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A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa

ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM:
2000-2020

KÖSZÖNTJÜK
az idén 20 éves Arany János Tehetséggondozó Programot!
A Magyar Tehetséggondozó Társaság üdvözli a Program két évtizedes
pedagógiai eredményeit és további sikeres szakmai munkát kíván!
Lapunkban folyamatosan közöljük az AJTP tevékenységét bemutató írásokat!

A TARTALOMBÓL:
„Az 5000 lakos alatti kistelepülésen általános iskolába járó tanulót az őt tanító pedagógus
ajánlja a lakóhelyéhez közeli AJTP iskolájába.”
Dr. Polonkai Mária: Születésnapot ünnepel a hazai tehetséggondozás
„…az AJTP a magyar tehetséggondozás 21. századi történetének egyik meghatározó elemévé vált.”
Tóth Tamás: Az Arany János Tehetséggondozó Programról
„Az alma materem, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, az ötéves Arany János
Tehetséggondozó Programnak kiváló helyet adott, nagyszerű tanároktól tanulhattam.”
Czók Brigitta: Tehetségprogrammal a világ körül
„A rendkívül ügyes, tehetséges, fogyatékkal élő gyermekek az Első Nyíregyházi Lions Club
jótékonysági báljain többször is felléptek.”
Ladányi Tóth Lajos: A művészet nemesít és gyógyít
„Azt hiszem, hogy akik a digitális átállás és oktatás hívei, azoknak ez a három hónap segített
megerősíteni abban a meggyőződésben, hogy a digitális oktatás a jövő, de a digitális oktatás
nem egyenlő a digitális eszközökkel dúsított oktatással.”
Kiss Károly: Digitális oktatás tapasztalatai az Európa 2000 Középiskolában a távoktatás ideje alatt
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Aktuális
Azzal a bevezető megjegyzéssel kezdem az
Aktuális ezen számát, hogy a márciusban Magyarországon is kialakult járványhelyzet miatt
a 2020. március 5-én kelt, s a Honlapunkon
(www.mateh.hu) és a Tehetség 2020.1. számában is megjelent ez évi első Aktuálisunkban
összefoglalt, az elmúlt három hónapra vonatkozó terveink szertefoszlottak.
Az MTT Vezetősége (Elnökség, Felügyelőbizottság, az Elnökség állandó meghívottjai)
március óta azon fáradozott, hogyan tudja menteni a menthetőt, s kerestük a megoldásokat a
tervezett programjaink későbbi időpontban történő pótlására, illetve az Vezetőség végzett el
olyan határidős feladatokat is – összhangban a
veszélyhelyzettel kapcsolatos kormányrendeletekkel, amelyek Alapszabályunk szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartoznak. A következőkben
ezekről adok tájékoztatást, remélve, hogy az
újabb terveink már nem válnak semmivé a járványhelyzet későbbi súlyosbodása miatt.
A MTT 2020. évi rendes Közgyűlésének előkészítése állt kiemelt helyen az év első hónapjaiban. Ebben az évben terveink szerint május
16-án, szombaton (11,30-kor) Szerencsen került volna megrendezésre a Közgyűlés, a kétnapos „ECHA - Műhelye Konferencia” zárása
után.
Az új időpontról és helyszínről részletek
majd a közgyűlési meghívóban lesznek olvashatók, amelyet a megrendezés előtt 30 nappal
kiküldünk emailen a MTT tagoknak, s ugyanakkor a meghívót feltesszük a Honlapunkra is.
A 2020. szeptember 25-26-án, Budapesten, a
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium
szervezésében megrendezendő MTT 31. Országos Konferencia végső programját – Farkas
György igazgató úr előterjesztésére – az Elnökség elfogadta. A konferencia részletes programja és a jelentkezési lap augusztus közepétől lesz
elérhető a MTT-Honlapon, remélve, hogy nem
szól közbe a járványhelyzet ismételt súlyosbodása. Ahogy azt korábban már jeleztük, ezen a
konferencián emlékezünk meg több előadásban
örökös tiszteletbeli elnökünkről, Czeizel Endre professzorról, születésének 85., halálának
5. évfordulója alkalmából. Sajnos, ahogy azt a
tagság már olvashatta a Honlapunkon és a Tehetség folyóirat 2020. 1. számában, újabb nagy
halottja van a tehetséggondozók táborának:
Mönks professzor, az ECHA örökös tiszteletbeli elnöke márciusban eltávozott az élők sorából,
természetesen, róla is megemlékezünk a konferencián. Az emlékelőadásokon túl a rendező
intézmény közel három évtizedes tehetséggondozó munkájának eredményeit ismerhetjük
meg, s beszámolnak a szekcióüléseken a régió
sikeres tehetséggondozó intézményei, a plenáris ülésen elhangzanak előadások a tehetséggondozás kiemelt hazai feladatairól is. Természetesen az őszi hónapokra vonatkozó terveink
sorába tartozik a két további tavasszal elmaradt

