
Tehetség 1 2017/3. szám

TEHETSÉG
XXV. évfolyam 2017/3. szám

A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

Szeptemberben tartotta szokásos évi konferenciáját a Magyar Tehetséggondozó Társaság. 
Ezúttal a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda adott helyszínt a 
nagy sikerű rendezvénynek. A Magyar Tehetséggondozó Társaság ezúton is köszönetét fejezi ki az iskolának, 

Szarvas városának a szakmai rendezvényhez nyújtott szakszerű segítségükért.
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Aktuális
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
ez év májusában megválasztott Elnök-
sége és Felügyelőbizottsága 2017. júli-
us 5-én együttes ülést tartott, amelynek 
kertében több fontos napirend került 
megvitatásra. Kiemelt témakör volt a 
vezetés számára a következő időszak 
legfontosabb tennivalóiról leltár készí-
tése - a május 20-i Közgyűlés határoza-
tainak megfelelően. Az emelt létszámú 
új Elnökség tagjainak munkamegosztá-
sát is újra kellett gondolnunk, ez elfo-
gadásra került, s a MTT-Honlap „Tiszt-
ségviselőink” rovatban olvasható is. A 
szekciók munkájának továbbfejlesztése 
is kiemelt feladat a következő időszak-
ban, ehhez kapcsolódóan  az új Alap-
szabályban rögzített Szakmai Tanács-
adó Testület személyi összetételére tett 
javaslatot az Elnökség: az SzTT tagjai 
– funkciójukból fakadóan az Alapsza-
bály szerint - a szekciók vezetői (11 fő) 
, valamint felkérésre kerülnek az Elnök-
ség által a korábbi választmányi tagok 
(6 fő), s az elnökségi ülésen  jelenlevők  
további hat szakembert jelöltek tagként. 
Ennek megfelelően az elnökségi ülés 
elfogadta a 23 fős SzTT személyi össze-
tételét, amely ugyancsak megtalálha-
tó a MTT-Honlap „Tisztségviselőink” 
rovatban. Az SzTT munkájának koor-
dinálásával az Elnökség Turi Katalin 
alelnök asszonyt bízta meg, a Testület 
alakuló ülését október 4-én megtartotta 
Budapesten. A gazdálkodásunk stabi-
litása is fontos tényező munkánkban, 
ezért az Elnökség megbízta Tóth Tamás 
alelnök urat és Kormos Dénes elnökségi 
tagot, hogy a következő elnökségi ülés-
re gyűjtsenek össze ötleteket – mások 
bevonásával is – a MTT gazdasági hely-
zetének megerősítésére.

     A Magyar Tehetséggondozó Társa-
ság 28. Országos   Konferenciája 2017. 
szeptember 22-23-án  Szarvason, a 
Benka Gyula Evangélikus Általános 
Iskolában került megrendezésre, több 
szervezet és intézmény, valamint szép 
számú szponzor támogatásával: Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 
Szarvas Város Önkormányzata, Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház, Szent 
István Egyetem Tessedik Campus, Szar-
vasi Evangélikus Ótemplomi Gyüleke-
zet, hogy csak a legfontosabbakat em-
lítsük. Ezúton is köszönjük a segítséget 
a nagysikerű konferenciánk megrende-
zéséhez! A nagy érdeklődés közepette 
– 230 szakember vett részt a kétnapos 
programon - lebonyolított konferenciá-
ról részletes beszámoló és az elhangzott 
prezentációk tanulmány-változata meg-
található a Tehetség folyóirat 2017.3. 
számában, valamint a MTT-Honlapon. 
(www.mateh.hu)
A MTT 2017. évi „Tehetségekért” ki-
tüntetés átadására is a szarvasi konfe-
rencián került sor:  Molnár Isvtánné 
igazgató – Benka Gyula Evangélikus 
Általános Iskola, Szarvas -, valamint 
Virágné Katona Zsuzsanna igazgató – 
Bethlen Gábor Református Általános 
Iskola, Törökszentmiklós - kapták meg 
most  ezt az elismerést. A kitüntetettek-
nek ezúton is gratulálunk, tehetséggon-
dozó munkájukhoz további sikereket 
kívánunk!

Debrecen, 2017. október 5.
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Az elmúlt negyedszázadban alig fordult elő, hogy a technika vagy az emberi rö-
vidzárlat megtréfált bennünket. A legutóbbi lapszám esetében bizony sajnos ez tör-
tént. Az Aktuális rovat helyére nem tervezett és korrektúrázatlan szöveg került, így 
Olvasóink tájékoztatása aktuálisan hiányos maradt.
Sajnos még egy hiba becsúszott: Arany János testvérei közül kettőről elfeledkez-
tünk. Tény, hogy 9 testvére volt, s a csodálatos poéta 10. gyermekként jött a világra. 
Köszönet Földváry József tanár úrnak, aki túl a 90. évén értő figyelemmel olvasva 
lapunkat felfigyelt a számbeli pontatlanságra (kiváló matematika tanárhoz illő mó-
don). Jó egészséget kívánva küldjük szerkesztőségi üdvözletünket!

A bosszantó hibákért elnézésüket kéri a felelős szerkesztő.
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Nyári táborok a tutor program keretében
Idén nyáron a Magyar Tehet-

ségsegítő Szervezetek Szövetsége 
(Matehetsz) szervezésében össze-
sen mintegy 200 fő, 10-18 éves 
tanuló vett részt speciális tehetség-
fejlesztő programelemeket is tar-
talmazó egyhetes táborokban. 

A Matehetsz már több mint egy 
évtizede valósít meg EU-s és ha-
zai források felhasználásával te-
hetségsegítő programokat. Az idei 
évben indult el a tehetségsegítés 
egész országot lefedő, személyes 
tehetségtámogató rendszere is, a 
tutorhálózat. A tutor programba 
beválasztott fiatal tehetségek, 8-10 
fős kiscsoportokba szerveződve, 
egy-egy tehetségsegítő szakember, 
tutor koordinálásában egyéni te-
hetségfejlesztő segítséget kapnak.

A tutor program egyik fontos 
elemeként nyáron négy turnusban 
került megrendezésre komplex te-
hetségfejlesztő tábor a programba 
beválasztott fiatalok számára. Jú-
nius és július folyamánKerecsen-
den 21 fiatal részvételével, majd 
Lovasberényben 53 és 57 fő tanuló 
bevonásával három tábor zajlott 
le. A negyedik és egyben utolsó 
turnus szintén Lovasberényben ke-
rült megrendezésre 59 tutorált diák 
részvételével augusztus közepén. 

A tutoráltaknak szóló nyári tá-
borokban érdeklődési területen 
való elköteleződés nélkül, színes 
és tartalmas programokkal várták 
a fiatalokat. A táborban egyaránt 
hangsúlyt kapott a természettudo-
mány, a történelem, a művészet, a 
zene és a sport, ezáltal segítve a 
fiatalt, hogy tehetségének megfele-
lően minél jobban felfedezze saját 
erősségeit. 

Az idei táborokban létszámtól 
függően 4-9 segítő felnőtt is részt 
vett, akik a fiatalok számára mind 
csoportos, mind egyéni programo-
kat tartottak, valamint figyelem-
mel kísérték a programokon való 
részvételüket. A segítőkön kívül 
meghívott előadók, fiatal felnőtt 
tehetségek is érkeztek a táborba, 
akik saját szakterületükről tartottak 
inspiráló és interaktív előadásokat. 
Volt szó elsősegélynyújtásról, érde-
kes és látványos természettudomá-
nyos kísérletekről, történelemről, 
táncról, zeneszerzésről, valamint a 
hangszerbemutató keretében több-
féle hangszert is kipróbálhattak a 
résztvevők.

 A három tábort pályaorientációs 
céllal a Magyar Honvédség jóvol-
tából helyszínre érkező katonai he-
likopter bemutatója is színesítette. 

Ezen kívül kézműves foglalko-
zásokra, természettudatos kozme-
tikumok készítésére és mászkáló 
robotok kipróbálására is sor ke-
rült. Az előadásokon túl rengeteg 
társasjáték és közös élmény várta 
a fiatalokat, mint például az esti 
játékos vetélkedő, vagy a színészi 
játékot igénylő úgynevezett beugró 
játék, valamint élménypedagógiai 
foglalkozások, sárkányhajózása a 
Velencei-tavon és számháború is, 

mely programok célja az önma-
gunk megismerésén és az egyéni 
tehetség fejlesztésén túl a közös-
ségépítés, az új kapcsolatok alakí-
tása, így a tutorhálózat építése és 
erősítése volt. 

A táborok után a résztvevő fia-
talok is elmondhatták, ők hogyan 
érezték magukat az egy hét alatt. A 
legérdekesebb beszámolók a Mate-
hetsz hivatalos blog oldalán (blog.
tehetseg.hu) olvashatóak,melyből 
néhány gondolatot ezúton szeret-
nénk kihangosítani:

„Az elmúlt nyáron több táborban 
is részt vettem, de ezek közül a Ma-
tehetsz tábora volt a legjobb.”

Gergely, Győrújbarát.

„Ha holnap kellene indulni, újra 
gondolkodás nélkül csomagol-
nék.”.” – Hunor, Tiszaújváros. 

„A sárkányhajózás egy örök él-
mény.” 

 István, Kazincbarcika.

„Végre volt egy hely, ahol olya-
nokkal hozott össze a sors, akik 
hasonló érdeklődési körűek, mint 
én.”  

Balázs, Pápa.

„Nagyon tetszett a társaság. 
Mindenki ügyes volt valamiben, és 
ezt volt alkalom bemutatni, például 
a tábor vége felé megrendezett „Ki 
Mit Tud?”-on is. Volt énekes, tán-
cos, és még bűvész is.” 

Dóra, Győr.

„A projektfeladat megoldásaként 
videót készítettünk, nagyon jól szó-
rakoztunk, sokat nevettünk a mun-
ka közben, és a mai napig felvidít, 
ha visszanézem a híradónkat.”

András, Kállósemjén.

„A tábor által szervezett progra-
mok rengeteget segítettek számom-
ra abban, hogyan tudnám elérni 
céljaim, ráadásként szórakoztató-
ak is voltak, nagyon élveztem őket 
egytől-egyig.”  

Noémi, Hatvan.

A tutorprogram a Tehetségek 
Magyarországa EFOP 3.2.1-15-
2016-00001 című kiemelt projekt 
biztosította forrásból, a Magyar Te-
hetségsegítő Szervezetek Szövet-
sége szervezésében valósul meg. 

forrás: tehetseg.hu
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
28. Országos Konferenciája

Kriska Zsuzsa – Molnár Istvánné
A konferencia 2017. szeptember 
22-23-án került megrendezésre 
Szarvason a Benka Gyula Evan-
gélikus Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Óvoda, a Ma-
gyar Tehetséggondozó Társaság, a 
Magyar Tehetségsegítő Szerveze-
tek Szövetsége, Szarvas VárosÖn-
kormányzata, Magyarországi 
Evangélikus Egyház és a Szarvasi 
Evangélikus Ótemplomi Gyüleke-
zet szervezésében. A konferenciára 
az ország minden részéről közel 
200-an érkeztek.
A megnyitón a SZIE Tessedik 
Campusának előadótermében Mol-
nár Istvánné a Benka Gyula intéz-
mény vezetője köszöntötte a kon-
ferencia résztvevőit.

Elsőként Gáncs Péter, a Magyar 
Evangélikus Egyház elnök-püs-
pöke a konferencia meghívóján 
szereplő Simon András idézetet 
vette alapul: „Egyedülálló hang-

szer vagy Is-
ten kezében. 
Engedd, hogy 
a Lélek által 
megszólaljon 
benned az 
üzenet, ame-
lyet rajtad 
keresztül sze-

retne közölni az Úr.”  
A bibliai történet szerint tálentu-
mot kapunk Istentől, és a kérdés az, 
hogy az egyén él-e a lehetőséggel 
élete folyamán, és ki tud-e ebben 
teljesedni. Ezt kell felismernie a 
szakembereknek, akiknek feladata, 
hogy ne csak felfedezzék a tehetsé-
geket, gondozzák őket, hanem tud-
ják itthon tartani, megőrizni őket, 
mert így a nemzetünk, az egész or-
szágunk gazdagodik. Ehhez kérte 
Isten áldását.

Szarvas Város Önkormányza-
ta és polgármestere nevében is 

köszöntöt te 
a vendégeket 
dr. Melis Já-
nos címzetes 
főjegyző, el-
mondva, hogy 
a szarvasi ok-
tatási intézmé-

nyek pedagógusainak van dolguk 
a tehetségekkel, akiknek a gondo-
zása minden elismerést megérde-
mel. Kívánta, hogy az egész nem-
zet hasznára legyen a konferencia, 
melyen a résztvevők kicserélhetik 
tapasztalataikat, meghallgathatják 
a témakör aktualitásait. 

Prof.F.J. Mönks, az Eurpean 
Council for High Ability örö-
kös elnöke George Betts könyvét 

ajánlja a te-
he t s éggon-
dozó szak-
embereknek, 
amely az Au-
tonóm Tanu-
lói Modellről 
szól. 

Betts szerint a tehetség nemcsak 
az agyi képességek, hanem az 
egyéniség összetevője is. Mönks 
professzor beszámolt Betts és Ren-
zulli professzorokkal való találko-
zójáról az Egyesült Államokban, 
amely nagy hatással volt rá. Ott 
hallott először arról, hogy a te-
hetségfejlesztés mellett törekedni 
kell a gyermekek személyiségé-
nek megértésére is. Fontos, hogy 
ismerjék magukat a gyermekek, 
önértékelésük pozitív legyen, és 
tudják, hogy mi az, amire képesek. 
Nem elég felismerni a tehetséget, 
hanem gondozni kell, amelynek a 
képesség, a szenvedély, a motivá-
ció az alapja. A szakemberek se-
gítségével, olyan felnőtteké válnak 
gyermekeink, akik egész életükben 
fontosnak tarják a tanulást.

Dr. Balogh László, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság és a 
MATEHETSZ elnöke „Szakem-

berek együtt-
működésének 
keretei az 
egyéni tehet-
ségfejlesztő 
programok-
ban” című 
előadásában 
megemlítette, 
hogy 1989-

ben alakult a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság, azóta hagyo-
mányosan minden évben tartanak 

egy konferenciát, ahol az aktuális 
fejlesztési tendenciákról tartanak 
előadást a szakemberek. „Az egyé-
ni tehetségfejlesztő programok 
alapjai”című könyvben foglaltak-
ra hívta fel a figyelmet. Kiemelte, 
hogy hangsúlyt kell fektetnünk az 
egyéni tehetséggondozásra, mely-
hez egyre több segítséget nyújta-
nak a tehetségsegítő iskolák, illetve 
az Arany János Tehetséggondozó 
Program. Hangsúlyozta, hogy a 
tehetséggondozás nem korlátozód-
hat az egyéni fejlesztésre, hanem 
dinamikus kölcsönhatáson kell ala-
pulnia, szükség van a szakemberek 
együttműködésére. A tehetségfej-
lesztésnél szükség van szaktanár, 
tanácsadó, mentor, tutor, pszicho-
lógus és a szülők együttműkö-
désére, hogy megfelelő tanulási 
módszereket tudjanak választani. 
Előadásában kiemelte a MATE-
HETSZ célkitűzését, mely bővülő 
tanácsadó hálózat kiépítését foglal-
ja magába. Bepillantást nyertünk 
a tehetségkoordinátorok sokrétű 
feladatába is.  Ebben a rendszerben 
fontos feladata a pedagógusnak a 
gyermek tehetségének felderítése, 
ők gyűjtik az információkat róluk 
óvodás koruktól. Ehhez kapcsoló-
dik a pszichológus és a szülők jel-
lemzése a gyermekről, mert ezek 
alapján tervezi meg a tehetség-
koordinátor a fejlesztést, aki így 
kontrollálja is azt. A szülők mellett 
a gyermekeket is be kell vonni a 
döntéshozatalba. Véleménye sze-
rint mindezekhez nélkülözhetetlen 
az intézményvezető felelőssége a 
„folyamatos építkezés”, a szubjek-
tív feltételek megteremtése. 

