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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

Tartalomból:

“Nem titok, hogy a kisebbségi tanulók komolyan alulreprezentáltak a tehetségfejlesztési programokban 
az Egyesült Államokban.”

(Dr. Tóth László: Az Egyesült Államok tehetségfelfogása napjainkban)
***

A Református Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény kereteiben, jött 
létre 2016 szeptemberében a tehetséggon-
dozás országos szintű összehangolására a 
Református Országos Értéktermő Tehet-
ségközpont, amely az EGYMI tagintéz-
ményeiben, telephelyein dolgozó regioná-
lis tehetségkoordinátor szakemberekkel 
végzi az egyházkerületenként létrejött 
Tehetségsegítő Tanácsokkal közösen az 
egész országra kiterjedő, összehangolt te-
hetséggondozó tevékenységet.

(Krassói Karolina: 
A tehetséggondozás koordinálása 

a Református EGYMI – ben)

***
“Levonható a következtetés, hogy a bemutatott módszerek, ha kiemelkedő tehetségeket nem is hoztak fel-

színre, a középiskolai beválás előrejelzésére alkalmasnak bizonyultak. “
(Bánfai József: Az állami tehetségmentő akció kiválasztási folyamatának első változata)

***
“A fáradtságnak nagyon sok oka lehet, de a tehetséges tanulók esetében leginkább arra gyanakodhatunk, 

hogy nem az életkori sajátosságnak megfelelő mennyiségű — és minőségű — tananyagot kell elsajátítaniuk 
a tanórán kívüli foglalkozásokon is.”

(Dr. Duró Zsuzsa: Tehetség-mentálhigiéné)
***

“Ki egyedül van, vesztegel, közösen hegyeket hordunk el…..
A fenti jelmondattal pályázott a Gönczy Tehetségpont Tehetségsegítő Tanácsa 2016-ban a Nemzeti Tehetség-

program keretében meghirdetett pályázati kiírásra.”
(Burger Angéla Erzsébet    a Gönczy TST társelnöke)

***
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 

28. Országos   Konferenciáját 2017 szeptember 22-23-án Szarvason,
a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskolában tartja.

Program, jelentkezési lap augusztus 20 után olvasható a MTT-Honlapon (www.mateh.hu).
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Magyar Tehetséggondozó 
Társaság
Dr. Balogh László
elnök  

 www.mateh.hu

Két fontos esemény zajlott le a 
közelmúltban a Magyar Tehet-
séggondozó Társaság szervezeti 
életében.  Az Elnökség 2017. má-
jus 10-én tartott ülést, majd május 
20-án Közgyűlést tartottunk. Az 
Elnökség ülésén örömmel kons-
tatálta, hogy a MTT 2016. októ-
ber 5-én megtartott Rendkívüli 
Közgyűlésén elfogadott új Alap-
szabály-tervezet a közelmúltban 
bejegyzésre került a Fővárosi Tör-
vényszék által – már csak apróbb 
kiegészítések szükségesek, s ennek 
megfelelően készítettük elő a má-
jus 20-i Közgyűlésünket, ahol le-
hetővé vált néhány változtatás az 
Alapszabályunkban, kiemelten az 
Elnökség létszámának növelése. 
A Közgyűlésen a következő napi-
rendi pontok kerültek megtárgya-
lásra: -Az Elnökség beszámolója 
a MTT 2016. évben végzett szak-
mai munkájáról, -A Társaság 2016. 
évi gazdálkodási beszámolója, -A 
MTT közhasznúsági jelentésének 
elfogadása, -Az Alapszabályi mó-
dosítások elfogadása, -Tisztújítás.  
A Közgyűlés elfogadta a MTT 
2016. évi szakmai és gazdálkodási 
munkájáról a beszámolót az Elnök-
ség előterjesztésében, majd határo-
zatban rögzítette a 2017. évi főbb 
feladatokat.  Ezek a következők: 
- Az Elnökség munkájának meg-
erősítése, a Választmány „törlése” 
miatt a létszám bővítése, új mun-
kamegosztás kialakítása. – A Szak-
mai Tanácsadó Testület munkap-
rogramjának,működése szervezeti 
kereteinek kialakítása. - A szekci-
ók magas színvonalú munkájának 
fenntartása, további erősítése szak-
mailag.  - A MTT-honlap tartalmi 
gazdagításának folytatása. - A szer-
vezettség további erősítése: taglét-
szám növelése, különösen a dunán-
túli és dél-alföldi területeken. - A 

Nemzeti Tehetség Program meg-
valósításában való további intenzív 
közreműködés.  - Továbbra is szél-
eskörű szakmai együttműködés a 
kormányzati és minisztériumi szer-
vekkel tehetség-ügyben. - A hatá-
ron túli magyar tehetség-szerveze-
tekkel, műhelyekkel a kapcsolatok 
bővítése. - További harmonikus 
együttműködés a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanáccsal és a Mate-
hetsszel, kiemelten a „Tehetségek 
Magyarországa” célkitűzéseinek 
megvalósítása céljából. (A teljes 
Közgyűlési beszámoló a kapcsoló-
dó határozatokkal együtt olvasható 
a MTT-Honlapon –www.mateh.
hu -, valamint a Tehetség 2017./2. 
számában.) Megválasztásra ke-
rült a május 20-i Közgyűlésen az 
új, emelt létszámú Elnökség, va-
lamint a Felügyelőbizottság is. A 
következők kaptak 3 évre bizalmat 
a Közgyűléstől az egyes funkci-
ókban. Elnök: Dr. Balogh László, 
alelnökök: -Dr. Heimann Ilona, 
- Dr. Polonkai Mária, - Sarka Fe-
renc, - Tóth Tamás, - Turi Katalin; 
titkár: Szénási Istvánné, ügyvivő: 
Bohdaneczky Lászlóné dr., további 
elnökségi tagok: Dr. Bodnár Gabri-
ella, Dr. Dávid Imre, Kormos Dé-
nes. A Felügyelőbizottság elnöke: 
Gönczi Sándor, tagjai: Bíró Gábor, 
Gyurcsó Gyuláné, Takácsné Laczó 
Szilvia.  A Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság 28. Országos Kon-
ferenciája 2017. szeptember 22-
23-án, Szarvason, a Benka Gyula 
Evangélikus Általános Iskolában 
kerül megrendezésre, a részletes 
program és a jelentkezési lap au-
gusztus 20. után lesz olvasható a 
MTT-Honlapon. (www.mateh.hu)

2017 május 28.
Dr. Balogh László

elnök

200 éve
egy kora tavaszi napon, egy er-

délyi nemesi család – amely addig-
ra már földműves sorba süllyedt 
-  nyolcadik és egyben utolsó gyer-
mekeként született Arany János. 
Hat testvérét vitte el a tüdőbaj, raj-
ta kívül egyedül egy leányka, Sára 
maradt életben. Anyja negyvenöt 
éves volt, munkától megszenve-
dett életű, teje nem volt, nem tud-
ta táplálni a gyönge újszülöttet. 
Sára lánya már férjnél volt, éppen 
gyermekágyas, így az anyatejet 
megosztotta gyermeke és újszü-
lött öccse között. A testvéri anyatej 
mentette meg az életét. Csöndes, 
szomorkás, szófogadó gyermek 
volt a kis János, aki négy évesen 
már olvasott. Csodagyermeknek 
tartották, sokat olvasott, minden-
ben kiválónak bizonyult. Jó latinos 
lett, tudott németül és franciául, 
angolul, görögül olvasott. Az ele-
mi iskolát szülőfalujában fejezte 
be, majd a debreceni református 
kollégium diákja lett, ahol tanárai 
elismerték képességét és tanytvá-
nyai is lettek. Tizennyolc évesen 
befejezte tanulmányait, bizonyít-
ványt nem szerzett, amit később, 
már gimnáziumi tanárként, majd 
később akadémikusként igencsak 
megbánt. Anyja nem sokára el-
hunyt, apja megvakult, így aztán 
hazaköltözött. Előbb tanítóskodott, 
majd 23 évesen segédjegyző lett 
és megházasodott. Ekkor kezdett 
Shakespearet fordítani, amelyek 
mindmáig időtállónak bizonyul-
tak. Egy akadémiai pályázatra 
küldött munkájával – Az elveszett 
alkotmány volt a vigeposz címe – 
elnyerte a kitűzött 25 aranyat, ami-
nek volt helye a családban, hiszen 
időközben két gyermeke született, 
egy fiú és egy leány. Huszonkilenc 
éves volt, amikor megírta a Toldit 
– amivel szintén pályadíjat nyert -
, amely országos hírűvé és Petőfi 
barátjává tette. A forradalom alatt 
nemzetőr lett, emiatt a bukás után 
megfosztották állásától. Geszten 
nevelősködött a Tisza családnál, 
majd a nagykőrősi református 
gimnázium tanára lett (az iskola 
a nevét viseli). Kilenc évig volt 
a kisváros megbecsült tanára – a 
gimnáziumban több tanár egyben 
akadémikus volt -, majd az egyre 
népszerűbb poétát Pestre hívták, a 
Kisfaludy Társaság igazgatója lett. 
Öt év múlva az akadémia titkára, 
majd újabb öt év mú1va a főtitká-
ra. Hat év múlva lemondott és ezt 
követően csak a költészetnek élt. 
Főleg idősebb korától sokat bete-
geskedett, immunrendszere gyenge 
volt, a fertőzések hamar utolérték. 
Hatvanöt évesen, 1882 októberé-
ben hunyt el a magyar irodalom 
egyik legnagyobb alakjaként.

Aktuális
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Az Egyesült Államok tehetségfelfogása napjainkban
Dr. Tóth László

Más munkáinkban (Tóth, 1998, 
2003, 2014) már részletesen be-
mutattuk, hogyan változott az 
Egyesült Államok tehetségfelfo-
gása Termantól a Marland-jelen-
tésig (1972), illetve mi történt e 
nagy hatású hivatalos állásfoglalás 
után a tehetségügyben a 20. szá-
zad 80-as, 90-es éveiben az akkor 
született nemzeti oktatási beszá-
molók tükrében. Jelen cikkben a 
rendelkezésre álló szakirodalom 
alapján (Kaufman, 2012; McClain 
és Pfeiffer, é. n.) azt tekintjük át, 
mennyiben változott e nagy ország 
tehetségfelfogása napjainkra.
Tehetségdefiníciók: Az Egyesült 
Államok szinte minden tagállama 
(50-ből 48) rendelkezik ma tehet-
ségdefinícióval. A két kivétel Mas-
sachusetts és Dél-Dakota, amelyek-
ben jelenleg nincs meghatározás 
arra nézve, hogy kiket tekintenek 
tehetségesnek. Ugyanakkor a többi 
tagállam tehetségdefiníciója némi-
leg különbözik egymástól. Egyes 
tagállamok ragaszkodnak a „tehet-
ség” címkéhez, mások ezt „tehet-
ség és talentum” címkére bővítik, 
vagy éppen a „jó képességű tanu-
ló” (high ability student) címkét 
használják. Az elmúlt évtizedben 
24 tagállam változtatott a definíci-
óján. Például Indiana a „tehetség 
és talentum” címkét a „jó képes-
ség” (high ability) címkére változ-
tatta. Az 1. ábra azt mutatja, hogy 
hány tagállamban milyen területek 
szerepelnek tehetségként a definí-
ciókban.

Mint látjuk, a két „befutó” az intel-
ligencia és a magas teljesítmény: 
az intelligencia 45, a magas telje-
sítmény pedig 39 állam definíció-
jában szerepel, ráadásul mindket-
tő növekvő tendenciát mutat. A 
kreativitás viszont meglepően sok 
államnál ott van, ami örvendetes 
még akkor is, ha 10 év alatt kissé 
csökkent. Ugyanakkor a művészi 
tehetséget, valamint a motivációt 
alig néhány tagállam tartotta fon-
tosnak megjeleníteni a definíció-
jában.Az ábrát nézve azt is észre-
vehetjük, hogy történtek bizonyos 
változások az elmúlt tíz évben. E 
változások azonban nem feltétlenül 
pozitív irányba mutatnak. Például 
azintelligenciát ma több, a krea-
tivitást kevesebb iskola tekinti a 
tehetség egyik formájának. Három 
állam (New Jersey, New Hampshi-
re, Minnesota) továbbfejlesztette 
a maga meghatározását, Maryland 
a magáéhoz hozzáadta a vezetést, 
Georgia viszont kivette a definíció-
jából a vezetést és a művészit.

A tehetség azonosítása: Az előb-
biekben láttuk, hogyan határozzák 
meg az egyes tagállamok a tehetsé-
get. De milyen módszereket hasz-
nálnak ma a tehetség azonosításá-
ra? A 2. ábra erre világít rá.
Láthatjuk, hogy a két első helyen 
az intelligenciatesztek és a tantár-
gyi teljesítménytesztek vannak. A 
legnagyobb vesztesek a kreativi-
tástesztek, a tanári becslő skálák, 
a művészi tehetséget mérő skálák, 

valamint a specifikus viselkedés-
jegyeket kimutató listák. Össze-
hasonlítva a korábbi helyzettel, a 
tehetség azonosítása terén érdemi 
változás nem történt.Érdekes, hogy 
egyetlen tagállam sem számolt be 
arról, hogy a tehetség azonosítása 
egyedül az intelligencia vizsgála-
ta alapján történik. Ez a 20 évvel 
korábbi helyzethez képest nagy 
és kedvező fordulat. Az államok 
többsége (54%) a többszörös vagy 
az átlagoló megközelítést alkal-
mazza. A többszörös modell azt je-
lenti, hogy adott tanuló több külön-
böző mérés során minden esetben 
a meghúzott határ felett teljesítsen. 
Az átlagoló modell hasonlít a több-
szörös modellhez, de ennél a több-
szöri mérés átlagának kell a határ 
felett lennie. Hét államban (14%) 
a rugalmasság elvét alkalmazzák, 
azaz csak egyetlen mérést végez-
nek, és az iskolai körzetek maguk 
döntik el, hogy milyen tesztet al-
kalmaznak, és hol húzzák meg a 
határt. 16 állam (32%) úgy nyilat-
kozott, hogy a tehetség-azonosí-
táshoz ők semmilyen ponthatárhoz 
nem ragaszkodnak. Itt jegyezzük 
meg, hogy a tehetség-azonosítás-
nak nincs egyetlen legjobb módja, 
mindegyik megközelítésnek van 
előnye is, hátránya is.A legtöbb ál-
lam (64%) nem használ specifikus 
teszteket. Amelyek használnak, 
azok közül vannak, akik tantár-
gyteszteknél húznak határvonalat, 
vagy a tehetségnek egy vagy több 
speciális területét mérik.

1. ábra. A tagállamok száma és a tehetségterüle-
tek 2000-ben és 2010-ben

2. ábra. A tagállamok száma és a tehetségazonosításra 
használt módszerek
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Nem titok, hogy a kisebbségi ta-
nulók komolyan alulreprezentál-
tak a tehetségfejlesztési progra-
mokban az Egyesült Államokban. 
A tagállamoknak nagyjából a fele 
elismeri, hogy bizonyos tanulói 
csoportok gyengébben szerepel-
nek a hagyományos azonosítási 
eljárások során, és jobb lenne, ha 
számukra a hagyományostól eltérő 
módszereket dolgoznának ki. Az 
50-ből 26 államnak saját politikája 
van a kulturálisan eltérő hátterű ta-
nulókkal kapcsolatban, a többi 24-
nek nincs. Egy példa erre: Georgia 
állam megengedi a pedagógusok-
nak, hogy a tehetség bármely terü-
letén mérjenek abban az esetben, 
ha világosan látszik, hogy a tanuló 
eltérő kulturális hátterű családból 
származik, más az anyanyelve, 
fogyatékos, vagy gazdasági szem-
pontból hátrányos helyzetűnek 
(azaz szegénynek) tekinthető, to-
vábbá megengedi, hogy esetükben 
a kitűzött ponthatár egy szórásnyi-
val kevesebb legyen.

Szakmai következtetések: Az 
eredményeket áttekintve szem-
beötlik néhány zavaró dolog. Az 
egyik, hogy a tagállamok tehetség-
definíciói és tehetségazonosítási 
eljárásai nem vágnak egybe. Rövi-
den: az iskolák nem azt teszik, amit 
mondanak. Például érdekes látni, 
hogy 27 állam belefoglalja a tehet-
ségdefiníciójába a kreativitást, de 
ténylegesen csak 9 államban hasz-
nálnak kreativitásteszteket a kre-
ativitás mérésére. A másik, hogy 
az előadóművészetek a sor végén 
kullog. De miért? Miért van az, 
hogy más teljesítményformákat a 
tehetség egy fajtájának tekintik, de 
a kiváló zenészeket, színészeket, 
táncosokat, nevettetőket, bábjáté-
kosokat stb. nem mondják tehet-
ségesnek? Ez teljességgel érthe-
tetlen. Lehet, hogy az ilyen diákok 
kevésbé jó tanulók, nem tartoznak 
a tanárok kedvencei közé, de ha 
elismerik és engedik kibontakoz-
tatni a tehetségüket, ők lehetnek a 
következő szórakoztató generáció 
kiválóságai.