rendezvényünk pótlása: egyrészt az eredetileg
májusra tervezett szerencsi „ECHA -Diplomások Műhelye Konferencia”, valamint a LIONS
Clubok és a MTT együttműködése aktuális feladatainak áttekintése céljából rendezendő műhelybeszélgetés Budapesten. Ezen rendezvények új időpontja és programja a Honlapon lesz
megtalálható, amint a döntések megszületnek.
Az elszállt és új tervek után röviden arról is
tájékoztatom az olvasókat, hogy milyen konkrét ügyekben döntött, illetve járt el az elmúlt
három hónapban a MTT vezetősége. A Magyar Tehetséggondozó Társaság a 2019. évi
bevételeiről és kiadásairól készített kimutatást,
az egyszerűsített éves pénzügyi beszámolót,
valamint annak közhasznúsági mellékletét, illetve az SZJA 1%-nak felhasználásáról szóló
összegzést az Elnökség egyhangúlag elfogadta,
ezeket a dokumentumokat május 31-ig elküldtük az illetékes felsőbb szervnek. A vonatkozó
kormányrendelet azonban előírja, hogy az Elnökség által elfogadott fenti dokumentumokat
a járványügyi veszélyhelyzet megszüntetését
követően az egyesület Közgyűlésének napirendjére kell tűzni, az egyesület ezen legfőbb
szerve szavaz a végső elfogadásról. Mivel az
ez évi Közgyűlésünkön tisztújítás is lesz, ezért
az Elnökség felkért egy háromtagú Jelölő bizottságot, amely elkezdte munkáját, s ők koordinálják majd a Közgyűlésen a jelöltállítást.
Ugyancsak döntött az Elnökség a hatáskörébe
tartozó MTT-kitüntetések („Tehetségekért Díj”,
a „MTT Elismerő Oklevele”) odaítéléséről, e
kitüntetések átadására a MTT szeptemberi Országos Konferenciáján kerül sor. Itt hívom fel a
ﬁgyelmet, hogy még mindig több tagunk van,
aki nem küldte vissza az adatfrissítő lapot, ezúton is kérjük, hogy tegyék ezt meg mielőbb,
elősegítve ezzel az Elnökség szervező munkájának eddiginél nagyobb hatékonyságát. Az
adatfrissítő nyomtatványt kiküldtük decemberben a Tehetség folyóirat 2019. 3-4. számával
együtt, s a MTT - Honlapon (www.mateh.hu)
most is elérhető a Főoldalon. Ezúton is kérem
Tagtársainkat, hogy aki még nem ﬁzette be a
2020. évi tagdíjat, átutalással oldja ezt meg
a Magyar Tehetséggondozó Társaság következő számlaszámára: 10102086-1498880200000008 (Budapest Bank). Éves tagsági díjak
a következők: rendes tag: 2000.- Ft, nyugdíjas,
diák tag: 1000.- Ft, Intézményi tagság: 3000.Ft A tagsági díj összességében jelentős hozzájárulás a Társaság költségvetéséhez, s amint
az közismert, a tagdíj beﬁzetése egyben azt is
jelenti, hogy az illető térítésmentesen kapja a
MTT Tehetség folyóiratának évi négy számát.
Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a Magyar Tehetséggondozó Társaság javára ajánlották fel az SZJA 1%-át!
2020. június 6.
Dr. Balogh László
elnök
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Születésnapot ünnepel a hazai tehetséggondozás
20 éves az Arany János Tehetséggondozó Program
Dr. Polonkai Mária
„Az élet tartalmát a nagyfeszültség,
az alkotás pillanatai jelentik,
nem pedig a létezés kalendáriumi időszaka.”
(Márai Sándor)
Kevés tehetséggondozó programról mondható el, hogy megélte a 20.
születésnapját. Ezek közé tartozik
az Arany János Tehetséggondozó
Program (továbbiakban: AJTP). A
visszatekintésnél a legérdekesebb talán az, hogyan jött létre a
program, milyen „harcot” vívott az általa kitűzött célok megvalósításáért, milyen eredményeket ért el az elmúlt esztendőkben.
Hogyan is kezdődött? 1999-ben Andrásfalvy Bertalan, az
Antall-kormány művelődési minisztere egy Magyar Nemzet-beli cikkben felhívta a ﬁgyelmet arra, hogy a hazai felsőoktatási intézményekben nagyon alacsony a kistelepülésekről érkező ﬁatalok száma. A miniszter úr elemezve a helyzetet, arra a
következtetésre jutott, hogy a kistelepülésekről tovább tanulni
akaró ﬁatalok számán változtatni szükséges. Pokorni Zoltán
miniszter úr, az általa vezetett oktatási minisztériumban az államtitkárok bevonásával megalkotta azt az alapkoncepciót, ami
nem jelentős engedmények adását helyezte előtérbe, hanem
egy olyan gimnáziumi vagy szakközépiskolai képzést, ahová,
ha bekerülnek a kistelepüléseken általános iskolába járt tanulók, anyanyelvi, idegen nyelvi, számítógépes kommunikációs
képességük fejlődik, nő az esélyük a tanulásra, így a fejlesztés
hatására tehetségük kibontakozhatnak és jelentősen nő az esélyük a továbbtanulásra.
A minisztériumban döntés született az AJTP kidolgozásáról,
megfogalmazódott az, hogy legyen ez egy tehetséggondozó
„modell”, amely nemcsak a kognitív képességek fejlesztésére
helyezi a hangsúlyt, hanem a kistérségi hátrányok csökkentésére, a tanulók motiválására, az alulteljesítő tehetségígéretek
hatékony fejlesztésére, a komplex tehetségfejlesztésre.
Egy tehetséggondozó program kidolgozásánál elsőként felvetődik az a kérdés, hogyan történjen a tanulók beválogatása
a programba. Hazánkban, ebben az időben többféleképpen lehetett bejutni a tanulóknak középiskolába, felvételivel, vagy
anélkül. A döntéshozók az AJTP alapkoncepciójában megfogalmazták, hogy a kiválasztás, a tehetségazonosítás ne „tesztekkel”, ne felvételi vizsgával történjen, hanem „ajánlással”.
Az 5000 lakos alatti kistelepülésen általános iskolába járó
tanulót az őt tanító pedagógus ajánlja a lakóhelyéhez közeli
AJTP iskolájába. A felvételnek ez a formája egy kissé szokatlan volt abban az időben, de a program célkitűzései között
több, a közoktatásban addig ki nem próbált elem is volt. Egyik
ilyen, hogy a pedagógus válassza ki azokat a tanulókat, akiket „éles eszűeknek” tart, nem feltétlenül kitűnő tanulók, de
megvan bennük a lehetőség, hogy megfelelő környezetbe ke-