Bajor Péter, a Magyar Tehetség-
segítő Szervezetek Szövetsége 
ügyvezető elnöke a „Nemzeti Te-
hetség Program” helyzetértékelésé-
ről beszélt. Elmondta, hogy az 1987 

– az ECHA 
(Európai Te-
he tségsegí -
tő Tanács) 
megalakulása 
óta létrejött a 
Magyar Te-
hetséggondo-
zó Társaság, 
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a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
és a Matehetsz szervezetek, szá-
mos kiadvánnyal, online elérhető 
formátumokkal, konferenciákkal 
segítik a tehetségfejlesztő szak-
embereket. 2000-ben elindult az 
Arany János Tehetséggondozó 
Program, melynek célja az esélyte-
remtés a különböző szociális, kul-
turális, gazdasági háttérrel rendel-
kező szülők gyermekeinek egyenlő 
esélyeket biztosító oktatási és tá-
mogatási rendszer kialakítása a 
tehetséggondozás mellett, mert a 
tehetségek segítése nemzeti ügy. 
Hangsúlyozta, hogy a tehetségba-
rát társadalom kiépítéséhez szüksé-
ges az állami- és civil szervezetek 
együttműködése, cégek, magán-
személyek felajánlásai. Örömmel 
említette, hogy az NTP pályázatok 
kiírásai a határokon is átnyúlnak, 
lehetőséget biztosítanak az intéz-
ményi fejlesztőprogramoknak, mű-
helyek, közösségek fejlesztésére, 
ösztöndíjak megalapítására, tehet-
séggondozók elismerésére (Bo-
nisBona). EU-támogatású kiemelt 
projektek közé tartozik a Magyar 
Géniusz Program, Tehetséghidak 
Program, Tehetségek Magyaror-
szága Program. A Matehetsz-háló-
zat ma már az egész országra kiter-
jed, mely felöleli a tehetségpontok, 
tehetségsegítő tanácsok, Minősített 
Tehetséggondozó Műhelyek mun-
kájának segítését. A Nemzeti Te-
hetség Program keretein belül a te-
hetségek segítésének új szereplője 
2015-től az Új Nemzedék Központ, 
amellyel új hangsúlyok kerülnek az 
oktatásba, tisztázódnak a tehetség-
segítés és a köznevelés átfedései.

Dr. Polonkai Mária, a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság és a 
MATEHETSZ alelnöke kiemel-
te a tehetségprogramok szereplői, 

elemei és 
teendői mel-
lett a tutor 
rendszer ki-
alakításának 
fontosságát. 
Tájékoztatást 
nyújtott arról, 
hogy a tutorá-
lás a kiemel-

kedő képességű fiatal tehetségének 
kibontakozását segítő, készségek, 
képességek fejlesztését szolgá-
ló segítő tevékenység. A rendszer 
szakmai céljai közé tartozik a tutor 
szerep elterjedése, a szakemberek 
kiválasztása, képzése, a tutorok 

szakmai fórumainak kialakítása, 
egyéni fejlesztési tervek kidolgo-
zásának segítése, jó gyakorlatok 
bemutatása rendezvényeken, elekt-
ronikus portálokon, szakirodalom-
ban. A tutorok tartják a kapcsolatot 
a tehetséges fiatallal, a hazai tehet-
séggondozást támogató intézmény-
rendszerrel, beszámol a Matehetsz-
nek tevékenységéről, a tutoráltak 
eredményeiről. E rendszer sokat 
nyújt a tehetséges tanulónak: sze-
mélyes segítséget, önismeret fej-
lesztését, célok megfogalmazását, 
programokban való részvételi le-
hetőséget, ösztöndíjat és tehetséges 
tanulók közösségét.

Dr. habil. Dávid Imre, tanszék-
vezető egyetemi docens, igazga-
tóhelyettes, Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézete: Pedagó-
gusok stressz kezelés egy kutatás 

tükrében cím-
mel tartott 
előadást. Ki-
fejtette, hogy 
a társadalmi 
feszültségek 
lecsapódása 
j e l l e g z e t e s 
színterének 
tekinthetjük 
az iskola vi-

lágát. A pedagógus szerep az el-
múlt években megváltozott, a diák 
kiszolgáltatottsága helyébe a ta-
náré lépett, a diákok, szülők egyre 
inkább beleszólnak a pedagógus 
munkájába. 
Nőtt az adminisztrációs teher, s 
egyre több információt egyre rövi-
debb idő alatt kell átadni a tanulók-
nak. Vizsgálatukban pedagógusok 
vettek részt, s kimutatták, hogy 
számukra a legzavaróbb stresszo-
rok a tanulók rongálása; magatar-
tási problémáik, közömbösségük, a 
tanítást zavarása, a tanár presztíz-
sének csökkenése, a szülők elége-
detlensége az iskolával szemben és 
saját túlterheltségük. 
A női pedagógusokat jobban meg-
viseli a mások igényeinek való 
megfelelésük, mivel ők empatiku-
sabbak, érzékenyebbek a férfiak-
nál. 
Fontosnak tartotta, hogy a pedagó-
gusok elsajátítsanak stressz keze-
lési eljárásokat, önismereti trénin-
geken való részvételüket. Szükség 
lenne iskolapszichológusok, men-
tálhigiénés szakemberek foglal-
koztatására. 

Dr. Olajos Tímea docens, Deb-
receni Egyetem Pszichológiai 
Intézete: „A tehetségnevelés men-
tálhigiénés vonatkozásairól” című 

e l ő a d á s á -
ban kiemel-
te, hogy a 
t e h e t s é g e s 
gyermek jel-
lemzője az 
intenzitás, az 
aszinkrónia, 

az egyenetlen fejlődés. Kiemelte a 
szakemberek együttműködésének 
fontosságát, a szakmai háttér tudás 
meghatározó szerepét, a kétszeres 
kivételesség fogalmát, a tehetséges 
gyermekek rizikófaktorainak sorát, 
a túlingerlékenységet, a fejlődési 
kríziseket, a mentálisés motoros 
képességek közötti egyenetlensé-
get. Felhívta a tehetséggondozó 
szakemberek figyelmét arra, hogy 
a nevelés, az oktatás, a tanácsadás 
területén változtatásokra van szük-
ség a tehetséges gyermekek opti-
mális fejlődése érdekében. 

Az első nap programja az ECHA 
diplomák és az MTT kitünteté-
sek kiosztásával ért véget,melye-
ket Mönks professzor, dr. Balogh 
László és Bodaneczky Lászlóné dr, 
az MTT ügyvivője adott át Virág-
né Katona Zsuzsannának a török-
szentmiklósi Bethlen Gábor Re-
formátus Általános Iskola, Óvoda 
igazgatójának valamint a Benka 
Gyula Evangélikus Angol Két Ta-
nítási Nyelvű Általános Iskola és 
Óvoda igazgatójának, Molnár Ist-
vánnénak.  

Virágné Katona Zsuzsanna, a Bethlen 
Gábor Református Általános Iskola, 

Óvoda igazgatója

Molnár Istvánné, a Benka Gyula Evan-
gélikus Angol Két Tanítási  Nyelvű Álta-

lános Iskola és Óvoda igazgatója
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Az este bensőséges hangulatú va-
csorával folytatódott, ahol lehető-
ség nyílt a szakmai tapasztalatok 
megbeszélésére, baráti kapcsolatok 
erősítésére. 

A második nap programjában öt-
vöződött az elmélet és a gyakorlat. 
Gazdag műhelymunkáról tanús-
kodtak a szekciók és azok tartalmi 
munkájáról a műhelyek, így ka-
pott helyet az óvodai, az általános 
iskolai és a középiskolai szekció. 
Betekintést nyertünk a kiváló te-
hetségműhelyek munkájába, lát-
hattunk pl.szakmai innovációkat 
tartalmazó kiadványokat, kutató 
gyerekek tudományos konferenci-
ájáról készült dolgozatokat. Elénk 
tárult a digitális ásványtár, 110 
éves muzeális gyűjtemény és moz-
gásba jöttek a LEGO robotok is. 
Az Edison Klub is kitett magáért, 
a gyermekek által készített elektro-
mos kisautót a konferencia résztve-
vői is kipróbálhatták. 

A konferenciát dr. Balogh László, 
az MTT elnöke zárta. 
Értékelésében a házigazda isko-
la névadójának, Benka Gyulának 
életrajzából vett néhány gondola-
tot, mely szerint a tehetségek gon-
dozása, sokszínűsége évszázadok 
óta kiemelt területe a magyar ne-
velésügynek, elhivatott pedagógu-
soknak. 
Mint mondta: nagyszerű amit meg-
tapasztaltunk a két napban, ebben 
az intézményben;  remek példát 
láthattunk arra, hogyan építhető ki 
egy olyan rendszer, ahol a város, a 
nevelőtestület, a diákok, az egyházi 
fenntartó és a MATEHETSZ példát 
mutat arra, hogy az összefogás ere-
jével nemes dolgok jöhetnek létre. 
Csodálatos volt megélni a csillogó 
szemű gyermekek szolgálatát, él-
ményszerű volt valamennyi előa-
dás, körülvett bennünket a gondos-
kodó szeretet.
 

Végezetül megköszönte a szerve-
zők munkáját, minden résztvevő-
nek a jelenlétét és jó munkát kívánt 
az elkövetkezendő időre. 

A konferencia programját a Benka 
Gyula intézmény diákjainak műso-
ra színesítette. 
A fellépő diákok felkészítésében 
közreműködtek: 
Paraszt Attiláné, Himerné Duló 
Erika, Himer Péter, Buzás Tünde, 
Makan Zsuzsanna, Chován Kál-
mán Alapfokú Művészeti Iskola 
tanárjai. 

A szerzők
a Benka Gyula Evangélikus Angol 

Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Óvoda pedagógusai: 

Molnár Istvánné igazgató,
Kriska Zsuzsa  szervező pedagógus.

Prof.F.J. Mönks is kipróbálta az Edison 
Klubosok járművét

Orosházi Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola robotika szakkörösei

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Szi-
várvány színjátszó tehetségműhelye

Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és 
Óvoda énekkara

Szalay Sándor (Nyíregyháza, 1909. október 4. – Debrecen? 1987. október 11.)
állami díjas fizikus, akadémikus, a magyarországi magfizikai kutatások megteremtője.

„Senki sem lehet olyan öntelt, hogy azokat a sikereket és eredményeket, amiket esetleg 
elért, kizárólag saját tehetségének, szorgalmának, munkájának tulajdonítsa. 
Minden alkotó embert már gyermekkorától befolyásol a környezete, tanára, 
az intézmények, ahol tanult, a tudósok, akik mellett dolgozott és egy kicsit a jósors 
vagy a balsors is.”
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Bemutatkozik a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda 
és Bölcsőde

Szedlacsekné Farsang Margit
Mezőkovácsháza város Békés me-
gyében, a Mezőkovácsházai járás 
központja és legnépesebb városa. 
Lakosainak száma jelenleg kb. 
6200 fő. Lakosságának jelentős 
része munkanélküli, nagy részük 
mezőgazdasági munkákból, állat-
tenyésztésből él. Megszűntek a 
nagyobb munkaerőlétszámot fog-
lalkoztató üzemek. Az óvodák és 
bölcsődék egy intézményt alkot-
nak, a Mezőkovácsházi Négy Év-
szak Óvoda és Bölcsődét, amely a 
város öt különböző pontján műkö-
dik.

Pedagógiai programunk 1999-től 
került bevezetésre.A dokumentum-
ban végigvonuló kiemelt alapelv 
a gyermeki jogok deklarálása „A 
gyermek mindenek felett”,valamint 
megfogalmazódik benne óvodánk 
speciális szerepe a személyiségfej-
lesztés folyamatában. A különböző 
nevelésfilozófiákra építkező rend-
szerek közül a Gáspár László pe-
dagógiájának felhasználásával ké-
szült Tevékenységközpontú óvodai 
nevelési programot választottuk 
adaptálásra.A helyi programunk 
kapcsán kidolgozott csoportnap-
lónk és egyéni fejlesztési naplónk 
szinte lökésszerűen indította el 
újabb kiadványaink megjelenését. 
Folyamatosan készültek el a gya-
korlati munkát segítő útmutatóink. 
Az útmutatók részletesen tartal-
mazzák az éppen aktuális témák-
hoz és az egyes tevékenységekhez 
kapcsolódó képességek fejleszté-
sének megvalósítását elősegítő já-
tékokat. Az útmutatók egyben öt-
lettárak is, hiszen a tevékenységek 
és a nevelési feladatok, képessé-
gek fejlesztésére, megvalósítására 
többféle lehetőséget kínálnak.  
A „Csoportnapló” és a „Fejlődé-
sem lépései” egyéni fejlesztési 
napló után elsőként 2001-ben je-
lent meg „Heti terv ötlettár a mi 

óvodánkban” c. kiadványunk, 
amely segítve a helyi program 
megvalósulását mindenki számára 
segítséget nyújthat a heti tervező 
munkában. A főbb témakörök az 
évszakok változásainak követésé-
ből tevődnek össze. 2003-ban je-
lent meg az „Anyanyelvi játékok 
gyűjteménye”,mely kiegészítése a 
„Heti terv ötlettár a mi óvodánk-
ban” c. kiadványunknak. A gyűjte-
mény célja, hogy részletesen meg-
ismertesse az óvodapedagógusokat 
az anyanyelvi tevékenységeknél 
felsorolt játékokkal. Második já-

tékgyűjteményünk kiadására 2007-
ben került sor. A „Testnevelési já-
tékok gyűjteménye” azzal a céllal 
készült, hogy segítséget nyújtson 
a mindennapi gyakorlati munkába. 
A gyűjtemény sok új és már ismert 
testnevelési játék leírását tartal-
mazza. A szintén 2007-ben kiadott 
„Környezeti játékok gyűjteménye” 
c. kiadványban az évszakok vál-
tozásaihoz, a környezetismereti 
témákhoz igazodva találhatóak já-
tékok, kísérletek, találós kérdések. 
A „Matematikai játékok gyűjtemé-
nye” 2008-ban jelent meg, s olyan 
játéktevékenységek leírását tartal-
mazza, amelyekben a gyermekek 
játék közben ismerkednek a mate-
matikai fogalmakkal. A „Fejlesz-
tést segítő játékgyűjtemény” szin-
tén 2008-ban került kiadásra. Az 
értelem, látás, hallás, mozgás, ta-
pintás, beszéd elmaradott működé-
se a mindennapi élethelyzetekben 
hátrányokat, korlátokat jelenthet-
nek a kisgyermekek számára. Ezen 
elmaradt területek fejlesztését se-
gíthetik a kiadványban szereplő já-
tékok, tevékenységek. A 2010-ben 
kiadott feladatlap gyűjteményünk 
a „Játékos képességfejlesztő fel-
adatok óvodásoknak” címet kap-
ta. Kiadásában az motiválta szak-
mai munkaközösségünket, hogy a 

gyermekek ilyen irányú speciális 
igényeit kielégítse, valamint meg-
valósulhasson azon törekvésünk, 
miszerint a gyermekek egyéni fej-
lesztését ezzel a további lehető-
séggel, egyedi helyzetben segíteni 
tudjuk.
 
2013-ban készült el a „Szocializá-
ciót segítő fejlesztő játékok gyűj-
teménye”, amely nagy segítséget 
nyújthat az óvodapedagógusoknak 
a másság elfogadása, a kudarctű-
rés és szabálytudat kialakításában. 
Előkészületben van és nyertes pá-

lyázat esetén kiadásra vár a „Mon-
dókák, versek, mesék, elbeszélések 
óvodások számára” és a „Ének-ze-
nei játékok gyűjteménye” c. kiad-
ványaink, amelyek a „Heti terv és 
ötlettár a mi óvodánkban”található 
témák, anyagok részletes leírásai. 

 Kiadásra vár még az „Ehető játszó-
kert” program során összegyűjtött 
mondókák, versek, mesék gyűjte-
ménye, amely az óvodai kiskert-
jeinkben megtalálható növények-
kel, zöldségekkel-gyümölcsökkel, 
gyógynövényekkel kapcsolatosak. 
Kiadványaink megjelenése Ovi-
mező Alapítványunk anyagi támo-

       1sz.óvoda                     2.sz.óvoda               3.sz.óvoda          4.sz.óvoda          Bölcsőde
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gatásával valósult meg, mely nap-
jainkban is gondozza, támogatja 
megjelenésüket. Magyarországon 
a Krasznár és társa, a Krasznár és 
fiai az ELTEkönyvkiadók terjeszti 
kiadványainkat, melyek ma is nép-
szerűek, keresettek.

