozások hasznos eltölté-
sére adtak lehetőséget „Tehetséghidak 
Program” kiemelt projekt keretében 
megvalósuló „Gazdagító programpá-
rok II.” pályázat és a „Tehetséghidak 
program”, csoportos tehetségsegítő 
tevékenység eseményei, ahol diákja-
ink tehetséggondozó foglalkozásokon, 
előadásokon, kirándulásokon vehettek 
részt. E tanévben a Köznevelési és a 
kulturális intézményekben működő te-
hetséggondozó programok támogatása 
keretébe (NTP-KKI-16.) matematikai 
játékok műhelye valósul meg.Hetedik 
osztályos tanulóink a„Határtalanul!”-
pályázati program keretében már két 
alkalommal vettek részt szellemi és lel-
ki épülésük fontos eseményekéntnégy 
napos erdélyi kiránduláson.Iskolánk a 
TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 / KMOP-
4.6.1/D-13-2013-0001 pályázatának 
köszönhetően 7 interaktív táblával és 
egy korszerű számítógépparkkal gaz-
dagodott;a KEOP energetikai pályázata 

A Tompa Mihály Református Általános Iskola  
bemutatása

Suga Lászlóné 
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keretében pedig az épület tetejére ta-
karékos üzemmódú 80 napelem került. 
A fenntartó felújítottaafűtésrendszert, 
a melegvíz szolgáltatást; nyílászáró-
csere és a homlokzatszigetelés munká-
latok történtek, újjávarázsolt termeket, 
bővítette az ebédlőhelyiséget, a meg-
újította tanárit, új taneszközöket, ta-
nári számítógépeket szerzett be. 2017 
fontos év iskolánk életében, hiszen 
idén ünnepeljük a reformáció 500. év-
fordulóját és névadónk Tompa Mihály 
200. születésnapját. A reformáció em-
lékéve programokban és versenyekben 
kiemelkedően gazdag. A Reformá-
tus Pedagógiai Intézet a Reformáció 
Emlékbizottsága támogatásával meg-
hirdetett Ó-IÓ-CIÓ-ÁCIÓ-FORMÁ-
CIÓ-REFORMÁCIÓ Hitvallás és 
szabadság - Kárpát-medencei rajzpá-
lyázaton három diákunk sikereket ért 
el, hiszen alkotásuk kiállításra került 
és egy közülük korcsoportjában III. 
helyezett lett.Január 31-én az emlékév 
megnyitó napján Bibliaolvasó Napot 
tartottunk. Diákjaink részt vesznek a 
„Reformáció – Komplex műveltsé-
gi vetélkedő” –n, és továbbjutottak a 
regionális döntőbe.A hagyományosan 
megvalósuló ünnepi alkalmaink kö-
zött meg kell említeni a Tompa Mihály 
Emléknapot. Tompa Mihály a reform-
kor népi-nemzeti irányzatának költője 
a Kazincbarcikától 31 kilométerre ta-
lálható Hanva lelkipásztora volt. Min-
den év szeptemberében megrendezzük 
a Tompa Emléknapot, mellyel emléke 
előtt tisztelgünk. Ugyanezen a napon 
sor kerül az első osztályosok avatására 
is, ahol végzős diákjainktól megkapják 
az iskolaköpenyt. Kapcsolattartásunk 
sokrétű és területenként szerteágazó, 
megvalósulnak benne a református 
intézményhálózattal való szakmai ese-
mények, tanulmányi versenyek és ren-
dezvények, ünnepi alkalmak területei. 

Számos kulturális és diákprogrammal 
várjuk mindazokat, akik szeretetteljes 
környezetben, tartalmasan szeretnék 
eltölteni diákéveiket. Továbbra is cé-
lunk, az oktatás-nevelés feltételeinek 
maradéktalan megteremtése, a szak-
mai munka erősítése, a diákok és szü-
lők örömére végzett szolgálat teljesí-
tése.

„Azoknak, akik Istent szeretik, 
minden javukra van.” 
(Róma 8,28)

A szerző 
a Tompa Mihály Református Általános 

Iskola igazgatója.

Tehetséggondozás a Tompa 
Mihály Református Általános 

Iskolában
Székelyné Amászta Enikő

BEVEZETÉS: A Tompa Mihály Re-
formátus Általános Iskola pedagógusai 
az iskola megalakulása óta elkötelezett 
hívei a tehetséggondozásnak. Nevelő-
testületünk 28 főből áll, 3 pedagógus 
ECHA - diplomával rendelkezik, 11 
pedagógus legalább 15 órás, 2 pedagó-
gus 30 órás tehetséggondozást segítő 
továbbképzésen vett részt. A progra-
mokban  127 tanuló és 13 pedagógus 
vesz közvetlenül részt. A Tompa Tehet-
ségpont 2015-ben elnyerte az Akkredi-
tált Kiváló Tehetségpont címet, majd 
2016-ban az Európai Tehetségpont ki-
tüntető címet kaptuk meg tehetséggon-
dozó munkánk elismeréseként. 

Tehetségpontunk küldetése:
A tanulók egyéni képességeinek, kész-
ségeinek, attitűdjének rendszerszerű 
fejlesztése az alábbi területeken:
• keresztyén értékrend közvetítése, re-

formátus gyökereink erősítése
• a gyermekek képességeinek feltárá-

sa és intenzív fejlesztése a leghaté-
konyabb, legkorszerűbb módszerek, 
eszközök alkalmazásával

• a tehetséges tanulók erős oldalának 
fejlesztése és a tehetséggel összefüg-
gő gyenge oldalának kiegyenlítése

• személyiségfejlesztés – motiváció, 
feladat iránti elkötelezettség, önis-
meret, alkalmazkodás, moralitás, vi-
selkedéskultúra

• értékálló, korszerű tudásátadás
• esélyegyenlőség megteremtése, a 

minőségi oktatáshoz való egyenlő 
hozzáférés biztosítása

• önálló tanulás képességének meg-
szerzése, információ tudatos kezelése 

Aktív részvétel a Felső-magyarországi 
Református Intézmények Tehetségse-
gítő Tanácsának munkájában.
• együttműködés a Tanácsban működő 

Tehetségpontokkal határon innen és 
túl

• tanulmányi- és sportversenyek ren-
dezése

• részvétel más tehetségpontok által 

szervezett versenyeken, rendezvé-
nyeken

• szakmai fórumok rendezése a tehet-
séggondozásban résztvevő pedagó-
gusok számára

• részvétel továbbképzéseken, tehet-
séggondozó konferenciákon, rendez-
vényeken

• pályázatokon való részvétel

A Tompa Tehetségpont közeli tervei 
közé tartozik a hálózatosodás érdeké-
ben erősíteni a kapcsolatot nemcsak 
a hazai, hanem a határon túli magyar 
tehetségpontokkal is. Távlati terv az 
együttműködés kialakítása az Európai 
Tehetségpontokkal és Európai Tehet-
ségközpontokkal. Ennek érdekében 
először szeretnénk megismerni más 
Európai Tehetségpontok működését 
webes felületen keresztül. Sor kerülhet 
a jó gyakorlatok megosztására, tapasz-
talatcserére. Nyitottak vagyunk más 
országból érkező tehetséges fiatalok 
fogadására, testvérkapcsolatok kiala-
kítására. A Tompa Mihály Református 
Általános Iskolában a tehetséggondozó 
munka két egymással szorosan össze-
függő, egymásra épülő komplex tehet-
séggondozó program alapján működik. 
Alsó tagozatban (1-4. osztály)”Játék 
program” néven történik a matema-
tikai tehetségígéretek felismerése, fel-
fedezése, fejlesztése. A program meg-
valósítására tanórai keretek között, 
a matematika tantárgy tanmenetébe 
beépítve, 30 órában kerül sor felme-
nő rendszerben.Felső tagozatban (5-8. 
osztály) a komplex differenciált ké-
pességfejlesztő program megvalósítá-
sa tanórákon és tanórákon kívül egya-
ránt zajlik. 
A program célja a tehetséges tanulók 
azonosítása, fejlesztése:
• a tehetséges gyermek erős oldalának 

támogatása,
• a tehetséges gyermek gyenge oldala-

inak fejlesztése
• „megelőzés”, „légkörjavítás”, „fog-

lalkozásterápia”,

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével;
s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után.
Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk,
hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”                  (Kölcsey Ferenc)
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• olyan területek támogatása, amelyek 
közvetve befolyásolják a tehetség ki-
bontakozását.”(Balogh, 2012. 59.o.)