rülve, adottságaik, készségeik, részképességeik, motivációjuk,
érdeklődésük alapján öt év alatt képesek lesznek teljesíteni a
követelményeket, akaraterejükkel, tanulás iránti szeretetükkel,
komplex személyiségfejlődésükkel helyük lesz az AJTP-ben,
eljutnak a felsőoktatási intézményekbe továbbtanulni, szakképesítést szerezni. Az ajánlással történő felvétel azt is feltételezte, hogy az általános iskolában tanító pedagógusok észre
veszik az órákon, a szabadidős foglalkozásokon, a kirándulásokon, a sport versenyeken azokat a tanulókat, akiknek jó ötleteik vannak a probléma megoldására, a környezetükben sokféle
jelenséget észre vesznek, érdeklődnek a körülöttük tapasztalt
változások okai iránt, stb. Az általános iskolai tanárok döntő
többsége megértette ezt a szemléletbeli különbséget és legtöbb
esetben olyan tanulókat ajánlottak a programba, akik motiváltak voltak, „tanulni akartak”.
A kistelepülésekről érkező általános iskolás tanulók és iskoláik is hátrányosabb helyzetűek voltak, mint a kisvárosi, vagy
nagyobb városi tanulók és iskolák. A hátrányok különbözőek
voltak, pl. eredtek a családok anyagi helyzetéből, szűkösebb
életkörülményeikből,a tanulók otthon és az iskolában hátrányos helyzetben tanultak, szocializálódtak, művelődtek. Az
iskolai foglakozásokon kívül kevesebb programot tudott nekik
nyújtani az intézmény, a település, az interperszonális kapcsolataik is szűkösebbek voltak. A célok megfogalmazásában
azonnal felvetődött a kérdés, hogy az AJTP hátránykompenzáló vagy tehetséggondozó. A közvéleményt is foglalkoztatta ez,
de nem sokkal később igazolást nyert, hogy mindkettő, mert le
kellett a tanulóknak küzdeni a középiskolában a hátrányokat,
hogy ki tudjon a tehetségük bontakozni.
Az alapkoncepció fontos része volt annak a meghatározása,
hogy a programba ajánlott tanulók hátránykompenzációja, fejlesztése, tehetséggondozása, milyen középiskolába történjen.
A választás az országból pályázó intézmények közül, minden
megyéből egy-két legjobb középiskolára esett, vele közös igazgatás alatt működő vagy a városban lévő kollégiummal együtt.
Pokorni Zoltán oktatási miniszter a program felügyeletével
Környei László közoktatási helyettes államtitkárt bízta meg, a
program kidolgozására Kecskés Évát, Kiss Pétert, az Oktatási
Minisztérium munkatársait, dr. Polonkai Máriát, a Magyar Tehetséggondozó Társaság akkori titkárát, és dr. Simon Istvánt, a
Kollégiumi Szövetség akkori elnökét kérte fel.
Kecskés Éva és Kiss Péter a minisztériumban az AJTP programkoordinátorai lettek, a négy fős team, csatlakozva hozzájuk
a 23 intézmény és kollégium vezetői, hozzákezdtek a program
kidolgozásához. A programkoordinátorok a tervezés, a programkidolgozás után nagyon gyors, pontos szervező munkát
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végeztek, mert igen rövididő állt a rendelkezésükre. 1999 szeptemberétől 2000 tavaszáig elkészült az öt éves AJTP. A 9. előkészítő év tartalmának összefoglalása, a belőle készülttanterv,
valamint a magyar közoktatásban addig tantárgyasítva nem
létező tanulásmódszertan és önismereti program, mely Arany
János-i blokk-ként jelent meg a tantervben és végig kísérte a
tanulókat a középiskolai tanulmányaik alatt.
Hogy miért lehetett ezt a programot egy év alatt kidolgozni
és 2000 szeptemberében bevezetni? Húsz év eltelte után Pokorni Zoltán,volt oktatási miniszter a következőképpen foglalta
össze: „A program kidolgozóinál fontos volt az irántuk megnyilvánuló bizalom, rájuk bíztuk, hogy mit kell csinálni, ők találták ki a programot. Az autonómia, a szabadság egy nagyon
nagy csáberő, tehát, hogy te teremthetsz valamit, létrehozhatsz
valamit és úgy lesz ahogy te akarod. (Arany János Tehetséggondozó Program kisﬁlm-1.rész, YouTube)
A bizalommal, a szabadsággal, az autonómiával a kidolgozók vállára került az óriási teher. Természetesen volt félelem és
felmerültek kérdések, hogy időszerű-e a program, hogy van-e
szükség erre a programra, meg lehet-e csinálni, el lehet-e érni a
kitűzött célokat? A félelem csak rövid ideig tartott, mert programot kidolgozók hittek abban, hogy a szakmai muníció adja
az időszerűséget, a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai
már akkor 10 éve intenzíven foglalkoztak a tehetséggondozás
elméletével és gyakorlatával, a tehetséggondozás tartalmával,
módszereivel,a pedagógusok tehetséggondozásra történő felkészítésével. A pályázatot elnyert intézmények vezetői, pedagógusai felkészülve a feladat megoldására, alkalmasak voltak a
koncepcióban kidolgozottak megvalósítására.
Az elmúlt 20 év a program megvalósulása szempontjából
nem volt könnyű időszak, de szép volt. Az első öt év azért volt
nehéz, mert nem volt kitaposott út és támadások is érték a programot, ezért óvni kellett. A kidolgozás után lépésről lépésre ha-
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ladt a megvalósítás, sok volt a mérés és a mérési eredmények
ismeretében módosítás, korrigálás, így javult a program, pontról pontra. Az első érettségi vizsga után jöttek az eredmények,
az intézmények a tanulókkal és a tanárokkal együtt szárnyaltak,
a szülők boldogok voltak, kezdett kialakulni a nagy „aranyos
csapat”. A tanulók vitték haza a kistelepülésekre a program, az
iskola, a saját eredményeik hírét és invitálták a kisebb tanulókat, hogy jelentkezzenek a programba.
Húsz év elteltével dr. Szabó Zoltán a Bonyhádi Petőﬁ Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium első AJTP-s osztályának egyik tanulója a következőképpen foglalta össze az intézményben töltött éveket:” nekem nagyon nagy jelentősége volt
az életemben az iskolának és a kollégiumnak, én azt éreztem,
nagyon-nagyon jó közösség a mi osztályunk, otthon éreztem
magam ebben a közösségben és olyan büszke voltam arra, hogy
mindig el tudtam mondani, hogy mi összetartozunk.” (Arany
János Tehetséggondozó Program kisﬁlm-3.rész, YouTube)
Sikerként könyvelheti el a program az esélyteremtésen túl a
tartalmakkal, a módszereivel, a gyermekszeretetével, a közösségi neveléssel, a személyiségfejlesztéssel megtermékenyítette
a hazai közoktatást/köznevelést.
Hogy mit adott az Arany János Tehetséggondozó Program
a tanulóknak öt év alatt, azt Andrásfalvy Bertalan, az ötletadó
miniszter a következőképpen fogalmazta meg; „A valahová
tartozás érzését emberi kapcsolatnak, vagy szeretetnek lehet
nevezni és azt is, mint a kultúra minden részét, tanulni kell!”
(Arany János Tehetséggondozó Program kisﬁlm-1.rész, YouTube)
A szerző
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke,
a Matehetsz és a Magyar Tehetséggondozó
Társaság alelnöke