2010-ben a megyében elsők között 
pályáztunk és nyertük el a Vörös-
keresztes Bázisóvoda címet, mely 
hozzájárult ahhoz, hogy városunk 
2016-ban elnyerte a„Humanitárius 
Település” címet. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
2014/2015 nevelési évben az or-
szág 15 óvodája között lehettünk 
a TÁMOP „Kora- gyermekkori 
program a megfélemlítés megelő-
zésére” projektben. A közismert 
nevén NYUGI-OVI pályázatban 
a 3.sz. feladatellátási hely teljes 
közössége részt vett. A 2015/2016 
nevelési évben a TÁMOP „Kulcs 
egy jobb élethez” projekt része-
ként a „Kiemelkedően eredményes 
pedagógusok 7 szokása” mód-
szertani tréning résztvevője volt 
óvodánk majdnem teljes nevelő-
testülete. Intézményünk kölcsönös 
együttműködési megállapodást 
kötött a Budapesti székhelyű FC 
- Pannon Tanácsadó Kft -vel. Az 
ÉLETREVALÓ „7 szokás” óvo-
dai módszertani képzései során 
óvodapedagógusaink által kidol-
gozott 1-5 gyakorlati Útmutatóink 
felhasználásra kerülnek.Jelenleg 
részt vállaltunk az EFOP „Kis-
gyermekkori nevelés támogatása” 
elnevezésű kiemelt Európai Uni-
ós projekt keretébenmegvalósuló 
óvodapedagógus-továbbképzés 
Békés megyei továbbképzési cso-
portjában, mint képzési helyszínt 
és jó gyakorlatot bemutató intéz-
mény. 
Büszke vagyok arra, hogyegy 
olyan csapat élén állhatok, amely-
ben minden kollégám szakmailag 
elkötelezett és a közösen megfo-
galmazott céljaink megvalósítá-
sa érdekében dolgozik. Az együtt 
gondolkodás, a problémák humá-
nus megoldása, egymás munká-
jának megbecsülése közösségünk 
ma is meglévő pozitív értékei. Hi-
szem és vallom, hogy a legszebb 
hivatás ma Magyarországon, „óvó 
néninek” lenni! 

A szerző 
a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és 

Bölcsőde intézményvezetője.

Tehetséggondozás a Mezőkovácsházi 
Négy Évszak 

Óvoda és Bölcsődében
Szűcs Judit

Intézményünk nevelési gyakorlatá-
ban már évek óta fellelhetők azok a 
kezdeményezések, melyek a diffe-
renciált egyéni fejlesztést alapul 
véve igyekeztek megteremteni a 
tehetséggondozás feltételeit. 
Bár Pedagógiai Programunk min-
dig is elismerte a tehetséggondo-
zás helyét az óvodai nevelésben, 
a gyakorlatban ennek megvalósí-
tása csak 2008-ban vált tudatossá, 
amikor az Országgyűlés elfogadta 
a Nemzeti Tehetség Programot. 
2013 szeptemberétől a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény hatályba lépésével-
már minden pedagógus számára 
kötelező feladattá vált a tehetség-
gondozás,így nevelőtestületünk is 
a tehetséggondozás rögös útjára 
lépett. 
Óvodavezetőnk, minőségirányí-
tási csoportunk és szakmai mun-
kaközösségeink tudatos minő-
ségfejlesztési tevékenységének 
köszönhetően máraszámos szak-
mai kiadvánnyal, saját innová-
cióvalrendelkezünk, lassan ide 
sorolható lesz tehetséggondozó 
munkánk is.
Úgy gondoljuk, a tehetséggondo-
záshoz szükség van tehetségfej-
lesztésben jártas szakember közre-
működésére, ezért továbbképzési 
programunkban elsőbbséget élvez-
tek a témával kapcsolatos tovább-
képzések. 2010-ben nevelőtestüle-
tünk minden tagja-néhány szülővel 
–részt vett a Magyar Genius Pro-
jektiroda „Képességfejlesztés logi-
kai-és társasjátékokkal” képzésén. 
2013-ban tehetségfejlesztő óvoda-
pedagógus végzettséget 1, tehet-
séggondozó-mentor végzettséget 4 
óvodapedagógusszerzett.
2012-ben alakult meg a Tehetség-
fejlesztő szakmai munkaközösség, 
mely első feladatai közé tartozott-
dokumentumaink aktualizálása 
(PP, Csoportnapló, Fejlődésem lé-
pései).Ekkor kaptunk lehetőséget a 
Művelődési Központ Tudás”VÁR” 
pályázatának keretén belül Peda-
gógiai Programunkat gazdagító 
innovációnk, a „TÖPRENGŐ” te-
hetségműhely beindítására.

2014-bentehetséggondozó mun-
kánk és jövőbeni terveink bemu-
tatásával csatlakoztunk a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szö-
vetsége Tehetségpont hálózatához.
Célunk: a gyermekek adottságai-
nak minél teljesebb kibontakozta-
tása, tanulás iránti érdeklődésének 
felkeltése, a pihenés, relaxáció le-
hetőségének megteremtése, vala-
mint a szülők megnyerése a kora 
gyermekkori tehetséggondozás-
nak. 
Feladataink: az átlagon felüli 
adottságok fejlesztése, motivációs 
adottságok megerősítése, kreatív 
adottságok kibontakoztatása. A te-
hetséget Mönks-Renzullikomplex 
tehetségmodell alapján értelmez-
zük, s Gardner többszörös intel-
ligencia model nyomán nyelvi, 
logikai-matematikai, térbeli, tes-
ti-mozgásos, természeti, zenei, in-
terperszonális és intraperszonális 
tehetségterületeket azonosítunk. 
Az utóbbiak jól ötvözhetők bárme-
lyik tehetségterülethez.
A tehetséggondozás feladatainak 
megvalósításához négy alapelvet 
tartunk rendkívül fontosnak. A te-
hetséges gyermek:

1. erős oldalának fejlesztése
2. gyenge oldalának fejlesztése
3. megfelelő „légkör” megte-

remtése
4. lazító programok, kiegészítő 

tevékenységek biztosítása

A nevelőtestületünk által kidolgo-
zott „Fejlődésem lépései” egyéni 
regisztrációs naplóban a gyerme-
kek óvodába kerülésétől az is-
kolába lépéséig, jól kidolgozott 
szempontsor alapján regisztráljuk 
a gyermekek képességeit a Peda-
gógiai Programunknak megfelelő 
négyes feladatrendszerben. 
Évente 3 alkalommal (október–
február–június) rögzítjük megfi-
gyeléseinket, és az erősségeket, 
gyengeségeket is figyelembe véve 
egyéni fejlesztési tervet írunk. A 
terv kiegészülhet a kollégákkal és 
a szülőkkel történt beszélgetések 
tapasztalataival. A szülőket éven-
te kétszer tájékoztatjuk a gyer-



Tehetség  9  2017/3. szám

mekük fejlődéséről. Az átlagtól 
eltérő adottságokkal rendelkező 
tehetségígéretes gyermekek kiszű-
rése a tevékenységeken keresztül, 
megfigyelés módszerével történik, 
de lehetőség van a DIFER haszná-
latára is.A „Fejlődésem lépései” 
naplóból kiválasztott-a tehetségte-
rületeknek megfelelő- képességek 
alapján azonosított tehetségígére-
tek fejlesztése előtt több út áll. 
A csoportban történő tehetséggon-
dozás feladata a differenciáláson 
kívül az elfogadó, bátorító légkör 
biztosítása, az énkép erősítése, a 
kreativitás fejlesztése, a szabad já-
ték és tapasztalatszerzéshez sokfé-
le lehetőség, minél változatosabb 
tevékenység biztosítása, gazda-
gító óvodai programok, élmény-
szerző kirándulások szervezése.A 
tehetséggondozás tervezése és a 
tapasztalatok rögzítése a csoport-
naplóban és a „Fejlődésem lépé-
sei” egyéni regisztrációs naplóban 
történik. 

Az 5-7 éves tehetségígéretek in-
tenzív képességfejlesztéséhez 
megfelelő tárgyi és személyi fel-
tételek szükségesek. Ilyen feltéte-
lek olyan gazdagító programokban 
biztosíthatók, melyek megvalósí-
tására többnyire csak elkülönített 
formában van lehetőség. Ezeka 
„tehetséggondozó foglalkozások” 
a tehetségműhelyek. Óvodánkban 
jelenleg a TÖPRENGŐ tehetség-
műhely működik, amely elsősor-
ban a kiemelkedő matematikai, 
logikai képességekkel, megfelelő 
szabálytudattal és motivációval 
rendelkező gyermekek fejlesztését 
vállalja. Itt a képességek fejlesz-
tése speciális fejlesztési terv, azaz 
komplex fejlesztőprogram segítsé-
gével történik. 
Az elkülönítés csak átmeneti jel-
legű és a foglalkozűs mindenki 

számára nyitott, aki elérte a prog-
ramba kerülés feltételeit. Az át-
járható műhelybe azonosítással, 
a gyermekek érdeklődése alap-
ján,olykor szülői kérésre kerülhet-
nek a gyerekek.A tehetségműhely 
feladatainak megvalósítása egyé-
ni, páros, mikro-csoportos és cso-
portos munkaformában történik, 
a gyermekek képességei mellett 
önértékelésüket, önbizalmukat is 
fejlesztjük. 
Arra ösztönözzük a gyerekeket, 
hogy az eléjük állított feladatot 
meg tudják oldani, s ez pozitívan 
hat önbecsülésükre, örömmel, ki-
tartóan próbálkoznak. Tudatosít-
juk, hogy a teljesítmény kitartó 
munkával növelhető és tartóssá te-
hető. Ennek egyik eszköze a verse-
nyeken való megmérettetés, ahol a 
gyermekek párban, csoportban, il-
letve egyénileg is megmérkőzhet-
nek. A tehetségműhely záró fogla-
kozása minden esetben a Mankala 
Bajnokság, (lásd: fotó) melyet a 

világ egyik legrégibb logikai játé-
kából rendezünk 2014 óta. 
Mivel óvodai korosztályról van 
szó, eredményességünket elsősor-
ban a gyermekek megfigyelésével 
támasztjuk alá. Megfigyeltük, hogy 
a gyermekek a játékon keresztül 
képessé váltak a pontos, kitartó, 
fegyelmezett munkára, törekedtek 
az önellenőrzésre és megjósolták 
a várható eredményt. A játékban 
együttműködtek, a másik gondol-

kodásába, helyzetébe megpróbál-
ták beleélni magukat. 
Motiváltak, a vereséget nem ku-
darcként éltékmeg. A táblajátékok 
logikus gondolkodásra, problé-
maérzékenységre nevelte őket, 
hozzájárulta csoport érték-és szo-
kásrendjének elfogadásához, a 
személyiség kibontakoztatásához, 
harmonikus fejlődéséhez. Nyomon 
követjük a tehetségígéretek útját, 
ezért munkánkba beépítjük az is-
kolától és a szülőktől kapott visz-
szajelzéseket is.
A szokásosnál is nagyobb felelős-
séget jelent egy- egy kiemelkedő 
képességű gyermek nevelése, ezért 
segítünk a szakemberek felkutatá-
sában, segítséget kérünk a további 
fejlesztéshez.Ebben legfőbb part-
nerünk a Mezőkovácsházi Csanád 
Vezér Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola, ahová bir-
kózás, karate és aerobic foglalko-
zásokra járnak óvodásaink, illetve 
a Mezőkovácsházi Torna Egylet, 
ahol az MLSZ és az OTP Bank 
nevével fémjelzett Bozsik prog-
ramban vesznek részt. Elsősorban 
humán erőforrásunkra, óvodánk 
infrastruktúrájára és az OVIMEZŐ 
Alapítványunk anyagi támogatásá-
ra támaszkodhatunk, de bizakodva 
várjuk a pályázati támogatásokat. 
A Városi Könyvtár „Kulturális 
intézmények a köznevelés ered-
ményességéért” EFOP pályázat 
keretén belül megvalósításra vár 
„Adventtől pünkösdig - Hosz-
szú-kovácsházán innen és túl....” 
valamint a „Barangoló-a természet 
titkai” tehetségműhelyünk. 
     
 A szerző 

óvodapedagógus, az intézmény tehetség-
fejlesztője.

A Mancala egy ősi, világszerte eltejedt, 
több ezer éves afrikai eredetű táblás tár-
sasjáték, amelynek több féle formája lé-
tezik. Taktikai jellegű, ezért fejleszti a ké-
pességet, a logikai gondolkodást és még a 
finommotorikát is. A felnőttek is szívesen 
játszák. A sakkhoz hasonlóan ajánlható 
minden korosztály gyermekintézményi fog-
lalkozásához.  (A szerk.)

„A tehetséges gyerek a maga szerteágazó 
intelligenciájával biztosan nem fog jó jegyeket 
hozni, és nem lesz a tanárok kedvence.”

Vekerdy Tamás (1935. szeptember 21. —) 
pszichológus és író
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A szarvasi Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Óvoda bemutatkozása

Molnár Istvánné

Intézményünk egy idős a harmadik 
évezreddel, hiszen 2000. július else-
jén nyitotta meg kapuját.
Intézményi célkitűzéseink megfo-
galmazásánál nagy szerepet foglalt 
el a keresztény értékrend meghatá-
rozó paradigmája, mely szerint Jé-
zus Krisztus a mérték. 
Kiváló szellemi elődként Tessedik 
Sámuel evangélikus lelkészt emlí-
teném, aki már 1795-től intézmé-
nyes formában szervezte a tanítói 
képzést, felügyelte az evangélikus 
elemi iskolát, és tapasztalatait ösz-
szegyűjtötte. Benka Gyula (1838-
1923) szarvasi pedagógus, szakíró 
iskolánk névadója pedagógiai, di-
daktikai, pszichológiai tanulmá-
nyainak örökségét őrizzük. Kiemelt 
feladatának tartotta már ő is a te-
hetségek fejlesztését:„az öröklött 
készségekkel járó fokozást, illetve a 
hátrányok lefokozását.”
Az általános iskolai oktatásban 490 
fő tanuló vesz részt 21 tanulócso-
portban. A tanulók két épületben, 
korszerűen felszerelt tantermek-
ben, játszó- és sportudvarban töl-
tik mindennapjaikat. Folyamatosan 
fejlesztjük az épületek infrastruktú-
ráját.

Szilárd alapértékeket közvetítünk 
tanulóink számára, előtérbe helyez-
ve a kötelességtudatot, a mértéktar-
tást, az együttérzést, a magyarságtu-
datot, a nemzeti értékek és teremtett 
világunk fenntarthatósága melletti 
elkötelezettséget.

A 2004/2005. tanévtől vezettük be 
a komplex tehetséggondozási prog-
ramot a Debreceni Egyetem Pszi-
chológiai Intézete segítségével,dr. 

Balogh László úr irányításával. A 
tehetséggondozó program célja a 
tanulók képességeinek feltárása, 
fejlesztése, mind az általános intel-
lektuális képességek, mind a speci-
ális képességek fejlesztése, az erős 
oldal erősítése, a gyenge kiegyenlí-
tése. 
Intézményünkben mind személyi, 
mind tárgyi feltételek adottak ah-
hoz, hogy folyamatosan fenn tudjuk 
tartani a működő tehetségműhelye-
ket. Ezekben ötvöződik az elméleti, 
a szaktárgyi kompetenciák gyakor-
lati alkalmazása, a differenciált, az 
egyéni képességeket figyelembe 
vevő képességfejlesztés. Az alsó ta-
gozaton már lehetőséget biztosítunk 
a tanulók számára, hogy érdeklő-
dési körüknek megfelelően is részt 
vegyenek műhelyfoglalkozásokon. 
A tehetséggondozó munkában nél-
külözhetetlen a tanórai differenci-
álás és a sávos oktatás előnyeinek 
kihasználása.A műhelyek kialakítá-
sánál a Garneri 7 tehetségterületet: 
nyelvi, logikai-matematikai, téri, 
zenei, testi-kinesztéziás és kétféle 
személyes intelligenciát vesszük fi-
gyelembe. Ezek alapján tagoltuk az 
iskolában kialakult tehetséggondo-
zási területeket. A műhelytevékeny-
ségek komplex jellegük miatt nem 
mindig sorolhatók egyértelműen az 
egyes területekhez. 