A másik dolog, hogy szinte mind-
egyik tagállam figyelmen kívül 
hagyja a motivációt mint tehetség-
formát. Azok után, hogy oly sok 
szó esik a motiváció fontosságáról, 

a szenvedélyről, az inspirációról, 
mint ami megalapozza a sikert, a 
nagyságot a való világban, ez bi-
zony súlyos probléma. Renzulli is 
belefoglalta a tehetségmodelljébe 
a motivációt, még ha ő másképpen 
nevezte (feladat iránti elkötelezett-
ség).
A harmadik: meglepő volt látni, 
hogy sok állam még ma is mere-
ven ragaszkodik az intelligencia-
tesztekben és/vagy tantárgyi tel-
jesítménytesztekben meghúzott 
vonalhoz. Ma, amikor ismeretes a 
mérési hiba fogalma, ez egyálta-
lán nem tűnik ésszerűnek. Tudott 
dolog, hogy a mérésnek van bizo-
nyos hibahatára, s ha valaki ennek 
ellenére mereven kezeli a megcél-
zott ponthatárt, joggal illethetik a 
„tesztmániás” címkével.
Kifogásolható továbbá, hogy 
egyetlen iskola sem tartja magá-
énak a tehetségazonosítás dina-
mikus szemléletét. A dinamikus 
szemlélet annak a követését jelenti, 
hogy időről időre mennyit fejlődött 
az adott tanuló. Vagyis: mekkora 
mértékű a fejlődés az egyes vizsgá-
latok között. Az ilyen megközelítés 
természetesen azt követeli, hogy 
adják fel az egy méréssel történő 
besorolás koncepcióját.
Végül elég szomorú azt látni, hogy 
még mindig nincs egyetértés a te-
hetségesség meghatározásában. 
Noha sokan ezt elfogadhatónak 
tartják – tekintve, hogy a tehet-
ségesség valóban sokszínű jelen-
ség –, jobb lenne, ha ezen a téren 
nagyobb lenne az egyetértés. A 
pszichológiai kutatások világo-
san kimutatják, hogyan fejlődött a 
gondolkodás e fogalmat illetően, 
ezért jó lenne, ha a tehetségdefi-
níciókban és azonosítási eljárások 
használatában a legújabb tudomá-
nyos kutatások tükröződnének, és 
valahogy az egységesség irányába 
mutatnának. Az egyedüli dolog, 
amiben az iskolák egyetértenek, 
hogy a tehetségesség egy fix jelen-
ség, tudniillik így nincs szükség 
arra, hogy minden diákot többször 
is mérjenek, és a mérési különbsé-
gekből következtessenek. Sajnos 
ez a – ha úgy tetszik: költségkímélő 
– megfontolás képezi az akadályát 
annak, hogy a tudományos kutatá-
sok eredményei folyamatosan átül-
tetésre kerüljenek a gyakorlatba.

A törvényi háttér változása:  Az 
1983-ban megjelent, 18 hónap ku-
tatásait összegző Egy nemzet ve-
szélyben című könyv óta mind a 
mai napig nem volt olyan nagy ha-
tású dokumentum, amely a tehetsé-
gesek oktatásával ennyire részlete-
sen foglalkozott volna. Az 1988-as 
oktatási törvény tartalmaz ugyan 
egy kiegészítést a tehetségesek 
oktatásáról (ez az ún. Javits-féle 
törvény), azonban a tehetségesek 
azonosítását, vizsgálatát és a tehet-
ségfejlesztő programokat a Nem-
zeti Tehetségkutató Központ hatás-
körébe utalta. Emellett arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a tagállamok, 
a kutatók és az iskolakörzetek a 
tehetséges tanulók alulreprezen-
tált csoportjaira összpontosítsanak. 
Javaslatot tett arra, hogy a tehet-
séges tanulókra fordítandó összeg 
2007-re érje el a 9,6 millió dol-
lárt. George W. Bush elnök ezt az 
összeget minden évben kihúzta, 
de a kongresszus tagjai a döntést 
felülírták. Ugyanez történt Barack 
Obama elnöksége alatt. Donald 
Trump jelenlegi elnök álláspontját 
ma még nem ismerjük.

A legújabb szövetségi szintű okta-
tási kezdeményezés egy 2002-ben 
kiadott törvényben testesül meg. 
Az Egyetlen gyermek se maradjon 
le (No Child Left Behind) jelsza-
vú törvény azt célozza meg, hogy 
minden tanulót fel kell hozni az év-
folyamának megfelelő szintre, de – 
ahogy a kritikusok észrevételezik 
– nem szól arról, mi legyen a tehet-
ségesekkel, akik a saját évfolyamuk 
feletti szinten képesek teljesíteni. 
A törvény ráadásul büntetést he-
lyez kilátásba azon iskolák, iskola-
igazgatók, pedagógusok számára, 
akiknek a tanulói a tantervben elő-
írtakat nem teljesítik, de semmiféle 
követelményrendszert nem ír elő a 
tehetséges diákok számára. A tör-
vény tehát tulajdonképpen kény-
szeríti az iskolákat és a pedagógu-
sokat, hogy az idejüket a gyengén 
teljesítő diákokra fordítsák. Ennek 
félreérthetetlen üzenete a pedagó-
gusokhoz (és a diákokhoz), hogy 
ne tegyenek különbséget a köve-
telményeket messze nem teljesítő 
és a követelményeket messze meg-
haladóan teljesítő diákok között. 
Ennek a törvénynek az a következ-
ménye, hogy a tehetséggondozás 
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terén elért eddigi eredményeket a 
háttérbe szorítja, a tehetségesek-
nek nyújtott szolgáltatásokat csök-
kenti, az új kezdeményezéseknek 
nem ad teret. Ma megismételhető 
az 1972-es Marland-jelentésnek az 
a megállapítása, miszerint átfogó 
szövetségi politika a tehetséges 
tanulók ellátására tulajdonképpen 
(ismét) nem létezik az Egyesült 
Államokban, illetve létezik abban 
az értelemben, hogy a lemaradó, 
gyengén teljesítő tanulók oktatása 
elsőbbséget élvez a tehetséges ta-
nulókkal szemben.

Felhasznált irodalom:
• Kaufman, S. B. (2012): Who is 

currently identified as gifted in 
the United States? www.crea-
tivitypost.com. Letöltve: 2016. 
december

• McClain, M. C., Pfeiffer, S. I. 
(é. n.): How do states actually 
define and identify giftedness 
in the United States: A national 
survey. The Journal of Applied 
School Psychology (in press).

• Tóth László (2003): A tehet-
ségfejlesztés kisenciklopédi-
ája. Pedellus Tankönyvkiadó, 
Debrecen.

• Tóth László (2013): A tehet-
séggondozás és –kutatás törté-
nete. Didakt Kiadó, Debrecen.

• Tóth László (szerk.) (1998): A 
tehetségesek tanítása. Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen.

A szerző
 habilitált egyetemi docens, 

a Debreceni Egyetem, Pszichológiai 
Intézet, 

Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének 
nyugalmazott vezetője.

Tehetséggondozás a Mezőberényi 
Petőfi Sándor Evangélikus 

Gimnázium és Kollégiumban
Kovács Hajnalka - Kocsorné Kovács Bernadett

Gimnáziumunk a környék egyik legin-
novatívabb oktatási intézménye. A ’60-
as évek elejére a város felismerte, hogy 
az oktatásba invesztálni hosszútávon 
nagyon megéri, így 1962-ben megnyi-
totta kapuit a gimnázium Mezőberény-
ben. Nagyon sok helyi és környékbeli 
fiatalnak sikerült érettségit szereznie és 
felsőoktatásban továbbtanulnia. 
Ez az irányvonal a ’80-as évek végére 
kevésnek bizonyult, így az akkori veze-
tőség kezdeményezésére beindult a ma-
gyar-német két tanítási oktatási forma, 
mely a mai napig működik és a tehet-
séggondozás egy sajátos formáját adja. 
A diákok első évben heti 18, majd ezt 
követően átlagban heti 5 órában tanul-
ják a német nyelvet, illetve több tantárgy 
oktatása is a célnyelven folyik.
Kiemelkedő tanulóink egyéni fejlesztés-
ben vesznek részt, hogy hazai, nemzet-
közi versenyeken elinduljanak. Nagyon 
jól szerepelnek diákjaink, több nemzet-
közi ösztöndíjjal jutalmazzák őket, il-
letve hazai megmérettetéseken is kiváló 
eredményekkel büszkélkedhetünk. A 
2014/2015-ös tanévben az OKTV ver-
seny német nyelv második kategóriájá-
ban az egyik tanulónk vehette át az első 
díjat, felkészítő tanárát pedig a „ Bonis 
bona” címmel tüntették ki.
A 2000. évben elérkezett az idő, hogy 
gimnáziumunk életében új képzési ágat 
vezessünk be, így elindult az Arany Já-
nos Tehetséggondozó Program. A 2012-
es tanévben országosan is elismerték 
munkánkat, így azóta kiválóan akkre-
ditált tehetségpontként működünk. Az 
első két évben vállaltuk a városi szin-
tű tehetséggondozást, 2014-től pedig 
miután újra megkaptuk a kiváló címet, 
illetve három kollégánk tehetségfejlesz-
tő szakvizsgát tett, kistérségi központtá 
váltunk.
Vállaltuk az iskolán belüli és az iskolán 
kívüli tehetséggondozást. Minden tan-
évben egy háromfordulós levelező ver-
senyt hirdetünk általános iskolák 7. és 
8. osztályos tanulóinak különféle tantár-
gyakból, a legjobbakat könyvjutalomba 
részesítjük, melyet az évvégén megren-
dezésre kerülő „Iskolakóstolgató” prog-
ramunkon adunk át. Erre az eseményre 
meghívjuk a levelezőverseny résztvevő-
it, illetve általános iskolák hetedik osz-
tályos tanulóit, akiknek egy tematikus 

délutánt tartunk. A délután témáját előre 
meghatározzuk és a témában rendhagyó 
tanórákat tartunk a tanulóknak, így meg-
ismerkedhetnek az iskolával, tanáraink-
kal, szokásainkkal.
Az iskolán belüli tehetséggondozás 
többrétű. A nem tantárgyhoz kötődő 
tehetséggondozást lehetőségeinkhez 
mérten próbáljuk az iskola falain belül 
is ellátni. Szakkörök formájában több 
sportágat sikerült lefedni, ilyen példá-
ul a kosárlabda, röplabda, kézilabda, 
tenisz, futball, atlétika és a kuriózum 
számba menő íjászat. Kapcsolatban ál-
lunk a város több szakosztályával is, az 
érdeklődőket odairányjuk..
Ének-zene területén a tehetséges gyere-
kek énekkarban mutathatják meg tudá-
sukat illetve hangszeres oktatásban is 
részesülhetnek. Hangszeren játszó diák-
jaink évről évre zenekart is alakítanak 
és iskolai rendezvényeken rendszeresen 
fellépnek. Színjátszásban tehetséges di-
ákjaink számára is lehetőséget biztosí-
tunk mind magyar, mind német nyelven. 
Rendszeresen sikeresen részt veszünk 
megyei és országos fesztiválokon.
A tantárgyi tehetséggondozást azonosí-
tással kezdjük, melyre szubjektív és ob-
jektív mérési eszközöket alkalmazunk. 
Így a tehetségesnek vélt diákokat önjel-
lemzés és szaktanári jellemzés alapján 
ismerjük meg jobban, majd tárgyi szint-
felmérő tesztek, kreativitást, motiváci-
ót, tanulási stílust mérő tesztek és pszi-
chológus által összeállított tesztsorozat 
kiértékelése alapján egyéni fejlesztési 
terveket állítunk össze számukra. Jel-
lemzően a Renzulli - féle forgóajtó mo-
dellt alkalmazzuk, hogy diákjainknak 
lehetősége legyen minél több területen 
érvényesülni. A tehetséggondozás emelt 
szintű oktatás és szakkörök formájában 
valósul meg.
Munkánk sikerét bizonyítja a számos 
szép verseny, érettségi és felvételi ered-
mény, valamint rendszeresen meghívást 
kapunk megyei, országos és nemzetközi 
magas színvonalú rendezvényekre.

A szerzők
a Mezőberényi Petőfi Sándor Átalános 

Iskola, Gimnázium és Kollégium tanárai.
Kovács Hajnalka magyar-történelem, 

Kocsorné Kovács Bernadett olasz-magyar 
szakos tanár. 

„Sose téveszd össze 
a fizetésed mértékét 
a tehetséged mértékével,”

Marlon Brando 
(Kétszeres Oscar-díjas amerikai filmszínész 

(1924-2004) 
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Tizenegy hazai és határon túli 
vállalat és vállalkozó vehette át a 
Genius Loci díjat Budapesten, a 
Gundel étterem dísztermében. A 
Matehetsz harmadik alkalommal 
díjazta azokat a vállalatokat, ame-
lyek a társadalmi felelősségválla-
lás jegyében támogatják a tehet-
séggondozást, ezáltal a tehetséges 
fiatalok versenyképes tudásának 
megteremtését.

A „Genius Loci – Vállalatok és vál-
lalkozók a tehetségekért” díj célja, 
hogy értékelje és elismerje a Ma-
gyarországon és a Kárpát-medence 
magyarlakta területein működő üzleti 
vállalkozásoknak és vállalkozóknak 
a tehetségek támogatása érdekében 
tett erőfeszítéseit. Egyúttal szeretnék 
felhívni a figyelmet azokra a példa-
értékű innovatív kezdeményezésekre 
és követendő jó gyakorlatokra, ame-
lyekkel az üzleti vállalkozások és 
vállalkozók hozzájárulnak környeze-
tükben a tehetségsegítő intézmények, 
szervezetek munkájához, a fiatalok 
tehetségének kibontakoztatásához, a 
tehetségek számára vonzó társadalmi 
környezet kialakításához.

Az április 21-én megrendezett 2017. 
évi Genius Loci díjátadó ünnepség 
Dr. Illés Boglárka ifjúságpolitikáért 
és esélyteremtésért felelős helyettes 
államtitkár köszöntőjével vette kez-
detét. A Nemzeti Tehetség Program 
megvalósítása széles politikai kon-
szenzussal indult el, és az EMMI 
koordinálásában jelentős anyagi 
erőforrások bevonása mellett egyre 
jobb eredményekkel büszkélkedhet. 

Az állampolgárok által adott 1%-os 
adófelajánlások és az ezt kiegészítő 
országgyűlési támogatás lehetővé 
teszi, hogy évente közel 3 milliárd 
forint kerettel írhatók ki az NTP-pá-
lyázatok. Továbbá az Új Nemzedék 
Központ és a Matehetsz együttmű-
ködésével megvalósuló Tehetségek 
Magyarországa kiemelt EFOP-pro-
jekt is jelzi, hogy a kormány kiemelt 
figyelmet szentel a tehetséggondo-
zásra – mondta köszöntőjében Dr 
Illés Boglárka helyettes államtitkár.

A Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége, mint a Nemzeti 
Tehetség Program számos elemének 
megvalósítója 2015-ben alapította a 
Genius Loci Díjat, a fiatal tehetsé-
geket támogató példaértékű vállalati 
programok, sikeres együttműködé-
sek elismerésére.

A Genius Loci Díj díjazottak 2017-
ben:
Helyi kategória:
Heat-Gázgép Kft.; Humeltis Bio-
technológiai Kutató- Fejlesztő Kft.; 
MA-ESZT Kft.; Revo-Tec Fémipari 
és tervező Bt.; Slendy Tanműhely 
Sütőipari Kft.

Regionális kategória:
Hungarocontrol Magyar Légifor-
galmi Szolgálat Zrt.; Knorr Bremse 
Fékrendszerek Kft.; Mamut Bevásár-
ló-és Szórakoztató Központ; MET 
Magyarország Zrt.

Nemzeti kategória:
East Consulting SRL; E.ON Hungá-
ria Zrt.

A zsűri tagjai Benkő Vilmos, a Nem-
zeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, 
Drevenka Edit, a Genius Loci Díj-
jal kitüntetett Aegon Magyarország 
PR igazgatója, Halász Éva, a Genius 
Loci Díjjal kitüntetett bicskei Arany 
Sas Gyógyszertár tulajdonosa és Ha-
vass Miklós, a SZÁMALK Zrt alapí-
tó elnöke, valamint Szilágyi Zsuzsa, 
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
munkatársa voltak.

A díjazottak méltatása és a díjak 
átadása mellett a résztvevők meg-
hallgathattak egy rövid beszámolót 
a vállalati tehetségtámogatás Kár-
pát-medencei helyzetét feltáró ku-
tatásról. Ennek célja az volt, hogy 
feltérképezze a vállalkozások, cé-
gek tehetségsegítés terén megjelenő 
szerepvállalását: kísérletet tette arra, 
hogy összegyűjtse azon vállalkozá-
sok, cégek (társadalmi szervezetek, 
gazdasági társaságok, vállalkozók, 
magánszemélyek stb.) tehetségsegítő 
aktivitásait, amelyek valamilyen mó-
don hozzájárulnak a tehetséghálózat 
intézményeinek, szervezeteinek te-
hetséggondozó munkájához.

Az ünnepséget a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács által létrehozott 
Felfedezettjeink díj egyik idei fődí-
jasának, Wendler Enikőnek (Győr, 
a Magyar Táncművészeti Egyetem 
Nádasi Ferenc Gimnázium, valamint 
a Bécsi Zeneakadémia különleges 
tehetségek osztályának tanulója) fu-
volajátéka színesítette.

A Genius Loci 2017. évi díjátadó 
ünnepsége az EFOP-3.2.1-15-2016-
0001 „Tehetségek Magyarorszá-
ga Program” kiemelt projekt és az 
NTP-HTSZ-M-16 „Hazai tehetség-
fejlesztő szervezetek és közösségek 
támogatása” pályázati forrás fel-
használásával valósult meg.