A tehetség színre lép
„Amikor nehéz idők járnak, vagy ha a helyzet válságosra fordul, a hadseregek a legjobb tisztjeiket vetik be,
a sportcsapatok a legjobb játékosokat küldik a pályára,
az üzleti élet és az ipar a legtehetségesebb vezetőit mozgósítja.
Ilyenkor értékelik igazán a tehetséget. Mind bonyolultabbá váló világunkban egyre inkább függünk a technikától, a kreatív erőfeszítésektől, és mint nemzetek
– egymástól. Egyre inkább rá vagyunk utalva azokra az
értelmes és kreatív emberekre, vezetőkre, akik képesek
a technikát továbbfejleszteni, képesek újat kitalálni, és
akik átfogó szemlélettel, nemzetek feletti szempontokat
is érvényesítő felfogással rendelkeznek. Szükségünk van
rájuk, szükségünk van a tehetségesekre.
…Az oktatási rendszerben két olyan csoportot is találunk, amelyek a többivel összehasonlítva messze a
legrosszabb helyzetben vannak: a tehetségesek és az
akadályozottak (fogyatékosok). Az összes gyermek igényének kielégítését a zászlóra tűző oktatás valójában a
kettő között álló derékhadnak kedvez, a kivételesek pe-

dig szenvednek. Érzékletesen írja le a helyzetet James J.
Gallagher (1):
Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban,
hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia.
Tragédia neki és a családjának. De ha a tehetséges gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia.”
Forrás: Dr. Tóth László (szerkesztette és fordította): A
tehetségfejlesztés kis enciklopédiája, Pedellus Kiadó, 2003.
(1)James J. Gallagher (1926-2014) amerikai pszichológia professzor, egyetemi tanár nemzetközileg elismert
szaktekintélye volt. Szakterülete a különleges nevelési
igényű gyermekek (tehetségesek, fogyatékosok) fejlesztése, egyénre szabott nevelése-oktatása. Oktatási államtitkár-helyettesként sokat tett a különleges bánásmódot
igénylő gyermekek helyzetének szövetségi szintű rendezéséért. Az USA-ban egyéb tudományos és társadalmi
megbízatása mellett elnöke volt a Kivételes Gyermekek
Védelmére Alakult Tanácsnak, a Tehetségvédő Társaságnak, illetve a Tehetség Világtanácsnak.
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Az Arany János Tehetséggondozó Programról
Tóth Tamás
Az Arany János Tehetséggondozó Programról – két évtizedes
története alatt – számos tanulmány, beszámoló, szakdolgozat,
riport és újságcikk készült. Ezek az írott alkotások – a program iránti érdeklődés megnyilvánulásaként – a tartalmi elemek
és módszertani eszközök ismertetésén túl, igyekeztek megvizsgálni a beválogatás hatékonyságát, a tanulókkal folytatott
hátránykompenzáció és tehetségfejlesztő munka eredményességét, a programelemek megvalósításának szükségességét, a
programban résztvevők elégedettségét, sőt még a költségvetési
többletkiadások költség-hasznosságát is.
Viszonylag kevés szó esett azonban a program önszerveződésének
történetéről, azon saját szervezeteinek a tevékenységéről, amelyek
szerepe döntő volt abban, hogy az
AJTP a magyar tehetséggondozás 21. századi történetének egyik
meghatározó elemévé vált. Jelen
írásomban, ezen hiány pótlásaként,
mutatom be a program Szakmai Tanácsadó Testületének (továbbiakban
SZTT) és az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete (továbbiakban
AJTPIE) működését.
Az Arany János Tehetséggondozó Program
Intézményeinek Egyesülete
Az Arany János Tehetséggondozó Program ötletgazdái, megvalósításának kidolgozói, végrehajtásának szakmai felelősei és
alapító intézményei - a program önfejlesztő jellegében és hoszszú távú eredményességében bízva - kezdettől fogva szükségesnek tartották egy olyan egyesület létrehozását, amely civil
szerveződésként segíti a program működését. Így alakult meg
– már a program elindulásának első évében – 2000. október
31-én, az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete. A jogi előzmény nélkül létrejövő, szervezetet,
2001. február 8-án vette nyilvántartásba a bíróság. Az egyesületet az AJTP-ban közreműködő 39 középfokú oktatási intézmény és kollégium hozta létre azzal a céllal, hogy segítse
a program szakmai fejlesztését, lássa el a program működésével kapcsolatos egyeztetési és szervezési feladatokat, valamint
biztosítsa annak szakmai érdekképviseletet. Ennek értelmében
az egyesület vállalta és a mai napig vállalja, a AJTP szakmai
rendezvényeinek, továbbképzéseinek és konferenciának szervezését; a szakmai munkaközösségek működtetését; a hátránykompenzációs tehetségfejlesztéshez szükséges módszertani
segítségnyújtás biztosítását; valamint a hazai és nemzetközi
kapcsolatok kialakítását, fejlesztését.
Az egyesület – a megalakulása óta eltelt közel húsz esztendő
alatt – a program célkitűzéseinek megvalósítását elősegítő elképzelések eredményes képviselete mellett, az AJTP SZTT-vel
együtt, rendszeresen részt vesz a programhoz köthető konferenciák, rendezvények és továbbképzések tartalmának kidolgo-