A 4. évfolyamos diákok közül vá-
lasztjuk ki a tehetséggondozó prog-
ram részvevőit, 5. osztály elejétől 5 
féle vizsgálattal követjük nyomon a 
készségek, képességek fejlődését a 
személyiség összetevők alakulását, 
vizsgáljuk a tanulók általános intel-
lektuális képességeinek alakulását, 

a tanulás motivációjának változását, 
az egyéni tanulási stratégiák fejlő-
dését, az iskolai teljesítményhez 
kapcsolódó feszültség változásait, 
valamint néhány személyiség-ösz-
szetevő alakulását. 
A felső tagozatos tanulók folytatják 
a megkezdett műhelytevékenysége-
ket, de ebben az életkorban már több 
lehetőséget is biztosítunk a számuk-
ra. A megfelelő légkör kialakítását 
folyamatosan szem előtt tartja a 
tantestület minden tagja, így érhető 
el az, hogy a tehetséges gyereknek 
jó teljesítménye alapján legyen te-
kintélye az osztályban, ugyanakkor 
a tehetségesek se nézzék le az intel-
lektuális szférában kevésbé tehetsé-
geseket, hiszen nekik más értékeik 
vannak. A tehetségműhelyekben 
való foglalkozásokat már az óvodá-
ban elindítottuk megalapozva, elő-
készítve az iskolai műhelymunkát, 
így tanulóink az iskolába lépés első 
pillanatától bekapcsolódhatnak ér-
deklődési körüknek megfelelően és 
a feltöltődést és pihenést is biztosító 
tevékenységekbe:  
a Szederinda énekegyüttes, Benka-
láka citera, Feketén a hófehér sakk, 
Szivárvány színjátszó, csengettyű, 
Kobaktörő matematika, a Játsz-
Ma táblajáték, Infó-kuckó, Kicsi-
nyek kórusa és Zengede énekkar, 
Természetbúvár, ÖKO, English is 
fun angol, Észforgató matematika, 
Lego-Robotica műhelyekbe, mely a 
felső tagozaton tartalmábantovább 
mélyül, gazdagodik, a VegyÉsz, 
Lutheratúra, 6hatós matematika, 
versenyfelkészítők, Jedlik fizika, 
Logimatek, Geomatek, Bit-egylet, 
Történ”ész”, English foryou és a 
Delfin suli programjaival.

Intézményünk logója jelképezi,
hogy életünk, hitünk középpontjá-

ban a kereszt áll. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a ter-
mészettudományokban jelesked-
nek diákjaink, országos versenye-
ken dobogós helyezéseket elérve.

A művészetek – színjátszás, zene,
néptánc -, lélekemelő üzenetét be-
fogadjuk, az úszás sportágban is 

élen járunk.
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Programozott játék 
a természettudományos és digitális kompetenciák 

erősítéséért
Hortobágyiné Csizmadia Edina

Iskolánk 2012-ben került vissza az 
Evangélikus Egyház fenntartásába, 
és 2014-ben költöztünk új helyünk-
re, egy szépen felújított épületbe, 
ahol egy természettudományos la-
bor, az Öveges labor is várt minket. 
Mivel a fizika szakom mellett infor-
matikus is vagyok (és nem utolsó 
sorban 3 gyermek édesanyja), már 
az eszközbeszerzés során megszü-
letett bennem a gondolat: vegyünk 
LEGO t is! 

Miközben a saját laborunk birtokba 
vételére vártunk, sok, már műkö-
dő Öveges labort látogattunk meg, 
hogy tapasztalatokat szerezzünk. 
Egy ilyen alkalommal Békéscsa-
bán, a Belvárosi Gimnáziumban 
járva nagy élmény volt látni, hogy 
nemcsak a hagyományos értelem-
ben vett kísérletezésre használható 
ez a program, hanem otthont adhat 
egy újszerű tevékenységnek is: a 
legózásnak. Szerencsére kollégá-
imnak is tetszett az ötlet, és partne-
rek voltak abban, hogy beszerezzük 
ezeket a készleteket.
Mivel nem szerepelt az eszközlis-
tán, mi kértük a beszerzéssel fog-
lalkozó céget, hogy keressenek 

nekünk legót. Így sikerült 8 alap 
és 1 kiegészítő csomaghoz hozzá-
jutnunk a LEGO Mindstorms EV3 
készletből is, melyekből önjáró, 
programozható vagy távirányítható 
alkotásokat lehet készíteni.

Azután jött a költözés, az új épület 
belakása, beindult a labor. Termé-
szetesen ez rengeteg felkészülést, 
előkészítést igényelt, szinte a la-
borban éltünk. Elmondható, hogy a 
2014/2015-ös tanév az Öveges la-
bor éve volt, mind az iskola, mind 
a projektben résztvevő szaktanárok 
életében.
Közben legóink türelmesen várták, 
hogy sorra kerüljenek, hogy kicso-
magoljuk, birtokba vegyük őket. 
Aztán eljött ennek is az ideje. 

Hogy ne legyen túl unalmas a 
2015/16-os tanév sem, beadtuk 
pályázatunkata Nemzeti Tehetség 
Program által kiírt, a digitális kom-
petenciák erősítését célzó program-
ra, Robotok kicsiben és nagyban 
címen. Örömünkre, pályázatunk 
nyert, így 2015 decemberében el is 
kezdtük a munkát. 
A toborzással kezdődött a program. 
Szerencsére, rajtam kívül is sok le-
górajongó jár iskolánkba, így nem 
volt nehéz becserkészni az új szak-
kör tagjait.

Aztán elkezdtük: heti egy alka-
lommal találkoztunk, tanítás után. 
Kicsomagoltunk, rendszereztünk, 
tanultunk, ismerkedtünk, megszü-
lettek az első alkotások. 

Minden tehetségműhely-vezető 
pontos, kidolgozott, egyénre szabott 
tematikával fejleszti a csoportjába 
beválogatott gyermekeket. 
2013-ban Referencia Intézmény let-
tünk, 2014-ben elnyertük a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács által Akkre-
ditált Kiváló Tehetségpont címet, 
két éve a Körös-vidéki Tehetség-
segítő Tanács központja intézmé-
nyünk, 2015-ben Örökös Öko Isko-
la és 2016-tól Európai Tehetségpont 
– European TalentPoint címet is 
megkaptuk.
Az elmúlt években a TÁMOP-2012 
„Tehetséghidak Program” kiemelt 
projekt  és a Nemzeti Tehetség 
Program keretein belül pályázato-
kat nyújtottunk be, így a tanórán 
kívüli tehetségsegítő programok 
szervezésére, szülő-diák-pedagó-
gus együttműködésének fejleszté-
sére, nyári hónapokban  gazdagító 

programpárok, szaktáborok szer-
vezésére, csoportos tehetségsegítő 
tevékenységek megvalósítására, te-
hetséggondozó versenyeken sikeres 
diákmentorok bevonásával megva-
lósuló versenyfelkészítő szakkörök, 
tehetségnapok és kreatív akciók 
megvalósítására és koordinálására 
– tehetséghónap szervezésére, cso-
portostehetségsegítő tevékenysé-
gek megvalósítására, és a fiatalok 
tehetséggondozásához szükséges 
eszközök beszerzésére kaptunk le-
hetőséget.
Évente 300 fő vesz részt a verse-
nyeken- ami több, mint a tanulólét-
szám fele – nemzetközi, országos-, 
területi- és iskolai szinten felölelve 
a humán, reál, művészet és a sport 
területét. 
Az evangélikus szellemiség érté-
keinek megfelelően végezzük szol-
gálatunkat, a gyermekekről való 

gondoskodásunkat a szülői ház 
segítségével közösen. Életünk és 
munkánk gazdagodását köszönjük 
fenntartó egyházunk vezetőinek, 
gyülekezetünknek és a kedves szü-
lőknek és minden partnerünknek, 
akik mind anyagi, mind erkölcsi 
támogatásukkal segítik az intézmé-
nyünkben felnövekvő nemzedék 
fejlődését, bízunk abban, hogy to-
vábbra is velünk együttműködve 
segítik munkánkat. Isten áldása kí-
sérje mindannyiunk életútját.

Csermely Péter gondolataival zá-
rom intézményünk bemutatását:
„Mindenhol ugyanannyi az esélye, 
hogy tehetség szülessen, csak fel 
kell ismerni”

A szerző
a Benka Gyula Evangélikus Angol Két 

Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda 
igazgatója.
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Mivel ez egy teljesen új dolog volt 
nálunk, gondoltuk, továbbképzésre 
van szükségünk, hogy a gyerekek 
lássák, hová juthatunk el, mi min-
dent lehet csinálni! Ezért ismét a 
Belvárba mentünk Békéscsabára, 
de most már a gyerekekkel együtt. 
Résztvettünk az ottani szakkör 
egyik foglalkozásán, ahol a gye-
rekek egymást segítve, a szociális 
tanulás minden előnyét megtapasz-
talva adták át a különböző praktiká-
kat, tudnivalókat.

De nemcsak legóztunk, hanem két 
tanulmányi kiránduláson is részt-
vettünk: először Szegeden az Egye-
tem technika tanszékén jártunk. Itt 
egy, a robotokról szóló elméleti 
előadás után megnézhettük a tan-
szék mini ipari robotjait.Második 
kirándulásunk alkalmával Kecske-
méten, a Hilti gyárban tettünk lá-
togatást, ahol a robotokat gyártás 
közben figyelhettük meg.
Ugyanis a végső célja az egésznek 
a pályaorientáció. Hiszen a jövő 
egyik legnépszerűbb műszaki te-
rülete és egyik legfontosabb irány-
vonala a mechatronika. A felvételi 
adatok azt mutatják, hogy a mű-
szaki pályák presztízse folyama-
tosan emelkedik, és szakemberek 
előrejelzése szerint az egyik leg-
keresettebb szak lesz mindenhol, 
ahol automatizált technológiákat 
használnak. Hiszen nincs a korsze-
rű iparnak olyan területe, ahol ne 
lennének robotok, gyártósorok, de 
ilyen alapon működik körülöttünk 
a háztartás, a mosógép, a mikró, a 
mosogatógép is. Ez a jövő!

A LEGO Mindstorms EV3 készle-
tek legfontosabb része az ún. tégla, 
ami a robotjaink irányítóközpont-
jaként és erőműveként is műkö-
dik, hiszen ehhez kapcsolhatjuk 

a különböző érzékelőket (vagyis 
szenzorokat) és a motorokat is, 
amik mozgatják a szerkezetet.Sok-
féleképpen kelthetjük életre LEGO 
MINDSTORMS® alkotásainkat. 
Az azonnali mozgatáshoz hasz-
nálhatjuk a telefonunkra letölthető 
távirányító Appot. Vagy progra-
mozhatjuk a téglát közvetlenül, 
illetve írhatunk saját programot a 
programozó szoftverben, amely 
tableteken vagy PC-n használható, 
amit innen át lehet tölteni a téglára.
És már működik is a robot!
A foglalkozások természetesen 
most is zajlanak. A dolog lényege 
az, hogy a gyerekek saját maguk 
dolgoznak egy-egy alkotáson, öt-
leteket adnak egymásnak, segítik 
egymást. A fizika és az informatika 
összekapcsolódik: meg kell építeni 
a robotot, mechanikailag működnie 
kell annak, amit kitaláltak, aztán 
olyan programot kell csinálni hoz-
zá, ami azt működteti, úgy, ahogy 
ők szeretnék. Szépen lassan önjá-
rókká váltak, nekem csak annyi a 
dolgom, hogy koordináljak, esetleg 
ötleteljek, és aztán megnézzem, mit 
is csináltak. Tanítják egymást!
Tartottunk már rendhagyó fizi-
kaórát, amikor megmutatták az 
osztálytársaiknak, mivel is töltik 
a délutánjaikat,ill. több bemutatót 
különböző összetételű közönség-
nek.Bár a robotos pályázatunk le-
zárult, mi nem hagytuk abba. 

Idei nyertes pályázatunk segítségé-
vel hamarosan új alkatrészekkel bő-
víthetjük szakkörünk állományát.
Továbbra is összejövünk heti egy 
alkalommal a fizikai előadóban és 
alkotunk. Vannak új tagok, illetve 
a régiek közül (a 11.-esek) feljebb 
léptek és most már nem játszanak, 
hanem egy másik tehetséggondo-
zó foglalkozásra járnak, ahol legók 
nélkül programoznak, most már C 
nyelven, de az itt szükséges algorit-
mikus gondolkodáshoz jó előkészí-
tő volt a szakkör. Aztán van olyan 
tanuló is, aki jár a programozó fog-
lalkozásra, de nem tudta otthagyni 
a legózást sem!

Idén májusban a „Robotokkal ha-
tárokon át”elnevezésű,Határtalanul 
pályázatunkkeretében egy rima-
szombati gimnázium tanulóit fo-
gadtuk, majd mi is jártunk náluk 
egyik osztályunkkal.

És bizonyítva,hogy nem csak mi 
érezzük ezt jó gyakorlatnak, egy 
személyes élmény: nagyfiam duális 
képzésre jelentkezett a Neumann 
János Egyetemre. Ennek lényege, 
hogy a hallgatók komoly cégeknél 
dolgoznak már a képzési idő alatt. 
Ezek a cégek természetesen nem 
vesznek fel akárkit,ők válogatják ki 
a nekik megfelelő jelölteket, több-
lépcsős felvételi eljárás során. Ami-
kor egy ilyen kiválasztási fordulón 
jártunk, a sok-sok gyakorlati feladat 
között az egyik az volt, hogy terv 
alapján el kellett készíteni egy épít-
ményt legóból, időre. Mondanom 
sem kell, hogy ez volt a kedvenc!

Azt gondolom, mindezek azt bizo-
nyítják, hogy igen is létjogosult-
sága van középiskolás korban is a 
legónak és a játéknak.

A szerző 
a szarvasi Vajda Péter Evangélikus 

Gimnázium intézmény fizika-informatika 
szakos mestertanára, projektvezető.
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Digitális ásványtár 
Természettudományos értékmentés 

a szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnáziumban
Kituljak Eszter

2016 nyarán értesültünk arról, hogy 
sikeresen pályáztunk a Nemzeti Te-
hetség Program keretében a termé-
szettudományos és digitális kompe-
tenciák erősítésére kiírt pályázaton. 
Pályázatunk címe „Digitális ás-
ványtár - Természettudományos 
értékmentés a Vajda Péter Evan-
gélikus Gimnáziumban” (NTP-
MTTD-16-0030). A pályázat témája 
iskolánk XIX. században létrehozott 
gyűjteményének rendszerezése, 
digitalizálása.

Az ásvány-, kőzet- és kövületgyűj-
temény elhelyezése, költöztetése, 
tárolása fennállása óta minden tan-
évben adott feladatot. Az elmúlt 
években a gyűjtemény az iskola 
pincéjéből ideiglenes dobozokba 
került, majd a legutóbbi, 2014-es 
költözködésekor biztonságos táro-
lókba helyeztük át a példányokat. A 
Reformációs Emlékbizottság által 
meghirdetett Rejtőzködő kincseink 
című iskolatörténeti pályázatra a 
gyűjteményről sikeres pályamunkát 
készített három diákunk.
A megvalósítás során kedd délutá-
nonként fél 4-től fél 6-ig lelkes di-
ákok csapata a bedobozolt gyűjte-
ményt rendszerezte, megtisztította, 
és a digitalizáláshoz lefényképezte 
az eredeti gyűjtemény darabjait. A 
munkát Plenczner Lajos 1907-ben 
írott leltárkönyve alapján végeztük.
A program során a tanulók termé-
szettudományos ismeretei bővültek. 
Az órai tananyagon messze túlmu-
tató tudásra tettek szert. Megismer-
hették az ásványvizsgálati módsze-
reket, az ásványok rendszerezését, a 
kőzetek, ősmaradványok kormegha-
tározását.
A munka során több digitális tech-
nikát használtak az ásványok fény-
képezése, a képek feldolgozása, a 
digitális adatbázis létrehozása és az 
iskolai honlapon való elhelyezés 
közben.
A munkát segítette Demeter Péter 
ásványgyűjtő és Kövecses-Varga 
Lajos, az ország legnagyobb és leg-

szebb magángyűjteményének tulaj-
donosa. A pályázat megvalósításá-
ban több kolléga is közreműködött. 
A fényképezésben segítségünkre 
volt Kéri Bernadett, az informatikai 
feladatokat Horváth Edit látta el.
A pályázat népszerűsítése fontos 
feladatunk volt. Iskolánk tanulóinak 
az Öveges laborban rendkívüli föld-
rajzórákat tartottunk, ahol megis-
merték a leltárkönyvet, bemutattuk 
a gyűjtemény néhány szép darabját 
és ásvány-, ill. kőzettani kísérleteket 
is végezhettek a laborban.