A programok kidolgozója és szakmai 
vezetője Székelyné Amászta Enikő 
ECHA diplomás szakvizsgázott okle-
veles tehetségfejlesztő mesterpedagó-
gus, az intézmény igazgatóhelyettese.
A felső tagozatos program szakmai 
támogatója a Dr. Balogh László pro-
fesszor, a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége elnöke.
A tehetséggondozó munka a pedagó-
giai folyamatban teljes egészet alkot. 
A tehetséggondozó programok tehát 
rendszert alkotva, három jól elkülönít-
hető szakaszra osztva jelennek meg a 
mindennapokban.
Bevezető szakasz (1-2. osztály): Eb-
ben a szakaszban a legfőbb feladat az 
alapkészségek elsajátítása, magabiztos 
olvasási, írási, számolási készségek 
kialakítása. A keresztyén magatartás-
formák, szokások megismerése. A te-
hetség ígéretek felkészítése a tehetség-
fejlesztő programban való részvételre.
Alapozó szakasz (3-4. osztály): A felső 
tagozatban kezdődő komplex tehetség-
fejlesztő program beválogató szakasza. 
Érdeklődési körnek megfelelő tanórán 
kívüli tevékenységek széles kínálatá-
ból választhatnak a tanulók tehetségük 
kibontakozatása érdekében.  4. osz-
tályban megkezdődik aspeciális tehet-
ségígéretek felkutatása, a tanév végén 
megtörténik a beválogatás.
Felső tagozat (5-8. osztály): A tanórai 
komplex differenciált képességfejlesz-
tő tehetséggondozó program megvaló-
sulásának szakasza. 

A MATEMATIKAI GONDOLKO-
DÁS FEJLESZTÉSE AZ ALSÓ 

TAGOZATBAN. 
A JÁTÉK PROGRAM

„Non scholae, sed vitae discimus.”  /
Seneca/

A játék: A gyermekek fő tevékenysé-
gi formája a játék, ezen keresztül is-
merik meg a világot. A játékszámukra 
érdekes, önmagában is motiváló te-
vékenység, melyben mindig szívesen 
részt vesznek, ezáltal a játék biztosítja 
a gyermekek bekapcsolását az aktív 
tanulás folyamatába. A játék a 6-10 
éves gyermek természetes közege.„A 
játékos tanuláskor a szórakozás és az 
öröm áll az előtérben a rivalizálás és a 
sikerorientáltsághelyett. A gyermekek 
szívesen vesznek részt a játékban, köz-
ben könnyen tanulnak, ami segíti őket 
az iskolai sikerek elérésében. A játékok 
fejlesztik a koncentrálóképességet és a 

logikus gondolkodást. A játékok során 
a gyermekek megszokják a szabályok 
betartását, és csiszolják nyelvi kifeje-
zőképességüket. A játékok lehetőséget 
adnak a gyermekek olyan fejlesztésére, 
ami szórakoztatja őket. A játékkal sike-
rülhet megtapasztalni a tanulás okozta 
örömet és felkelteni az új dolgok iránti 
érdeklődést. Egyidejűleg erősíteni le-
het az önértékelést, az önállóságot és 
az önbizalmat.” (Friedl 2002, 10–11.)
A játéktevékenység jelentős mértékben 
hozzájárulhat a megértéshez, az értel-
mes tanuláshoz. A jól megválasztott, 
megfelelő helyen és kellő időben alkal-
mazott játék megkönnyíti és hosszabb 
távon is eredményesebbé teszi a tanu-
lást. Emellett a játék megtöri a tanítá-
si- tanulási folyamat egyhangúságát, 
olyan kikapcsolódás, amely feloldhatja 
a diákokban levő feszültséget és örö-
met, felszabadultságot is szerez nekik. 
Játék közben pedig szinte észrevétle-
nül tanul és fejlődik.A játék közössé-
gépítő szerepe is jelentős, hiszen gaz-
dagítja a közösségi élményeket, ezáltal 
növeli az osztály összetartó erejét. Ak-
isiskolások matematikaoktatása főként 
az első osztályban tevékenykedtetésre 
épül. Előtérbe kerül a szimbólumok 
használata, a szóbeliség. A matemati-
kai-logikai feladványok és a különféle 
táblajátékok segítenek abban, hogy a 
gyerekek megszeressék a matematika 
órákat, illetve a félelmetesen hangzó 
matematika tantárgyat magát is. Az új 
tudás birtokában a tanulók bátran köze-
lítenek egy-egy felmerülő új problémá-
hoz, keresik az újszerű megoldásokat. 
A Játék programunk kidolgozása során 
az volt az elgondolásom, egy olyan te-
vékenykedtetésen alapuló tananyagon 
átívelő struktúrát hozzunk létre, amely 
első osztályban a matematika órákon a 
program keretén belül csupán szimbó-
lumok használatával a diákok induktív 
gondolkodását fejleszti. A magasabb 
évfolyamokonaz alsó tagozatban to-

vább folytatódik a program, melynek 
elsődleges célja a gondolkodás fej-
lesztés mellett a matematikai tehet-
ségígéretek korai felfedezése és kre-
ativitásukra alapozva motiváltságuk 
fenntartása a matematikai iránt.

Kisiskolások induktív gondolko-
dásának fejlesztése – a JÁTÉK 

PROGRAM elméleti háttere

Az induktív gondolkodás szoros kap-
csolatban áll a problémamegoldással, 
tanulási potenciállal, a kritikai gon-
dolkodással, a fogalmak fejlődésével, 
a tudás alkalmazásával, illetve kimu-
tatható hatása a nyelvtanulásra is.A 
program alapgondolata Klauer(1989) 
elméletére épít „miszerint az induktív 
gondolkodás definíciójában meghatá-
rozott hat alapstruktúra (általánosítás, 
megkülönböztetés, kapcsolatok fel-
ismerése, kapcsolatok megkülönböz-
tetése, több szempontú osztályozás, 
illetve rendszeralkotás) valamelyikére 
bármely feladat struktúrája visszave-
zethető.” (Molnár2008). „Az induktív 
gondolkodás lényege a szabályszerűsé-
gek és rendellenességek felismerése. A 
folyamat során hasonlóságokat és kü-
lönbségeket, illetve együttesen megje-
lenő hasonlóságokat és különbségeket 
vizsgálunk meg és hasonlítunk össze 
tulajdonságok és relációik között. A 
tartalom, amin a tulajdonságokat, il-
letve relációkat elemezhetjük, lehet 
verbális, képi, geometriai, számbeli és 
egyéb.” (Pásztor 2014)
A képességfejlesztő játék programot e 
hat gondolkodási művelet fejlesztésére 
vonatkozik,  amely követi a Klaueráltal 
kidolgozott „Denktrainingfür Kinder 
I” program fő szerkezetét. Azonban 
míg a Klauer által kidolgozott program 
gyakorlatai általános tartalmat alkal-
maznak, addig a Játék program mate-
matikai tartalomba ágyazza a gyakor-
latokat. 

Az induktív gondolkodás műveleteinek rendszere Klauer szerint:
 (Molnár Gyöngyvér 2008)
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A 30 órás program 120 feladatot tartal-
maz, műveletenként 20-20 darabot. Az 
alapprogramot a helyi viszonyoknak 
megfelelően valósítjuk meg tanórai ke-
reten belül. A programba beépítjük Dr. 
Molnár Gyöngyvér ez irányú kutatása-
inak tapasztalatait, feladatrendszerét. 
A programunk tudományos megalapo-
zottságát jelenti, hogy az MTA-SZTE 
Képességkutató Csoport Dr. Molnár 
Gyöngyvér irányításával a fejlesztő 
program kismintás kipróbálását két 
szegedi általános iskola négy osztá-
lyában összesen 53 diák részvételével 
elvégezte. 
A továbbiakban a képességfejlesztő 
játék program részletes felépítésének 
ismertetése Dr. MolnárGyöngyvér 
(2006) tanulmánya nyomán történik.
1. Általánosítás (Ált.) Az általánosítás 
során különböző tárgyak ismertetője-
gyeiben keressük az azonosságokat. 
Ebből adódóan az általánosítást gya-
koroltató feladatoknál minden eset-
ben több, különböző tulajdonsággal 
felruházott tárgy képét, vagy magát a 
tárgyakat adjuk oda a diáknak, és ezek 
közül ki kell választaniuk az azonos tu-
lajdonságúakat. Az általánosítást gya-
koroltató feladatokat további három 
csoportra oszthatjuk: Csoportalkotás 
(CsA); Csoportok kiegészítése (CsK); 
Azonosságok megtalálása (AM). Cso-
portalkotásnál a kérdés az, hogy adott 
tárgyak, fogalmak, elemek stb. közül 
melyik három képezhet egy csoportot 
és miért azok. A csoportok kiegészí-
tése során a feladatmegkeresni azt az 
egyedüli tárgyat, amely rendelkezik 
olyan tulajdonsággal, amelyet az első 
csoportbeliek közösen birtokolnak. 
Azonosságok megtalálása során az a 
feladat, hogy a tanulók találják meg 
különböző tárgyak, élőlények stb. kö-
zös tulajdonságát. 
2. Megkülönböztetés (diszkriminá-
ció – DI) Megkülönböztetés esetén a 
fejlesztendő művelet a dolgok tulaj-
donságaira, ismertetőjegyeinek külön-
bözőségére vonatkozik. Minden egyes 
feladatban több, közös tulajdonsággal 
is rendelkező tárgyat, illetve tárgy ké-
pét mutatunk a diákoknak, akiknek a 
közös tulajdonságokon kívül meg kel-
lett találni azt az egyet, amivel csak 
egyetlen egy tárgy nem rendelkezett. 
(Például adott a logikai készletből 4 
elem: piros, telített, nagy kör; zöld, te-
lített, nagy négyzet; kék, telített, nagy 
háromszög és piros, lyukas, nagy kör.) 
3. Több szempontú osztályozás (TO) 
A több szempontú osztályozás való-
jában magába foglalja az előző két 
feladattípust. A diákoknak együttesen 
kellett figyelembe venniük a meglévő 