zásában és szervezésében. Anyagi lehetőségeinek ﬁgyelembevételével, különböző kiadványok megjelentetésével törekszik a
program értékeinek (pl.: Aranyrögök I., II., III., Arany-könyv)
és a tehetséggondozással kapcsolatos szakmai-módszertani
(pl.: Varázsszem, Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához, Projektkönyv – Tehetséggondozó projektek készítése és használata) ismereteknek az
átadására.
Közhasznú szervezetként, fontosnak tartja olyan további
feladatok elvégzését is, mint a tudományos tevékenység és
kutatás; nevelés-oktatás, képességfejlesztés, ismeretszerzés;
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; kulturális és sporttevékenységek szervezése.
Ezen célkitűzéseinek megvalósítása érdekében bekapcsolódott
számos szakmai szervezetek (pl. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, Magyar
Tehetséggondozó Társaság) munkájába is, országos rendezvényeik cselekvő szereplőjeként.
Az egyesült éves közgyűlését, a program – évről-évre megrendezésre kerülő – tavaszi, szakmai konferenciáján tartja. Elnökségét, tisztségviselőit és Felügyelő Bizottságának tagjait,
háromévente, a programban résztvevő intézmények képviselői
– általában intézményvezetői – választják meg. Az elnökség
munkájában – az intézményvezetők képviselői mellett – az
iskolák programfelelősei és a kollégiumok programgazdái is
képviseltetik magukat.
A Szakmai Tanácsadó Testület
A SZTT létrehozásának gondolatát, a program működése
során összegyűjtött tapasztalatok, és a Programiroda szakmai
tevékenységét segítő törekvés alapozta meg. A testület hasznosságának és munkájának jelentőségét, a programot felügyelő
szakminisztérium is felismerte, majd miniszteri közlemény formájában, meg is erősítette. Célkitűzéseit, működésének alapelveit az akkori Programiroda képviselőjével együtt az iskolák
és kollégiumok igazgatói dolgozták ki. Ennek köszönhetően
készült el az SZTT ügyrendje, melyben tevékenységének alapvető céljaként a program szakmai támogatását és fejlesztését,
önfejlesztő jellegének erősítését, szakmai autonómiájának biztosítását, valamint a program szakmai fejlesztése érdekében
megfogalmazott vélemények, ötletek visszacsatolások begyűjtését, határozta meg. Az ügyrend rögzítette a testület feladatait
is, melyek közül a legfontosabbak a következők:
A program szakmai fejlesztésének koordinációja az elkészült
elemzések, kutatások, egyéb szakmai dokumentumok (beszámolók összegzése, konferenciák produktumai,monitoring
összesítés stb.) alapján. A felvételi eljárásrenddel kapcsolatos
ajánlások és döntések meghozatala (felvételi tesztek értékelése). A szakmai programok, konferenciák (különös tekintettel a
tanévnyitóra és a tehetséggondozó konferenciára) tematizálása.
Az igazgatói munkaközösség döntéseinek végrehajtása, illetve
az igazgatói munkaközösség által átruházott döntések meghozatala (pl. a tanévnyitó értekezletek helyszíne, előadók meghívása stb.). Jó gyakorlatok összegyűjtésével és bemutatásával kap-
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csolatos szakmai koordináció, a program disszeminációjának és
kommunikációjának nyomon követése és szakmai tanácsokkal
történő segítése. A kiválasztási eljárás szakmai hátterének megteremtése és a rendszeres mérések elemzése, összehangolása.
Fontos feladatává vált továbbá a testületnek az is, hogy kiépítse és biztosítsa a folyamatos kapcsolattartást az oktatásért
felelős minisztériummal, és azzal a háttérintézménnyel (Oktatás Kutató és Fejlesztő Intézet) is, amelyhez a programiroda,
majd annak megszűnése után a programirányítása, és felügyelete tartozott. E kapcsolattartási feladat jelenleg az Emberi Erőforrások Minisztériumával élő, hiszen az AJTP-mal kapcsolatos
ügyek intézését a Köznevelésért Felelős Államtitkárság végzi.
Természetesen az SZTT sokrétű feladatainak megvalósítása
során – az igazgatói munkaközösség felhatalmazásával és jóváhagyásával – „csak” szakmai ajánlásokat fogalmazhat meg
a minisztérium és a programban résztvevő intézmények felé.
Összetételének kialakítását, tagjainak megválasztását, és
megbízatásuk határidejét az AJTPIE-hez hasonló elvek határozzák meg, annyi kiegészítéssel, hogy a testületnek automatikusan tagja az Arany János Tehetségsegítő Tanács delegáltja,
és az egyesület elnöke.
Összegzés
Az Arany János Tehetséggondozó Program történetét, eredményes működésének sikerei mellett, gyakran jellemezték ne-
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héz pillanatok, válaszutak keresése. Abban, hogy ezen helyzetek, problémák megoldásában sikerült a helyes, vagy az adott
körülmények között legcélravezetőbb válaszokat megtalálni,
nagy szerepe volt, az intézmények és a program iránt elhívatott
szakemberek kollektív bölcsessége által megszületett javaslatok, koordinálását vállaló szervezetek hatékony működésének.
Természetesen nem mindig sikerült a legoptimálisabb elképzeléseket megvalósítani, s gyakran össze is mosódtak a két szervezet tevékenységének határai, de a kitartó, és következetes –
szakmai érvekkel alátámasztott – működésüknek köszönhetően
sikerült, a program eredeti célkitűzéseit megőrizni, tartalmi-,
módszertani elemeit, a változó társadalmi környezet igényeihez, a modern pedagógiai elvárásokhoz, és a tehetséggondozás
új irányvonalaihoz igazítani.
Éppen ezért a program valamennyi résztvevőjének munkáját
elismerve, illik köszönetet mondani azoknak, akik e két szervezet működésében a legtevékenyebb szerepet vállalták: Dr.
Polonkai Mária, Veres Pál, Bíró Gábor, Brahmi Ilona, Dusicza
Erika, Gál Béla, Gálovics Edit, Horváth Péter, Nagy Kálmán,
Ónodi Szabolcs, Oroszné Kupi Terézia, Ringhofer Ervin, Sipos
Imre, Dr. Szolcsányi Jánosné.
Kisvárda, 2020. június 4.
A szerző
az Arany János Tehetséggondozó Program
Intézményeinek Egyesülete elnöke