2016. november 25-én földrajz 
szakmai napot tartottunk, mely-
nek keretében dr. Molitorisz Pál 
bemutatta Mendöl Tibor életét és 
munkásságát, majd a tudós szakte-
rületére, a településföldrajzra tekin-
tettel dr. Sindely Pál tartott előadást 
Csabacsűd nagyközség népesség- és 
településföldrajzáról. Így a város és 
a megye, valamint a főváros több 
iskolájából érkezett földrajz szakos 
kolléga a pályázattal kapcsolatos 
feladatok mellett dr. Mendöl Tibor 
munkásságával is megismerkedhe-
tett, a Mozaik Tankönyvkiadó jó-
voltából pedig hasznos módszertani 
ismereteket szerezhetett.
A pályázat egyik fontos eleme volt 
az állandó kiállítás átadása, amelyre 
a Reál Hét keretében, került sor. A 
2. emeleti folyosón elhelyezett két 
szekrény méltó folytatása a fizikai 
szertár legszebb darabjait bemutató 
szekrényeknek. A kiállítás szélesebb 
körben is lehetőséget ad a gyűjte-
mény megismertetésére. Átadása 
óta sok vendéget fogadtunk már. 
Azok a tanulók, akik aktív szerepet 
vállaltak a pályázattal kapcsolatos 
feladatok végrehajtásában, két ki-

ránduláson vehettek részt. 2016-ban 
a Szegedi Tudományegyetem Ter-
mészettudományi és Informatikai 
Karának három tanszékén tet-
tünk látogatást. Az utazás fő célja 
a Koch-gyűjtemény megismeré-
se volt. 2017. május 17-19. között 
ásványgyűjtő kirándulást szervez-
tünk Erdélybe. Megnéztük a brádi 
Ásványmúzeumot, gyűjtöttünk a 
Hondol környéki meddőhányókon. 
Dévai testvériskolánk igazgatóhe-
lyettese, Balogh-Botár Csaba segít-
ségével eljutottunk Verespatak ró-
mai kori aranybányájába is.
A sok foglalkozás, kirándulás, kon-
ferencia a résztvevők emléke marad. 
A kiállítás iskolánkban megtekint-
hető, minden érdeklődőt szívesen 
látunk. Van a pályázatnak egy olyan 
eredménye is, ami elérhető az in-
ternet segítségével. Megszületett 
a „Digitális ásványtár”. Iskolánk 
honlapján, a www.vajdaevang.hu 
oldalon a baloldali képmenük között 
megtalálható. Aki megnyitja, eljut a 
leltárkönyvhöz. A táblázat kék színű 
soraiban a kurzor segítségével meg-
nézhetik az elkészült fényképeket, 
már több száz van belőlük.
Bár a pályázattal kapcsolatos fel-
adatokat teljesítettük, a munka 
folytatódik. A több mint száz éves 
leltári számok egy része leesett a 
példányokról, beazonosításuk a jövő 
feladata. Így remény van rá, hogy a 
leltárkönyv szerint jól látható hiány 
is csökkenhet.

A szerző 
az intézmény matematika – földrajz szakos 

tanára, programfelelős.
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A Harangos Kút kincskereső tehetségprogram
Celuskáné Csepregi Alícia

Szó szerinti kincskeresésre indulunk 
programunkkal, hiszen a nemrég el-
hunyt dr.Czeizel Endre szavait idéz-
ve: „A magyar nemzet jövője jórészt 
a kivételes adottság felismerésének, 
fejlesztésének és érvényesülésének 
a függvénye. Létszükséglet ezért a 
pedagógiában és a társadalmi gya-
korlatban a kreatológia újabb ered-
ményeinek hasznosítása.”
 A népi kultúra ápolására, intraper-
szonális és vizuális tehetségterület 
fejlesztésére összefogva a Nagy 
Gyula Területi Múzeum, szakembe-
reivel, múzeumpedagógusaival, az 
orosházi Táncsics Mihály Gimná-
zium magyar és történelem szakos 
tanáraival, iskolám kilenc diákjaival 
vettem részt a Képben kép című pá-
lyázat vizuális részterületének meg-
írásában, és megvalósításában. 
A program hazánk kulturális örök-
ségének megőrzését tűzte ki célul, 
az orosházi eredetmondák dramati-
zálásán, valamint képregény formá-
jában való megörökítésén keresztül, 
miközben interperszonális és/vagy 
vizuális területen tehetséges tanulók-
nak biztosított fejlődési lehetőséget. 
Célunk a tehetséges gyermekek erős 
oldalának a fejlesztése interperszon-
ális és vizuális területen a tartalmi 
és feldolgozási képességek gazda-
gításával, valamint kreativitásuk 
és feladat iránti elkötelezettségük 
erősítésével. Orosháza történetével 
kapcsolatos legújabb eredmények 
elemzése, kutatásra ösztönzés, az 
eredmények népszerűsítése, kreatív 
gondolkodásra késztetés, a legendák 
továbbélésének, a hagyomány élet-
ben tartásának biztosítása, a vidék 
népi kultúrájánakbevonása a fiatalok 
életébe. Az alkalmazott módszerek 
a motiváció fenntartását segítet-
ték elő, megteremtve a kreativitás 
megéléséhez szükséges támogató 
környezetet. Az alkotás során a tanu-
lók megtapasztalhatták a kooperáció 
szükségességét és hatékonyságát, a 
források feldolgozása fejlett nyelvi 
kompetenciát is feltételezett, mely az 
alapszöveg értelmezésénél nélkülöz-
hetetlen volt, közben gyarapodtak az 
olvasási és feldolgozási képességeik, 
fejlődött kritikai gondolkodásuk, a 
tárgyi és szöveges források elemzé-
sével, feldolgozásával.
    A tehetségazonosítás a képregény 
műhelybe a diákok kreativitását-, 
motivációját és intelligenciáját mérő 
teszttel, pedagógiai, pszichológiai 
megfigyeléssel történt, melyben az 
iskolák pszichológusai aktív részt 
vállaltak.
A feladatom e pályázatban, isko-
lánkból beválogatott vizuális tehet-

ségek számára tervezzek meg egy 15 
alkalmas foglalkozást, aminek kime-
neti tevékenysége, a Harangos kút 
legendájának képregény formájában 
való nyomdakész elkészítése, ezzel 
párhuzamosan a másik iskola tanu-
lóiból álló csoport magyartanáruk-
kal, szintén e témakört dramatizálva, 
színdarabként dolgozta fel. 
E mendemonda apáról fiúra szállt, 
túlélte a jobbágyi kort és a szabad-
ságharcot is, napjainkra valóságos 
jelképpé növekedett, máig is aktu-
ális etikai kérdéseket boncolgatva, 
alkalmasnak bizonyult pályázatunk 
témájául, melyhez művészi alapot 
Darvas József: Harangos kút című 
könyve és a földvári tanyavilágból 
származó idős emberek visszaem-
lékezése biztosított. A résztvevő 
két iskola beválogatott diákjaival, 
pedagógusaival, pszichológus által 
vezetett csapatépítő foglalkozáson 
vettünk részt, majd az adott törté-
nelmi időszakról, a török időkhelyi 
vonatkozású eseményeiről, régészek 
tartottak előadást, korabeli leleteket 
bemutatva, ezek után irodalmi előa-
dások keretében a forrásművek, és 
a korabeli szóhasználat bemutatása 
következett. 
Az előkészítő foglalkozásokat közös 
stratégiai egyeztetés zárta, megbe-
szélve a színielőadás és képregény 
közös forgatókönyvét, kerettörténe-
tét; szétvált a két csoport és elvégez-
te a maga feladatát, közben a két ve-
zető pedagógus tartotta egymással, 
a múzeum pedagógusaival és törté-
nészekkel a kapcsolatot, időnként 
beszámolva az elvégzett részfelada-
tokról. Tehetségfejlesztő pedagó-
gusként, szaktanácsokkal láttam el 
a pályázat vezetőit, miközben rajzta-
nárként a rám bízott vegyes életkorú 
csapat munkáját vezettem. 

Az általam vezetett részterület tehet-
ségfejlesztő foglalkozás tematikája:
1. Ismerkedés Darvas József: Ha-

rangos kút című könyvével, a 
Harangos kút legendájával, az 
előttünk álló munkafolyamat 
megtervezése: cél, milyen pro-
duktumot kell létrehoznunk, mi-
lyen eszközökkel és munkafázi-
sai, várható nehézségek, a munka 
értékelésének mikéntje.

2. Kultúrtörténeti képi ábrázolás a 
XV-XVI. században, fametsze-
tek.

3. Török miniatúrák XV-XVI. szá-
zadból színtani, formai elemzése.

4. Magyar történelmi festészet, tö-
rökökkel való harcainak ábrázo-
lása.

5. Nemes Mihály Magyar viseletek 

című könyve alapján a török kori 
Magyar viseletek tanulmányozá-
sa.

6. A Magyar török háború fonto-
sabb eseményei, helytörténeti 
vonatkozásai, magyar és török 
fegyverzetek tanulmányozása.

7. A Harangos kút legendájának 
összevetése a helytörténeti kuta-
tásokkal.

8. A képregény kialakulásának tör-
ténete, műfaji sajátosságai, né-
hány sikeres képregény tanulmá-
nyozása.

9. A Harangos kút legendájának 
leredukált egyszerűsített képre-
gényben megfogalmazható törté-
netének megírása.

10. A főszereplők karaktereinek 
megtervezése, fő jellemvonásá-
nak lejegyzésével.

11. A választott képkockák ceruzával 
felvázolása.

12. Színtani ismeretek és a vízfestés 
technikája felelevenítése.

13. A képregény alakjainak a képre-
gény kifestése, kontúrjainak, és 
szövegbuborékoknak tűfilccel 
kihúzása, a szövegek beírása a 
buborékokba.

14. Utolsó simítások, a fedőlap meg-
tervezése.

15. Az elkészült munka bemutatása 
és értékelése.  A munkavégzés 
fényképes dokumentációjának 
összeválogatása, a képregény és 
a pályázatban résztvevők önélet-
rajzának nyomdakész állapotba 
hozása a záró feladatként.

Tetszetős képregényt sikerült készí-
tenünk, mindannyiunk megelégedé-
sére. Sokat tanultunk egymástól a 
rajzolása, és a színdarab megtekin-
tésekor, és a közös előkészítő tevé-
kenységek során: toleranciát, pontos-
ságot, egymás elfogadását. Vizuális 
és verbális kommunikációnk fejlő-
dött, kifejezésmódunk árnyaltabb 
lett, nyitottabbak lettünk a világra.
Nagyon hasznos lehetőség az effé-
le pályázatban való részvétel mind 
a diákok, pedagógusok, mind pedig 
a szakemberek oldaláról is, tovább 
erősítve az iskolák, illetve iskolánk 
és a múzeum kapcsolatát. A sikeren 
felbuzdulva további együttműködési 
lehetőséget, valamint más civilszer-
vezetekkel való közös munka lehe-
tőségét is kutatjuk, tervezzük.

A szerző
tanító, rajz szakos tanár,  hitoktató, 

az orosházi Székács József  Evangélikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa.
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Edison Klub Tehetségpont Csorváson
Kecskés Beáta –Murvai József

Ebben a Kelet-magyarországi kis-
városban 1988 óta működő klub 
egy olyan hely, ahol alkotások szü-
letnek a gyermeki fantázia és álom-
világból. A klub célja a feltalálás, a 
kitalálás megtanítása, a kreativitás 
fejlesztése. A gyerekek elképzelé-
seiket, kitalálásaikat itt meg is va-
lósítják. A klub egyébként nyitott 
műhely, ahol nem muszáj dolgozni, 
szabad ott lenni csak úgy is. Lehet 
beszélgetni, társas játékot játszani, 
segíteni a társaknak, vagy csak né-
zelődni. Szabad később érkezni és 
hamarabb elmenni.

A módszer? Leginkább a gyere-
keket körülvevő környezet inspi-
rálja őket, az ott meglátott prob-
lémahelyzetek adnak indítást. A 
Kreativitás és Innováció Európai 
Évében indítottuk „A hónap fel-
találója!”programot, míg idén „A 
hónap kísérletezője!” program ke-
retében egy-egy általuk megfogal-
mazott kérdésre keresik, és találják 
meg a választ.

Milyen alkotások születnek? Tás-
katartó, szőlőszemező, elektromos 
madárijesztő, tűzoltókészülék-tartó 
átalakítása, elektromágneses tálca, 
kőmentes fűnyíró, és így tovább.
A régi edisonosok visszajárnak 
előadásokat tartani a gyerekeknek, 
bemutatni munkájukat. Anyagilag 
is támogatják programjainkat: Sza-
bados László a Pal-Robotics (Bar-
celona) mérnöke, Dr. Weiczner Ro-
land a Szegedi Tudományegyetem 
Általános Orvostudományi karának 
oktató-kutató orvosa, Kukla Imre a 
Solargroup ügyvezető igazgatója.
Számomra a legizgalmasabb fela-
dat az Edison Klub működtetése. 
Sikerül-e elnyerni a gyerekek bizal-
mát? Milyen új gondolatokat fogal-
maznak meg? Sikerül-e megérteni 
elgondolásaikat? A feladat megol-
dásához Thomas Gordon kommu-
nikációs módszere nyújt segítséget. 
Az értő figyelem alkalmazása azt 
jelenti, hogy újra fogalmazom a ta-
nítványom által mondottakat, hogy 
mindketten lássuk, megértettem-e 
őt? Ha kölcsönösen látjuk, hogy 
mindketten ugyanarról beszélünk, 
akkor már csak az elkészítés fázi-
sában kell a kényes mozzanatokra 
ügyelni: a segítség csak olyan mér-

tékű legyen, hogy önállóan tudjon 
tovább haladni és mindvégig saját-
jának érezze munkáját. Így szület-
het meg egy új alkotás.

Erika Landau nyomán azt mondhat-
juk, hogy nem a produktum lénye-
ges, hanem a folyamat. A problé-
mahelyzet felismerése, különböző 
megoldási lehetőségek keresése, 
a megfelelő kiválasztása és annak 
megvalósítása. Ennek a folyamat-
nak az ismerete teszi eredményessé 
a munkát és gördülékennyé a hét-
köznapokat a felnőtt élete során is, 
mert alkotó módon tud a probléma-
helyzetekhez viszonyulni.

A hónap feltalálója programot a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai 
hivatal által meghirdetett Cyberge-
neráció informatikai ötletverseny 
tette lehetővé. Iskolánkban a 7-8. 
osztályos tanulók vehettek részt 
ezen a pályázaton, öt tanuló elgon-
dolását küldtük el az első forduló-
ban. Nem várt siker ért minket: a 
Magyar Innovációs Alapítvány 300 
000 Ft támogatást adott az intézmé-
nyi innováció fejlesztésére, mert 
az öt pályázattal bekerültünk az öt 
legtöbb pályázatot benyújtó intéz-
mények közé.

Az 1980-as, 90-es években rend-
szeresen részt vettünk Gaul Emil 
által szervezett Tervezzünk tár-
gyakat! országos pályázatokon. 
A pályázások nyomán létrejött az 
Edison Klub. 1985 óta, helyi tanter-
vünkben az 5-8. osztályos technika 
tantárgy része volt a Tárgytervezés 
blokk évi 5 órában. Ezek után ké-
zenfekvő volt A hónap feltalálója! 

program elindítása. A kiírásban arra 
kértük a pályázókat, hogy vegyék 
észre környezetükben a probléma-
helyzeteket, és alkossanak megol-
dásokat rá. A kivitelezéshez az Edi-
son Klub biztosítja az anyagokat, 
eszközöket.

2009 A Kreativitás és Innováció 
Európai Éve volt. A Tempus Köz-
alapítvány pályázatán A hónap fel-
találója! program A kreativitás és 
Innováció Európai Éve hivatalos 
programja lett.A tanulói munkák 
elbírálását Kecskés Beáta tanárnő-
vel közösen végezzük.

A Nemzetei Tehetség Program pá-
lyázatai 2010 óta biztosítják szá-
munkra a tehetséggondozó munka 
feltételeit. Az elmúlt évben pályá-
zati támogatással jutottunk el Bar-
celonába, a PalRobotics műhelybe, 
ahol egykori Edison Klubtagunk 
dolgozik, Szabados László villa-
mosmérnök. Második éve fejleszt-
jük az elektromos kisautónkat, 
amely Arduino programvezérlésű. 
Jelenleg ultrahangos távolságérzé-
kelőket építünk be.

2011-ben lettünk regisztrált tehet-
ségpont Edison Klub Tehetségpont 
néven. 2013-ban nyertük el a kivá-
lóan akkreditált Edison Klub Tehet-
ségpont címet, amelyet 2016-ban 
újra megkaptunk.