azonosságokat, illetve különbözősége-
ket, majd azok alapján a megfelelő cso-
portba besorolni az adott tárgyat. 
4. Kapcsolatok felismerése (KF) 
A programban a KF típusú feladato-
kat három csoportba sorolhatjuk asze-
rint, hogy: sorozat kiegészítését (SK); 
sorozat rendezését (SR) kérik, vagy 
egyszerű analógia (EA) hozzárendelé-
séről van szó. A sorozatok kiegészítése 
típusú feladatoknál adott egy sorozat, 
amit folytatni kell, az előre megadott 
lehetőségek közül kiválasztani azt, 
amelyikkel a sorozat a megnevezett 
rendező elvet követve folytatható. A 
sorozat rendezése típusú feladatoknál a 
meglévő elemeket kell sorba rendezni. 
Ez lehet egy történet eseményei helyes 
sorrendjének meghatározása, egy kép 
egyes elemeinek helyes sorrendbe ra-
kása, a diákok tornasorba állítása stb. 
Az egyszerű analógia típusú feladatok 
esetében adott egy párban két tárgy, 
amelyek bizonyos relációban vannak 
egymással. A feladat lényege ennek a 
relációnak a felismerése és alkalma-
zása egy másik tárgyra, azaz annak a 
tárgynak a megnevezése, ami ugyano-

lyan relációban van az egyedül álló tár-
ggyal, mint a korábban adott két tárgy. 
Például a macinak olyan a méz, mint az 
egérnek a … (sajt). 
5. Kapcsolatok megkülönböztetése 
(KM) Ezen típusú feladatoknál kétféle, 
úgy nevezett zavart sorozattal találko-
zunk. Egyik esetben adott egy sorozat, 
de benne két elemet felcseréltünk. A 
diákoknak azt kell felismerni, hogy a 
sorozaton belül hol történt a csere. A 
másik típusnál a sorozatban szerepel 
egy felesleges elem is. A diákoknak 

ebben az esetben ezt a felesleges, a so-
rozat szabályát nem követő elemet kell 
megtalálni, és törölni a sorozatból. 
Rendszeralkotás (R) – teljes analógia 
Rendszeralkotás esetén mind a reláci-
ók azonosságára, mind különbözőségé-
re figyelni kell. Ezen típusú feladatok 
abban különböznek a több szempontú 
osztályozástól, hogy itt nem a tárgyak 
tulajdonságainak azonosságából és kü-
lönbözősségéből kell kiindulni, hanem 
a közöttük lévő viszonyból, nem csak 
egy relációról, hanem kettőről van szó, 
ami mind az egymás melletti, mind 
az egymás alatti tárgyakat valamilyen 
kapcsolatba hozza egymással. 

A JÁTÉK PROGRAM felépítése

I. Alapozó szakasz – 1. osztály
A képességfejlesztő játék program az 
alapozó szakaszban, az első osztályban 
120 feladatból áll. Alapstruktúránként 
(általánosítás, megkülönböztetés, több 
szempontú osztályozás, kapcsolatok 
felismerése, kapcsolatok megkülön-
böztetése, rendszeralkotás) ez 20 gya-
korlatot jelent. (1. táblázat).

II. Kezdő szakasz – 2. osztály
A 2. osztályban a játékok köre kibő-
vül. Alapozunk a tanulók olvasási és 
íráskészségére. Az induktív gondol-
kodás fejlesztése mellett hangsúlyt 
fektetünk a gondolkodási műveletek 
a logikai készség, a kreativitás komp-
lex fejlesztésére. A program továbbra 
is tanórai keretek között 30 órában 
zajlik, beépítve a matematika tan-
tárgy tanmenetébe. A manipulatív já-
tékok mellett megjelennek az online 
játékok is

Az induktív gondolkodás feladatrendszere és kognitív műveletei Klauer nyomán
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III. Megerősítő szakasz – 3-4. osz-
tály
A megerősítő szakaszban a program 
modul rendszerben működik, illesz-
kedve a matematika tantárgy tan-
menetéhez. A 30 órás programban 
alkalmazott játékok hozzájárulnak a 
tanulók matematikai problémameg-
oldó és kreatív gondolkodásának fej-
lődéséhez. A megerősítő szakaszban 
matematikai versenyekre is készítjük 
a tanulókat. A manipulatív játékok 
mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap 
a programban a digitális játék alapú 
tanulás. 

A Játék program szerepe a tehet-
séggondozásban: Az alsó tagozat-
ban működő Játék program a kisisko-
lások általános képességfejlesztésére 
irányul, kiemelt szerepe az induktív 
gondolkodás fejlesztése. Az alapozó 
időszakban nagy hangsúlyt fekte-
tünk a matematikai tehetségígéretek 
felfedezésére, bátorítására, komplex 
fejlesztésére. A matematikai tehetség 
a zenei tehetség mellett a legkoráb-
ban megmutatkozó tehetségterület. A 
tanítók, tehetséggondozó szakembe-
reik feladata és kötelessége a kiemel-
kedő képességű, a matematika iránt 
fogékony és kellően motivált tanulók 
felkarolása, biztatása, a számok vilá-
gának megszerettetése.

KOMPLEX DIFFERENCIÁLT 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐ 

PROGRAM A FELSŐ TAGO-
ZATBAN

A Tompa Mihály Református Álta-
lános Iskola Akkreditált Kiváló Te-
hetségpont 2016-ban elnyerte az Eu-
rópai Tehetségpont kitüntető címet. 
A tehetséggondozó munka a felső 
tagozatban komplex tehetségfej-
lesztő program alapján működik. A 
program kidolgozása során felhasz-
náltam a 2011 előtti tehetséggondozó 
munkám több mint 10 éves tapaszta-
latát. A program szakmai támogatója 
a Dr. Balogh László professzor úr, 
a Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság elnöke, a Magyar Tehetségsegítő 
Szervezetek Szövetsége elnöke, aki a 
kezdetektől részt vesz a programban. 
A program célcsoportja az 5-8. osztá-
lyos korosztály. A tanulók a délelőtti 
tanórákon csoportbontásban, diffe-
renciált képességfejlesztő csopor-
tokban tanulják a matematika, ma-
gyar nyelv, irodalom és angol nyelv 
tantárgyakat évfolyamonként 3-3 
csoportban, ún. „sávokban”. A dél-
utáni foglalkozások szerves egységet 

alkotnak a délelőtti tanítási órákkal, 
azt kiegészítik, illetve más oldal-
ról közelítik meg. Érdeklődésüknek 
megfelelően kapnak lehetőséget az 
egyéni fejlődésre matematika, angol 
nyelv, magyar nyelv, irodalom, infor-
matika, a társadalom – és természet-
tudományok, valamint a művészetek 
és a sport területein. Kiemelt szerep 
jut a képességfejlesztésnek és a he-
lyes tanulási stratégiák elsajátításá-
nak. A programba beválogatott tanu-
lók tanulás módszertani tréningeken 
vesznek részt heti rendszerességgel. 
Ezek a foglalkozások nyitottak va-
lamennyi tanulónk számára függet-
lenül attól, hogy részt vesz-e a prog-
ramban vagy sem. 