A díjjal és a korábbi díjazottakkal 
kapcsolatban minden információ 
megtalálható a http://tehetseg.hu/
genius-loci-dij oldalon.

forrás: tehetseg.hu

Immár harmadik alkalommal díjazták a 
tehetségek támogatóit

„Tehetségen kívül kell olyan társadalom is, amely azt méltányolja,” 
Szent-Györgyi Albert Nobel díjas orvos, biokémikus (1893-1986)
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Új lehetőség a tehetséges fiataloknak – új szerep 
a tehetségfejlesztő szakemberek számára

Interjú Dr. Polonkai Máriával, 
a Tehetségek Magyarországa 
programnak a Matehetsz részé-
ről történő megvalósítása szak-
mai vezetőjével a tutorprogram-
ról, a tutor szerepéről.

 A Tehetségek Magyarországa uni-
ós támogatású projektben új elem, 
amely a Matehetsz egyik legfonto-
sabb hozzájárulása: a tutorprog-
ram.

A tutorprogram nem szakmai 
előzmények nélküli. A Magyar 
Géniusz Programban hálózatokat 
(tehetségpontok, tehetségtaná-
csok) alakítottunk ki esélyteremtő 
céllal és annak érdekében, hogy a 
kidolgozott programok kifejtsék 
transzferhatásukat a köznevelés-
re. Nagy előrelépést jelentett, ami 
a Tehetséghidak program idejére 
esik, a 2011. évi. CXC. közneve-
lési törvény elfogadása, melyben 
számos helyen megjelenik a tehet-
ség kifejezés, maga a definíció is, 
és rögzíti, hogy a tehetséggondozás 
a köznevelés feladata is. A háló-
zatosodás mellett külön figyelmet 
fordítottunk az egyéni és csoportos 
fejlesztésre. Az egyéni fejlesztés-
ben megjelent a mentorprogram, a 
mentális és a társas támogatás, va-
lamint a tehetség- és pályatanács-
adás. A csoportos fejlesztésre saját 
programot dolgoztunk ki, melyek a 
gazdagító programok. 2015-ben a 
Tehetségek Magyarországa uniós 
program (EFOP 3.2.1) tervezése-
kor döntöttünk arról, hogy tovább-
ra is kínálunk csoportos fejlesztést, 
tekintettel a belépett új és a leendő 
tehetségpontokra és tehetségtaná-
csokra, amelyek tanulják a tehet-
ségfejlesztést. Ez a köznevelésben 
az óvodás kortól a 25. életévig von 
be tehetségeket, illetve tehetség-

ígéreteket. Emellett kiemelt szere-
pet kap az új programban az egyéni 
fejlesztés. Ennek keretében megál-
lapítjuk, hogy az egyes területeken 
ki milyen képesség szinten áll. Ezt 
követi a képesség- és készségfej-
lesztés, támogatás, a mentorálás és 
egy tutoráltakat támogató program 
révén, a segítő, támogató rendszer, 
a tutorrendszer.
Tehát hálózatok feszülnek egymá-
son: a tehetségpontok és a tehetség-
tanácsok hálózata, a mentorhálózat, 
szakszolgálati tehetséggondozó 
koordinátorok hálózata, közne-
velési és felsőoktatási intézmé-
nyi kapcsolatok, civil szervezetek 
együttműködése, kortárscsoportok, 
POK feladatok és programok, a 
Minősített Tehetséggondozó Mű-
helyek hálózata és az utolsó elem, 
ami hiányzik a tehetségtámogatás 
arzenáljából, az a tutorhálózat, ami 
zászlóshajója a Tehetségek Ma-
gyarországa programnak.

Eddig mentorok dolgoztak a tehet-
séges fiatalokkal. Mit jelentett ez a 
munka?
A mentor egy tehetséggel vagy 
tehetségígérettel foglalkozik, és 
az a szerepe, hogy érdeklődésé-
vel, hivatásával vagy szakmájával 
kielégítse a mentoráltat, nevelje, 
fejlessze személyiségtulajdonsága-
iban, és felvértezze mindazokkal a 
tulajdonságokkal, amik a további 
önálló fejlődéséhez, önmaga fej-
lesztéséhez szükségesek, és afelé a 
terület felé segítse, ahol a tehetsége 
maximálisan fejlődhet. A mentor 
nagy szakértelemmel rendelkezik, 
nagyon empatikus, szakterületének 
kiemelkedő képviselője, kiemelke-
dő készség- és képességfejlesztő, 
motivál, de a hangsúly a mentorált 
és a mentor közti szakmai és egyéb 
tulajdonságok fejlesztésén van.
Egy gyereknek több mentora is le-
het. Lehet iskolán belül és kívül, 
egy kutatóintézetben, vagy egy 
művészember, egy kiváló meste-
rember vagy más hivatással, szak-
tudással rendelkező szakember.

Miben különbözik ettől a tutori sze-
rep?
A tutor egészen más szerep. A tutor 
elkötelezett tehetségsegítő, támo-
gató. A tutor nagyon sok informá-
ció birtokába kerül. Sok mindent 
tud a fiatalról, és ismeri az erőssé-

geit és a gyengeségeit. Ez azért jó, 
mert nemcsak a fiatal erősségeit 
kell fejleszteni, hanem előre kell 
lépni azokon a területeken is, ahol 
a fiatal gyengébbnek mutatkozik, 
különben a gyengeségek az erős-
ségek fejlesztésében is visszahúzó 
erőt jelenthetnek. A tutor segíti a 
tutoráltat az egyéni fejlesztési ter-
vek megvalósításában. A tutor tisz-
tában lesz a más szakemberek által 
folytatott fejlesztések céljaival. Is-
meri a tutorált intézményét, tanára-
it, osztályfőnökét és a családját. Ez 
utóbbit szeretném kiemelni, mert a 
család bevonása a tutorrendszerbe 
elengedhetetlen, rendkívüli hatás-
sal van a tutorált hatékony előme-
netelére. A tutor vagy pedagógus, 
vagy pszichológus, vagy más szak-
ember, aki már maga tehetséggon-
dozással foglalkozott, bizonyos 
tehetségterületeken már fejlesztett 
fiatalokat. A tutor minden olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, ami-
vel 8-10 hozzá rendelt tehetséges 
fiatalt segíteni tudja azon az egyéni 
fejlődési úton, ami nem egy irány-
ba viszi őket, hanem kinyitja a vi-
lágot, szolgáltatásként nyújtja szá-
mukra a sokféle tapasztalatszerzés 
lehetőségét, olyan tevékenységben 
való részvételt, ami alapján hatá-
rozott irányokat vehet az érdek-
lődésük, illetve abban segíti őket, 
ami számukra a legkedvezőbbnek 
mutatkozik. Ez nem zárja ki, hogy 
vannak olyan kialakult területek, 
amelyek alapján a tutor mentor-
hoz irányítja a gyereket, fiatalt. 
A tutor tisztában van a Matehetsz 
által kínált programok mellett más 
hazai programokkal és olyan lehe-
tőségekkel, ahol a tehetség megis-
merkedhet különböző tevékeny-
ségekkel. A tutornak mindehhez 
jó szervező-, kommunikációs és 
problémamegoldó képességgel kell 
rendelkeznie.

A mentor és a tutor között tehát az a 
döntő különbség, hogy a tutor nem 
konkrétan fejleszti a fiatal képessé-
geit, hanem a lehetőségeket kínál-
ja fel a tehetségígéret, a tehetség 
számára, mert ő van e lehetőségek 
ismeretének birtokában. A tutorok 
népes tábort alkotnak, behálózzák 
majd az egész országot, kapcsola-
tuk révén a lehetőségek még gazda-
gabb tárházát képesek felkínálni a 
támogatásukkal, a segítő, motiváló 
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tevékenységükkel, a tutoráltaknak 
az előrehaladásban, képességeik 
kialakításában.

Mi kellett ahhoz, hogy egy tehet-
ségsegítő szakember tutorrá váljon 
a programban?
Felhívást hirdettünk, és a jelentke-
zésekből kiderült a tehetségsegítő 
szakember előélete, előképzettsé-
ge, az, hogy mivel foglalkozott ed-
dig, és elkötelezett-e erre a feladat-
ra. A szakmai előképzettségüktől 
függetlenül egy on-line tesztet kel-
lett kitölteniük, ami kimondottan a 
szakmai ismereteikre vonatkozott. 
Természetesen felkészülhettek a 
szakirodalomból, előre megkapták, 
hogy milyen témaköröket ölel fel 
a teszt. Ennek eredményeként már 
láttuk, ki milyen attitűddel, felké-
szültséggel rendelkezik a különbö-
ző tevékenységelemeket illetően. 
A harmadik egy nagyon újszerű, 
szokatlan válogatási technika volt, 
amely az Assessment Center (AC) 
Értékelő Központ humánerőfor-
rás-kiválasztási módszerének pe-
dagógusokra, pszichológusokra 
és tehetségsegítő szakemberekre 
adaptált változata. Ezzel a pályázó 
tutorjelölt kompetenciáit vizsgál-
tuk, és e három eredmény alapján 
válogattuk ki azt a közel 50 szak-
embert, akik – egy 30 órás akkredi-
tált tanfolyam elvégzése után – el-
kezdik a tutorálást. 
A felkészítésen a tutorjelöltek 
megismerkedtek a hazai tehetség-
gondozás minden szintjével és ré-
tegével, a tutorálás során felmerü-
lő csoportképző, kommunikációs, 
konfliktuskezelő szempontokkal 
és az egyéni fejlesztési tervek ké-
szítésével. Meg kell jegyeznem, 
az egyéni fejlesztési terveket nem 
a tutor készíti a fiatallal, hanem az 
a szakember, aki a fiatallal valami-
lyen konkrét fejlesztő tevékenysé-
get végez. 
Most tartunk abban a fázisban, 
hogy az egyelőre hat megyében – 
kísérleti (pilot) program keretében 
– meghirdetett felhívás alapján a 
tutorokat és a tutoráltakat egymás-
hoz rendeltük, korosztály, érdek-
lődés stb. alapján, amennyiben a 
Matehetsz munkatársainak volt 
erre lehetőségük, és most tutor és a 
tutoráltak megkezdik a közös mun-
kájukat.

Hogy került sor a tutoráltak kivá-
lasztására?
A tutoráltak most kétféle csoport-
ból kerültek ki. Először megkér-
deztük azokat a Templeton Prog-

ramba történő beválogatáskor 
kiváló teljesítményt nyújtó 10-17 
éves fiatalokat, akik nem kerültek 
be a Junior Templeton Fellow-k 
csoportjába, hogy szeretnének-e 
segítséget, támogatást kapni a 
készségeik, képességeik kibonta-
kozásához. A közel 500 fő tutorált 
egyik részét ezek a fiatalok adják.

Ezen túl ajánlással kerültek a 10-17 
éves fiatalok 6 megyéből a tutorál-
tak közé. A fiatal a jelentkezésekor 
leírta a motivációit, mellékelt egy 
ajánlást a pedagógusától, meste-
rétől stb., hogy ő tehetségígéret, a 
támogatás nagy segítségére lehet a 
fejlődésben. A tutor a tutorált moti-
vációjának, ajánlásának áttekintése 
után, minden tutoráltjával elbe-
szélget. Ha kiskorú, természetesen 
elkíséri őt a szülő erre a beszél-
getésre, a tutor megismerkedik a 
szülővel is. A szülő is elmondhatja, 
hogy a családnak, a gyereknek mi-
lyen elképzelései vannak a tutorált 
jövőjét tekintve. A tutor készít egy 
emlékeztetőt arról, hogy milyen a 
fiatal, és mit szeretne. Ebben le-
hetnek irreális elképzelések is, de 
a tutor elmondja, hogy mit tud a 
Matehetsz ebben programban kí-
nálni a tutoráltnak a fejlesztésére, 
melyből a tutorált – adott feltételek 
fennállása esetén és a rendelkezés-
re álló keretek között – a számára 
felkínált repertoárból választhat. A 
tutor kínálhat csoportos foglalko-
zást, fejlesztő programokat, nyári 
tábort, versenyfelkészítő foglalko-
zást, tehetség- és pályatanácsadást 
pszichológus részvételével, bel-
földi és külföldi tanulmányutakat 
és ösztöndíj-támogatást olyan esz-
közök, tanfolyamok, programok 
megvételére, amelyet nem a Mate-
hetsz nyújt.

Egy 10 hónapos tutorprogram so-
rán 4-5 csoportfoglalkozás is lesz 
a tutorhoz tartozó tutoráltakkal. 
Itt megismerik egymást, egymás 
hobbiját, érdeklődését, bemutatják 
egymásnak a produktumaikat, egy-
másnak saját tapasztalataik alap-
ján tanácsokat adnak, hogy egyik 
vagy másik mit és hogyan csinált, 
hová ment, mit tanult, hogy tanult, 
mit olvasott. Hívhatnak Templeton 
Programban részt vett fiatalt be-
szélgetésre, már munkába állt fia-
talembereket, hogy elmondják, ők 
milyen életutat jártak be eddig, mi-
lyen tapasztalatokat gyűjtöttek, kik 
és mik voltak rájuk nagy hatással.
A 10 hónapos program alatt, 
amely március elejétől december 

végéig tart, a tutorok rendszere-
sen visszajeleznek a szülőknek, 
a tanároknak, szakembereknek, a 
fiatalok előrehaladásáról, egyéni 
fejlődésükről, érdeklődésük, mo-
tívumaik változásairól. A program 
egy csoportmegbeszéléssel zárul, 
ahol a tutorált véleményt formál a 
programokról, visszajelzéseket ad 
és megfogalmazza, illetve együtt 
megfogalmazzák a továbbhaladás 
lehetséges útjait.

Az a hipotézisünk, hogy a tutor-
program egyik legfontosabb ered-
ménye a fejlődés útjának meg-
találása, a másik a tanuló, fiatal 
kapcsolatrendszerének alakulása, 
az ezen keresztül megnyíló szem-
léletformálás az együttműködés le-
hetőségeivel.  Nem biztos, hogy a 
10 hónapos tutorprogram befejez-
tével mindenkinek a kezét elenged-
jük, a tutorált kapcsolatban marad-
hat a tutorával, a Matehetszcel, és 
a későbbiekben is bekapcsolódhat 
annak a programjaiba.

Hosszú évek óta részt vesz tehet-
ségsegítő programok fejlesztésé-
ben, szakmai irányításában, látja 
a folyamatokat, az elért eredmé-
nyeket? Hogyan értékeli a megtett 
utat? Melyek a legfontosabb ta-
pasztalatok, tanulságok?
Több évtizede foglalkozom tehet-
séggondozással. Talán szerencse, 
hogy már pályám elején találkoz-
tam egy tehetséges fiatalemberrel, 
akkor szereztem tapasztalatot arról, 
hogy egy tehetséges fiatal meny-
nyire más, mint a többi, mennyire 
mások az igényei, a képességei, az 
érdeklődése, mennyire elkötele-
zett, motivált, mennyire másként, 
gyorsabban és eredményesebben 
tanul, fejlődik, ér el eredményeket. 
Később az Arany János Tehetség-
gondozó Program egyéni fejlesz-
tésre és hátrányos helyzetű tanulók 
problémáinak megoldására ke-
restem a választ másokkal együtt, 
és ez a programfejlesztés szintén 
meghatározó volt a tehetséggon-
dozó folyamatok kialakításában. 
Úgy gondolom, hogy kapcsolódik 
ez ahhoz is, hogy én tantervfej-
lesztéssel foglalkoztam, amikor 
az egyetemen tanítottam, amiből 
sokat profitáltam a tehetséggondo-
zó programok megalkotása során. 
Ebből jött a gazdagító programok 
készítésének metodikája és disz-
szeminálása a Tehetséghidak prog-
ramban. Részt vettem kezdetektől 
a Magyar Géniusz Programban, 
a Tehetséghidakban és most a Te-
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hetségek Magyarországa Prog-
ramban, mint szakmai vezető.  És 
adódott, hogy a tutor szerepet a pe-
dagógusok számára kimunkáljuk, 
és a tehetséggondozás számára szí-
nesítsük azt a tevékenységspektru-
mot, ami hozzájárul a tutoráltak 
képességeinek fejlesztéséhez. 
El kell azért mondanom, és meg 
is szeretném köszönni Dr. Molnár 
Károlyné főiskolai tanárnak, egy-
kori osztálytanítómnak, hogy ami-
kor az ezredforduló után létrehozta 
Szombathelyen a Tudor Műhelyt, 
beavatott a folyamatba, megismer-
hettem milyen egy elkötelezett tu-
tor, hogyan vette körbe magát a tu-
toráltakkal, hogyan segítette őket 
a fejlődésükben, és egy nagyon 
keveset segíthettem is neki abban, 
hogy az ország másik városában is 
létrehozhassák a tutorálást. Meg-
mutatta nekem azt, hogy milyen 
eredményekre képes egyetlen 
elkötelezett pedagógus, milyen 
sokat tud segíteni egy érdeklődő 
fiatalnak, vagy hogyan lehet mo-
tiválni egy kevésbé motivált jó 
képességű tutoráltat. A Tehetségek 
Magyarországa Programban a ta-
nulók, a fiatalok egyéni fejleszté-
sének középpontba állítása révén 
kidolgoztuk a tutorrendszert. Úgy 
gondolom, hogy sok új program 
között ez az egyik legizgalmasabb, 
és amitől a legtöbb eredményt vár-
hatjuk. Természetesen ki kellett ta-
lálni, ki kell próbálni, át kell esnie 
a programnak a „gyermekbetegsé-
geken”. 
A Matehetsz az előző projektek-
ben fokozatosan és következete-
sen építkezve sokféle programot 
kidolgozott és megvalósított. Ezek 
a programok több tízezer tanuló, 
fiatal képességét és pedagógus te-
hetséggondozó tevékenységének 
módszertani kultúráját fejlesztette, 
a pedagógusokat érzékenyítette. A 
mostani program végére, folytatva 
a folyamatot, szeretnénk az egész 
országot behálózni tutorokkal, és 
ahogy több más létrehozott rend-
szer már önjáró, a tutorrendszert is 
ilyenné szeretnénk tenni.