A szerzők
a Csorvási Gulyás Mihály Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai. 
 Kecskés Beáta fizika – technika – környzet-

védelem – tehetséggondozó szakos tanár; 
Murvai József műszaki oktató, 

számítástechnikai tanár.
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Komplex program a természetben: „Körös körül a világ”
Kőrösi Tibor

A szarvasi 
Benka Gyula 
Evangél ikus 
Angol Két Ta-
nítási Nyelvű 
Általános Isko-
la a székhelye 
a Körös-vidéki 
Tehetségsegí-
tő Tanácsnak, 

mely évente megvalósítja a Körös 
körül a világ című komplex tehet-
séggondozó programját. 

A több szervezet együttműködésé-
vel megvalósuló program fő jellem-
zői: a játék- és a kalandpedagógia 
alkalmazása, és egy minden résztve-
vő számára sikert, pozitív élményt, 
feltöltődést biztosító „tanulmányi 
verseny” megrendezése, különböző 
tehetségműhelyekben tevékenykedő 
fiatalok és tehetséggondozó pedagó-
gusok találkozójának megvalósítá-
sával. 
 
A csoportos programban olyan fia-
talok vesznek részt, akik már része-
sülnek valamilyen tevékenységte-
rületen az erősségeiknek megfelelő 
speciális fejlesztésben. A program 
ezt egészíti ki a természeti környe-
zetben folyó, életszerű szituáció-
kon alapuló tapasztalati tanulásra 
építő tevékenységekkel, melyben 
több tehetségműhely fiataljai közö-
sen vesznek részt. A program cél-
jaa résztvevők személyiségének és 
mentális képességeinek hatékony 
fejlesztése, a társas kapcsolati kész-
ségek erősítése, a csapatmunkában 
való hatékonyság fejlesztése, a mo-
tiváció fokozása, valamint a feltöltő-
dés biztosítása.

A program két fő részből áll: 
A) egy saját intézményben folyó 
előkészületi szakaszból (Projekt) és

B) egy hétvégi két napos, verseny-
nyel záruló találkozóból(Találkozó).

Projekt: 
A 4-8 hét időtartamú, a csoport-
profilnak leginkább megfelelő témá-
jú vagykörnyezeti nevelési jellegű 
projekteket a jelentkező tehetség-
műhelyek saját szervezeti kereteik 
között valósítják meg. Produktum-
ként el kell készíteniegy interaktív 
bemutatóta többi csapat számára.

Találkozó: 
A projekt produktumának bemutatá-
sáraegy két napos hétvégi találkozó 
keretében kerül sor. Ennek helyszíne 

évente más-más település,ahol, biz-
tosítható a csapatok szállása, ellátása 
és a közös programok számára meg-
felelő tér, lehetőség van akadálypá-
lya kialakítására. Itt már csak a cso-
portokat képviselő 3-5 tanuló vesz 
részt (anyagi korlátok miatt).
Az eddigi találkozók helyszínei: Bi-
harugra - Madárvárta (2010, 2013), 
Békéscsaba – Pósteleki parkerdő 
(2011), Szabadkígyós – Nagyer-
dei tanösvény, Wenckheim-Kastély 
(2012), Szarvas – Anna-ligeti tan-
ösvény, állatpark (2012., 2017), Bé-
kés – Dánfoki üdülőközpont (2014), 
Mezőkovácsháza (2015) 

A Találkozó első napján a projektbe-
mutatók mellett az ismerkedésé a fő 
szerep: kommunikációs, önismereti 
tréninggyakorlatokkal, játékokkal, 
közös csapatépítő gyakorlattal (pl. 
sárkányhajózás), szervezett szaba-
didős tevékenységekkel (pl. táncház, 
játék, lovaglás stb.).
A második nap fő eseménye egy 5-6 
km-es akadálypálya önálló teljesíté-
se verseny jelleggel.

A program jellemző módszerei
Projekt: a felkészülési szakaszban 
a tanulók saját tehetségműhelyük 
tagjaival együtt egy néhány hetes 
projektfeladatban dolgoznak. Ez le-
het egykörnyezeti nevelési projekt, 
amelynek témája meghatározott (Pl. 
a sziki bagoly számára egy lehetsé-
ges élőhely keresése a lakóhely kö-
zelében) vagy szabadon választott 
helyi természeti érték vagy problé-
ma kutatása, bemutatása. 
Emellett lehetőség van a csoport éle-
tének, munkájának interaktív bemu-
tatását eredményező projekt megva-
lósítására: pl. színjáték, meseelőadás 
(színjátszó csoport esetén), logikai 
játékok vezetése, kísérletek bemuta-
tása, zenei produkció stb.

Játék- és kalandpedagógia  mód-
szerei: A pozitív személyközi kap-
csolatok kialakítását ismerkedő, 

kommunikációs, együttműködési 
játékok segítik, melyben a pedagó-
gusok is részt vesznek – a közöttük 
lévő kapcsolatok erősítésére. Az 
akadálypályán a terep adottságaira 
épülő, fizikai kihívást is jelentő fel-
adatok vegyülnek a problémameg-
oldást, alkalmazást igénylő felada-
tokkal, pl. fészek vizsgálatához fára 
mászás alpintechnikai eszközökkel, 
kötélpályán haladás, túra ismeretlen 
terepen, evezés stb.A helyszín adott-
ságaitól függően további tevékeny-
ségek segítik a tapasztalati tanulást, 
pl. sárkányhajózás, lovaglás, erdei 
kalandpálya, állatpark megtekinté-
se, stb.

Verseny. Az akadálypálya teljesítése 
verseny jellegű, azonban a verseny 
légköre abba az irányba hat, hogy az 
ellenfél csapatainak legyőzése he-
lyett a megoldás folyamata, a gyere-
kek saját teljesítményre összponto-
sítása, a csapaton belüli és csapatok 
közötti együttműködés, a feladatok 
játékos jellege dominál.  A csapatok 
olyan feladatot is kapnak, amelyek 
sikeres teljesítése csak az „ellenfél” 
csapataival való együttműködéssel 
valósulhat meg.

A program anyagi feltételei, jövő-
je
A program megvalósításának költ-
sége évi 1-1,5 millió forint.Ezt aKö-
rös-vidéki Tehetségsegítő Tanács, a 
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és a Körös Tehet-
séggondozó Egyesület pályázati for-
rásokból biztosította a Nemzeti Te-
hetségprogramés a MATEHETSZ 
által kiírt pályázati kiírások kereté-
ben. A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság is támogatta a munkát. 
A pályázati támogatás elnyerése 
azonban minden évben bizonytalan, 
így a program 2018. évi megrende-
zése is kérdéses még.

A szerző
a Körös Tehetséggondozó Egyesület elnöke, 

a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács 
titkára.

„A tehetség ott rejlik mindenkiben. 
Van, akiből megfejthetetlen okokból kitör, van, akiből ki kell 
piszkálni, van, akiben soha nem nyilvánul meg.”

Szendi Gábor (1954. október 29. — ) 
programozó matematikus, 
forgatókönyvíró, 
pszichológus



Tehetség  17  2017/3. szám

Kutató diák tehetséggondozó programban a Belvárban
Szilágyi Tibor

A Kutató diák program iskolánk, 
a Békéscsabai Belvárosi Általános 
Iskola és Gimnázium önálló inno-
vációja.Az alábbiakban a program 
rövid bemutatására vállalkozom.

A program célja:
• az írott és az elektronikus könyv-

tárban való kutatómunkával se-
gített elmélyültismeretszerzés,

• a különböző tudományterületek 
ismereteinek feldolgozásával, 
összekapcsolásával aszintetizáló 
képesség, a szemléletmód fej-
lesztése,

• az írásbeli és szóbeli kifejezés-
móddal összefüggő technikák 
gyakorlása, kompetenciafejlesz-
tés,

• a világról alkotott egységes kép 
kialakulásánakelősegítése.

A gimnáziumi képzés minden 11. 
évfolyamos tanulója elkészít egy, 
a munkaközösségek által összeál-
lított témalistából választott tanul-
mányt, majd azt az iskola tehetség-
napján prezentálja. Az elvégzett 
munka értékelése a tanulmány és a 
prezentáció pontozásával történik. 
A tanulmány elkészítésének lépé-
sei:

Előkészítés
A munkaközösségek által össze-
állított, a szaktanárok által mega-
dott témák listáját – a jelentkezés 
határideje előtt legalább tíz nappal 
- az iskolai honlapon kell nyilvá-
nosságra hozni. A jelentkezés ha-
tárideje általában október eleje. 
A tanuló négy témát köteles rang-
sorolva megjelölni a listáról,lehe-
tőség szerint az általa tanult tan-
tárgyakhoz köthető témák közül. 
A témaválasztásról a gimnáziumi 
tagozat vezetője dönt a témavezető 
szaktanárok javaslataalapján.

A témaválasztás során törekedni 
kell arra, hogy egy témát lehető-
leg csak egy tanuló dolgozzon ki, 
szaktanári hozzájárulással legfel-
jebbkettő. Azok a tanulók, akik 
pályázatos tanulmányi versenyen 
vettek illetve vesznek részt, tanul-
mányukat a pályamű témájában 
iselkészíthetik.

A tanulmány elkészítése
A tanulónak a jelentkezést köve-
tően a legrövidebb határidőn be-
lül (az őszi szünetet megelőzően) 
egyeztetnie szükséges a témát ki-
író témavezető tanárával. A téma-
vezető tanár által meghatározott 
időpontban és feltételekkel további 
két konzultáción kell résztvennie. 
A konzultációkon való felkészült 
megjelenésa projekt értékelésének 
a részét képzi.A tanulmányt meg-
határozott formai követelmények-
nek megfelelően papíralapon és 
elektronikusan is be kell nyújtani. 

A tanulmány szóbeli bemutatása, 
prezentáció
Az előadás tanári bizottság előtt, 
több helyszínen párhuzamosan, a 
gimnáziumi évfolyam tanulóinak 
jelenlétében (előzetes jelentkezés 
alapján, 30-35 tanuló/terem) zaj-
lik. Időtartama maximum 15perc. 
A prezentációt megelőzően lehető-
séget biztosítunk a tanuló számára 
agyakorlásra a technikai eszközök 
kipróbálására.

Értékelés
Az értékelés követi a középszintű 
érettségi vizsga általános szabálya-
it:
• a tanulmányt és az előadást a té-

mavezető tanárértékeli,
• elérhető összes pontszám 150 

(tanulmány 100 pont, prezentá-
ció 50 pont).

A tanulmány értékelésének szem-
pontjai:
• a két konzultáción való megfele-

lő részvétel 20 pont
• tartalom (a szintézis minősé-

ge, kreativitás, önálló elemek)  
50 pont

• formai elvárások teljesítése  
10 pont

• mellékletek, illusztrációk (meny-
nyiség, minőség, hivatkozás)  
5 pont

• szakirodalom (mennyiség, minő-
ség, hivatkozás) 5 pont

• a dolgozat szerkezete (belső ará-
nyok, tagolás, kohézió) 5 pont

• stílus, nyelvhelyesség 5 pont
 
A szóbeli előadás értékelésének 
szempontjai:
• lényegkiemelés 15 pont
• kapcsolat a tanulmánnyal 10 pont
• szemléltetés 10 pont
• az előadás szerkezete 5 pont
• stílus 5 pont
• időtartam 5 pont

Az őszpontszám alapján a tanu-
ló a témához köthető tantárgyból 
kétszeres súlyozású érdemjegyet 
kap, illetve osztályközössége előtt 
értékelő lapot és oklevelet vehet át. 
A tehetségnap a prezentációk után 
egy plenáris előadással fejeződik 
be, melyre egyetemi oktatókat hí-
vunk meg előadónak. Tanulóink 
szívesen vesznek részt a program-
ban, mivel olyan kompetenciákat 
sajátíthatnak el, melyek nagy hasz-
nát vehetik az érettségire való fel-
készülésben, illetve később egyete-
mi éveik alatt is. 

A szerző
a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola

 és Gimnázium intézményvezetője.

„Azért kedvelik annyira az emberek a „tehetség” szót, mert, amint a boldogtalanok sze-
retik a sorsot és a körülményeket okolni, úgy a sikertelenség nevezhető tehetséghiánynak, 
mások irigylésre méltó sikeressége pedig a tőlük független tehetséggel magyarázható. 
Könnyebb beismerni, hogy sajnos nem vagyunk tehetségesek - erről szüleink tehetnek -, 
mint bevallani, hogy igazság szerint mindig is lusták voltunk küzdeni.”

Szendi Gábor
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Tehetséggondozás a Békési Kistérségi Óvodában és 
Bölcsődében

Bagolyné Szücs Andrea
Nem számít milyen lassan mész, 
amíg meg nem állsz”. 
(Konfuciusz)

Amikor 2013-ban befejeztem a 
szakvizsgás képzést, még ismeret-
len volt városunkban az új szemlé-
letű óvodai tehetséggondozási kon-
cepció, amit Nagy Jenőné dolgozott 
ki.A város első tehetséggondozó 
pedagógusaként azonnal szerettem 
volna minden elemét bevezetni az 
új tehetséggondozási rendszernek 
intézményünk mind a hét tagóvo-
dájában, amit akkor még nagy ké-
telyekkel és tiltakozással fogadtak. 
Általában így reagálunk mindenre, 
ami új, és ami plusz felelősséget és 
terheket jelent. Talán azonnal fel is 
adtam volna, ha az igazgatónőnk 
Béres Istvánné – aki akkor még a 
tagóvoda vezetőnk volt - nem báto-
rít arra, hogy kezdjem el egyedül, a 
saját csoportomban.

A legfontosabb célom az volt, hogy 
a szülőket megnyerjem a tehet-
séggondozás ügyének, és amilyen 
lelkesek ők voltak, az erőt adott 
nekem is. Minden gyermeket tehet-
ség ígéretnek tarunk, hisszük, hogy 
mindenki sikerre született. Az első 
szülői értekezleten és a családláto-
gatáson elmondtam, hogy az első 
közös feladatunk az alig 3 éves ap-
róság adottságainak kibontakozása 
érdekében, hogy tudatosan figyel-
jük, hogy mi az, amiben leginkább 
örömét leli, amiben elmélyed, ami-
ben kitartó. Ezekről a pillanatokról, 
amikor megcsillan valami a gyer-
mek adottságainak, ösztönös kíván-
csiságának megfelelően feljegyzést 
készítünk. 

A szülők lelkesen, örömmel készí-
tették a jegyzeteket otthon is. Iga-
zi ünneppé váltak a fogadó órák, 
amikor nevelőpartnerként együtt 
örültünk mindazoknak az apró si-
kereknek, amit a gyermek felmuta-
tott. Elmondtam, hogy milyen lehe-
tőségeket kínálok fel differenciálás, 
gazdagítás formájában a különböző 
területeken az óvodában és tanácsot 
adtam arra is, hogy ők, otthon mi-
lyen játékokkal vagy más lehetősé-
gekkel ösztönözhetik a gyermekük 

természetes érdeklődésének, kíván-
csiságának megfelelő terület fejlő-
dését. Ezeket a játékokat kinyom-
tatva a kezükbe is adtam.