Tehetségazonosítás, beválogatás a 
programba: A tehetséges tanulók 
azonosítása és beválogatása a prog-
ramba az osztályfőnök, a diákot ta-
nító pedagógusok, a tehetségkoordi-
nátor és a pszichológus összehangolt 
munkája során valósul meg. A tehet-
ség azonosítása a programba való 
bekerüléshez a 4. évfolyamban tanév 
végén több lépcsőben történik annak 
érdekében, hogy minél tágabb képet 
kapjunk a tanulóról.
1. Objektív információgyűjtés: (ver-

senyeredmények; tanulmányi ered-
mények matematika, magyar nyelv 
és irodalom, angol nyelv tantár-
gyakból félévkor és év végén)

2. Szubjektív információgyűjtés: (az 
osztályfőnök véleménye; a tanulót 
tanító pedagógusok véleménye; 
a szülők véleménye; a kortársak 
véleménye; a tanuló saját magáról 
alkotott véleménye)

3. Pszichológiai mérés: (Figyelem-
vizsgálat: mennyiségi és minőségi 
szempontok; Emlékezetvizsgálat: 
verbális és vizuális; Gondolko-
dásvizsgálat: figurális és absztrakt 
problémamegoldás)

Tehetségfejlesztés a programban 
komplex személyiségfejlesztést je-
lent, melyet az alábbi módon valósí-
tunk meg:
1. A tehetséges gyermek erős ol-

dalának támogatása; a gazdagító 
programban a tananyag elsajátítása 
során lehetőség nyílik mélyebb is-
meretek elsajátítására; a program-
ban résztvevő tanulók gyorsabb 
ütemben képesek elsajátítani a kö-
vetelményrendszerben előírt tan-
anyagot kortársaiknál, így újszerű, 
kiegészítő tartalmak bevonására 
is van idő; a tananyag a tanulók 
szükségleteire, érdeklődésére épül, 

tartalmi gazdagítás történik; a kre-
ativitás és a kritikus gondolkodás 
fejlesztése, a feldolgozási képessé-
gek gazdagítása valósul meg

2. A tehetséges gyermek gyenge ol-
dalainak fejlesztése az alábbi terü-
leteken: motiváció; tanulási techni-
kák; önbizalom; énkép; szorongás 
kezelése

3. „megelőzés, légkörjavítás, fog-
lalkozásterápia”: elősegíteni a ki-
egyensúlyozott társas kapcsolatok 
kialakulását a pedagógusokkal, a 
tehetségfejlesztő szakemberekkel 
és társakkal. Pozitív attitűd kiala-
kítása a tanulás iránt.

4. „Olyan területek támogatása, ame-
lyek közvetve befolyásolják a te-
hetség kibontakozását.” (Balogh, 
2012.59.o.) Rendszeres szaba-
didős, lazító programok beépítése: 
sport, drámajáték, táncház, kézmű-
ves foglalkozások, könyvtár láto-
gatás, Határtalanul pályázatokon 
való részvétel a 7. évfolyamon stb.   

A program hatékonyságvizsgálata. 
A tehetséggondozó munka sarkalatos 
pontja a programba beválogatott ta-
nulók nyomon követéses vizsgálata, 
a széles körű monitoring. A vizsgá-
latok két, egymással párhuzamosan 
haladó, a tehetséges diák fejleszté-
sének eredményeit különböző terüle-
teken vizsgáló részből áll. A beválo-
gatott tanulók hatékonyságvizsgálata 
az 5. évfolyam elején kezdődik és a 
8. évfolyam végén zárul. Az egyes 
„sávokban” tanító pedagógusok 
kompetenciája a speciális képessé-
geinek fejlődésnek vizsgálata. Az 
iskolában tehetséggondozó műhely 
működik, tagjai azok a pedagógusok, 
akik programba beválogatott tanu-
lókkal foglalkoznak tanórákon, vagy 
tanórán kívül. A tehetségkoordinátor 
szakmai vezetése mellett rendszeres 
műhelyfoglalkozásokon értékelik a 
tehetséggondozó munkájukat illet-
ve a programban résztvevő tanulók 
fejlődését. A „sávok” átjárhatók, 
amennyiben a diák kellően motivált 
és képességei fejlődést mutatnak, 
úgy félévkor és év végén lehetőség 
van a sávváltásokra. Egyes esetek-
ben a szaktanárok javaslatára év köz-
ben is lehetőség van az átmenetre.A 
hatásvizsgálat másik területe a pszi-
chológiai háttértényezők fejlődésé-
nek vizsgálata, melyet a kezdetektől 
Dr. Balogh László professzor végez. 
Ötféle terület pszichológiai vizsgálat 
ismételt felvételére kerül sor az 5. 7. 
és a 8. évfolyamokon. (azáltalános 
intellektuális képességek nyomon 
követése; a tanulás fő motívumai-
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nak vizsgálata; az egyéni tanulási 
stratégiák; a tanulók szorongásának 
rendszeres mérése; a személyiség 
tényezők vizsgálata)A vizsgálatok 
eredménye mind a szülők, mind a pe-
dagógusok számára kijelöli az irányt 

a további fejlesztő munkához. Más-
részről a program szakmai irányítói 
számára is visszajeleznek a program 
eredményesség illetően, támpontot 
adva az esetleges szükséges változta-
tási irányokról.

A program eredményességi muta-
tói
A komplex differenciált képességfej-
lesztő programunkobjektív eredmé-
nyeit az országos kompetenciamérés 
mutatói jelentik. 2016-ban ballagott 
el iskolánkból az első olyan nyolca-
dik évfolyam, amelyben a tanulók 
részt vehettek 5-8. osztályig a tehet-
séggondozó programunkban.
Matematika tantárgyból a 8. osztá-
lyosaink magasan az országos átlag 
felett teljesítettek, megelőzve a váro-
si, a megyeszékhelyi, sőt a budapesti 
általános iskolákat is.
A program sikerének tulajdonítjuk, 
hogy tanulóink képességeloszlása 
magas százalékos értékeket mutat.
 
A program hatékonyságát mutatja, 
hogy szövegértés területén szintén 
az országos átlag feletti eredmények 
születtek, szintén megelőzve a városi 
és a megyeszékhely általános iskoláit 
is, a budapesti iskolákkal nagyjából 
azonos értékek látszanak.A képes-
ségeloszlásértékei kevéssel alacso-
nyabbaka matematikában elértekkel, 
de mindenképpen az országos átlag 
felett helyezkednek el.

 
ÖSSZEGZÉS
A Tompa Mihály Református Álta-
lános Iskolában, az alsó tagozatban 
és a felső tagozatban működő két 
különböző tehetséggondozó program 
egymásra épül, szerves egységet al-
kot. Az intézmény tehetséggondozás 
iránt elkötelezett pedagógusai szá-
mára a legfontosabb feladat a komp-
lex személyiségfejlesztés, amely a 
tehetségkibontakoztatás alappillére. 
Arra törekszünk, hogy az alulteljesítő 
tehetségek se kallódjanak el, minden 
tanuló számára adjuk meg az esélyt 
ahhoz, hogy képességeiknek megfe-
lelően fejlődjön, tehetségük kibon-
takozhasson. Másrészt megkülön-
böztetett figyelmet kell fordítanunk a 
kiemelkedő képességű tanulók egyé-
ni fejlesztésére, törekedni kell arra, 
hogy a legkorszerűbb módszerekkel 
tárjuk fel képességeiket intenzív fej-
lesztésük érdekében.

A szerző: 
igazgatóhelyettes, tehetségkoordinátor

„A tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdagságának lelkiismeretlen eltékozlása.” 

(Révész Géza magyar zenepedagógus és egyetemi tanár) 
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„A játék az ember teremtménye, mely 
teremtője örömére hivatott szolgálni egy 
olyan országban, ahol a „komolyság” és 
a „vidámság” nem egymással ellentétes, 
hanem egymást kiegészítő fogalmak, és 
amelynek a földjére csak játszva teheti be 
az ember a lábát.”
Erich Kästner

Játszani mindenki szeret. A győzelemre 
törekvés erős motivációt jelent a diá-
kok számára.  A legegyszerűbb játékok-
ban is maradéktalanul megnyilvánul a 
játékos arra irányuló törekvése, hogy 
a játékfeladatot ügyesebben, eredmé-
nyesebben oldja meg, mint az ellenfele. 
Az elektronikai „kütyük” korszakában 
is szükség van arra, hogy a különböző 
játékokon keresztül kapcsolatokat te-
remtsünk, közösségeket kovácsoljunk. 
A játékban való sikeresség nem feltétlen 
tükrözi a szigorúan matematikai tudást, 
a tananyagban kevésbé ügyes diákok is 
jól szerepelhetnek a logikai feladványok-
ban. Az is igaz, hogy a párokban játszott 
játékokban a csoport fele mindig győz! 
Szabályok betartása nélkül nem igazi a 
játék és a vesztes kudarctűrő képessége 
is fejlődik. Sok játék után megfigyelhető 
a jellemfejlődés, van akit elbízakodot-
tá tesznek győzelmek, de van diák, akit 
a sorozatos vereségek sem törnek le. A 
közösségfejlesztést szolgálja az, hogy a 
gyengébbeket segítsék, támogassák. A 
játékos feladványokkal a matematikaóra 
is változatosabbá, érdekesebbé tehető.  A 
változatos játékok fejlesztik a 
problémamegoldó és koncentrációs 
képességet, alogikus és stratégiai gon-
dolkodást, a figyelmet, a szókincset, a 
térlátást, a verbális, vizuális memóriát, 
a kudarctűrést, az érzelmi megnyílvánu-
lást, a közösségben való szerepvállalást, 
a fegyelmezettséget.
A következőkben bemutatok néhány, a 
tanórákon és a szakköri foglalkozásokon 
gyakran használt játékot.
Bongard: A Bongard feladványokkal 
Róka Sándor ismertetett meg 2013-ban 
„A matematika iránti érdeklődés felkel-
tése és a tehetségek gondozása az 5-8. 
évfolyamokon” c. továbbképzésen. A 
Bongard-problémák olyan általános tí-
pusú problémák, amelyeket M. Bongard 

orosz tudós alkotott azAlakfelismerés 
című könyvében. Minden egyes problé-
ma tizenkét bekeretezett ábrából áll, hat a 
bal oldalon, ezek alkotják az első csopor-
tot, és hat a jobb oldalon, ezek alkotják a 
második csoportot. A kérdés az, hogy mi-
ben különböznek az első csoport ábrái a 
második csoport ábráitól? Az ábrák elhe-
lyezkedése és sorrendje lényegtelen egy 
csoporton belül. Azt kell tehát kitalálni, 
hogy mi az a tulajdonság, ami közös az 
első csoport ábráiban, de nem teljesül 
a második csoport ábráira. Az ábrákon 
nagyrészt karakterek szerepelnek, de a 
keresendő tulajdonság csakis geometriai 
jellegű, azaz a betűk jelentése lényegte-
len, csak mint alakzatok szerepelnek. 