A tutorprogram: a Tehetségek 
Magyarországa EFOP 3.2.1-
15-2016-00001 című kiemelt 
projekt biztosította forrásból, a 
Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége szervezésében 
valósul meg.

Az állami tehetségmentő akció 
kiválasztási folyamatának első 

változata III. rész
Értelemvizsgálatok a falusi tanulók 

kiválasztásában

Bánfai József

Tanulmánysorozatomban az állam 
falusi tehetségmentő akciójának 
kétlépcsős kiválasztási folyama-
tát ismertetem a kipróbálás egyik 
helyszínének jelölt Mohács városi 
gimnáziumban, az 1941/42. tan-
évben (az ún. „próbaévben”) tör-
téntek alapján. Az első részben az 
előzetes szelekció mechanizmusá-
val foglalkoztam, a másodikban 
pedig a szűkebb értelemben vett 
tehetségvizsgán szereplő feladato-
kat mutattam be. 

Összesített vizsgaeredmények
Miután a tanulók befejezték a 
tesztek kidolgozását, következhe-
tett az eredmények megállapítása, 
rangsorolása, és ez alapján döntés 
a gimnáziumba felvehetők szemé-
lyéről. A vizsgát lezáró délutáni 
értekezleten a tanárok bediktálták 
a részeredményeket, majd eze-
ket egy táblázatban rögzítették. 
Az összesítés szerint a népiskolai 
tanítók 31 tanuló írásbeli dolgo-
zatait és személyi adatait küldték 
be a gimnázium igazgatóságához. 
Ebből választotta ki az ún. „hatos 
bizottság” azt a 19 fiút, akik a ké-
pességvizsgán végül részt vehet-
tek. A megvizsgált 19 tanuló közül 
megfelelt 12, nem felelt meg 7.
A végeredményről a legrészlete-
sebb képet a tehetségvizsgálatra 
jelentkezett összes tanuló adatait 
tartalmazó táblázatbólkaphatjuk. 
Ennek az utolsó oszlopaiban tün-
tették fel a versenyvizsga adatait 
is. A megfelelteket az 1-12. helyen 
rangsorolták, a vizsgán elért „ál-
talánoseredmény” (átlag) alapján. 
Az egyes feladatokat a korabeli is-
kolai osztályzatoknak megfelelően 
(1 és 4 közötti számokkal) értékel-
ték, bár a differenciáltabb minősí-
tést célzó tört jegyeket is találha-
tunk, pl. 1,5 stb. Az 1-2. és a 10-11. 

helyen holtverseny alakult ki. A 
legjobb teljesítmény 1.52, a legy-
gyengébb 2.36 volt. A teljes ská-
lán, csökkenő sorrendben az aláb-
bi teljesítményeket találjuk:1.52, 
1.52 1.56, 1.64, 1.89, 1.96, 2.00, 
2.08, 2.14, 2.20, 2.20, 2.36. A két 
első helyezett átlageredménye fél-
úton található a „jeles” és a „jó” 
között, a hetedik eredmény éppen 
azonos a „jó” szinttel. A legutol-
só helyen rangsorolt, de még fel-
vett tanuló teljesítménye alig volt 
közelebb a jóhoz, mint az elégsé-
geshez. A felvettek átlaga 1,92, 
az elutasítottaké 2,54, az összes 
vizsgázóké együtt 2,15. E szerény 
eredmények értelmezéséhez tudni 
kell, hogy nem a teljesítmények 
abszolút szintje számított. Tipikus 
rangsorversenyről beszélhetünk, 
ahol döntés kérdése volt, hol húz-
ták meg a gimnáziumba történő 
felvétel határát. A 12 fiú, osztály-
társaikhoz képest, két hetes késés-
sel kezdhette meg tanulmányait a 
mohácsi gimnázium első osztályá-
ban. 

„Nehéz” tesztek a vizsgán
Mely feladatok voltak túl nehe-
zek a népiskola 5-6. osztályát el-
végzett, 11-12 éves fiúk számára? 
Az egyes próbák eredményeinek 
felsorolása helyett csak nehézség 
szerinti csoportosításukat közlöm. 
Fél osztályzatonként meghúzott 
határokkal, kategóriákba sorol-
tam azokat a teszteket, melyekben 
a 19 vizsgázó átlagteljesítménye 
nem érte el a „jó” (2-es) szintet. 
1. Közepes (2,01 – 2,5): figyelem 
megosztása, kombináló készség, 
rövid mondatok, meghatározás. 
2. Nehéz (2,51 -3,0): Terman-féle 
formaemlékezet, számsorok ki-
egészítése (logikai), számsor írása 
(figyelem), értelmes mondat alakí-
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tása. 3. Nagyon nehéz (3,01 – 3,5): 
közmondás-magyarázat, analógia. 
4. Szinte megoldhatatlan (3,51 – 
4,0): Mechanikus emlékezet (ér-
telmetlen szópárok.) A próbák le-
írása megtalálható tanulmányom 
előző részében.
Összehasonlításként lássuk az 
1943/44. tanévi országos vizsgát. 
Egy meg nem nevezett hajdúsági 
kisváros gimnáziumában készült 
beszámoló szerzője külön is ki-
emelte a falusi fiúk számára ne-
héznek bizonyult feladatokat. 1./ 
Az iskolai beiratkozás megrajzo-
lása tanári elbeszélés alapján. 2./ 
Közmondás-magyarázat („Egy 
fecske nem csinál nyarat” – sen-
ki sem ismerte…) 3./ Tégla alakú, 
megkérgesedett sajt nyolc darab-
ra vágásához kapcsolódó, térbeli 
képzeletet igénylő feladat – a ta-
nulók nem láttak még sajtot…. 4. / 
Torony magasságának kiszámítása 
fejben (!), ismert hosszúságú bot 
árnyéka és a torony árnyékának 
hossza alapján. 5./ Melyik az a két 
szám, melyek összege 100, a na-
gyobbikból a kisebbiket kivonva 
94-et kapunk? (Szondy György: 
Tehetségmentés. Magyar Lélek 
1943. 5.)

Országos szintű értékelés
A „próbaév” tapasztalatainak 
elemzéséhez tartozott a vizsgán 
használt tesztek minősítése a to-
vábbi alkalmazhatóság szem-
pontjából. Az e célból (is) össze-
hívott országos értekezlet 1943 
márciusában nem hozott érdemi 
változtatásokat. Ennek fő oka az 
volt, hogy akció összesített adatai 
(1942/43. tanév első félév), misze-
rint a kiválasztottak 78%-a teljesí-
tette a kitűzött követelményeket, 
elégedettséggel töltötték el az ille-
tékeseket. A gyakorlatban Csorba 
Zoltán miskolci gimnáziumi ta-
nárnak a kiválasztás módszertani 
kérdéseivel kapcsolatos nézetei 
váltak uralkodóvá. (Lásd: Társa-
dalomtudomány 1942. 2., OKTK 
1941/42. 8., 1942/43. 9.) Szerinte 
a tévedések elkerülését csak az ál-
tala „ötágúnak” nevezett vizsga-
rendszer teszi lehetővé, melynek 
részei: 1. az élménydolgozat; 2. a 
képleírás; 3-4. a (közelebbről nem 
részletezett) tesztek és szóbeli fel-
adatok; 5. a jellem-vizsgálat. A 
fent ismertetett, „fogós” példákról 

jelenleg nincsenek információim.

A „faluvezetők” kiválasztásának 
kérdései
Hites Ferenc, a mohácsi gimnázi-
um igazgatója az 1941. szeptember 
végi vizsga után a Pázmány Péter 
Tudományegyetem könyvtárához 
és Áfra Jánoshoz, a Székesfővá-
rosi Pályaválasztási Tanácsadó és 
Képességvizsgáló Intézet veze-
tőjéhez fordult a tehetséggel és a 
tehetségvizsgálatokkal foglalkozó 
könyvekért, illetőleg utóbbihoz 
tesztanyagok beszerzése céljából 
is. A következő tanév nyarán már 
nagy tájékozottságról tanúskodó 
tanulmányt tett közzé „A falusi te-
hetséges gyermekek kérdése” cím-
mel. (Nevelésügyi Szemle 1942. 
7.) A gimnázium értesítője szerint 
ezt a tantestület értekezletén adta 
elő. (1941/42. 31. p.) 
A tanulmányból egy kérdéskört ér-
demes kiemelni: ha az akció célja 
a legtehetségesebb falusi gyerme-
kek kiválogatása és a falu művelt 
vezetőivé nevelése, hogyan jelenik 
meg a vezetőkre jellemző jegyek 
vizsgálata a kiválogatásban „Fela-
datunk tehát az, hogy megállapít-
suk: milyen egyéniség az, akinek 
tehetsége és kiválósága alkalmas a 
kiválasztásra és milyen módon tör-
ténjék a kiválasztás.” […] „a tehet-
ségnél a rátermettség a kívánatos 
minimum. Ugyanis a vezetőnek, 
hogy feladatát teljesíthesse, íté-
letalkotásában produktívnak kell 
lennie. A faluvezetőnek megadott 
problémák megoldását kell vég-
rehajtania, megadott utasításokat 
kell adott helyzethez alkalmaznia. 
Mindehhez pedig produktív ítéle-
talkotás kell.” […] „Kiszabott cé-
lunk nemcsak a tehetségre, hanem 
a karakterre, a lelki alkatra is állít 
fel kívánalmakat. Ebből a szem-
pontból azok jöhetnek tekintetbe, 
akikben a ‘vezető’ jellemző lelki 
vonásai megvannak.” Az alábbia-
kat sorolta fel: „élénk, sokoldalú, 
de nem csapongó képzelet, disztri-
butív figyelem, a kritikai választás 
képessége (jó emberismeret is), az 
ismeretek széles területét átfogó 
fogalmak kapcsolatának felisme-
rése, erős és maradandó, cseleke-
deteire erős behatású érzelmek, 
gyors elhatározás, elhatározásá-
ban kitartás, cselekedeteiben nagy 
energia, emberekkel bánni tudás.

Hites közvetlen formában nem 
bírálta a „próbaévben” használt 
módszer-együttest. Az előadásból 
implicit módon olvasható ki, hogy 
a kiválasztási eljárás korlátozottan 
felelt meg az akció deklarált célja-
inak. Egyik ok a vezetőre jellem-
ző tulajdonságok megállapítására 
szolgáló próbák szinte teljes hi-
ánya. Az okok másik csoportjába 
fejlődés-lélektani és módszertani 
problémák sorolhatók, pl. hogy 
egyes jellemzők az adott életkor-
ban nem állapíthatók meg egyér-
telműen, a jellemvizsgálatok hosz-
szabb megfigyelést igényelnének 
stb. Hamarosan kiderült, hogy a 
„vezetők” kiválasztását közel sem 
kell ennyire direkt módon értel-
mezni.
Hites Ferenc írása végén, hosz-
szan idézett Szombatfalvy György 
„Tehetségmentés a falusi népis-
kolában” című írásának harmadik 
részéből (Néptanítók Lapja 1941. 
23. 1149. p.) Az akciót elindító 
rendelet után szűk három hónappal 
megjelent tanulmányban a szerző 
részletesen felsorolta azoknak a 
tehetséges falusi gimnazistáknak 
a tulajdonságait, akik „egykor az 
értelmiség színe-javához fognak 
tartozni”, de ebben a vezetőkre jel-
lemző jegyek egyáltalán nem sze-
repeltek. A mohácsi igazgató ebből 
az akció céljának és a kiválóság 
fogalmának tágabb értelmezését 
emelte ki. „Kiváló az a tehetséges, 
akinek nemes lelkülete (érzület, 
jellem, akarat) alkalmas a nemzet 
vezető rétegébe való bekapcsoló-
dásra. Itt a ‘vezető’ fogalma szé-
lesebb elvi síkra helyezkedik s a 
‘faluvezető’ kiválasztása későbbi 
teendővé válik (III-IV. oszt. fo-
lyamán), mint a tehetségesek egy 
külön ‘rátermett’ rétegének kieme-
lése.”

Tesztek a falusi gyermekek vizs-
gálatában
A szegény falusi tanulók között, 
pszichológiai eszközökkel végzett 
tehetség-kiválasztás történetét vé-
gigkísérték azok a vélemények, 
miszerint a külföldön kidolgozott 
eljárások nem alkalmazkodnak a 
magyar észjáráshoz, a falusi gyer-
mek vizsgálatára pedig nem alkal-
masak. (Így vélekedtek még azok 
is, akik cask hallomásból ismerték 
a nyugati „teszteket”.)
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A Tehetség 2012. 4. számában – 
„Nem nevezhető tehetségkutatás-
nak?” címen – kiváló felkészült-
ségű szakemberek: Péter Zoltán 
debreceni tanár és Noszlopi László 
pszichológus egykorú, átfogó bí-
rálatát mutattam be a Sárospata-
kon folyó népi tehetségkutatásról. 
Előbbi szerző már cikkének címé-
ben is jelezte, hogy az alkalmazott 
módszerek csak a “középiskolai 
tanulmányokra való rátermettség 
előzetes megállapítására” alkal-
masak. 
Egy korábbi tanulmányomban 
foglalkoztam Kozmutza Flóra 
(Illyés Gyuláné) Doboz nagyköz-
ségben végzett értelmességvizsgá-
lataival is. (Tehetség 2015. 2. 18. 
p.) Ennek elszomorító eredményei 
Illyés Gyula: „Lélek és kenyér” 
című szociográfiájában jelentek 
meg 1939-ben. A könyv nagy visz-
szhangot keltett. „A népi írók bib-
liográfiája” (1972.) összeállítói, 
Varga Rózsa és Patyi Sándor 1940-
41-ből 17 recenziót regisztráltak 
neves folyóiratokból és a sajtóból. 
A kötetet ismertető Veres Péter 
(1897-1970) paraszti származású 
író és Ortutay Gyula néprajzkutató 
(1910-1978) hozzászóltak a tesz-
tek témájához is. Veres Péter sze-
rint: „Az értelmességi vizsgálatok 
ezekben a kultúrvilágban kitermelt 
módszerekkel tévútra vezetik a le-
géberebb megfigyelőt is. […] száz 
egészséges parasztgyerek között 
ugyanannyi értelmes és tehetséges 
gyerek van, mint száz más gyerek 
között. […] Ne előttük ismeretlen 
kultúrfogalmak világában, ne soha 
nem látott, ismeretlen képszerke-
zetek kiismerésében tegyük pró-
bára őket, hanem a természetben.” 
[…] „Szabadítsunk rá egy-egy 
csoport kellően megéheztetett pa-
rasztgyereket és úrigyereket [sic!] 
egy tüskés gledíciával [krisztustö-
vis – B.J.] vagy szöges dróttal be-
kerített, de bezárt gyümölcsöskert-
be, azzal, hogy ki hol tud bemenni, 
ott menjen be, és ki mit tud szedni, 
azt egyen.” E próba előre boríté-
kolható eredményének részletezé-
se után az alábbi következtetést is 
levonta: „Az értelmességi vizsgá-
latokat tehát ki kell terjeszteni a 
természetben való tájékozottságra, 
a paraszti fogalmi és tárgyi világ-
ban való eligazodásra…” Az Illyés 
Gyuláék könyvében leírt vizsgá-

lat értékelését így összegezte: „a 
módszerük nem meggyőző, mert 
nem erre a célra van felállítva.” (V. 
P.: Ember és írás. 1941. 130-131. 
p.) [Kiemelés: B.J.]
Ortutay Gyula már Veres Péter re-
cenziójának ismeretében fejtette ki 
saját véleményét a Nyugat 1940. 
2. számában. Egyetértett vele ab-
ban, hogy „a vizsgálatok nem 
mindenben igazságosak a falusi 
gyermekek felé.” Úgy vélte, „az 
értelmességi vizsgálatok során, 
kérdésekben, feladatokban külön 
módszert, külön rendszert kellene 
kidolgozni” számukra. Az eddigi 
ugyanis nem nyugtatja meg e fa-
lusi és tanyai gyermekek értelmes-
ségéről. „Valóban szűkebb a kör, 
melyben mozognak, azonban ta-
pasztalataim szerint ítéleteik éles-
sége és mélysége tagadhatatlan…”
A legmeggyőzőbb kritikát, 2004-
ben posztumusz megjelent doktori 
értekezésében, a KarácsonySán-
dor nézeteit feltétel nélkül val-
ló Komjáthy István (1917-1963) 
megfogalmazásában olvashatjuk. 
A korán elhunyt, de mondagyűjte-
ményei révén ma is ismert szerző 
„A tehetségkutatás magyar mód-
ja” című kötetében remek példák-
kal igazolta, mennyire eltér a falusi 
gyermekek gondolkodása a városi 
gyermekekétől. Mint a besztercei 
gimnázium tanára, 1943 márciu-
sában vet részt az állami tehetség-
mentés kiválasztási módszereinek 
tökéletesítését célzó, fent emlí-
tett minisztériumi értekezleten. A 
vizsgákon alkalmazott tesztekről 
öt pontban foglalta össze az általa 
fontosnak tartott (de az illetékesek 
által figyelmen kívül hagyott) bí-
ráló észrevételeket, illetve látvá-
nyosan bizonyította néhány próba 
használhatatlanságát egy szerinte 
roppant értelmes, a „próbaév” te-
hetségvizsgáján elutasított falusi 
fiú példáján. Őt – kísérletképpen 
– mégis felvették a besztercei 
gimnáziumba. Két tanévet elvég-
zett, végig színjelesen. Ezután újra 
benevezték a vizsgára, ahol ismé-
telten elbukott, vagyis a tesztek 
eredménye szerint alkalmatlannak 
bizonyult a középiskolai tanulásra!