Pszichológiai szótár
Belátásos tanulás
(insightful learning;
learning by insight)

Próba-szerencse tanulás
(trial and error learning,
learning by trial and error)

Köhler (1) meghatározása szerint eleinte össze nem függő környezeti benyomások közötti kapcsolatoknak a gondolkodással analóg folyamatok útján történő elsajátítása,
ezeknek előzetes kipróbálás és gyakorlás nélküli átültetése célirányos tevékenységekbe, és e tudásnak azonos vagy
hasonló helyzetekben történő ismételt alkalmazása.
Mindezek a megállapítások a csimpánzokkal végzett
kísérleteken alapulnak. Az állat pl. szanaszét heverő,
egymásba helyezett bambuszbotokat lát, egy áthághatatlan rács mögött pedig banánokat. A banán megszerzésére tett sikertelen kísérletek után rövid szünetet tart, majd
némi „gondolkodást” követően az előzetesen egymásba
helyezett bambuszbotok segítségével próbál hozzájutni
a banánhoz. Köhler feltételezése szerint a helyzetre vonatkoztatott egyedi benyomások egy céleszköz-relációba
szerveződnek. Ellentéte: próba-szerencse tanulás.

(1)Thorndike által bevezetett fogalom; valamely célkitűzés elérésére bizonyos tevékenységekkel végzett sikeres
vs. sikertelen törekvések következménye. Ha egy macskát olyan lécketrecbe zárunk, amelynek ajtaja egy emelőszerkezet segítségével kinyitható, az állat kezdetben felkapaszkodás, ugrás vagy kaparászás útján próbál kijutni.
Ha azonban az állat egyszer már megérintette az emelőt,
és így kinyitotta az ajtót, akkor ugyanabban vagy egy hasonló ketrecben végzett később kísérletek során más viselkedésmódok messzemenően elmaradnak, az újak pedig
előtérbe kerülnek. Az állat a hatás következtében tanult
(eﬀektus törvénye). A belátásos tanulástól eltérően az ismeretszerzés ebben az esetben próbálkozás és manipuláció útján történik.
(1)Edward Lee Thorndike (1874-1949) amerikai pszichológia professzor, a modern tanuláselmélet megalapozója, az összehasonlító pszichológia amerikai előfutára.
Az állatok viselkedésének vizsgálatával, majd humán kísérletekkel foglalkozott. Kidolgozta a máig sokat idézett
több faktoros intelligencia elméletet. Termékeny alkotó
volt, főleg a neveléslélektanban alkotott jelentőset. Az
Amerikai Pszichológiai Társaság elnöke volt, s tagja lett
a Nemzeti Tudományos Akadémiának.

(1)Wolfgang Köhler. (1887-1967) észtországi születésű
német pszichológia professzor, az alaklélektani irányzat
egyik kidolgozója. A Majmok mentalítása címmel 1917ben megjelent könyvében a belátásos tanulással kapcsolatos, csimpánzokkal folytatott kísérleteit összegezte.1935-ben az USA-ba emigrált, ahol később a Pszichológiai Szövetség elnöke lett.