Példák:

  
A feladatok fejlesztik a kreatív gondol-
kodást, a megfigyelő képességet, ana-
lízist-szintézist, az elvonatkoztatást, 
lényegkiemelést, összefüggések felisme-
rését.Tapasztalataim azt mutatják, hogy 
a tanulók jó megoldásai gyakorlással 
nagymértékben növekednek, néhány 
példa után az agyuk „rááll” erre a fajta 
gondolkodásmódra.További feladványok 
az alábbi internetes címeken:
http://www.foundalis.com/res/bps/bpidx.htm
http://refkol.ro/tuzson/konyveim/eszcsiszolo/
FLASH/index.html

Logikai készlet: Az általam használt 27 
logikai lap a Dienes-féle logikai készlet 
egy változata, mely három szín (piros, 
kék, zöld), három forma (kör, három-
szög, négyszög), és három fajta (sima, 
egy lyukú, két lyukú) alakzatokból áll. 
Ezzel a készlettel végzünk különböző 
halmazválogatásokat, adott elemhez egy, 
illetve két közös tulajdonsággal rendel-
kező csoportosításokat, barkóba játékot.

  

A barkóbát nem a hagyományos, a kér-
désre igen-nem válasszal játsszuk, mert 
az túl egyszerű lenne. Az általam ked-
velt változatban a tanulók két, illetve 
három különböző tulajdonságra kérdez-
nek rá pl: piros- háromszög?, két lyu-
kú- zöld?, vagy kék-sima-kör?, zöld-két 
lyukú-négyszög?. A válaszom pedig egy 
0-2-ig, ill. 0-3-ig terjedő szám, attól füg-
gően, hogy a kérdésben mennyi a helyes 
tulajdonság. Természetesen előfordul, 
hogy a kérdéssor elején véletlenül ráhi-
báznak a jó tulajdonságokra és így hamar 
kiválasztják a kiválasztott elemet, de nem 
ez a jellemző. A két kérdéses változatban 
a 2-es válasz azt jelenti, hogy háromra 
szűkül a lehetséges lapok száma, így még 
további kérdést kell feltenni. Elsőre szo-
katlan a diákoknak, hogy a 0 mennyire 
jó válasz, mert ezzel sok elemet ki lehet 
zárni, az 1 pedig csak kevés információt 
ad a helyes tulajdonságot illetően. 
A logikai készlet elemeivel 4-5 fős cso-
portokban társasjátékot is játszunk. Az 
elemeket egyenlő arányban elosztjuk, 
egyet pedig a négyzethálós lap közepé-
re tesszük. Körben haladva mindenki a 
nála lévő lapokból válogatva tesz a la-
pon lévők mellé úgy, hogy legalább egy 
tulajdonságnak egyeznie kell. A lerakott 
elemért annyi zseton jár, ahány közös tu-
lajdonság van. 

PÁRBAN JÁSZHATÓ JÁTÉKOK
a.) A változatos játékfeladványok ösz-
szeállításában nagy segítségemre van dr. 
Nagy  László   www.jatektan.hu  webol-
dala, ahol sokféle játékot és játékleírást 
találok.       
A leggyakrabban játszott játékok a kö-
vetkezők. A csoportok elnevezésekor kö-
vettem Játékország dr. Nagy László féle 
felosztását:            
• hídépítősek, lerakosgatósak (ipszilon, 

hex, connections, GEMBLO Q), 
• vonalnyerők (amőba, GOBBLET, 

QUARTO) 
• lépéskombinációsak (QUORRIDOR), 
• csoportosanosok (ABALONE) 

(a nagybetűvel írtak táblajátékok)

Ezen a weboldalon megtalálhatóak a já-
tékleírások is. 

Logikai játékok a matematikaórán
Suga László 

4 metszéspont    van zárt rész

Halmazfeladvány A vékony nyíl egy, a vastag két közös tulajdonságot jelent.
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A játékokat figyelemmel követve, időn-
ként a játékot félbeszakítva a diákokkal 
megbeszéljük az aktuális lépés stratégiá-
ját, kényszerűségét. Felhívom figyelmü-
ket a nyerő helyzetek kialakítására.
b.) Szimmetrián, illetve rákmódszeren 
alapuló játékok közül 2 gyorsan játsz-
ható példát mutatok be. Ezeket már több 
mint 20 éve játszatom, de már se a pon-
tos elnevezésüket, se a forrásukat nem 
tudom.
a, Körben van felállítva 11 bábu (színes-
rúd) és a játékosok felváltva döntenek 
le egy, vagy két bábut. Az a megkötés, 
ha kettőt dönt, akkor azok csak egymás 
melletti bábuk lehetnek. Az a győztes, 
aki az utolsó bábut ledönti.
b, Az asztalon négy sorban helyezünk el 
1-3-5-7 darab pálcikát. A játékosok fel-
váltva vesznek el egy, két, vagy három 
pálcikát, de csak egy sorból. Az a győz-
tes, aki az utolsónak vesz.
Ezeben a játékokban a gyors lefolyás 
miatt jól nyomon lehet követni a győztes 
stratégia kialakulását, illetve azt, hogy a 
játék vége előtt hány lépéssel tudják már 
a nyertes személyét.

Kártyajátékok: A SCOOLERS termék-
család az osztó, többszörös fogalmára 
épülő kártyacsomagok.
Az Apton & Sinclair Kft. által kifejlesz-
tett kártyajátékok egyik kreatív fejlesz-
tője voltam.
Egy kártyacsomag kétféle kártyatípust 
tartalmaz.  Az egyik az 1x1-től 10x10-ig 
tartó szorzótábla számait, a másik több 
példányban a 2, 3, 5, 7 prímszámokat 
tartalmazza. Négy fős csoportokban kü-
lönböző szabályok szerint az összetett 
számokhoz keressük a prímtényezőket, 
vagy a prímszámokhoz többszörösöket. 
A játék során bevezetést nyerünk az 
oszthatóság témakörébe: a prímtényezők 
és az osztók számába, felépítésébe.

Ajánlok néhány 2-6 játékossal játszha-
tó táblajátékot, melyeket tanítványaim 
kedvelnek: SWISH, HIVE, BATTLE 
SHEEP, OFFBOARD, CHROMINO, 
QUARTEX, TRIOMINOS, CONCEPT. 
Egyszemélyes feladványok: BRICK BY 
BRICK, SHAPE BY SHAPE.

A játékból sosem elég. Minél több játé-
kos foglalkozást kívánok!

A szerző
a Tompa Mihály Református Általános 

Iskola matematikatanára.

A játék szerepe a nyelvoktatásban
Seregi Ágnes

“Children learn as they play. Most im-
portantly, in play children learn how to 
learn.” -O. Fred Donaldson (author of 
the book ‘Playing by Heart’)

“Játék közben a gyerekek tanulnak. De 
ami a legfontosabb, a játék során meg-
tanulják, hogyan kell tanulni.” (ford. a 
szerző)

A Tompa Mihály Református Általános 
Iskolában differenciált képességfejlesz-
tő csoportokban történik a matematika, 
az irodalom, a magyar nyelv és az an-
gol nyelv oktatása. Ez azt jelenti, hogy 
a gyerekek 5. osztálytól 8. osztályig év-
folyamonként három csoportban, úgyne-
vezett sávban tanulják az imént említett 
tantárgyakat. Az első sávban tanulnak a 
legtehetségesebb gyerekek, azok, akik át-
lag feletti általános képességekkel rendel-
keznek, valamely területen kiemelkedően 
teljesítenek, kreatívak, szeretnek tanulni, 
és versenyekre járnak. Ebben a sávban 
gazdagítás történik, ami azt jelenti, hogy 
a kötelező tananyagon túl fejlesztjük is-
mereteiket és képességeiket. 
Nem arról van szó, hogy még több meg-
tanulandó anyaggal bombázzuk és terhel-
jük a gyerekeket, hanem arról, hogy 
• több lehetőséget kapnak tudásuk alkal-

mazására, elmélyítésére, 
• nagy hangsúlyt kapnak a kreativitást, 

kritikus gondolkodást fejlesztő felada-
tok, 

• igyekszünk a produktív és komplex 
gondolkodást fejleszteni

• alkalmazkodunk a gyerekek érdeklő-
déséhez, vagyis el tudunk szakadni a 
tankönyvtől.