A vásárhelyi módszer: 
A hódmezővásárhelyi Tanyai Ta-
nulók Otthona bőséges egykorú 
irodalma szinte kizárólag az intéz-

mény kialakulásával, működésé-
vel és kiválasztottak napi életével, 
nevelésével foglalkozik. A népis-
kolában tehetségesnek bizonyult 
tanulóknak itt is alapos vizsgála-
tokon kellett helyt állniuk. A tét 
óriási volt: a sikeresek bekerültek 
a Bethlen Gábor gimnáziumba és 
teljesen ingyenes ellátást kaptak 
az Otthonban, a többiek mehettek 
libapásztornak. Az 1940-41. tan-
évi értesítő 19. oldalán, az alapí-
tó Szathmáry Lajos (1903-1994) 
tollából olvasható az általam is-
mert leghosszabb leírás a felvé-
teli eljárásról: „A vizsgálat írás-
beli és szóbeli részből áll s nem a 
gyermekek tanultságára, hanem a 
képességeire vonatkozik. (Össze-
tettebb számtani és természetrajzi 
tételek kibogozása, lényegkeresés, 
világos beszéd, fellépés stb.) A je-
len tanévi vizsgálat avval bővült, 
hogy a jelölteket 3 napra behívtuk 
az Otthonba, hogy ott megbarát-
kozva az új környezettel, képessé-
geik az őket figyelő tanárok előtt 
gátlásmentesen megmutatkozhas-
sanak.” A „tanulástól függetlenül” 
létezőnek tekintett képességek 
vizsgálata a falusi tehetségmentő 
akció dokumentumaiban rendsze-
resen visszatért a tesztekkel kap-
csolatban. Vásárhelyen a tanultak 
alkalmazását, összekapcsolását, 
az újszerű feladatok megoldását 
tekintették a képességek fokmé-
rőjének, ezzel feltehetően a kivá-
lasztás legcélszerűbb módszerét 
találták meg a tesztek helyett. 
(Azt mondhatnánk, azt tekintették 
tehetségesnek, aki többet tudott, 
mint amennyit tanult.)

Összegzés
A mohácsi gimnáziumba a vizsgán 
felvett 12 tanuló az első tanév vé-
gén az alábbi eredményekkel zárt: 
kitűnő 3, jeles 3, jó 6. Ezt a szintet 
a következő három évben is tarta-
ni tudták. Egy átfogó iskolai vizs-
gálat megállapítása szerint inkább 
szorgalmasak, mint tehetségesek 
voltak. Levonható a következtetés, 
hogy a bemutatott módszerek, ha 
kiemelkedő tehetségeket nem is 
hoztak felszínre, a középiskolai 
beváláselőrejelzésére alkalmasnak 
bizonyultak. 
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A Tehetség szaklap 
2016 évi 1. szá-
mában jelent meg 
Ábrám Tibor és 
Sarka Ferenc írása 
a Magyarországi 
Református Egyház 
Tehetséggondozó 
Stratégiájáról. Eb-
ben a szerzők meg-

állapítják, hogy a református köz-
oktatási rendszer alapja évszázadok 
óta ugyanaz: Jézus Krisztus missziói 
parancsa, amelyet a gyülekezeteiben 
élő egyházzal együtt hajtanak végre.
 
A tanítvánnyá tétel és a keresztség 
sákramentumának kiszolgáltatása a 
gyülekezetek feladata, de a tanítás Jé-
zus Krisztus parancsolatainak meg-
tartására az iskolarendszer feladata 
is, ahogyan ezt a református egyház 
felismerte és végezte a reformáció 
után. Legyünk rá büszkék, hogy a re-
formátus egyház volt az, amely meg-
teremtette a tágabb értelemben vett 
köznevelést Magyarországon, hiszen 
iskoláiba a kollégiumi és a partiku-
láris rendszer segítségével nemcsak 
egy szűk társadalmi réteg, ha¬nem 
minden tehetséges gyermek bekerül-
hetett. A tehetséggondozás épp ezért 
fontos örökségünk. A közös küldetés 
magával hozza annak igényét is, hogy 
a részt vevő, eltérő feltételek, lehe-
tőségek között működő intézmények 
lépésről lépésre egységes arculatot 
és nevelési gyakorlatot alakítsanak 
ki egy egyre hatékonyabban működő 
rendszer tagjaiként, megosztva egy-
mással tudásukat, így fokozva mun-
kájuk hatékonyságát az elszigetelten 
működő intézményekéhez képest.

A „Tehetségeket támogatva” című 
TÁMOP- 3.1.17-15–2015–0004 pá-
lyázat egyik jelentős eredménye lett, 

hogy létrejött egy országos tehetség-
koordinátori munkakör, amelynek fel-
adata, megteremtse a tehetséggondo-
zás szervezeti feltételeit, szorosabbra 
fűzve azoknak az intézményeknek a 
kapcsolatát, amelyek már most akk-
reditált tehetségpontként működnek 
az országban, és megszervezze min-
den egyházkerület tehetséggondozó 
tanácsát, tehetség központját, ame-
lyek mind szakmai kérdésekben, mind 
forrásteremtésben az intézmények 
rendelkezésére állnak.

A programban dolgozó szakemberek 
e programban lerakták az alapját egy 
országos református tehetséggondo-
zói programnak, amely foglalkozik 
a református tehetségértelmezés-
sel, a tehetségfeltárás módszereivel, 
szervezeti keretével, másrészt olyan 
gazdagító szakmai programok elké-
szítésével és működtetésével, ame-
lyek rendszerszerűen fejlesztik az 
intézmények tehetséggondozó mun-
káját. A Református Egyház bátran 
felvállalta ezt az újszerű megoldást, 
amely a Reformáció 500 éves év-
fordulóján mindannyiunknak méltó 
üzenet is egyben. A Református Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény kereteiben, jött létre 2016. 
szeptemberében a tehetséggondozás 
országos szintű összehangolására a 
Református Országos Értéktermő 
Tehetségközpont. (Értéktermő Te-
hetségközpont), amely az EGYMI 
tagintézményeiben, telephelyein 
dolgozó regionális tehetségkoor-
dinátor szakemberekkel végzi az 
egyházkerületenként létrejött Tehet-
ségsegítő Tanácsokkal közösen az 
egész országra kiterjedő, összehan-
golt tehetséggondozó tevékenysé-
get. A tehetségközpont felvállalta a 
tehetséggondozás teljes vertikumát.  
Szakmai fórumokat szervez és részt 

vállal a református tehetséghálózat 
kiépítésében, működtetésében. Az 
akadálymentes kommunikációt elő-
segítő interaktív kapcsolatrendszer 
kialakítása, működtetése is megha-
tározó a tevékenységi körében. Évről 
– évre bővülő tantárgyi és évfolyam-
ra vonatkozó gazdagító programok 
kidolgozását és elterjesztését segíti 
elő. Segít a jó gyakorlatok felkuta-
tásában és közvetítésében. Komplex 
célcsoportra és célokra orientáló te-
hetségdiagnosztikai anyagokat állí-
tott össze és alkalmaz. Komplex, a 
tehetség több komponensére kiható 
(motiváció, kreativitás, kommuniká-
ció, személyiség fejlesztés) fejlesztő 
foglalkozásokat dolgoz ki és pilot 
jelleggel a gyakorlatban alkalmaz.Az 
Értéktermő Tehetségközpont straté-
giai működésének az Operatív tanács 
nyújt komplex szakmai tanácsadói 
hátteret.

2016 szeptemberében indult a TÁ-
MOP pályázat segítségével a ki-
dolgozásra került gazdagító, tehet-
séggondozó programok országos 
bevezetése. A 30 órás gazdagító 
programok évfolyam és tantárgyi te-
matika alapján kerültek kidolgozásra. 
A PILOT programokat kidolgozó és 
tartó pedagógusok, református szak-
mai körökben elismert szakemberek. 
Az anyagok órákra lebontva, feladat 
és eszközrendszer meghatározás-
sal, módszertani ajánlással kerültek 
kidolgozásra. Az ország különböző 
pontján élő gyermekek idén az őszi 
szünet után találkozhattak először 
ezekkel a gazdagító, fejlesztő prog-
ramokkal. 
  
A 2016/17 – es tanévben a 30 órás 
gazdagító programokkal az általános 
iskola 5. osztályos tanulói történelem 
és matematika területén, a 7. osztá-

A tehetséggondozás koordinálása a 
Református EGYMI – ben

Krassói Karolina
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lyosok fizika és biológia területén 
mélyülhettek el a tudomány világá-
ban. A középiskola 9. és 10. évfolya-
mán is van lehetőség a komplex fej-
lesztésre, fizika, biológia, történelem 
és matematika tantárgyak mentén. A 
diákokkal foglalkozó pedagógusok 
szakmai visszajelzése alapján kerül-
nek majd további fejlesztésre a pilot 
anyagok.
Az új feladat ellátási terület működ-
tetéséhez szükséges volt kidolgozni 
a Református EGYMI keretein belüli 
működési struktúrát, finanszírozható-
ságot, amely biztosítja a hosszú távú 
fenntarthatóságot. A kibővült tevé-
kenységi kör új, szakképzett tehet-
séggondozó kollégák alkalmazását 
kívánta meg. Az új projekt elsajátí-
tásához, és szakszerű kivitelezéséhez 
belső képzéseket tartottunk és a mun-
katársak számára tehetség protokollt 
és tehetségkoordinátori kéziköny-
vet készítettünk a feladatellátás átte-
kinthetőségére és megvalósításának 
könnyítésére. 
Elkészítettük az Értéktermő te-
hetségközpont kisarculati elemeit, 
továbbá az új tevékenységi, szolgál-
tatási körről brosúrát készítettünk. A 
teljes tevékenységi kör adminiszt-
ráláshoz szükséges dokumentációt, 
adatlapokat is el kellett készíteni a 
munka átláthatósága érdekében. 
Az Oktatási intézmények vezetői 
nagy érdeklődéssel fogadták az új 
tehetséggondozási csomagot, így 
széles körben éltek a pilot program 
kipróbálásának lehetőségével.
   
A gazdagító programok bevezeté-
sét segítik az Értéktermő Tehetség-
központ regionális tehetségkoor-

dinátorai, - akik tehetséggondozó 
pedagógusok, vagy pszichológusok 
- biztosítják a tehetséggondozás 
szakmai hátterét, amely kiterjed a 
gazdagító programok bevezetését 
megelőző bemeneti szűrésekre és a 
programzárást követő hatásvizsgála-
tokra. A kollégák segítik koordinálni 
az intézményekben programtartók 
adminisztratív és tehetséggondo-
zással összefüggő feladatvégzését. 
Profiljukba tartozik az egyéni és cso-
portos tehetséggondozás is, szemé-
lyiségfejlesztő tréningektől a komp-
lex tehetséggondozó műhelyekig és 
a szakmai tanácsadás a szülők és a 
pedagógusok számára egyaránt.
A 2016/17 – es tanévben eddig elért 
eredmények azt mutatják, hogy a re-
formátus oktatási rendszerben dolgo-
zók méltón a nagy elődökhöz, nyi-
tottak az innovációra, fejlesztésekre. 
A PILOT gazdagító programcsalád 
bevezetésével országos lefedettséget 
értünk el. A bemeneti komplex szű-
résen részt vett gyermekek száma: 
3376 fő. Jelenleg 28 oktatási intéz-
ményben vezették be a gazdagító 
programokat. Az országosan jelenleg 
73 gazdagító csoportban 662 diák 
vesz részt.
A következő tanévtől már 25 gaz-
dagító programból választhatnak a 
református oktatási intézmények az 
óvoda középső csoportjától a közép-
iskoláig.

A szerző
a Református EGYMI Értéktermő 
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Tehetség-mentálhigiéné
Dr. Duró Zsuzsa

Az iskolákban minden évfolyamon 
naponta megtapasztaljuk, hogy ta-
nulóink rendkívül fáradtak, nyú-
zottak, álmosak. Ez biztos nem 
azért van, mert szüleik nagy meny-
nyiségű fizikai igénybevételnek 
teszik ki őket, hanem valószínűleg 
azért, mert szellemileg túlterhel-
tek. Gyaníthatóan ezt a túlterhelést 
külső körülmények okozzák, nem 
a gyerekek belső indíttatásából fa-
kad. 

A szellemi terhelés rendkívül ki-
merítő. A kialvatlan szernek, az 
ásítozó szájak és az órán néha már-
már megszunnyadó gyerekek lát-
ványa nem motiválja a pedagógust 
sem. A fáradtságnak nagyon sok 
oka lehet, de a tehetséges tanulók 
esetében leginkább arra gyanakod-
hatunk, hogy nem az életkori sajá-
tosságnak megfelelő mennyiségű 
— és minőségű — tananyagot kell 
elsajátítaniuk a tanórán kívüli fog-
lalkozásokon is. Már az alsó tago-
zatos gyerek is érzi az időhiányt és 
ez az életkor előrehaladtával még 
súlyosbodik. Ez pedig korunk ta-
lán legelterjedtebb nyavalyájához, 
a folyamatos stresszhez vezet. A 
minél több tanóra helyett időt kell 
nyerni! Ezt úgy tehetjük meg, ha 
önmérsékletet tanúsítunk a felada-
tok kiszabásakor és a szülőket is 
erre intjük. A szülőknek vissza kell 
venniük az esetleges túlzott elvárá-
saikból! Rossz úton jár az a szülő, 
aki a saját be nem teljesült vágyait 
próbálja a tehetségígéretes gyer-
mekével megvalósíttatni. Az sem 
biztos, hogy járható út, ha a csa-
ládi hagyományokat kell mereven 
követnie a gyereknek és erőltetett 
pályaválasztással kényszerítik bele 
egy olyan életútba, amely egyálta-
lán nem motiválja őt. Az ilyen túl-
zott, nagy erőfeszítésekkor a nap 
24 órája sem lenne elegendő a fel-
adatok teljes elvégzésre. 

Még inkább leterhelők lehetnek az 
ú. n. nulladik órák. (Tudom, hogy 
bizonyos esetekben az óraszámok 
máshová már nem elrakhatók.) Ha 
hét órára, jó esetben negyed 8-ra 
kell iskolába menni, amikor elkez-

dődik egy tanítási óra, mondjuk 
ki: ez egy gyermekellenes gesz-
tus, hisz teljesítőképessége mini-
mumán van ekkor egy kialvatlan, 
gyakran üres gyomrú tanuló. És 
ekkor mi ideális teljesítményt vá-
runk el tőle... A magánvállalkozók, 
menedzserek régen rájöttek arra, 
hogy a korai munkakezdés nem 
vezet semmivel sem hatékonyabb 
teljesítményhez, hisz legalább egy-
két órán keresztül nem foghatók 
hadra a dolgozók. Biológiailag 
ideális a 9 órai iskolakezdés lenne, 
bár jól tudom, ez idealizált gon-
dolat. Az ember bioritmusa olyan, 
hogy délelőtt tizenegy órakor van 
teljesítőképességének csúcsán, il-
letve délután kettőkor is van egy 
kiugrás, de közel sem akkora, mint 
a tizenegy órai. Az egész napos 
iskola kapcsán tizenegykor lehet, 
hogy éppen játéktevékenységük 
van a kicsiknek, tehát nem használ-
hatjuk ki a biológiailag magasabb 
teljesítőképességet. A magasabb 
évfolyamokon a sűrű tanórák, a rö-
vid szünetek okozhatnak stresszt. 
Ha a 10 perces szünetekben a szak-
tantermek okán emeleteket kell 
mászni és váltani, rohanás az egész 
nap, nincs idő enni, wc-re menni, 
átnézni a tananyagot és ráhango-
lódva várni az újabb ismereteket. 
A tehetséges gyerek érdeklődésén 
alapuló, elmélyült gondolkodása 
olyan, hogy a következő órán még 
az előzőt dolgozhatja fel a fejében. 
Viszi tovább az ötleteit, kreatív 
gondolatait. Ezért akár figyelmet-
len is lehet még az óra elején. 

Nem szabad figyelmen kívül hagy-
ni az étkezési szokások mentálhi-
giénés hatásait. Az otthoni reggeli 
gyakran elmarad minden korosz-
tályban. Sokszor csak a 10 órai 
nagyszünetben esznek és isznak 
először a gyerekek. Pedig a reggeli 
elfogyasztása rendkívül fontos. A 
szilárd étel megköti a savakat. a fo-
lyadék pedig beindítja az agy mun-
káját, a gondolkodást. Tudomá-
nyos kutatások is igazolják, hogy 
minimum 20%-kal csökken annak 
a teljesítménye, aki szomjazik. A 
tehetséges gyerek, aki belsőleg 

motivált, maximalista, különösen 
frusztrálttá válik, ha megtapasztal-
ja teljesítménye csökkenését. Itas-
suk a gyerekeket!