Forrás: Werner D. Fröhlich: Pszichológiai szótár, Springer, 1996.
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Tehetségprogrammal a világ körül
Czók Brigitta
„Az ajándék szabad utat készít az embernek, és a hatalmasok színe elé viszi őt.”
(Példabeszédek 18,16)
Grandiózus felütés, tartalmas
évek, minőségi és mély beszélgetések, hálás szív. Igazán gazdag
vagyok, ha már azon kell gondolkodnom, vajon mit emelek ki abból
a sok izgalmas élményből, amelyet
megélhettem, amióta a Bodrogparti városból elballagtam. Egy
határ menti kis faluból indulva,
Sárospatak igazán nagyvárosnak
tűnt; ahol szövögettem a másoknak
bolondos és elérhetetlennek tűnő terveim, miközben a magánénekórámra készülve dudorásztam a várkertben az Arirangot
magyarul. Később a többmilliós ebédszünetre igyekező tömeg
elől menekülve, a kedvenc hagyományos teaházamban elégedetten nevettem fel és meséltem a koreai barátaimnak a kezdetekről.
Aztán hirtelen csend lett, és az Arirang dallamai újra felcsendültek, csak most már koreaiul, amit mindenki tapsolva énekelt, én pedig megdöbbenve álltam. Micsoda kontraszt, ugyanaz a dallam mennyiszer végigkísérte az utamat!
Az alma materem, az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium, az ötéves Arany János Tehetséggondozó Programnak kiváló helyet adott, nagyszerű tanároktól tanulhattam. Többször
érvényesült az életemben, hogy nem mindig a leghíresebbnek
véltintézmények teszik az embert sikeressé, hanem az iskola
berkeiben élő, partnerségen, kölcsönös tiszteleten alapuló közösség. Nehezen tudom ezáltal megkülönböztetni, de nem is
szeretném, hogy a program vagy a tanárok segítségével jutottam el idáig, hiszen a kettő kombinációjával próbálhattam ki
megannyi lehetőséget, és ennek hatására a legnívósabb egyetemeken bontakozhattam tovább. Másrészt Sárospatak, mint a
reformáció egyik fellegvára a keresztény hitéletem fejlődését is
magába foglalta, irányvonalakat adott az életemnek, és alázatra
tanított a sikerek megélésekor.
Többet kaptam puszta képzésnél, bár tizenévesként igencsak nehezen viseltem a kötöttségeket és merev időbeosztást.
Ellenben megtanultam minden adódó lehetőséget kihasználni,
szabadnak lenni akkor is, amikor mindennap a határaimat feszegették a különböző elvárások,és élvezni minden egyes szabadon töltött percet. Teljes embernek éreztem és érzem magam
ma is.
Az alapszakot a Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékén
kezdtem el, és ekkor vettem észre, milyen mély alapelveket
kaptam, hogy minőségi életet éljek; illetve erőt, bölcsességet, hogy szabadon dönthessek. A debreceni campuson töltött
évek mai napig meghatározóak, hiszen itt próbáltatott ki, mit
tanultam meg a tehetségprogram során. Mindebben egyensúlyban volt a szórakozás (táncházakat, ﬁlmklubokat, szakesteket
szerveztem), a másokra való odaﬁgyelés (hátrányos helyzetű