Angol nyelvi tehetséggondozásunk heti 
négy órában történik, valamint a gyere-
keknek lehetőségük van heti plusz egy 
órára, szakkör formájában. Legfőbb cé-
lunk a következők fejlesztése:
• idegennyelvi kompetenciák
• kommunikációs készségek
• nyelvi bátorság.
Mindezek mellet nagyon fontosnak tart-
juk, hogy diákjainkban pozitív érzel-
mi kötődés alakuljon ki az idegennyelv 

iránt, hiszen elsősorban ez a kötődés segí-
ti elő a tanulást most és egész életükön át.

Mi a játék? – saját értelmezésemben és a 
diákjaim szerint
• örömteli, szórakoztató tevékenység, 

aktivitás minden korosztálynak 
• minden, ami nem a tankönyvvel kap-

csolatos
• a teljes személyiség megnyilvánul ben-

ne, tehát a teljes személyiségre ható te-
vékenység

Miért játsszunk az angol órán?
• a gyerekek tanulnak a játék során: 

nyelvtant, szavakat, viselkedést
• megismerik egymást, az idegen kultú-

rát
• lebilincselő és szórakoztató módon 

gyakorolják a nyelvtant, a szavakat, a 
kommunikációt

• jártasságot szereznek az idegennyelv 
használatában

• készségeik fejlődnek: kritikai gondol-
kodás, kreativitás, figyelem, memória, 
döntési képesség, szervezőkészség, 
problémamegoldó gondolkodás, szoci-
ális készségek (együttműködés, komp-
romisszumkészség, tolerancia, önérté-
kelés, empátia)

• pozitív emlékeket szereznek, pozitív 
érzelmi kötődés alakul ki az idegeny-
nyelv iránt

• megragadja a figyelmüket, motivál

A játék tehát örömteli, szórakoztató tanu-
lás, gyakorlás, mely során a kamasz egész 
személyisége fejlődik, jártasságot szerez 
a nyelvben, és kialakul benne a pozitív 
kötődés az idegennyelv iránt (LLL).
A következőkben szeretném bemutatni 
néhány kedvenc játékunkat a 7/1-es sá-
vos diákokkal. Ezeknek a játékoknak a 
nagy részét szinte minden órán játsszuk. 
Lehet, hogy csak 5-10 percünk van egy-
egy órán, de úgy gondolom, minél gyak-
rabban, rendszeresen időt kell szánni a 
játékra. Ezek a játéktípusok azért nagyon 
jók, mert változatos szókinccsel, nyelvta-
ni egységekkel és kommunikációs szitu-
ációkkal alkalmazhatóak, s igazíthatóak 
a diákok életkori sajátosságaihoz, nyelvi 
szintjükhöz. Eszközre is ritkán van szük-
ség, így az óra bármely részében „bevet-
hetőek”, ha úgy ítéljük meg, szükség van 
egy kis mókára.

A szerző 
a Tompa Mihály Református Általános Iskola 

tanítója, angol és pedagógia szakos tanára.

A nyelvi játékok részletes leírása meg-
található az iskola honlapján: 
www.tompamihaly.tirek.hu/hirek
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A Tompa Mihály Református Általá-
nos Iskolában 2016 szeptemberétől 
indítottuk el az első osztályban az in-
duktív gondolkodás fejlesztését célzó 
JÁTÉKPROGRAMunkat. A program-
mal a célunk az, hogy játékos módon, 
tevékenykedtetésen keresztül, heti 
rendszerességgel végezzenek a tanulók 
a szokásostól eltérő, a tananyagon túl-
mutató, induktív gondolkodást fejlesz-
tő feladatokat.
 
Fontos, hogy a későbbiekben képesek 
legyenek meglévő tudásukból új tu-
dást létrehozni és alkalmazni tudják 
meglévő ismereteiket. Ehhez pedig az 
szükséges, hogy kreatívak és jó prob-
lémamegoldók legyenek. Az induktív 
gondolkodás alapját képező hat gon-
dolkodási területen - általánosítás, 
megkülönböztetés, kapcsolatok felis-
merése, kapcsolatok megkülönbözteté-
se és a rendszeralkotás - végezzük el 
a fejlesztést a kisiskolásoknál. A kisi-
skolások számára kidolgozott program 
figyelembe veszi a kor jellemzőit, a 
program alapját az egyes területeken 
szimbólumokkal végeztük, olyanok-
kal, amelyek közel állnak a gyerekek 
életkorához, érdeklődési köréhez. A 
program eszköztára olyan manipulatív 
eszközökből, tárgyakból áll, amelyek-
kel az iskolai lét alatt találkoznak a 
tanulók vagy már találkoztak koráb-
ban is. A tanévben a fő feladat a JÁ-
TÉKPROGRAMban a gondolkodási 
műveletek fejlesztése, a kommuniká-
ciós és vitakészség fejlesztése, a kö-
zös együtt-tevékenykedtetéstől (taní-
tó-tanulók szituáció) eljuttatni őket az 
egyéni vagy páros feladatvégzés irá-
nyába, ill. a kooperatív csoportmunka 
is helyet kap egyes feladattípusoknál. 
Egy-egy foglalkozáson négy feladattí-
pussal találkoznak a gyerekek. A követ-
kezetes munkához kidolgoztunk egy 
30 órásra tervezett rendszerstruktúrát, 
mely mind a hat területen 20-20 felada-
tot ölel fel. Így állt össze a 120 feladat, 
amelyet az éves munkába beterveztünk 

és így a tanmenetben is helyet kapott. 
A feladatokat egyénileg állítottam ösz-
sze; az volt az alapkoncepció, hogy a 
hat területen belül egyedi feladatokat 
találjak ki és ezekkel ismertessem meg 
a tanulókat.
Az alábbiakban szeretném bemutatni, 
hogy a hat gondolkodási művelethez 
milyen feladattípusokat lehet rendelni 
és az egyes struktúrák milyen ismerte-
tőjegyekkel rendelkeznek.

I. Általánosítás: Az általánosítás so-
rán különböző tárgyak ismertetőjegye-
iben keressük az azonosságokat. Az 
ilyen típusú feladatoknál mindig több, 
különböző tulajdonsággal felruházott 
tárgy, eszköz, élőlény stb. képét mu-
tatjuk a diákoknak és ezek közül kell 
kiválasztaniuk az azonos tulajdonságú-
akat. Ezen a művelettípuson belül há-
rom további csoportot különböztetünk 
meg, amelyeket  egy-egy példával be-
mutatnék:

a, Csoportalkotás: Ennél  a fel-
adattípusnál például adott 5 külön-
böző gyümölcs: zöldalma, málna, 
körte, ribizli, szilva. A kérdés az, 
hogy melyik három képezhet egy 
csoportot és miért. A megoldás so-
rán minden egyes tárgynak felso-
rolhatjuk a tulajdonságait, megke-
reshetjük azt a tulajdonságot, amely 
több gyümölcs jellemzésében is 
előfordulnak. Így lehet ízük vagy 
színük szerint is csoportosítani őket 
vagy a termés mérete szerint. Min-
den esetben megvizsgáltatjuk, hogy 
az ötből három gyümölcs rendel-
kezik-e azzal a tulajdonsággal. Mi-
vel  olyan tulajdonságot keresünk, 
amely csak három gyümölcsre igaz, 
így végső lehetséges csoportosítási 
mód lehet az, hogy a körte, alma, 
szilvafán termő gyümölcsök, míg a 
ribizli és málnabokron termőek.

b, A csoport kiegészítése típusú fel-
adatoknál több, közös tulajdonság 
alapján egy csoportba sorolható 
tárgy képét mutatjuk a diákoknak 
egy lapon. Ebben az esetben fel kell 
ismerniük a közös tulajdonságot, 
majd a lap alsó részén szereplő többi 
tárgy képe között meg kell keresni 
azt a tárgyat, amely rendelkezik az-
zal a bizonyos tulajdonsággal, ami-
vel a csoportbeliek rendelkeznek, ill. 
nincs más olyan a csoporton kívüli 
tárgyak képe között, ami azzal a bi-
zonyos tulajdonsággal rendelkezik. 
Ennél a feladattípusnál például egy 
sorban van egy asztal,egy szék, egy 

szekrény, egy hintaszék. Az alattuk 
lévő sorban van egy kakukkos óra, 
egy ágy és egy madáretető. A felső 
sorban közös tulajdonság lehet az, 
hogy fából készültek, és mivel az 
alsó sorban mindhárom tárgy abból 
készült-ezért nem odaillő, mert csak 
egyet keresünk- így további szűkí-
tésre van szükség. Ebben az esetben 
csak egy dolog illik a felső cso-
portba, az ágy, amivel kiegészülve 
minden egyes eleme a felső sornak 
bútordarab.

c, Azonosságok megtalálása esetén: 
különböző élőlények, tárgyak képét 
mutatjuk a diákoknak  (pl: krokodil, 
gyík, kígyó képét), akiknek meg 
kell határozniuk azok közös tulaj-
donságát.