A tehetséges gyerekeket magas 
szintű képességeik bizonyítása 
céljából gyakran küldjük, visszük 
versenyekre, vetélkedőkre. A ver-
seny, vetélkedő nem megszokott 
élethelyzet. Éppen ezért az átlagnál 
magasabb szorongási szintet pro-
dukálhat. A szorongás velejárója a 
stressz. Tudjuk, van pozitív stressz 
is. Ugyanis minimális stressz 
doppingol, előhív gondolatokat, 
gyorsítja a gondolkodást, növeli 
a teljesítményt. Viszont a túlzott 
mértékű stressz blokkolja a gon-
dolkodást, a jól felkészült, tehetsé-
ges gyereknek nem jut eszébe egy 
verssor, egy szabály. Ez a kudarc 
hosszú időre visszavetheti őt a ver-
sengésben. A különböző személyi-
ségtípusú tehetségesek (pl.: intro-
vertált, extrovertált) is másképpen 
élik meg ezeket a helyzeteket. Míg 
egy extrovertált általában szeret 
szerepelni, az introvertált, befelé 
forduló, gátlásosabb gyerekeknél 
súlyos teljesítménycsökkenést ta-
pasztalhatunk versenyhelyzetben. 
Akár el is ájulhat (vérnyomása, 
vércukorszintje leesik) egy ilyen 
megmérettetésen. Nagyon kell is-
mernünk a gyerek ilyen irányú sze-
mélyiségbeli tulajdonságait, hogy 
bátran felvállaljuk a versenyre 
küldést, hisz a célunk a siker és a 
sikerélmény megszerzése és nem a 
kudarcok gyarapítása. 

Maslow szükséglet-piramisa reme-
kül foglalja össze a fentieket. Az 
önmegvalósítás eléréséhez alapve-
tően fontos a fiziológiás szükségle-
tek kielégítése (éhség, szomjúság, 
alvás, wc), a biztonság érzete, a 
szeretet átélése, illetve egy egész-
séges önbizalom megléte. Ezen 
belső tényezőkön túl a külső kö-
rülmények, a környezeti hatások 
is szerepet játszhatnak abban, 
hogy egy gyerek teljesítőképessé-
ge ideális lehessen. Gondoljunk a 
tantermek szellőztetésére, hisz oxi-
génhiányos teremben álmosabbak, 
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fáradékonyabbak, figyelmetleneb-
bek a gyerekek. Mindenkit, peda-
gógusokat is jelentős mértékben 
motiválatlanná tesz az üres, üve-
ges tekintetű gyerekek látványa. 
Pörölünk velük, hogy feküdjenek 
le korábban, de az alvás-ébrenlét 
ciklusát a hormonok is befolyásol-
jak. A melatonin hormon terme-
lődése természetes fény hatására 
szinte teljesen leáll. A kamaszok 
szervezetében ezen hormonok 
szintje folyamatosan ingadozik, 
estére túlságosan alacsony lesz. 
Így nem tudnak könnyen elaludni, 
míg reggelre sok termelődik be-
lőle, ami megnehezíti a felkelést. 
Úgy tűnik,  ördögi a kör. Ehhez 
még társulhat a sok szórakoztató 
elektronikai cikk, internet haszná-
lata, a közösségi oldalakon lógás. 
Nagy baj, ha a kommunikáció már 
csak ezeken a fórumokon történik.

Napjainkban a felnőttkori érvé-
nyesüléshez már gyermekkorban 
maximumot kell nyújtani az is-
kolában, az edzéseken, a különó-
rákon, ami akár egészségkárosító 
vitaminhiányt is okozhat. Ideg-
rendszerük meggyengülhet a men-
tális feszültségtől, ami már fizikai 
tünetekhez is vezethet (pl. depresz-
szió). Arról nem is beszélve, hogy 
a fáradtság és a fizikai legyengülés 
miatt a gyerek sokat hiányozhat is 
iskolából, ezáltal tanulmányaiban 
lemaradhat, kimagasló képességei 
középszerűvé válhatnak. Ez kihat 
oktatási, szociális és érzelmi fej-
lődésére is. Vagyis a tehetségfej-
lesztésben is igaz az a megfogal-
mazás, hogy a kevesebb több. Az 
igazi lelki wellness minden tanuló 
esetében az lenne, ha kipihenten, 
kiegyensúlyozottan végezhetné 
magas szintű tevékenységeit. A 
boldog tanuló látványa pedig mind 
a pedagógusnak, mind a szülőnek 
óriási sikerélmény.

A szerző
pedagógus, pszichológus (Phd), 

tehetségfejlesztési szakértő, 
egyetemi oktató.

Tehetség és iskolai zaklatás
Nagy Erzsébet Viktória

Zaklatás esetén az egyént hosszabb időn ke-
resztül rendszeresen bántalmazzák. Mivel a 
zaklatás általában kevésbé frekventált hely-
színeken történik, és az áldozatoknál gyakori 
a szégyen érzése, a pedagógusok és a szülők 
előtt az iskolai zaklatások nagy része rejtve 
marad, ezért a bántalmazások akár hosszabb 
időn keresztül is folytatódhatnak. A zaklatási 
folyamat fontosabb szereplői a zaklatók, az 
áldozatok és a szemlélődők (Körmendi és 
Szklenárik, 2014). A zaklatás lehet fizikai, 
verbális, szociális és kiberzaklatás (Körmen-
di és Szklenárik, 2012). A zaklatás mögött 
állhat a magasabb szociális státusz elérése 
iránti igény, érzelmi labilitás, vagy rideg/
érzéketlen vonások (Nagy és mtsai.2012a).
A zaklatás és a tehetség kapcsolata kevésbé 
kutatott témák közé tartozik annak ellenére, 
hogy kézenfekvő lehet a köztük lévő ösz-
szefüggés. A tehetséges gyerekekre gyakran 
jellemző szenzitivitás és intenzív érzelem-
kifejezések (Pataky és Körmendi, 2011) 
potenciális célpontokká tehetik őket, mivel 
a zaklató diákok számára az agressziójuk ál-
tal keltett érzelmek pozitív megerősítésként 
szolgálnak (Körmendi és Pataky, 2011). 
Másodsorban a fejlődési aszinkronitás - fő-
ként, ha gyorsítással is társul - szintén ve-
szélyeztetettségi tényező lehet, a szociális 
képességek elmaradása védtelenné teheti a 
tehetséges diákokat a zaklatással szemben. 
Továbbá a tehetséges diákoknál sok esetben 
megfigyelhető nemi szereppel nehezen ösz-
szeegyeztethető viselkedésformák felkelt-
hetik a zaklatók figyelmét. Végül tehetség 
megnyilvánulása sok esetben zavarhatja a 
gyengébb képességekkel bíró diákokat. Is-
mert, hogy a tehetséges diákok néha társaik 
nyomására lépnek ki a szakkörökből és a te-
hetséggondozó programokból. 
A téma relevanciája ellenére kevés kutatás 
foglalkozik ezzel a témakörrel. Peterson és 
Ray (2006a) 432 nyolcadik osztályos tehet-
séges diákot választottak ki 16 iskolából, 
és a zaklatás megjelenésével kapcsolatosan 
tettek fel nekik kérdéseket. Az eredmények 
szerint a tehetséges diákok gyakran vál-
tak áldozattá, a zaklatás az első osztályban 
27%-ukat érintette, a hatodik osztályban 
54%-ukat, majd ez a szám lecsökkent nyol-
cadik osztályra. A tehetségeseket érzelmileg 
megviselték a zaklatások, azonban az ötödik 
osztálytól kezdve ez a hatás kevésbé érvé-
nyesült annak ellenére, hogy ötödik osztály-
tól jelentősen megemelkedett a zaklatás gya-
korisága. A tehetséges áldozatok gyakran azt 
gondolták, hogy ők maguk hibásak a zakla-
tásért. A tehetséges diákokat néhány esetben 
más tehetségesek zaklatták, Peterson és Ray 
ezt a tehetséges diákok közötti versengésnek 
tulajdonította. Hasonlóképp Nagy és mtsai. 
(2012b) szintén a zaklatás gyakoriságának 
emelkedéséről számoltak be hatodik osz-
tálytól. A hatás valószínűleg a jobb meg-
küzdési és kommunikációs képességeknek 
köszönhető, melyek enyhíthetik a zaklatás 
negatív következményeit. A szerzők arra is 

kíváncsiak voltak, hogy mennyi a zaklatók 
aránya a tehetséges diákok között. A részt-
vevő tehetséges fiúk 20%-a, míg a lányok 
10%-a állította, hogy zaklatott már másokat 
legalább egy alkalommal az iskolában.
Érdemes tehát a témával foglalkozni, mivel 
a kutatások alapján a zaklatás a tehetsége-
seket is veszélyezteti és aktívan gátolhatja 
a tehetség kibontakozását. A zaklatással 
kapcsolatos programok megcélozhatják a 
tanárokat és a diákokat (Körmendi, 2012). A 
cél minden esetben a zaklatásra való figye-
lemfelhívás és a zaklatást hatékonyan kez-
elő viselkedések tanítása. Mivel a zaklatás 
hatására a zaklató pozitív megerősítéseket él 
át a cél ezen megerősítések megszűntetése, 
így eltűnik az agresszív viselkedés motiváló 
bázisa. A pozitív megerősítések több irány-
ból is érkezhetnek. A zaklatást megfigyelő 
osztálytársak irányából a helyeslés vagy a 
közbe nem avatkozás pozitív megerősítés 
lehet. A pedagógus irányából (aki nem bün-
teti vagy bagatellizálja a zaklatást) szintén 
érkezhet pozitív megerősítés. Végül az áldo-
zatnál megjelenő düh vagy félelem további 
bántalmazásra motiválhatja a zaklatót. A 
programok tehát ezeket a megerősítéseket 
minimalizálják és a zaklatás jelenségét tu-
datosítják az adott pedagógiai környezetben. 
Az agressziókezelő programokhoz hason-
lóan a zaklatást kezelő programokat is az 
iskolai kontextus figyelembe vételével kell 
kidolgozni.
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Ki egyedül van, vesztegel, közösen hegyeket hordunk el…..”
Burger Angéla Erzsébet

A fenti jel-
m o n d a t t a l 
pályázott a 
Gönczy Te-
h e t s é g p o n t 
Tehe t ségse -
gítő Taná-
csa (GTTST) 

2016-ban a Nemzeti Tehetségprog-
ram keretében meghirdetett pá-
lyázati kiírásra. Tehetségpontunk 
2011-ben alakult, azzal a céllal, 
hogy segítse a tehetséges fiatalok 
felkutatását, képességeinek kibon-
takoztatását, a fiatalok tehetség-
gondozási tevékenységekhez való 
hozzájutását, támogassa a tehetsé-
ges fiatalok közösségének szerve-
ződését és növelje a tehetségsegítő 
egyének és szervezetek számát a 
Debrecen – Józsa településrészen. 
 
Céljaink között szerepel szakmai 
segítség nyújtása a tehetségek azo-
nosításához, egyéni és csoportos 
fejlesztési tervek kidolgozásához, 
a tehetségbarát társadalmi kör-
nyezet kialakításához. Nem tit-
kolt szándékunk a programjaink 
megvalósításának finanszírozásá-
hoz egy tehetségalap létrehozása. 
Az alap garanciát jelent/jelentene 
a jövőben a Tanács által segített 
Gönczy Kiválóan Akkreditált Te-
hetségpont folyamatos működésé-
hez.  A településrészünkön igyek-
szünk összehangolni a városrész 
szakmai, társadalmi és gazdasági 
erőforrásait a tehetséges gyerekek 
felismerése és fejlesztése érdeké-
ben. Együttműködést alakítottunk 
ki tehetséggondozó szakmai szer-
vezetek képviselőivel és a város 
tehetségpontjaival. A pedagógusok 
szakmai segítése érdekében kap-
csolatot építettünk ki a Debreceni, 

a Miskolci és a Szegedi Egyetem-
mel. Segítjük a tanulók és felkészí-
tőik eljutását országos tanulmányi 
versenyekre (nevezési díjak, utazá-
si költségek átvállalása), jutalmaz-
zuk a tanév végén a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó gyerekeket. 
Hozzájárulunk a programok sza-
badidős, lazító tevékenységeleme-
inek (utazási költség hozzájárulás, 
belépőjegyek) költségeihez. A Ta-
nács által segített Gönczy Tehet-
ségpont az országos tehetségpont 
hálózat tagjaként tevékenykedik. 
Közvetlen partneri kapcsolata van 
a Debrecen város területén mű-
ködő tehetségpontokkal (21 in-
tézmény), természettudományos 
komplex tehetséggondozó prog-
ramok megvalósításában. Partneri 
együttműködésben dolgozik Deb-
recen város huszonkét ökoiskolá-
jával, valamint tizenhat, mentális 
szemléletformáló programot meg-
valósító iskolával. Pályázati prog-
ramunk a GTTST térségi program-
jának megvalósítását szolgálja, 
melynek keretében törekszünk te-
vékenységünk széles körű bemuta-
tásra, hogy bővülő, aktív hálózati 
együttműködések eredményeként 
fejlődjön partnereink és saját ta-
nácsunk tehetségsegítő munkája, 
erősödjön támogatottságunk, prog-
ramjaink fenntarthatósága. Mun-
kánk elismeréseként 2014-ben a 
Tehetségsegítő Tanácsok Országos 
Kollégiuma Kiemelt Mentor TST 
címet adományozott tanácsunknak 
azért a tevékenységért, amelyet a 
környezetünkben lévő intézmé-
nyekben tehetségpont alapításhoz, 
fejlesztéshez, illetve TST megala-
kításához nyújtottunk.
 Meglévő jó gyakorlatok megis-
mertetése és bevezetésének ko-

ordinálása céllal szerveztük/szer-
vezzük a nyílt napokat, bemutató 
foglalkozásokat műhelyeinkben, 
amelyekre szeretettel várjuk a gye-
rekek szüleit, testvéreit, bekapcsol-
va őket is a kísérletekbe. 
    
 Az információáramlás elősegítése, 
céljából információs felület mű-
ködtetünk – honlapot hozunk létre 
a www.rozsavolgyigyermekkert.hu 
helyen. Zárt facebook csoportban 
biztosítunk állandó kapcsolatot, 
információáramlást szakembere-
ink között. A tanács tehetségsegí-
tő tevékenységének széles körben 
történő bemutatása, megismerteté-
se céljából kommunikációs tervet 
dolgoztunk ki és valósítunk meg, 
a jelenlegi és a leendő partnerek, 
támogatók tájékoztatására. A te-
hetségsegítő szakemberek részére 
team munka, esetmegbeszélések 
szervezése egyéni vagy csopor-
tos szupervízió keretében valósul 
meg. A meghívott tehetségsegítő 
szakembereknek három témában 
szervezünk team munkát: komp-
lex programok fejlesztése, mód-
szertani megújulás, természettu-
dományos tehetséggondozás az 
iskolakertben. A területi kiegyen-
lítettség érdekében szakmailag 
segítjük azokat a kistelepüléseken 
tevékenykedő szervezeteket, akik, 
tehetségpontok alakításán gon-
dolkoznak. (3 hátrányos helyzetű 
kistelepülésen lévő iskola tehet-
ségpont alapításban, fejlesztésben, 
akkreditálásban veszünk részt.) 
Saját tanácsunk tagságának bőví-
tését, önkéntes segítő hálózatunkat 
kívánjuk fejleszteni új tagok meg-
hívásával, az önkéntes felajánlá-
sok nyilvántartásával hatékonyabb 
közvetítésével a célcsoporthoz.
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„Akaraterő nélkül nincs tehetség.”  
Honore de Balzac 

francia író (1799-1850)

Megvalósult és a projekt során fo-
lyamatosan megvalósuló program-
jaink:
• GTTST által támogatott komp-

lex tehetséggondozó progra-
mok rendszerben történő meg-
valósítását ismertettük meg a 
szakmai közösséggel.

• Bemutató foglalkozást, szak-
mai beszélgetéseket szervez-
tünk. (Ismerd meg az öt elem 
titka program tűz témaköréből 
bemutató foglalkozás. A Föld 
anya meséi program vulkán 
túra foglalkozásán rétegvul-
kánt készíttek a gyerekek. A 
Kert - ÉP programban a kerti 
aszaló készítésén munkálkod-
tak a csoport tagjai. Egy olyan 
alkalmat tervezünk még ahol 
mentorálhatjuk adaptált jó 
gyakorlatunkat.)

A tanács tehetségsegítő tevékeny-
ségének széles körben történő be-
mutatása, megismertetése céljából 
kommunikációs tervet készítet-
tünk, mely a teljes támogatási idő-
szakra tartalmaz feladatokat. Hírt 
adott programunkról a helyi kiadá-
sú Józsa Újság a JÓZSA – net.hu 
internetes honlap, a Debrecen Vá-
rosi Televízió.  

 
Elkészítettük egy tehetségsegítő 
tanács működésének önkontrollos 
hatásvizsgálatának rendszerét. A 
saját tanácsunk hatásvizsgálatának 
elemzését az összeállított szem-
pontrendszer alapján június köze-
pére végeztük el. 
A hatásvizsgálatot a következő te-
rületekre bontottuk: munkatervek, 
erőforrás tervek, költségtervek, 
logikai keretmátrix, mutatószámok 
(indikátorok), kockázatok elemzé-
se. Az elemzések értékelése men-
tén kívánjuk meghatározni erőssé-
geinket, fejlesztendő területeinket, 
készítjük el középtávú stratégiai 
tervünket.

 
A partneri, és a támogatói hálózat 
bővítését célzó szakmai programe-
lem keretében találkoztunk a tele-
pülésrészen működő civil szerve-
zetek vezetőivel és a vállalkozások 
képviselőivel a GTTST tagjainak 
bővítése céljából. Új tagjaink let-
tek: Józsai Közösségi Ház. Józsa 
Fejlesztésért Alapítvány.
 A pályázat megvalósítását orszá-
gosan ismert és elismert egyetemi 
oktatók, neves szakemberek segí-
tik közreműködésükkel, akik Ta-
nácsunk alapításától részt vesznek 
a munkájában, együttműködnek 
előadások megtartásában, érté-
kelések, elemzések készítésében, 
képzések, szülői fórumok vezeté-
sében. A projektfeladatok teljesí-
tésében a Gönczy Tehetségpontban 
tevékenykedő tehetségsegítő pe-
dagógusok is hatékonyan vesznek 
részt.