December volt, amikor regisztrál-
tam az óvodánkat tehetségpont-
ként. Onnantól kitárultak a lehe-
tőségek, folyamatosan kaptuk a 
meghívásokat a különböző tehet-
ségrendezvényekre, hasznos isme-
reteket szerezhettünk, az előadá-
sokon szakkönyveket kaptunk. A 
munkatársaimat lelkesítette, hogy 
egy nagy csapat tagjai lettünk, a 
tehetséggondozásért elhivatott em-
berek közösségéé, nyitottságuk 
egyre erősödött, már szerettek vol-
na többet tudni, hogy lehet ezt jól 
csinálni, hogy öröme legyen benne 
a felnőtteknek és a gyerekeknek. 
A második év elején tagóvodánk 
-  a Fürkész Óvoda -  nevelőtestü-
lete úgy döntött, hogy valamennyi 
csoportban elkezdjük bevezetni 
az új tehetséggondozási koncepci-
ót. Mindent Nagy Jenőné könyve 
alapján csináltunk. A gyerekekről 
valamennyi csoportban feljegy-
zéseket készítettünk, kis és kö-
zépső csoportban a gyermekek 
saját óvodapedagógusai végezték 
a gyerekek tehetséggondozását 
differenciálás, gazdagítás formá-
jában, a nagycsoportosok számára 
pedig létrehoztunk négy tehetség 
műhelyt, az óvodapedagógusaink 
érdeklődésének és elhivatottságá-
nak megfelelően – a zenei, mozgás, 
térbeli-vizuális és a természeti te-
hetségterületeken. Óvodapedagó-
gusaink megismerkedtek a 30 órás 
tehetségműhely terv elkészítésével, 
a beválogatással és a hatásvizsgá-
lattal is. A nevelési év végén a mű-
helyeink bemutatóval, kiállítással, 
a szülők számára szervezett nyílt 
foglalkozásokkal adtak képet éves 
munkájukról. Felhasználtuk a helyi 
média és a megyei lapok kínálta 
lehetőségeket a tehetség kibonta-
kozása érdekében tett törekvéseink 
megismertetésére. Ez volt az első 
év, amikor nyertünk tehetséggon-
dozás témában kiírt pályázaton is. 
A következő évben tagóvodánk 
megkapta az akkreditált kiváló te-
hetségpont címet és azóta egyre 

többen fordulnak hozzánk, hogy 
segítsük őket a tapasztalatainkkal.
Ezzel még nem voltam elégedett. 
Úgy gondoltam, hogy a város többi 
6 tagóvodája se maradjon ki abból 
a sok jóból, amit számunkra jelent 
a tehetséggondozás. Kivételes le-
hetőséget kaptam akkor, amikor az 
igazgatónőnk rám bízta az óvodai 
tehetséggondozás munkaközössé-
get. Minden óvodából, sőt városunk 
egyházi fenntartású óvodáiból és 
két bölcsődéjéből is érkeztek tagok, 
és én lelkesen osztottam meg velük 
az elméleti és gyakorlati ismerete-
ket, az aktualitásokat. Néhányan 
lelkessé váltak, de jelentős változás 
nem indult el az óvodákban. Szük-
ség volt rá, hogy ne csak néhányan, 
hanem valamennyi óvodapedagó-
gus rendelkezzen kellő ismeretek-
kel. Nagyon sokat jelentett, hogy 
az igazgatónőnk minden nagyobb 
értekezleten lehetőséget adott arra, 
hogy beszéljek a nevelőtestületnek 
a tehetséggondozásról. Hírlevélso-
rozatot készítettem, amiben színes 
képekkel, lelkesítően tudom átadni 
a szükséges ismereteket. Mindket-
tőre szükség volt ahhoz, hogy mára 
Békésen valamennyi óvodapeda-
gógus megismerte a Nagy Jenőné 
által kidolgozott tehetséggondozási 
rendszert. 

Békésen minden kisgyermeket te-
hetségígéretnek tekintünk, mind-
egyikükre kiterjed a tehetséggon-
dozásunk. Minden pedagógus 
ismeri és elkészíti a tehetséggon-
dozás írásbeli dokumentumait, fel-
készült arra, hogy kis és középső-
csoportban sokféle lehetőséget 
kínáljon fel a különböző terüle-
teken, több tagóvodánkban pedig 
tehetségműhelyek működnek. Az 
ének, néptánc, mozgás, vizuális és 
természeti tehetségterületek mel-
lett van anyanyelvi – mesekuckó 
műhely is. A szülők bevonása a 
nevelőmunkába minden eddiginél 
eredményesebb. A tehetségprojek-
tek megvalósításában a tagóvodák 
nagyon sikeresen tudnak együtt 
működni. Óvodáink felkészültek 
tehetségpályázatok megírására, 
egyre több pályázatunk hoz pénzt a 
gyerekek adottságainak a kibonta-
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koztatására. Idén elindítjuk a mind 
a 9 tagintézményünket magában 
foglaló Színes lufik regisztrált te-
hetségpontunk akkreditációját is. 
Tudatosan törekszünk az inspiráló 
környezet megteremtésére. A 7 ta-
góvodából 3-ban van tornaterem, 
és van biciklipálya KRESZ táblák-
kal. Van zeneszobánk, hangszerek-
kel, meseszobánk jelmezgyűjte-
ménnyel és kézműves szobánk. A 
természetiterületen tehetségígére-
teink számára hoztunk létre fürkész 
szobát mikroszkópokkal, gyermek-
könyvekkel, van veteményes ker-
tünk, madártojás gyűjteményünk, 
lepkekertünk, darázsgarázsunk,-
komposztálóink és az országban 
egyedülálló meteorológiai állomá-
sunk és kísérletező helyünk.

Értékesnek tartunk minden olyan 
alkalmat, ahol együttműködés va-
lósul meg más intézményekkel, 
civil szervezetekkel a gyerekek 
jövője, tehetségének kibontakoz-
tatása érdekében. A zenei tehetség 
ígéretek számára évente több al-
kalommal szervezünk látogatást, 
hangszerbemutató koncertet, a 
Zenepedagógusok növendékeikkel 
eljönnek az óvodánkba, kapcsolat-
ban állunk a helyi Belencéres nép-
tánc együttessel, táncpedagógusaik 
táncház foglalkozásokat tartanak az 
óvodánkban, vizuális tehetség ígé-
reteink érdekében a helyi festőmű-
vészekkel és az iskolák vizuális 
tehetségműhelyeivel, sportklubok-
kal, edzőkkel. Fontos számunkra 
minden alkalom, amikor a peda-
gógusok, kisgyermeknevelők vagy 
a szülők hasznos ismereteket, in-
formációkat hallhatnak az óvodás 
korú gyermekek tehetséggondozá-
sáról. Köszönjük a Matehetsz-nek, 
a megyei tehetségtanácsnak, hogy 
mindig értesítnének bennünket, ha 
valahol ilyen jellegű rendezvény 
van, mindenből lehet tanulni, még 
akkor is, ha többnyire csak az is-
kolai tehetséggondozásról esik szó.

Még az út elején járunk, de szá-
momra nagy öröm, hogy Békésen 
lelkes tehetséggondozó csapat épül 
és munkálkodásuk nyomán egyre 
több kisgyermek jut kivételes le-
hetőségekhez az adottságainak ki-
bontakoztatása során.

A szerző
a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde 

óvodapedagógusa.

„Én nem kérni, hanem adni jöttem.” 
Adalékok a Kitűnőek Iskolája történetéhez 

és utóéletéhez I. rész
Bánfai József

A Kitűnőek Iskolájának célja és 
története nagy vonásokban is-
mert a tehetségvédelem múltja 
iránt érdeklődők előtt, de a meg-
jelent írások információiból sem 
áll össze teljes kép az olvasók 
előtt. Legtöbben annyit tudnak 
róla, hogy Zilahy Lajos írónak 
a népi tehetségek kiválasztását 
és vezetővé nevelését célzó, de 
megvalósulatlan kísérletéről van 
szó. Számos szerző utal a rózsa-
dombi villa egy részét leromboló 
bombára, Zilahy ezt követő ala-
pítvány-tételére, néhányan a ter-
vezett épület sorsával kapcsolatos 
utolsó, napvilágot látott elképze-
lésre is, ezzel lezárultnak tekintve 
a kísérlet sorsát. Bár Papp Rezső 
a Tehetség 1997. 1. számában, 
saját pápai élményei alapján rövi-
den ismertette a Kitűnőek Iskolá-
ja történetét, leírása még számos 
adattal bővíthető. Ilyen elsősor-
ban az intézmény céljainak fo-
lyamatos változása, szorosan ösz-
szefüggve a megvalósítás egyre 
szűkülő lehetőségeivel, végül 
teljes ellehetetlenülésével. Ezen 
túl számtalan kisebb-nagyobb 
epizód van, melyek jobban meg-
világítják az író motivációját, be-
mutatják évekig tartó küzdelmét, 
vagy hozzájárulnak a korszak ké-
pének árnyalásához. Nem túlzás 
viszont azt állítani, hogy háború 
utáni fejlemények gyakorlati-
lag ismeretlenek a közvélemény 
előtt.

Az utolsó tudósítás
A téma ismertetését onnan kez-
dem, ahol más szerzők írásai vé-
get érnek. „Elkészültek az Iskola 
tervrajzai. Az épülendő iskolát 
hadiárvaház céljaira ajánlottuk 
fel mindaddig, amíg hadiárvák 
lesznek. […] „megvan a pénz és a 
romoktól megtisztított telek várja 
az építkezést. Bornemisza Géza 
iparügyi miniszter azt mondta ne-
kem a napokban, hogy tavasszal 
kezdődhetik meg a munka.” Zi-
lahy Lajos a Híd 1943. szeptem-
ber 15-i számában, „Béke és há-
ború” című cikkében írta ezeket a 

sorokat. Pontosan egy évvel azu-
tán, hogy a házát félig romba dön-
tő, tragikus végű bombatámadás 
után, „Ami a romok alatt s ami a 
romok felett van” című, a tulajdo-
nában lévő Híd különszámaként, 
100.000 példányban (!) megje-
lent röpiratában közzétette aján-
dékozási nyilatkozatát. Ebben a 
népszerű író és felesége, Bárczy 
Piroska, a „legszükségesebb élet-
fenntartási ingóságok” és az írói 
jövedelem „szerény megélhetést” 
biztosító része kivételével, összes 
ingó és ingatlan vagyonukat […] 
visszavonhatatlanul a magyar ki-
rályi kincstárnak adományozták. 
A Kitűnőek Iskolájára vonatko-
zó, a kincstár kötelességét rögzítő 
meghagyásban ez olvasható: „ezt 
a vagyont a magyar ifjúság maga-
sabbrendű, magyar és igaz érte-
lemben vett keresztény szellemű 
nevelésére fordítsa. Közelebbről 
meghatározva azon elvek alapján, 
amelyek a Kitűnőek Iskolája gon-
dolata körül egyrészt a magyar 
közvélemény, másrészt magyar 
szakférfiak elbírálása során kiala-
kultak. Feltételül szabjuk, hogy 
az iskola egykori házunk telkén 
épüljön meg…” Ezzel a nyilatko-
zattal az író biztosította a Kitűnő-
ek Iskolájához szükséges ingat-
lant, valamint a felépítéséhez és 
működtetéséhez szükséges ösz-
szeg – konkrét tervek hiányában 
nem meghatározható – hányadát. 
A megvalósítandó intézmény 
munkájával kapcsolatban csak ál-
talános elveket fogalmazott meg. 
Figyelemre méltó, hogy Zilahy 
és felesége csak nagyon korláto-
zott lehetőségeket tartottak fenn 
maguknak az ajándékozás vissza-
vonására. Ilyen eset lett volna, ha 
„a meghatározott cél a megaján-
dékozott hibájából nem valósul-
na”, illetve „történelmi esemé-
nyek folytán nem érhető el.” (Ez 
a kitétel három évtizeddel később 
hivatkozási alapként szolgált a 
nyilas hatalomátvétel után hosszú 
bujkálásra kényszerült író újabb 
terveiben.)
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Nyilvánvaló, hogy 1944 tavaszán 
az építkezésre már nem kerülhe-
tett sor. „A Kitűnőek Iskolája vég-
leg lekerült a napirendről.” Ezzel 
a mondattal zártam „A ’civil Lu-
dovika’ krónikája” című, 2009-
ben megjelent tanulmányomat, 
melyben az író 1939-1943 között 
megjelent írásait dolgoztam fel. 
Ekkor még nem volt ismert előt-
tem, hogy az emigrációból haza-
térni készülő Zilahy élete végén 
újra felvetette a kérdést Nemes-
kürty Istvánnak, de újabb alapít-
ványt már egy kutatóintézet és a 
hozzá kapcsolódó könyvtár léte-
sítésére szeretett volna tenni. Az 
eredeti elképzelés bizonyos foly-
tonosságát, továbbélését az bizto-
sította, hogy ez az intézmény is az 
Iskola céljára szánt Áfonya utcai 
telken épült volna fel. 

A gondolat rövid története (1939-
1943)
A Kitűnőek Iskolájának gondo-
latának története a koncepcioná-
lis változások hosszú sorozata, 
melynek végén Zilahy hadiárva-
ház céljára ajánlotta fel a terve-
zett épületet. Az alábbi vázlatos 
áttekintésben elsősorban a gondo-
lat tartalmi változásait emelem ki, 
mellőzve az események részlete-
zését. A kezdeti, nagyon általá-
nos elképzelések számos konkrét 
célban öltöttek testet, míg végül 
a folyamat visszajutott a semmi-
lyen konkrét intézményhez nem 
köthető „elitnevelés” fogalmáig.

Az 1939. december 15-én, a Ke-
let Népe című folyóiratban meg-
jelent publicisztikában Zilahy 
arról írt, hogy Magyarországon 
hiányoznak a kitűnően felkészült, 
nyelveket beszélő, a diplomáciai 
és társasági életben otthonosan 
mozgó szakemberek. Külföldi 
példák alapján ki kell építeni a 
népi tehetségek felkutatásának, 
kiválogatásának és támogatásá-
nak (mai kifejezéssel élve: me-
nedzselésének) intézményét. A 
Kitűnőek Iskolája nem lett volna 
egy új egyetem, csupán a „szét-
szórt tehetségeket” gyűjtötte vol-
na „közös fedél alá.” A következő 
év elején Zilahy a vezető réteg 
„pihent és mélyebb ösztönű népi 
erőkből” történő utánpótlására 
hivatkozott, konkrétan minisz-
terek, államtitkárok, polgármes-

terek felnevelését és „magasba 
emelését” tartotta a Kitűnőek 
Iskolája feladatának. Egy 1942. 
február 3-án elhangzott, de csak 
a Híd október 1-jei számában 
leközölt, Teleki Pál gondolatai-
ra többször hivatkozó rádióelőa-
dásban az író az államigazgatás 
megjavítását jelölte meg célként. 
A szövegben egy olyan, az egye-
temmel párhuzamosan működő 
intézményről volt szó, melynek 
a „Kitűnőek Iskolája” csak ideig-
lenes elnevezése. Ennek diákott-
honában – kifejezetten Horthy 
Miklós kormányzó javaslatára (!) 
- katonai fegyelmet kellett vol-
na megkövetelni a hallgatóktól. 
(Az indok: „Fegyelmezés nélkül 
nincs jellemfejlesztés.”) Ebben 
az előadásban tűnt fel először az 
állami élet „vezérkari iskolájára” 
utaló „civil Ludovika” fogalma. 
A Híd-ban 1942. december 1-jén 
megjelent beszámolóban Zilahy 
így emlékezett a kezdetekre: 
„Első előadásom arról szólt, hogy 
kitűnő, tehetséges, erős jellemű, 
magas műveltségű ifjakat kell 
nevelnünk, akik majd vezető he-
lyeken fogják megoldani azokat 
a közigazgatási, műszaki, egész-
ségpolitikai és egyéb feladatokat, 
amelyek a népek egyre erősebb 
ütemű versenyében a közeljö-
vőben Magyarországra várnak.” 
Ugyanebben az írásban, későbbi 
fejleményekként, az önálló ala-
pítvánnyá alakulásról és a „ma-
gyar mérnökök elitképzésének” 
kidolgozásáról olvashatunk. A 
mérnökök előtt álló hatalmas mű-
szaki feladatok között szó volt az 
Alföld alatt található földgázról 
és melegvízről, az egész Európát 
primőrökkel ellátó üvegházakról 
és a sikeres hazai gyapottermesz-
tési kísérletekről is. (Ez utóbbi 
téma tehát nem a Rákosi-korszak-
ban merült fel először…) A hang-
súly főleg a lehetőségek kiakná-
zásának anyagi következményire 
került. „De ha igaz, hogy nekünk 
meg lehet gazdagodnunk, akkor 
meg kell gazdagodnunk, s ezen a 
ponton válik a magyar jövő első-
sorban műszaki feladatokká. Jöj-
jenek tehát a magyar mérnökök, 
mert szegény a népünk, szegény 
a középosztályunk – ők fognak 
minket gazdaggá tenni.”
Amikor kiderült, hogy az alapít-
ványi forma sem megfelelő, az 

író elfogadott egy, a terv meg-
valósítását a távoli, teljesen bi-
zonytalan jövőbe kitoló megol-
dást: „alakuljon meg egy olyan 
társaság, amely […] mint önálló 
jogi személy akkor is fennáll-
hat és működhet, ha nincs olyan 
vagyontárgyak birtokában, ame-
lyekkel az Iskola teljes felépítését 
és állandó fenntartását, mint vég-
ső feladatot belátható időn belül 
teljesítheti…” 

Prominens személyekből meg is 
alakult a Bárdossy László vezet-
te Magyar Nevelő Társaság, nagy 
lendülettel folyt az építési tervek 
felvázolása, a szervezeti és peda-
gógiai elképzelések kidolgozása.