II. Diszkrimináció (megkülönbözte-
tés) esetén a fejlesztendő gondolkodási 
művelet a dolgok tulajdonságaira, az 
ismertetőjegyek különbözőségére vo-
natkozik. Minden ilyen típusú feladat-
ban több, közös tulajdonsággal rendel-
kező tárgyat vagy tárgy képét mutatjuk 
a tanulóknak és nekik a közös tulaj-
donságokon kívül ki kell választaniuk 
azt az egy objektumot, amivel csak egy 
tárgy nem rendelkezik. Erre a feladattí-
pusra legalkalmasabb eszközök a logi-
kai készlet elemei. De bármilyen más, 
a tárgyi világból hozott példa alkalmas 
erre a feladattípusra, ill. a növény- és 
állatvilágból is kereshetünk erre a gon-
dolkodási műveletre alkalmas élőlé-
nyeket.

III. Többszempontú osztályozás: 
Ennél a típusú feladatnál mind a kü-
lönbözőségeket, mind azonosságokat 
figyelembe kell vennie a tanulóknak. 
Egy 2x2 táblázat minden cellájában 
látnak egy tárgyat a tanulók, de a táb-
lázaton kívül is. Meg kell állapítaniuk, 
hogy melyik cellában lévő tárgyat le-
hetnehelyettesíteni a táblázaton kívü-
li tárggyal. Ehhez az azonosságok és 
különbözőségek elemzése után meg 
kell nevezniük, hogy milyen szempont 
szerint soroltuk be a tárgyakat. Majd a 
tanulóknak meg kell határoznia, hogy 
melyik cellába való a táblázat mellet-
ti tárgy. Például egy sportbolt kiraka-
tának négy sarkában különböző fajta 
színes sportszerek vannak.A bal felső 
sarokban színes pöttyös labdák, a jobb 
felső sarokban kékszínű különböző 
labdafajták (baseball, amerikai foci-
labda, pöttyös labda), a bal alsó sarok-
ban színes amerikai focilabdák, a jobb 

Az induktív gondolkodás fejlesztése az 1. osztályosok 
matematikaoktatásában

Schiller Ágnes
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alsó sarokban pedig piros színű ame-
rikai focilabdák. A tanulóknak meg 
kell határozniuk, hogy hova tennének 
a kirakatban egy zöld színű amerikai 
focilabdát.

IV. Kapcsolatok felismerése: Ennél a 
feladattípusnál sorozat kiegészítéséről, 
sorozat rendezéséről vagy egyszerű 
analógia hozzárendeléséről van szó. A 
sorozat kiegészítése típusú feladatok-
nál adott egy sorozat, amit folytatni 
kell. Itt a sorozat elemeinek egymás-
hoz való viszonyát kell meghatározni, 
majd előre megadott lehetőségek kö-
zül ki kell választani azt, amelyikkel 
a sorozat folytatható. Például ég egy 
gyertya, amely ütemesen fogy. A fo-
gyás ütemét követve kell a megfelelő 
magasságú gyertya képét kiválasztani 
a többi közül. A sorozat rendezése tí-
pusú feladatoknál a meglévő elemeket 
kell sorba rendezni. Erre legalkalma-
sabb egy történet eseményeinek, moz-
zanatainak helyes sorrend-megállapí-
tása.
Az egyszerű analógia típusú feladatok-
nál adott egy párban két tárgy, amelyek 
egyfajta relációban vannak egymással. 
A lényeg, hogy a tanulók felismerjék 
és alkalmazzák ezt egy másik tárgyra.
Pl: Az embernek olyan a lakás, mint a 
madárnak a fészek.

V. Kapcsolatok megkülönböztetése: 
Ebben az esetben kétféle úgynevezett 
zavart sorozattal találkozunk. Egyik 
esetben adott egy sorozat, de benne 
két elemet felcseréltünk és a tanulók-
nak fel kell ismerni, hogy hol történt a 
csere. A másik esetben egy felesleges 
elem kerül a sorozatba és azt az egyet 
kell megtalálniuk, amelyik nem követi 
a sorozat szabályát.

VI. Rendszeralkotás –teljes ana-
lógia: Rendszeralkotás esetén mind 
a relációk azonosságára mind pedig 
különbözőségükre figyelnie kell a ta-
nulóknak. Ebben az esetben azonban 
nem ezekből kell kiindulni, hanem a 
köztük lévő viszony milyenségéből. 
Erre alkalmas feladatok a Sodoku és 
Logikai Mátrixok. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a tanulók könnyebben 
fognak hozzá a bonyolultabb gondol-
kodási műveleteket igénylő felada-
tokhoz és bátrabban keresnek újsze-
rű megoldásokat is.Sokat fejlődött 
a kommunikációs és vitakészségük. 
Emellett a program hatása megmutat-
kozik a társakkal való együttműködési 
készségük fejlődésében is.
     
     

A szerző 
a Tompa Mihály Református Általános 

Iskola tanítója.

„Mintha csakugyan 
tűz kellene, olvasztó 
kemence a jellemnek 
és tehetségnek, 
hogy az igazi arany 
kitermelődjön.”
(Móricz Zsigmond)

A ma már Mátészalkai Móricz Zsig-
mond Magyar – Angol Kéttannyelvű 
Általános Iskola nevet viselő intéz-
ményben1991 óta működik tehetség-
gondozás a Debreceni Egyetem Pszi-
chológia Tanszékének vezetésével. Dr. 
Balogh László és csapata adtak irány-
mutatást munkánk magas szintű végzé-
séhez, szakmai segítségükkel táplálták 
a tüzet iskolánk „olvasztó kemencéjé-
ben”.  
A még jobb eredmény érdekében – a 
városunkban egyedülálló módon - több 
kollégánk szakvizsgás tehetségfejlesz-
tő szakértő lett. Tehetséggondozó mun-
kánkat már a kezdetektől Dr. Czeizel 
Endre gondolatainak szellemiségében 
végeztük, s lett egyben nevelésfilozófi-
ánk mottója is. „Minden márványtömb-
ben benne rejlik a dávidi tökéletesség. 
Minden gyermekben ott rejtőzhet a nagy 
tehetség magva, de nagy gonddal kell 
ápolni „faragni”, hogy előtűnjék a bel-
ső ragyogás. Ez a feltétele annak, hogy 
a legnagyobb „természeti kincsünket” 
az eddiginél jobban kiaknázhassuk. 
Nem pusztán a tehetségesek, hanem el-
sősorban a nemzet érdekében.”

Célunk, tanítványainkat mielőbb meg-
tanítsuk tanulni, a természetes gyer-
meki kíváncsiságukra építve fokozzuk 
bennük a tudásvágy kialakulását. Sze-
retnénk, ha a nálunk töltött évek so-
rán minél korábban és minél többször 
megtapasztalnák az alkotás izgalmát, 
a jól végzett munka örömét, szeretetét. 
Azt is tudatosítani kívánjuk, hogy ered-
ményt csak munkával, olykor lemon-
dással lehet elérni. Nevelőtestületünk 
emellett feladatának tekinti az egész 
életen át tartó tanulás, valamint a neve-
lés–önnevelés igényének a megalapo-
zását is. 
 
Fontos számunkra, hogy mindenekelőtt 
embert formáljunk tanítványainkból. 
Az általános értelmi képességek fej-
lesztésén túl, igyekszünk megtalálni 
minden gyermek speciális tehetségét. 
Mindezek előkészítését már a kisisko-
láskorban elkezdjük. Szeretnénk fel-
ébreszteni az érzelmeiket a szépre, az 
izgalmasra, az új és ismeretlen dolgok 
befogadására.