A szerző 
biológia - földrajz szakos középiskolai tanár
a Gönczy TST társelnöke, intézményvezető,

mesterpedagógus, 
szakértő (pedagógiai-szakmai ellenőrzés és 

pedagógusminősítés).

A program támogatói:

1. ábra: Logframe matrix. Forrás: Civilia Világa 2006/2
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A Kárpát-medencei Tehetségsegítő Ta-
nácsok Kollégiuma a hazai és határon 
túli Tehetségsegítő Tanácsok együttmű-
ködésének erősítésére, tevékenységük 
összehangolására és nem utolsó sorban 
képviseletük, érdekképviseletük ellátá-
sára jött létre. 

„A Tehetségsegítő Tanácsok feladata, 
hogy intézményi helyi, térségi, megyei 
vagy regionális szinten összefogják az 
adott terület tehetségsegítő kezdemé-
nyezéseit és egyeztető, döntéshozó, vé-
leményformáló fórumként kialakítsák a 
tehetségsegítő tevékenységek optimális 
együttműködését. A Tanácsokban a te-
hetségsegítés iránt elkötelezett (szak) 
emberek, a tehetségsegítő szervezetek 
képviselői, a tehetségek segítését támo-
gató magánszemélyek, civil szervezetek, 
önkormányzatok, egyházak és a gazda-
ság képviselői kaphatnak helyet.” 

Az EFOP – 3.2.1.-15 pályázati támo-
gatással megvalósuló 2020-ig szóló 
Tehetségek Magyarországa program 
keretében az Észak-magyarországi Te-
hetségsegítő Tanácsok és tehetségsegítő 
szervezetek képviselői tanácskoztak a 
gimnáziumban. 
 
A tanácskozást köszöntötte Ábrám Ti-

bor az iskola igazgatója, a Tiszáninneni 
Református Egyházkerület főgondnoka, 
a zsinat világi alelnöke. 
Köszöntőjében szól a református egyház 
évszázados nevelő munkájáról, arról, 
hogy mindig is kiemelten foglalkoztak 
a tehetségekkel, segítették a hátrányos 
helyzetű tanulóik tehetséggondozását, 
biztosították/biztosítják a tehetséggon-
dozó szolgáltatásokhoz való egyenlő 
hozzáférést tanítványaik számára.  
 
Kormos Dénes a Kárpát - medencei Te-

hetségsegítő Tanácsok kollégiumának 
elnöke megnyitójában kiemelte, hogy 
a műhelyfoglalkozás célja, hogy átte-
kintsük a térségben a tehetségsegítés 
helyzetét, a Tehetségsegítő Tanácsok 
működésének eredményeit, problémáit.  
Közös gondolkodással, jó gyakorlatok 
átadásával segítsék egymás munkáját, 
erősítsék szakmai, baráti közösségün-
ket. Kiemelkedő jelentőségűnek tartotta 
azt a munkát, amit az egyház végzett 
Tehetséggondozó stratégiájának kidol-
gozásában és megkezdte annak a gya-
korlatban történő megvalósítását.  

A plenáris előadáson esett szó Sarka 
Ferenc alelnök tájékoztatójában a Ma-
gyarországi Református Egyház Tehet-
séggondozó Stratégiájáról, amelyet az 
egyház a TÁMOP-3.1.17-15-2015-0004 
pályázat keretében dolgozott ki. Ennek 
keretében jött létre egy országos tehet-
ségkoordinátori munkakör, amelynek 
feladata, hogy megteremtse a tehetség-
gondozás szervezeti feltételeit, szoro-
sabbra fűzve azoknak az intézmények-
nek a kapcsolatát, amelyek már most 
akkreditált tehetségpontként működnek 
az országban. Létrejöttek az egyházke-
rületi tehetséggondozó tanácsok, most 
alakulnak meg az egyházkerületenkén-
ti tehetség központok, amelyek mind 
szakmai kérdésekben, mind forráste-
remtésben az intézmények rendelkezé-
sére állnak. E stratégiában a szakem-
berek lerakták az alapját egy országos 
református tehetséggondozói program-
nak, amely foglalkozik a református 
tehetségértelmezéssel, a tehetségfeltá-
rás módszereivel, szervezeti keretével, 
másrészt olyan gazdagító szakmai prog-
ramok elkészítésével és működtetésé-
vel, amelyek rendszerszerűen fejlesztik 
az intézmények tehetséggondozó mun-
káját. 
 
A délelőtti plenáris előadások után ke-
rült sor annak az együttműködési meg-
állapodásnak az aláírására, amelyet a 
Magyarországi Református Egyház 
Tehetségsegítő Tanácsa és a Kárpát-me-
dencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollé-

giumának elnöksége kötött a reformá-
tus fenntartású intézményekben tanuló 
tehetséges gyermekek szakmai, emberi 
és keresztyén nevelésének segítése, a 
tehetséggondozó programokhoz való 
hozzáférés lehetőségének növelése cél-
jából.

A délutáni szekciókban számba vették, 
a térség tehetséggondozó hálózatának 
jellemzőit, betekintést nyertek a Lévay 
Református Gimnázium komplex tehet-
séggondozó programjába, mentorrend-
szerébe. 

Bemutatkoztak a régió Tehetségsegítő 
Tanácsai és a pedagógiai szakszolgá-
latok szakemberei pedig a 2011. évi 
köznevelési törvény végrehajtása ér-
dekében egyeztették elképzelésüket a 
tehetség azonosítás, a komplex szemé-
lyiségfejlesztés és az eredménymérés 
(hatásvizsgálat) terén. 

A szerző
 Értéktermő tehetségkoordinátor

a Felső magyarországi Református Intézmények
Tehetségsegítő Tanácsának Elnöke.

Észak-magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok találkozója 
a Miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthonban

Plaszkóné Ferkovics Karolin
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I. Szervezettség, taglétszám 
2016 tavaszán Szénási Istvánné titkár 
vezetésével áttekintettük a valaha volt 
MTT-tagok névsorát, s „azonosítot-
tuk” azokat a tagokat, akik az utóbbi 
években részt vettek a Társaság tevé-
kenységében. Közülük nem mindenki 
fizetett rendszeresen tagdíjat, de most 
ettől eltekintettünk, s elkezdtük kül-
deni a Tehetség folyóiratunkat az így 
felderített 311 tagunknak. A 2016. 4. 
számban pedig kiküldtünk minden-
kinek egy felhívást, hogy a jövőben 
csak akkor tudjuk ingyenesen küldeni 
a folyóiratunkat, ha befizetik a 2017-
es tagdíjat. Ez alapján a nyári hóna-
pokra kiderül, hogy valójában hányan 
is akarnak aktív tagjai lenni a MTT-
nek. A területi megoszlás továbbra is 
egyenetlen, az élenjáró területek az 
aktív közreműködők létszáma alapján 
most is: Hajdú-Bihar megye, Buda-
pest, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
és Szabolcs-Szatmár megye.   Sze-
rencsére folyamatosan jelentkeznek 
új tagok is, s ők más megyékből is 
érkeznek.

II. Az Elnökség, Választmány, Köz-
gyűlés munkája
Az Elnökség három alkalommal 
ülésezett, mindhárom alkalommal a 
választmányi üléseket, illetve Köz-
gyűléseket megelőzően. Ezeken az 
üléseken a feladatkörnek megfelelő 
napirendek szerepeltek: előkészítet-
tük a választmányi üléseket, Közgyű-
léseket, megtárgyaltuk a Választmány 
és Közgyűlés által ránk ruházott fel-
adatok teljesítését, valamint megbe-
széltük a Társaság aktuális ügyeinek 
alakulását, intézését. Az elnökségi 
üléseken az elmúlt egy évben 8 hatá-
rozatot hoztunk a következő napiren-
dekhez kapcsolódóan. - A MTT 2016. 
évi Közgyűlésének előkészítése, - Te-
hetséggondozó tanulmányi versenyek 
helyzete, - Tájékoztató a vezetőség 
egri kihelyezett ülésen elhangzot-
takról, felvetődött tennivalóinkról, 
- „Tehetségekért” MTT-kitüntetés 
odaítélése, - A MTT közhasznúsá-
gi jelentésének elfogadása, - A MTT  
2016. szeptember 23-24-én Kisvárdán 
megrendezendő 27.  Országos Kon-
ferenciája végleges programjának 

megtárgyalása, - A MTT által 2016 
márciusában benyújtott Alapszabály  
változtatáshoz  érkezett Fővárosi Tör-
vényszék hiánypótlást kérő  levele, 
ezzel kapcsolatos újabb változtatás 
megtárgyalása, - A Tehetség folyó-
irat kiadásának és terjesztésének  fi-
nanszírozási kérdései 2020-ig. (Mind 
az Elnökség, mind a Választmány és 
Közgyűlés határozatai nyilvánosak, a 
Honlapunkon elérhetők a „Határoza-
tok” rovatban.)
A Választmány csak két alkalom-
mal ülésezett, mivel a Fővárosi Tör-
vényszék 2016 augusztus 29-én ér-
kezett levelében jelezte, hogy  Civil 
Törvény értelmében a döntéshozó 
szerv a Közgyűlés és az Elnökség,  
így a Választmány – mint döntés-
hozó szerv - a továbbiakban már 
nem működhet. Ennek megfelelően 
töröltük az Alapszabályból e korábbi 
vezető szervünket. Ezúton is köszöni 
az Elnökség az eddigi Választmány 
minden tagjának sokéves áldozatkész 
munkáját!  Ugyanakkor nem szeret-
nénk elveszíteni a nagy tapasztalatú 
tagjaink segítségét, akik többségük-
ben évtizedek óta jelentős szerepet 
vállaltak a MTT munkájában. Éppen 
ezért létrehozzuk a Szakmai Tanács-
adó Testületet. Az új Alapszabály 
V.3.pontja a következőt fogalmazza 
meg: „A Társaság korszerű, színvo-
nalas szakmai munkájának biztosí-
tását, annak fejlesztését a Szakmai 
Tanácsadó Testület segíti, amely vé-
leményez és javaslatokat fogalmaz 
meg az Elnökségnek a Társaság 
szakmai tevékenységére vonatkozó-
an. A Szakmai Tanácsadó Testület 
tagjai: funkciójából fakadóan min-
den egyes területi-szakmai szervezet 
vezetője, valamint a Társaság El-
nöksége által felkért további szak-
emberek a Társaság tagságából.” Az 
SZTT-ben az eddigi aktív választmá-
nyi tagok munkájára számítunk! Azúj 
Alapszabály a közelmúltban elfoga-
dásra került a Fővárosi Törvényszék 
által, így az Elnökség következő ülé-
sén dönt az SzTT tagjainak felkérésé-
ről. 
A Közgyűlés egy rendes ülést és két 
rendkívüli ülést tartott. A rendes ülé-
sen a szokásoselőző évi munkáról 

szóló beszámoló szerepelt, a    rend-
kívüli üléseken pedig a Fővárosi Tör-
vényszék Alapszabály-módosítási 
kéréseit tűztük napirendre A második 
ilyen Közgyűlés előtt felkértünk egy 
jogi szakértőt, aki az új törvényi sza-
bályozással összhangban elkészítette 
az újabb Alapszabály-módosítást. A 
2016. okt. 5-i Rendkívüli Közgyű-
lés a következő határozatot hozta: 
„A Közgyűlés az egyesület 2016. 
március 9-i ülésén módosított és a 
2016. október 5-i  ülésén újból mó-
dosított - a Fővárosi Törvényszék 
a pk.65.707/1991/36 számú vég-
zési határozata értelmében a hi-
ánypótlással kiegészített, egységes 
szerkezetbe foglalt - Alapszabályt 
egyhangúlag elfogadta.”  Ez az új 
Alapszabály a közelmúltban elfoga-
dásra került a Fővárosi Törvényszék 
által – már csak apróbb kiegészítések 
szükségesek.

III. A tartalmi munka főbb elemei, 
eredményei
A tartalmi munkánk kereteit a korábbi 
évekhez hasonlóan elsősorban szak-
mai konferenciáink, több szekció tar-
talmas tevékenysége, kommunikáci-
ós eszköztárunk fejlesztése, valamint 
tovább gazdagodó külső szakmai 
kapcsolataink, más szervezetekkel le-
bonyolított közös programjaink jelen-
tették. Ezek közül a legfontosabbakat 
az alábbiakban emeljük ki.

1. Országos szakmai konfe-
rencia, területi, szakmai 
szervezeteink munkája.  
Az előző évekhez képest 2016. 
kevesebb rendezvényt hozott, 
azonban így is voltak szép szám-
mal  konferenciák, műhelyfoglal-
kozások, tapasztalatcserék, stb. A 
konferenciák köréből most is ki-
emelkedett a MTT 27. Országos 
Konferenciája, amely   a   kisvár-
dai Bessenyei György Gimnázium 
és Kollégiumban került megrende-
zésre 2016. szeptember 23-24-én.  
Az előbb említett két „házigazdán”  
túl a rendezvény több szervezet, 
intézmény összefogásával valósult 
meg. A fővédnökséget Dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési minisz-

Az elnökség közgyűlési beszámolója
a Magyar Tehetséggondozó Társaság 

2016. évi munkájáról
Bevezetés
 A beszámoló a hagyományokkal összhangban most is öt nagy területre terjed ki:
              I. szervezettség, taglétszám,
              II. az Elnökség, Választmány, Közgyűlés munkája,
              III. a tartalmi munka főbb elemei, eredményei,
              IV. gazdasági tájékoztató,
              V. a következő év főbb feladatai.
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ter úr vállalta, s személyes rész-
vételével és köszöntő beszédével 
is megtisztelte a résztvevőket.  A  
Nemzeti Pedagógus Kar,Kisvárda 
Város Önkormányzata, a Klebels-
berg Intézményfenntartó Központ 
Kisvárdai Tankerülete, a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szö-
vetsége, s anyagi támogatásával a 
Szerencsejáték Service Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság is 
segítette a Konferencia színvona-
las megrendezését. E szervezetek, 
intézmények vezetői közül töb-
ben is személyesen köszöntötték 
a Konferencián megjelenteket a 
Konferencia megnyitóján. Ezúton 
is köszönjük a támogatást minden 
közreműködő szervezetnek, intéz-
ménynek, személynek.   A Kon-
ferencia során megtapasztaltuk, 
hogy Kisvárda erőfeszítései az el-
múlt években kiemelkedő eredmé-
nyeket hoztak a tehetséggondozás 
több területén is, példamutató ez 
az ország minden települése szá-
mára. Az is bizonyosságot nyert, 
hogy ebben a sokszínű tehetség-
kereső és - fejlesztő munkában a 
Bessenyei György Gimnázium és 
Kollégium  meghatározó szerepet 
játszik, s a Bíró Gábor Igazgató 
Úr és Kollegái által tartott műhely-
beszámolók, valamint a tanulók 
műsora bizonyították e komplex 
tehetségfejlesztő tevékenység  ma-
gas színvonalát.  Az is egyértelmű 
volt minden résztvevő számára, 
hogy az Iskola vezető szakembe-
rei, pedagógusai kitűnően felké-
szültek erre a speciális tevékeny-
ségre. Ezekből az értékekből fakad 
az is, hogy a hazai tehetséggon-
dozásban gyöngyszemként nyil-
vántartott Arany János Tehetség-
gondozó Program egyik vezető 
iskolájaként és kollégiumaként is 
kitűnő munkát végeznek.   
Jelentősége miatt külön is szólni 
kell „A tehetséggondozó tanul-
mányi versenyek helyzeté”-nek 
elemzéséről, amely eredetileg a 
Választmány 2015. őszi egri in-
formális ülésén került terítékre, de 
folytattuk ezt a 2018. március 9-i 
elnökségi és választmányi ülésen. 
Sarka Ferenc alelnök készített egy 
előzetes részletes elemzést – több 
MTT-tag bevonásával, s azt tár-
gyaltuk meg. Nagyívű vita bonta-
kozott ki, amely során mindenki 
egyetértett azzal, hogy egyrészt 
a bőség zavara, másrészt helyen-
ként szervezetlenség tapasztalható 
ezen a területen. Ismét megfogal-
mazódott annak az igénye, hogy a 
tanulmányi versenyek kerüljenek 
valamilyen akkreditációs folya-
matba, ennek eredménye legyen 
a meghatározó az adott verseny 
szakmai és anyagi támogatásában. 

Azzal a határozattal zártuk a vitát, 
hogy Sarka Ferenc alelnök úr még 
további javaslatokat gyűjt be a Vá-
lasztmány tagjaitól, s összegezve 
ezeket is, készít egy végleges ja-
vaslatcsomagot. Ez az anyag elké-
szült, s felhasználás céljából eljut-
tattuk a Pedagógus Kar elnökéhez, 
Horváth Péter igazgató úrhoz, 
valamint tájékoztatás céljából a 
MATEHETSZ vezetéséhez is.  Az 
elemzés olvasható Honlapunkon 
is. (www.mateh.hu) A szekciók 
munkájában a Nyugat-dunántú-
li szekció, s rajta kívül a hagyo-
mányosan dinamikusan működő 
Kelet-magyarországi, valamint a 
Kémiai és környezetvédelmi szek-
ciók voltak a legaktívabbak. Saj-
nos, hétköznap szinte lehetetlen 
programot szervezni a pedagógu-
soknak és más tehetséggondozó 
szakembereknek, ezzel a problé-
mával kiemelten kell foglalkoznia 
az Elnökségnek! Mindezzel együtt 
is a figyelmébe ajánljuk a szek-
ciók vezetőinek a Választmány 
2011.  októberi határozatát: „Min-
den szekciótól kérjük, hogy éven-
te minimum vagy egy nagyobb 
konferenciát  (50 főt meghaladó), 
vagy két kisebbet (50 fő alatti) ren-
dezzen a szakmai munka  tovább-
fejlesztése érdekében.” Ezekbe a 
programokba célszerű bevonni az 
újonnan végzett tehetség-szakvizs-
gás pedagógusokat is. Ezúton is 
köszönjük a szekcióvezetők áldo-
zatos, lelkiismeretes munkáját, s az 
Elnökség a jövőben kiemelt figyel-
met fordít e munka segítésére.    