Egy 1942 decemberének köze-
pén, a Pápai Református Kollé-
giumban tartott Zilahy-előadásról 
az egyik résztvevő számolt be 
a Pápai Kollégiumi Lapokban. 
Eszerint a tragikusan elhunyt kor-
mányzó-helyettesről most már 
„Horthy István Kollégiumnak” 
nevezett új intézmény – Teleki 
Pál útmutatása alapján – „elsősor-
ban közigazgatási és közgazdasá-
gi elitet akar kitermelni, azonban 
a közeljövőben megoldandó ha-
talmas műszaki feladatok miatt 
a mérnök-képzésre is kiterjesz-
kedik.” Végül, egy 1943 febru-
árjában, József Ferenc főherceg 
és Zilahy közti levélváltásban a 
konkrét tervek helyett már csak 
egy teljesen általános megfogal-
mazást olvashatunk. Az író mon-
danivalójának lényege: a Kitűnő-
ek Iskolája vagy a Teleki Pál által 
használt „elitnevelés” nem egy 
konkrét intézményt jelöl, csupán 
egy hosszú mondatnak a rövidíté-
se.” „Új és magasabbrendű, ma-
gyar öntudattal átitatott magyar 
ifjakat akarunk nevelni, akiknek 
meg kell adnunk a tehetségüknek 
méltó legmagasabb műveltség le-
hetőségét.” Az e gondolat megva-
lósulását célzó, tervezett, illetve 
készülő létesítmények között a 
Kitűnőek Iskolája már a „Magyar 
Nevelő Társaság műszaki intéze-
te” néven szerepelt.

A szerző
pedagógus, a Pécsi Egyetem tájékoztató 

könyvtárosa.
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Gondolkodásfejlesztés lehetőségei 1-8. osztályig
Csányi Judit – Oroszné Vass Ildikó – Líbor Roland

Iskolánk, az Orosházi Vörösmarty 
Mihály Általános Iskola 2011. óta 
komplex tehetséggondozó prog-
rammal segíti különleges bánás-
módot igénylő, kiemelten tehetsé-
ges tanulóinakfejlesztését, tehetség 
kibontakoztatását. Munkánk el-
ismeréseként Akkreditált Kiváló 
és Európai Tehetségpontvagyunk. 
Mint Minősített Tehetséggondozó 
Műhely, a 2017/2018-as tanévtől 
további feladatokat végzünk – nem 
csak helyi szinten –ezen a terüle-
ten. Fontosnak tartjuk a tehetség-
ígéretek minél előbbi megtalálását: 
ehhez változatos tevékenységet 
biztosítunk számukra. Tehetséga-
zonosításunk mátrixa évfolyamokra 
lebontva tartalmazza a beválogatás-
hoz szükséges mérések, informá-
ciók kidolgozott rendszerét. Mivel 
nem tudhatjuk, hogy a mai diákok-
nak felnőve milyen tudásra lesz 
szükségük, ezért sokoldalúan fej-
lesztjük képességeiket, és a tanulás 
tanulására helyezzük a hangsúlyt. 
Ehhez szükség van gyermekeink 
megismerése mellett célzott fejlesz-
tésükre is.
Tapasztalatainkra építve folyama-
tosan fejlesztjük az iskola egészét 
átfogó tehetséggondozó progra-
munkat.Első osztálytól kezdődően 
törekszünk a képességek sokoldalú 
fejlesztésére. Ennek egyik legjobb 
eszközét, a Tehetségfejlesztő sak-
kot, Polgár Judit adta a kezünkbe. 
A Sakkpalota program referencia 
iskolájaként dolgozunk már 5. tan-
éve. Számos bemutatót, szakmai 
napot tartottunk eddig is magyar 
és külföldi pedagógusok számára. 
Ez a módszer kiváló lehetőség a 
gyermekek gondolkodásának, kre-
ativitásának fejlesztéséhez. Nem 
az a célunk, hogy professzionális 
szinten tanuljanak meg a gyere-
kek sakkozni, de a szabályrendszer 
megismerését követően sokan ver-
senykörülmények között is kipró-
bálják tehetségüket. 

Innovatív intézményként folyton 
új utakat, eszközöket, módsze-
reket keresünk szakmai megúju-
lásunk érdekében. A gyerekek 
motivációjának, kreativitásának 
megőrzéséhez, tudásvágyuk feléb-
resztéséhez kiválóan alkalmasaka 
programozással, algoritmizálással, 
kódolással, összességében a robo-
tikával kapcsolatos tevékenységek. 
Már óvodáskortól, de főleg 1-2. 

osztályosok számára használha-
tó ez az irányok gyakorlásához, a 
problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztéséhez. Ilyen eszköz pl. a 
Bee-Bot (robotméhecske) ill. a 3-4. 
osztályosok számára való eszköz a 
Pro-Bot,a Bee-Bot „nagytestvére”.
Ez utóbbi eszköz egy kis autó, amit 
a tetején lévő gombok segítségével 
lehet programozni. Programozá-
sa az Imagine LOGO-hoz hasonló 
utasításokkal történik.Minden alsó 
tagozatos tantárgy keretében ill. 
délutáni napközis vagy szabadidős 
foglalkozásokon is használhatjuk az 
eszközöket a tanítási cél elérésére.
Mit szeret legjobban egy gyermek? 
Játszani! Ezt használjuk ki akkor, 
amikor egy jól ismert játékot, a 
LEGO-t használjuk a probléma-
megoldó gondolkodás fejleszté-
séhez. A LEGO cég több terméke 
is kiváló erre, mi alsó tagozaton a 
Lego WeDo-t választottuk, mert 
általa nyíltvégű feladatok meg-
oldására teremthetünk alkalmat. 
A gyerekek csoportban, egymást 
segítve dolgozhatnak. Nem csak 
építeniük kell, de a programozás 
alkotó feladatával is meg kell bir-
kózniuk. Mód van arra is, hogy egy 
új kódolási nyelvvel ismerkedjenek 
meg, ez a Scratch. A gyermekek 
számára kifejlesztett programozási 
nyelvetkönnyedén elsajátíthatják, 
és segítségével igen magas szinten-
hozhatnak létre algoritmikus meg-
oldásokat.
Iskolánkban huszonöt esztendeje 
működik emelt szintű informatikai 
képzés. Elsősorban azok a kisdiákok 
kerülnek „tagozatos” képzésünkbe, 
akik érdeklődése informatikai vagy 
műszaki irányultságot mutat. A ta-
nítási órák mellett számukra olyan 
délutáni elfoglaltságot nyújtunk, 
ami érdeklődési körüket lefedi.
A „LEGO”, „robot”, „programo-
zás”, „számítógép” – mind olyan 
fogalmak, amelyek közel állnak 
a 10-12 éves (elsősorban fiúk) ér-
deklődési köréhez, amelyekkel fel 
tudjuk hívni a figyelmüket, hiszen 
érdekes, újszerű az iskolai tan-
anyaghoz képest szokatlan és talán 
első látásra nem odaillő dolgokról 
van szó.
A LEGO cég oktatásban is felhasz-
nálható eszközei közül a kiseb-
beknek szánt „Duplo” és „City” 
készletek a  különféle készségeket, 
a térérzékelést és az alkotó kre-
ativitást fejlesztik. A „Technic” 

programcsaládba tartozó eszközök 
pedig ezeken felül a gyakorlatban, 
a való világban létező gépeknél is 
használható műszaki alapismerete-
ket adnak át a velük játszóknak: se-
gítségével a fiatalok megismerhetik 
az egyszerűbb gépek működési me-
chanizmusait és azok alkotóelemeit, 
mint pl. a fogaskerekeket, a tenge-
lyeket, a tartóelemeket. Betekintést 
nyerhetnek a különböző erőátviteli 
rendszerek működésébe, tapaszta-
latot szerezhetnek azok megépítése, 
tesztelése során.
A robotika tehetségsávban a Technic 
készletre épülő Mindstorms EV3 és 
NXT készletekkel dolgoznak a ta-
nulók. Az alapkészlet ez esetben ki-
bővül speciális elemekkel, amelyek 
segítségével a környezetének válto-
zásaira reagálni képes, előre meg-
írt program alapján működő gépet, 
„robotot” lehet készíteni. A LEGO 
minősége garancia arra, hogy a mo-
dellek precízek, jól építhetőek, vari-
álhatók, s  omplex módon fejlesztik 
a tehetségsávba bevont tanulókat.
A táblajáték a kikapcsolódás mel-
lett a tanulók matematikai-logikai 
gondolkodásának fejlesztéséhez is 
hozzájárul. A táblajáték és a ma-
tematika kapcsolódási szintjei: a 
problémamegoldó és logikai gon-
dolkodás, szabályismeret, szabály-
követés, variációk, kombinációk 
keresése, algoritmusok követése, 
stratégiák kidolgozása, modelle-
zés, összehasonlítás, lényeglátás, 
flexibilis és gyors gondolkodás.A 
foglalkozásokon a különböző stí-
lusú matematika versenyfeladatok 
egyéni, vagy csoportos megoldása 
mellett táblás, kártyás, szabadtéri és 
online játékokkal játszunk. Mind-
eközben megismerik a tanulók a 
szabályokat, megtanulnak együtt 
játszani, nyerni és veszíteni, így 
fejlődik szociális és emocionális 
készségük is. Tanulóink örömmel 
játszanak együtt, de emellett szíve-
sen és eredményesen vesznek részt 
matematika versenyeken is.

A szerzők
az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola pedagógusai:
 Csányi Judit tanító, általános igazgatóhe-

lyettes; 
Oroszné Vass Ildikó matematika – technika 

szakos tanár; 
Líbor Roland infomatika szakos tanár. 
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Abraham Tannenbaum emlékére

Dr. Abraham Tannenbaum (szüle-
tett 1924. január 5.) szociálpszi-
chológus, a New York-i Columbia 
Egyetem Tanárképző Főiskolai 
Karának professor emeritusa, a po-
tenciális tehetség mérésére szolgáló 
ötágú csillag modell megalkotója 
90 éves korában, 2014. június 30-án 
visszaadta lelkét a Teremtőnek.

Tannenbaum több mint húsz évig 
tanárként dolgozott Brooklyn álla-
mi iskoláiban. BA fokozatát angol 
irodalomból szerezte 1946-ban, 
MA fokozatát oktatásszervezésből 
1948-ban, PhD (doktori) fokozatát 
pedig szociál- és neveléspszicholó-
giából 1960-ban a New York-i Co-
lumbia Egyetemen.
Tannenbaum az 1960-as évek vé-
gétől az 1987-ben történt nyugdíjba 
vonulásáig a New York-i Columbia 
Egyetem Tanárképző Főiskolai Ka-
rán, a Speciális Nevelés Tanszékén 
dolgozott. 1983-ban, több évnyi ku-
tatás után publikálta az ötágú „ten-
geri csillag” modelljét, amit a po-
tenciálisan tehetséges gyermekek és 
serdülők azonosítására dolgozott ki. 
Az ugyancsak 1983-ban megjelent 
Tehetséges gyermekek: Pszicho-
lógiai és pedagógiai perspektívák 
című könyvét a téma egyik legfon-
tosabb könyvének tekintik ma is.
Tannenbaum kiszélesítette a tehet-
ség definícióját, ami akkortájt az 
intellektuális képesség vagy haj-
lam demonstrációját jelentette. A 
tehetséget úgy határozta meg, mint 
képesség olyan munka vagy teljesít-
mény produkálására, amely „az em-
beri életet erkölcsi, fizikai, érzelmi, 
szociális, intellektuális vagy esztéti-
kai területen magasabb szintre eme-
li.” Úgy gondolta, hogy mivel sok 
tehetséges ember a képességeit nem 

tudja kiteljesíteni, a gyermekeket és 
serdülőket csak „potenciálisan te-
hetségesnek” lehet tekinteni. Mint 
mondta, az igazi tehetséget csak a 
felnőtteknél érhetjük tetten, „akiket 
a kritikus szemmel nézők is megél-
jeneznek az előadóművészi teljesít-
ményükért vagy az utat mutató gon-
dolataikért.”
„Nagy hatású egyén, aki egyúttal a 
mentorom is volt,” mondta róla Ja-
mes Borland, a neveléstudományok 
professzora, a Tanárképző Főiskola 
Tehetségfejlesztési Programjának 
igazgatója, aki Tannembaum mun-
káját mint „jelentős, figyelemfelhí-
vó” munkaként írja le. Tannenbaum 
szerint a tehetségesség „a veleszüle-
tett hajlamok és a környezet bonyo-
lult hálójának eredménye,” – míg 
abban az időben a legtöbb pedagó-
gus úgy fogta fel a tehetséget, mint 
ami „az egyénben lakozik”,– mond-
ta Borland.
Tannenbaum és főiskolai kollégája, 
A. Harry Passow, aki a főiskola te-
hetségfejlesztési programját elindí-
totta 1955-ben, létrehozták a Tehet-
ségkutató és Fejlesztő Központot 
(ma: Hollingworth Központ) 1981-
ben. Tannenbaum, mint e központ 
igazgatója számos kutatást vezetett 
a tehetségfejlesztéssel kapcsolat-
ban, továbbá együtt dolgozott más 
szervezetekkel, ideértve a nagy vo-
lumenű Head Start programot is.
Tannenbaum ötágú csillag modellje 
„nagy hatást gyakorolt, és ennek se-
gítségével a korábbinál összetettebb 
módon látjuk a tehetséget” – mond-
ta Lisa Wright, a Hollingworth Köz-
pont jelenlegi igazgatója. „Ma már 
többnyire az iskolák is összetettebb 
módon látják a gyermekeket” – tette 
hozzá.
Tannenbaum szerint ahhoz, hogy a 
feltehetően tehetséges gyermekek 
megfelelően fejlődjenek, és a ben-
nük lévő potenciált a lehető legtel-
jesebben ki tudják bontakoztatni, a 
lehető legszélesebb skálájú infor-
mációknak és élményeknek kell 
őket kitenni gyermekkorukban. Ez 
a gondolat radikális változásokat 
sugallt a tehetségfejlesztésben.
Lisa Wright azt mondja erről, hogy 
„Tannembaumnak ez a felfogása 
megalapozott, de nem merev, mert 
lényegében arra utal, hogy nyújt-
sunk gazdagítást minden gyermek-
nek, és majd meglátjuk, ki hogy 
reagál. Ne várjunk arra, hogy va-

laki véletlenszerűen kiemelkedik. 
Kapjon minden gyermek gazdagító 
tantervet, mert nem tudhatjuk, mi-
kor bukkanunk egy tehetséges gyer-
mekre.”
Az általános intelligencia mérésén 
túl Tannenbaum „tengeri csillag” 
modellje „nem intellektuális” vo-
násokat is magában foglal, mint a 
motiváció, az elköteleződés, az ön-
magába vetett hit, a mentális egész-
ség és a megbízhatóság. Tannen-
baum szerint elméletileg minden 
belső és külső változónak helyet 
kell kapnia a modelljében ahhoz, 
hogy egy gyermeket potenciálisan 
tehetségesnek lehessen tekinteni. 
Mindegyik változó jelen kell legyen 
valamilyen mértékben – mondta –, 
és valaminek a megléte nem kom-
penzálja egy másik teljes hiányát.
Tannembaum nagy szerepet szánt a 
véletlennek, illetve a szerencsének 
is a modelljében, mint ami segít 
kiteljesíteni a tehetséges gyermek 
potenciálját. Ilyen például találko-
zás egy mentorral vagy egy kihívást 
jelentő helyzettel. Nem elég tehát 
okosnak, tehetségesnek lenni, vég-
ső soron az a tehetséges gyermek 
tudja kiteljesíteni önmagát, akinek 
emellett szerencséje is van.
Tannenbaum számos kitüntetés bir-
tokosa. Közülük a három legfonto-
sabb: a Fullbright-Hayes-ösztöndíj, 
amelynek jóvoltából 1968-ban lá-
togató tudósként dolgozott a Héber 
Egyetemen, Jeruzsálemben; 1981-
ben Hollingworth-díj a tehetségfej-
lesztés területén kifejtett munkájá-
ért; és 1985-ben Kiváló Tudós-díj a 
Tehetséges Gyermekekért Nemzeti 
Társaságtól (NAGC).
Abraham Tannenbaum hamvait kí-
vánságára Izraelben helyezték örök 
nyugalomba.

A New York-i Columbia Egyetem Ta-
nárképző Főiskolai Karának közlemé-

nye alapján írta:
Dr. Tóth László

A sok hazai aktualitás és a nem kellő 
szerkesztői figyelem rendre kiszorította 
ezt a szomorú tényt közlő cikket a lap-
ból. Most azonban ha meglehetősen 
késve is, de Olvasóink figyelmébe aján-
lom Tóth tanár úr, a  Debreceni Egye-
tem egykori kiváló tanszékvezetőjének, 
a tehetség szakirodalom példás műve-
lőjének írását e világszerte megbecsült 
tudósról. (A szerk.)  
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