Az eltelt 25 év alatt - a minőség meg-
tartása mellett – a társadalmi elvárások-
hoz igazítottuk programunkat. 1998-tól 
a DE felkérésére részt vettünk a SOC-
RATES COMENIUS programban (3 
évre szóló angol, holland, német tehet-
séggondozó intézményekkel való fej-
lesztő munka). 
2001-től BEGA PROJEKT (6 ország, 
6 - 6 iskola, 6 tehetségterület kutató 
munkája, melyből intézményünk a „Te-
hetség - tanácsadás, egyéni fejlesztés” 
témakörben munkálkodott). A 2003-
2004-es tanévtől a Közoktatási Tör-
vény módosítása az integrált oktatást 
helyezte előtérbe. E törvényjavaslat 
és a tehetséggondozó múltunk tapasz-
talata egybeesett, ezért az 1991-ben 
megkezdett komplex tehetséggondozó 
program tartalmi és szerkezeti átalakí-
tására került sor. Az integrált oktatás 
előtérbe kerülése, szülői kérések és a 
saját tapasztalataink alapján is úgy gon-
doltuk, hogy a tehetségfejlesztés eddi-
gi gyakorlatain változtatni kell. Ennek 
szervezeti keretei: a tanulók délelőtti és 
délutáni foglakozásai szerves egységet 
alkotnak. Elsődleges feladat: a tantervi 
követelmények minél magasabb szintű 
teljesítése, miközben a gyerekek képes-
ségeitől függően lehetőség nyílik tehet-
ségük gazdagítására külön foglalkozá-
sokon is. A délelőtti tanítás az iskolai 
óratervvel összhangban folyik, délután 
azonban a tehetséggondozás funkcióját 
alapul véve speciális blokkokban dol-
gozunk. A délutáni blokkok 5-6. osz-
tályban mindenki számára kötelezőek 
(magyar, matematika, számítástechni-
ka, művészetek, társas tánc). Itt csopor-
tokban folyik a munka. Differenciáltan 
kapják meg a feladatokat, így lehetőség 
nyílik a tanórai anyag dúsítására, gya-
koroltatására, többletismeretek szerzé-
sére, a szakterületek iránti érdeklődés 
felkeltésére, illetve az egyéni érdeklő-
dés elmélyítésére. 7. osztálytól kezdve 
a tanulók egyéni érdeklődés alapján 
választhatnak 2-4 speciális komplex 
blokkot, amivel kiemelten kívánnak 
foglalkozni (pl. angol, humán, reál, 
számítástechnika, művészetek, társas 
tánc). A program jellemzői: gazdagí-
tás, dúsítás; speciális stratégiák; a tevé-
kenységhez fűződő viszony, motiváció.

A tehetséggondozás 25 éve a má-
tészalkai Móriczban

Sebestyénné Fülöp Éva
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8. osztály második félévében tanulóink 
az ismétlések és rendszerezések mellett 
- természetesen szaktanári segítséggel 
- a „házi komplex vizsgára” és nyelv-
vizsgára is felkészülnek.
A program hatékonyságának vizsgála-
tához méréses módszereket alkalma-
zunk.
A középiskolák visszajelzései alapján 
tanulóink becsülettel megállják helyü-
ket, tőlük elvárható szinten teljesíteni 
tudják a magasabb követelményeket is.
Minden tanév végén a 4. évfolyamon 
tantárgyi (matematika, magyar nyelv és 
irodalom) és pszichológiai méréseket 
végzünk. A mentális területek feltér-
képezése a cél. A figyelem, emlékezet, 
térlátás, logikus gondolkodás mellett a 
tanulók kreativitására is kíváncsiak va-
gyunk. A tantárgyi méréseket az adott 
tanév anyagából összeállított felmérő 
feladatlapok segítségével a szakos kol-
légák végzik és értékelik. A pszicholó-
giai mérés játékos feladatlapokkal tör-
ténik, melyeket a végzett szakvizsgás 
tehetségfejlesztő szakértő kollégák ál-
lítanak össze. A méréseket is ők végzik 
és értékelik ki. A felső tagozatos blok-
kos foglalkozásokra való bekerüléshez 
még figyelembe vesszük az osztályfő-
nökök és a szaktanárok véleményét is. 
Fontos szempont a tanulók elért verse-
nyeredménye is. A végleges döntésbe a 
szülőket is bevonjuk. A speciális tehet-
ségeket a szaktanárok folyamatos meg-
figyeléssel, közös tevékenységek során 
fedezik fel.
 
Kapcsolatrendszerünk hazai és nem-
zetközi viszonylatokban széleskörű. 
A kísérleti iskolákkal karöltve tagjai 
vagyunk a Kelet-Magyarországi Te-
hetséggondozó Társaságnak, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaságnak és az 
Európai Tehetségtanácsnak (ECHA). 
Rendszeresen részt veszünk és előa-
dásokat tartunk a hazai és nemzetközi 

konferenciákon, programokon (Deb-
recen, Szerencs, Törökszentmiklós, 
Kecskemét, Nijmegen, Bécs, Oxford, 
Rhodes, Birmingham, Jasi, Sárospatak, 
Mád, Taktaharkány, a szatmárnémeti 
Mircea Eliade és a nagykárolyi Vasile 
Lucaciu és a lengyelországi ZESPÓL 
SZKÓL W WIDELCE általános isko-
la).  

2011 tavaszán Regisztrált Tehet-
ségpont lettünk.  Az év őszén a helyi 
Esze Tamás Gimnáziummal karöltve 
megalakítottuk a Szatmári Kistérségi 
Tehetségsegítő Tanácsot. Munkánk 
elismeréseként 2013 augusztusában 
két kollégánk átvehette a Nemzet Te-
hetségeiért a Bonis Bona kitüntetést: 
(Ábri Gáborné és Sebestyénné Fülöp 
Éva.) 2014-ben „A játék ereje” címmel 
megrendezett Országos Tehetségnapon 
25, hátrányos helyzetű tehetségekkel 
foglalkozó Tehetségpont - köztük a mi 
iskolánk is - vehetett át játékokat és 
sportszereket tartalmazó csomagot, át-
lagosan 250.000 Ft értékben. 2016 áp-
rilisában kértük a Tehetségpontunk mi-
nősítését, melyre júniusban került sor. A 
helyszíni ellenőrzést és minősítést vég-
ző bizottság szerint a kötelezően előírt 
szigorú feltételeknek megfeleltünk és 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont mi-
nősítést kaptunk. Ezzel párhuzamosan 
kértük felvételünket az Európai Tehet-
ségpontok közé. Az értékelő bizottság 
pozitív elbírálása alapján az Európai 
Tehetségpont címet is kiérdemeltük.
Minden évben megtartott tehetség-
fejlesztéssel kapcsolatos rendezvé-
nyeink:
• Szeptember: levelezős versenyek 

(Móra matematika, Bendegúz, Curie, 
stb.) beindítása.

• Október: Zenei világnap – népdalé-
neklő verseny, Pályaválasztási börze, 
szülői értekezlet.

• Március: beiskolázási nyílt napok, 
tanácsadás.

• Januártól - májusig tanulmányi 
versenyeken való részvétel, ill. azok 
lebonyolítása.

• Április: Móricz-hét (tanulmányi és 
sport versenyek) Móricz Gála – a 
tanulók művészeti bemutatója. Ta-
nácsadás folyamatosan fogadóórák, 
szülői értekezletek, egyéni foglalko-
zások.

• Május: 4. évfolyam mérése. Pálya-
munkák készítése rajzpályázatokra 
folyamatosan.

1999-ben és 2002-ben nemzetközi 
tehetségkonferenciát rendeztünk.
Rendszeresen résztvevői is vagyunk 
a tehetségkonferenciáknak. (Pécs, 

2013., Törökszentmiklós, 2013., Ti-
szavasvári, 2014., Debrecen, 2014., 
Kisvárda, 2016.) Folyamatosan részt 
vettünk 2011 –től évente az NTP pá-
lyázatokon, melyeken eredményesen 
szerepeltünk. Programunk megvalósí-
tása során élő kapcsolatunk van több 
társintézménnyel, szervezettel. A szülői 
támogatást is igyekszünk minél szé-
lesebb körben kiterjeszteni. Számos 
kiváló területi, megyei és országos 
versenyeredménnyel büszkélkedhe-
tünk, melyek a honlapunkon (www.
moricz-msz.hu/versenyeredmenyek) 
megtalálhatók. Odafigyelünk tanuló-
ink gyenge oldalának fejlesztésére is. 
Igyekszünk minél több mozgási, spor-
tolási lehetőséget biztosítani számuk-
ra. Rendszeresen szervezünk színház, 
filharmónia és múzeumlátogatásokat. 
A közösségépítés kiváló színterei: fel-
lépés a különböző kulturális rendez-
vényeken, (Halloween party, farsang, 
fordított nap, stb.) valamint az osztály 
és iskolai szintű kirándulásokon, erdei 
táborozásokon való részvétel.

Tanítványaink a jövő zálogai. Érzékeny 
kis emberkék, akiket a pedagógusi se-
gítség és iránymutatás kiapadhatatlan 
forrása elkísér a felnőtté válás útján. Ez 
a feladat komoly kihívás minden neve-
lő számára, hiszen a felnőttnek kell a 
tudásra és szeretetre éhes kis lelkekből 
felelősségteljes, segítőkész, rátermett 
jellemet nevelni.

A szerző: 
tanító, szakvizsgás tehetségfejlesztő szakértő

intézményvezető  - helyettes.
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