2. A kommunikációs eszköztárunk 
tovább gazdagodva, kiegyensú-
lyozottan működött 2016-ban is: 
a MTT Honlap tartalmában tovább 
gazdagodott, színesedett. A tar-
talmi bővítésből ki kell emelni: a 
„Tehetség szakirodalom” főrova-
tunk is tovább bővült. Ezt 2014-
ben nyitottuk meg, lehetővé téve, 
hogy a szakemberek, szülők és más 
érdeklődők olvashassák a legfonto-
sabb hazai kutatási eredményeket. 
Abban az évben  16 monográfia és 
tanulmánygyűjtemény volt  elér-
hető , s 227 tanulmány, gyakorlati 
elemzés volt olvasható,  ez a lista 
2016-ban  7 könyvvel és több ér-
tékes tanulmánnyal gazdagodott. 
A gyűjtést tovább folytatjuk. A 
MTT-Honlap magas színvonaláért 
és kiegyensúlyozott működéséért 
ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki Túri Katalin főigazgatónak és 
Varga Árpád tanár úrnak.  
Természetesen - amint azt folya-
matosan olvashatjuk is - a Tehet-
ség folyóirat továbbra is magas 
szakmai színvonalon jelenik meg, 
köszönhetően elsősorban Százdi 

Antal felelős szerkesztő úr lelki-
ismeretes munkájának, köszönjük 
neki ezúton is! Ugyancsak köszön-
jük Sarka Ferenc alelnök úrnak a 
nyomdai kivitelezés megszerve-
zésében nyújtott segítségét. 2014 
végén új helyzet teremtődött azzal, 
hogy az Apáczai Kiadó állami tu-
lajdonba került, ezért a Tehetség 
folyóirat további kiadását is meg 
kellett oldanunk. A Választmány 
egyhangúlag úgy döntött még 
2014 végén, hogy saját finan-
szírozásból továbbra is kiadja a 
folyóiratot, a miskolci Wondex 
Kiadóval történő együttműködés 
keretében. A Kiadóval való együtt-
működés azóta is nagyon harmoni-
kus. A helyzet anyagiak szempont-
jából az elmúlt évben szerencsésen 
változott: 2016-ban szerződést 
kötöttünk a Matehetsszel, amely 
keretében anyagilag is támogat-
ják a folyóirat kiadását.  

3. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács-
csal, a Tehetségügyi Koordinációs 
Fórummal, a Matehetsszel tovább 
erősödött   szakmai együttmű-
ködésünk.  A korábbiaknál is na-
gyobb létszámban   van – általunk 
küldött vagy más szervezetek által 
megválasztott – MTT-tag   ezen 
testületekben, a szakmai munka 
irányításában országosan tovább 
nőtt szerepünk. Jelentős részt vál-
lal a MTT tagsága anyagok, tervek, 
kiadványok készítésében, konfe-
renciák szervezésében, lebonyolí-
tásában, pályázatok értékelésében, 
akkreditációs folyamatokban stb. 
Bajor Péter, a MATEHETSZ ügy-
vezető elnöke különös figyelmet 
fordít a MTT-val való hatékony 
szakmai együttműködésre, s egy-
ben munkánk anyagi támogatá-
sára is. Ezúton is köszönjük ezt 
a sokoldalú támogatást.  

4. Szakmai együttműködés a ne-
velési-oktatási intézményeket 
irányító minisztériummal  
A tehetséggondozást érintő fon-
tos kormány-, illetve minisztéri-
umi dokumentum-tervezetekről 
az elmúlt évben is folyamatosan 
kérte az EMMI véleményünket. 
Ezeket a feladatokat - a rövid, né-
hány napos határidők miatt – most 
is az Elnökség tagjainak moz-
gósításával tudtuk teljesíteni. 

5. Határon túli kapcsolatok: Vajda-
ság, Erdély, Felvidék, Kárpátalja 
Konferenciákon, továbbképzé-
seken, műhelyfoglalkozásokon 
való részvétel, tapasztalatcserék 
és más közös programokban re-
alizálódott e kapcsolatot. Ezen a 
téren fontos erősíteni munkánkat! 
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IV. . Az MTT anyagi helyzetéről és 
gazdálkodásáról szóló beszámolót 
Szénási Istvánné titkár terjesztette 
a tagság elé.

V. Főbb tennivalók a következő év-
ben.
  - Az Elnökség munkájának meg-
erősítése, a Választmány „törlése” 
miatt a létszám bővítése, új munka-
megosztás kialakítása. – A Szakmai 
Tanácsadó Testület munkaprogram-
jának,működése szervezeti keretei-
nek kialakítása. - A szekciók magas 
színvonalú munkájának fenntartása, 
további erősítése szakmailag.  - A 
MTT-honlap tartalmi gazdagításának 
folytatása. - A szervezettség további 
erősítése: taglétszám növelése, külö-
nösen a dunántúli és dél-alföldi terü-
leteken. - A Nemzeti Tehetség Prog-
ram    megvalósításában való további 
intenzív közreműködés.  - Továbbra 
is széleskörű szakmai együttműködés 
a kormányzati és minisztériumi szer-
vekkel tehetség-ügyben. - A határon 
túli magyar tehetség-szervezetekkel, 
műhelyekkel a kapcsolatok bővíté-
se. - További harmonikus együttmű-
ködés a Nemzeti Tehetségsegítő Ta-
náccsal és a Matehetsszel, kiemelten 
a „Tehetségek Magyarországa” célki-
tűzéseinek megvalósítása céljából. 

Határozati javaslatok:
1. A Közgyűlés fogadja el azEl-

nökség beszámolóját a 2016.  évi 
munkáról.

2. A Közgyűlés fogadja el a gazdál-
kodásról szóló tájékoztató jelen-
tést.

3. A Közgyűlés fogadja el és határo-
zatban rögzítse a 2017. évi főbb 
feladatok kereteként az V. pontban 
megfogalmazottakat.

2017. május 10.

Az Elnökség nevében: 
Dr. Balogh László elnök sk.  

KIEGÉSZÍTÉS: a Közgyűlés a 
fenti három határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadta, így azok 
határozati rangra emelkedtek.
2017. május20. 

Bohdaneczky Lászlóné dr.  s.k. 
jegyzőkönyvvezető

Dr. Balogh László 
elnök sk. 

Korabeli lapokat áttekintve 
érdekes történéseket fedez-
hetünk fel. Nézzünk néhá-
nyat!

• Még javában folyt a kez-
detben Nagy háborúnak 
nevezett I. világháború 
(ki gondolta volna ak-
kor, hogy a békekötésnek 
nevezett diktátum egy 
újabb, II. világháborút 
hoz), amikor a belügymi-
niszter rendeletére 2000 
fővárosi munkásgyerme-
ket júliusban államkölt-
ségen nyaralni vittek.  

• A vallás-és közoktatásügyi 
miniszter rendeletére az 
1899-ben született főgim-
náziumi, főreáliskolai, 
felsőkereskedelmi tanu-
lóknak, amennyiben meg-
felelnek az orvosi vizsgá-
laton, április 8-ig be kellett 
vonultak a hadseregbe, 
emiatt korábban kellett 
érettségi vizsgát tenniük, 
tanítói oklevelüket meg-
szerezniük. 

• A vallás-és közoktatásügyi 
miniszter szigorúan utasí-
totta a királyi tanfelügye-
leteket, hogy az iskolá-
sokkal konyhakerteket 
készítsenek, és azokat 
rendszeresen gondozzák. 
A tanulóifjúságból mun-
káscsapatokat kellett szer-
vezniük és ahol munkáshi-
ány volt, a magánosok 
kertjeit is meg kellett mű-
velniük. 

• A vallás-és közoktatásügyi 
miniszter felhívta a taní-
tókat, hogy a tanulókkal 
gyógynövényeket gyűjtse-
nek a katonák számára.

• A hadtörténelem a má-
jus 15-én lezajlott otran-
tói csatát a világháború 

egyik legnagyobb ütköze-
teként tartja számon. Az 
akcióban Horthy Miklós 
sorhajókapitány gyorscir-
kálókkal feltörte a britek, 
olaszok által Otrantónál 
lezárt szorost és legyőz-
ték a megsemmisítésükre 
kifutott, túlerőben lévő 
ellenséges flottaköteléket. 
Horthy a tüzelés megkez-
dése előtt felszólította az 
antant hajók legénységét, 
hogy szálljanak csónakok-
ba, amit több hajó legény-
sége meg is tett, és partra 
szálltak. Amikor azonban 
a felajánlást elutasítók 
lőni kezdtek, ők is tüzet 
nyitottak. Huszonkét an-
tant hajó semmisült meg, 
50 tengerésszel együtt, 75-
en fogságba estek, a víz-
be esett briteket Horthyék 
kimentették. Ekkor indult 
meg egy jelentős túlerő-
ben lévő brit-olasz egy-
ség, de Horthy a támadás 
mellett döntött. Sikeresen 
manőverezett, ködfátylat 
vont a hajók köré (először 
a haditengerészet történe-
tében), de a pontosan cél-
zó brit hadihajók eltalál-
ták a Novara parancsnoki 
hídját. Horthy is súlyosan 
megsebesült, de hordágy-
ra kötöztette magát és úgy 
irányított tovább. Végül az 
antant hajók meghátráltak 
és azt követően már többet 
nem támadták meg a mo-
narchia hajóit. Győzelmét 
követően Horthyt nemze-
ti hősként ünnepelték. Az 
otrantói szoros közel egy 
évig nyitva maradt. Horthy 
hadmozdulatait mindmáig 
tanítják a hadiakadémiá-
kon. Tengerészi karrierjét 
altengernagyként és a mo-
narchia haditengerészeté-
nek utolsó parancsnoka-
ként fejezte be.

Száz éve, 1917-ben történt
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Manapság Magyarországon szinte 
minden második ember hátrányos 
helyzetű. Sok a családi probléma, 
mindennaposak az anyagi gondok. 
S a szülők problémái - sokszor a 
legjobb szándék ellenére is - igen-
csak megnehezítik a gyerekek  
helyzetét. De van a diákoknak egy 
kiváltságos kis csoportja - magam 
is ide tartozom -, akik a középisko-
lás évek kezdetén kaptak az élettől 
egy nagy lehetőséget. 
Sebők Andreának hívnak. Jelen-
leg 3. éve vagyok az  Arany János 
Tehetséggondozó Program tagja. 
Saját, a programról eddig kialakult 
képemet, itt szerzett élményeimet 
szeretném bemutatni.
8. közepén, a jelentkezéskor, még 
nem tudtam mire vállalkozom. 
Csak azt tudtam, hogy valami 
egészen más jön most, az életem 
egy új korszaka veszi kezdetét: a 
középiskolás évek. Szeretett váro-
somtól elkerültem Budapestre, egy 
merőben más közegbe, mint ahol 
eddig nevelkedtem. Így, utólag 
visszagondolva, bevallom féltem a 
nagy változástól, de a kíváncsiság 
erősebb volt a szorongásnál. Vára-
kozással tele érkeztem új iskolám-
ba, a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumba, amelyről ekkor még 
szinte csak annyit tudtam, hogy ide 
nem sok lány jár. Persze egykettőre 
kiderült, hogy nem ez az egyetlen 
kihívás. A társaim közül sokan, jó-
magam is,  komoly  lemaradással 
vágtunk neki a középiskolának. 
De az úgynevezett felzárkóztató 
év mindannyiunk számára  nagy 
segítséget jelentett. Nem volt köny-
nyű: új környezet, új feladatok, 
ismeretlen emberek, távol szeret-
teinktől... Akadtak olyanok is, akik 
feladták. Én - a kezdeti  nehézsé-
gek ellenére - nem  akartam elen-
gedni ezt a lehetőséget. Úgy tűnik, 
nem hiába döntöttem így. Eddigi 
középiskolás éveim alatt rengeteg 
„pluszt” kaptam.   Kezdem a 
legkellemesebbekkel. A kirándulá-
sokra, hétvégi programokra gondo-
lok. Igen, eleinte kicsit furcsa volt, 
hogy kollégiumba kerülök, és egy 
hónapban egyszer bent kell marad-
ni. Hazavágytam. Aztán a szoron-
gató honvágyat lassan felváltotta a 
kíváncsiság: vajon  hová megyünk, 
mit csinálunk szombat-vasárnap? 

Én a hétvégéket két részre osz-
tom: van, amikor utazunk, és van, 
amikor nem. Ha nem utazunk, a 
kollégiumban alszunk, és a város-
ban vannak programjaink péntek 
délutántól egészen vasárnap estig, 
némi szabadidővel. Persze ez egy-
általán nem megterhelő, akármeny-
nyire annak hangzik is. Inkább a 
kikapcsolódásról szól. Ilyenkor 
szoktunk moziba, színházba járni. 
A színházba természetesen kiöltöz-
ve kell megjelenni, ami többé-ke-
vésbé mindenkinek sikerül. Aztán 
ott van a többi program... Voltam 
már korcsolyázni a Műjégpályán, 
falat másztam, eljutottam fantasz-
tikus kiállításokra és múzeumokba, 
a vidámparkba és az állatkertbe, 
hogy csak a legemlékezetesebbe-
ket említsem.  Ezekre nem lett vol-
na lehetőségem a program nélkül. 
És ha a vasárnapi önismereti órán 
- reggel 9 órakor - még nincs is 
mindenki teljesen ébren, de tudjuk, 
ez is miattunk van, és hasznos. A 
vasárnap esti - étteremben elköltött 
- közös vacsora, vagy a várva-várt 
pizza- rendelés pedig  minden 
bentmaradós hétvége tetőpontja. 
Előfordul (nem is ritkán), hogy 
ezeken a hétvégéken szedjük (a sá-
torfánk helyett)  az utazótáskánkat, 
és elmegyünk kirándulni valamer-
re. Ezeket szeretem a legjobban. 
Lehet belföld vagy külföld, a szó-
rakozás és kikapcsolódás garan-
tált! Annyi helyen jártunk, hogy 
felsorolni sem igen lehet. Voltam 
egy Bécs-Pozsony-Prága kirándu-
láson, síeltünk Szlovákiában, tú-
ráztunk a Börzsönyben, bejártunk 
Északnyugat-Magyarországot, air-
soft puskákkal rohantunk az erdő-
ben, és egy jó kis távot megtettünk 
biciklivel is. Egyszóval kalandok-
ban volt részünk, nem is kevésben. 
Ezek olyan dolgok, amiket az em-
ber nem felejt el soha, örök emlé-
kek maradnak.    Persze a 
program nem csak örökös kirán-
dulásokról, szórakozásokról szól. 
Tanulni nekem is kell, mint min-
denki másnak, sőt én úgy érzem, 
lehet, még többet is kellene, hogy 
bebizonyítsam, tényleg ide való 
vagyok és megérdemlem mindazt, 
amit kapok. 
Az iskolában is van kommunikáció 
óránk, ami olyan tantárgy, melyre 

tanulni nem nagyon kell, viszont 
fejleszti a személyiségünket. A ta-
nárok minden segítségére számít-
hatunk az iskolában és a kollégi-
umban egyaránt. Vigyáznak ránk a 
szüleink helyett is. A kollégiumban 
lehetőség van arra, hogy a nevelők 
kikérdezzék a tanultakat, és segíte-
nek az iskolában tanultak megérté-
sében. 
A továbbtanulás számomra na-
gyon fontos dolog. Már megvan az 
ECDL-vizsgám, idén elkezdtem, 
és remélhetőleg be is fejezem a 
jogosítvány megszerzését, jövőre 
marad a nyelvvizsga. Ezeket egy-
től-egyig az Arany János program 
tette lehetővé. 
De az egyéni megmérettetések 
mellett versenylehetőségeink is 
szép számmal akadtak az elmúlt 
évek során. Szinte minden tan-
tárgyból öszemérhettük tudásun-
kat. Én is részt vettem pl. évről evre 
a Tömörkény-versenyen, vagy egy 
másik, a reneszánsszal kapcsolatos 
versenyen, és jutalomból kijuthat-
tam Romániába, egy szép kis ki-
rándulás erejéig. Jártam Pécsett, a 
felejthetetlen hangulatú Művészeti 
Fesztiválon, és Bonyhádon, ahon-
nan a vesztesek is győztesként - új 
barátokra találva - térhettek haza. 
De akadt, akad még informatika, 
matematika, és magyar verseny is 
elég. Ezeken a találkozókon rend-
re összegyűlnek az „aranyosok”, s 
életre szóló kapcsolatok kötődnek. 
Barátok vesznek körül, akikre min-
dig számíthatok.
Talán vannak olyanok is, akik 
irigykednek rám, ránk, mindazo-
kért a lehetőségekért, a sok segítsé-
gért, amiben részünk van. De úgy 
gondolom, aki méltóvá válik közü-
lünk a felé nyújtott kéz elfogadásá-
ra, annak nincs miért röstelkednie. 
Azt veszem észre hogy már har-
madik éve vagyok AJTP-s, és 
hihetetlen gyorsan repül az idő. 
Mostanában még a szilencium is 
gyorsabban telik. Nincs időm alud-
ni…         
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