és külföldi hallgatókat mentoráltam) és a szakmai fejlődés
(kutatásokban vettem részt, hallgatóként szemináriumokat tartottam), amelyet a diplomaosztón a Bölcsészettudományi Kar
hallgatói elismerő oklevéllel honorált.
Innen nem tanultam azonnal tovább, 2011-ben csatlakoztam
egy nemzetközi diákszervezethez, amelynek keretében Indiába kerültem önkéntesnek, ami a hitéletem egyik próbája volt,
alázatra tanított. Az eredeti cél az volt, hogy egyfajta hallgatói
nagykövetként a magyar és európai kultúráról tartsak különböző előadásokat a helyi egyetemen, azonban a kitörő polgárháború átírta a szabályokat, és a túlélés érdekében a nyomortelepen egy árvaházban angolt tanítottam az „érinthetetlen”
kasztbeli gyerekeknek. Közel két hónap blokád után csodával
határos módon épségben megmenekültem, miután 27 órát vonatoztam Új-Delhiig egy menekültekkel zsúfolt helyi vonaton,
majd tevegeltem a Himalájáig, hogy a londoni repülőgéppel
hazajöhessek. Látszólag egyedül voltam, fénymásolt iratokkal,
kurtában vártam a gépet (ugyanis minden iratomat elvették és
az egy bőröndnyi ingóságaim többségét eladtam), viszont a
legboldogabb és legszabadabb napjaimat éltem. Megtanultam
elengedni és értékelni a dolgokat, és feltétel nélkül szeretni másokat, amelyet évek óta kamatoztatok a hazatértem óta.
Talán már ezekből következett, hogy kulturális antropológia
szakon folytattam tovább tanulmányaimat az ELTE Társadalomtudományi Karán, hiszen a magyar kultúra és hagyományok megismerése után, más népek, főként az ázsiai társadalmak és a vallás területén szerettem volna kutatásokat végezni.
Budapest elképesztően színes és élénk város, és a tanszéken
igazi műhelymunka folyt. Értékes és kíváncsi szaktársakkal,
kutatókkal ismerkedtem meg, akikkel különböző közösségekben végzett munkáikról, megﬁgyeléseikről vitatkoztunk. Ekkor
kezdtem meg a budapesti koreai közösségek kutatását, akiktől
a nyelvet is megtanultam, a Magyar Protestáns Szakkollégium
tagja voltam, és az Artemisszió Alapítvánnyal interkulturális és
menekültügyi képzéseken vettem részt. Továbbra is folytattam
a külföldi hallgatók és hátrányos helyzetű ﬁatalok mentorálását,
több városban életvezetési tanácsadást tartottam és különböző
missziókban segítettem (egyetemi diákkörök, cigánymisszió,
dicsőítő táborok, nemzetközi szolgálatok).
Nagyon megtetszett és megszerettem az egyetemi kutatói
életet, annak ellenére, hogy nehéz volt megértetni az emberekkel, pontosan mit is csinálok, hiszen a munkámnak sokszor
több év után van „haszna”. Mivel itthon nincs antropológiai
doktori iskola, és nem akartam emiatt elmenni Magyarországról, szerettem volna gyakorlati módon, az oktatási ágazatban
hasznosítani a tudásomat. Ezért Egerben kezdtem meg a neveléstudományi doktori képzést Falus Iván pedagóguskutatási munkacsoportjában. Eleinte nagyon nehezen fogadtak be
(egyetlen nem tanárszakos hallgató voltam), feladatom volt öt
év pedagógiai szakos ismereteinek a pótlása, összefüggéseket
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kellett keresnem az interdiszciplináris terület miatt. Ezáltal
foglalkoztam japán módszertan hazai adaptációival (tanóra- és
tanuláskutatás), tanári nézetvizsgálatokkal, kelet-ázsiai oktatási rendszerekkel, tanárképzési fejlesztési tervekkel és nemzetközi iskolakutatásokkal. Tanulmányaim alatt – és azóta is –
több rangos nemzetközi konferencián is részt vehettem (ECER
Európai Oktatáskutatási Társaság ösztöndíjasa voltam), illetve
elnyertem különböző ösztöndíjakat. Emellett hobbiként koreaiul tanítottam, és kínaiul, japánul tanultam, valamint készültem
az ázsiai kutatóutamra.
Doktorjelöltként több országos tanárképzés-fejlesztési projektben dolgoztam, ezekben segítségemre volt a problémamegoldó-képességem, szakmai koordinátorként nemzetközi
tanulmányutakat szerveztem Törökországba, Szingapúrba,
Tajvanba és több európai országba. Érdekes volt, hogy olyan
kutatók mellett dolgoztam, akik az AJTP tehetségprogramot is
kidolgozták. Végül újra elnyertem az Új Nemzeti Kiválósági
Program ösztöndíját a legmagasabb kategóriában, amellyel a
Szöuli Nemzeti Egyetemre kaptam meghívás, vendégkutatóként a Koreai Társaság a Multikulturális Oktatásért (KAME)
kutatócsoportjába. Igazán megtisztelő volt, hogy előadhattam
azon a konferencián, ahol a koreai Oktatási Minisztérium Multikulturális Családokért felelős államtitkár asszonya is részt vett.
Sok bátorítással térhettem haza, így jelenleg, a disszertáció
írása mellett, a Tempus Közalapítvány nemzetközi alumni
munkatársa vagyok, ahol a Magyarországon tanult külföldi
hallgatók önkéntes alumni csoportját koordinálom.
Amikor ﬁatal emberekkel foglalkozunk, sose lehet tudni,
nem lehet mérni, mikor térül meg az a sok munka, idő, energia, amit beléjük fektettünk. A sikerek mellett keserves sírások,
veszteségek, betegségek és számos nehézség, akadály is kijutott, és feladás, elsodródás szélén álltam. Ilyenkor mégis sok

Vajon egyetlen személy se lehet egészséges, érett, ha
alacsony az intelligenciahányadosa? Az ilyen ítéletben
van igazság, ám veszélyeket is rejteget. Nem kétséges,
hogy az emlékezőtehetség, a szóbeli kifejezőkészség és
az általában vett problémamegoldó képesség bizonyos
szilárd minimuma szükséges. Ha valaki érett, az annyit
jelent, hogy ezekkel az alapvető intellektuális képességekkel rendelkezik. Az egyenlet azonban nem fordítható
meg. Rengeteg magas intelligenciájú emberből hiányzik
az az érzelmi egyensúly és intellektuális szervezettség,
amely az egészséges személyiség feltétele. Terman olyan
tehetséges gyermekek populációját tanulmányozta, akik
intelligencia tesztekben rendkívül magas pontszámokat
szereztek, olyan kiváló eredményt értek el, amely a szó
igazi értelmében, ezerből egyszer fordul elő. Nemcsak
intellektuális adottságaik voltak nagyszerűek, hanem a
csoport minden tagja egészséges, jó testalkatú és társadalmi, gazdasági vonatkozásban kedvező helyzetű volt.
Amikor azonban 25esztendő múltán újra megvizsgálták őket, kiderült, hogy a kudarcos személyiségszerveződés közöttük sem volt ritkább, mint az azonos életkorú
népesség egészében. Épp olyan gyakori volt az alkoholizmus vagy a pszichózis. találtak eseteket, amelyek ked-
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lélekemelő történet, egymásra találások jönnek az életemben,
mint amikor az egyik konferencián egy indiai ﬁatal akcentusa
annyira ismerős, majd közli, hogy ő az, akit megmentettünk
a háborúban, és angolul tanítottam. Vagy amikor Egerben az
egyik cukrászdába betérve ismerős arc az eladó, majd kiderül,
hogy ő az a drogos srác, akinek életvezetési tanácsadást tartottam. Nincsenek jelentéktelen pillanatok, jó így jelenben élni
a világban, bízni Abban, Aki az ajándékot adta. Azt mondják,
utamnak még nagyon az elején tartok, számos helyre várnak
vissza, sok terv van még a bakancslistán… Ám a mai napig
erős a kapcsolatom a zempléni szülőfalummal.
Az Arany János Tehetséggondozó Programnak az elmúlt húsz
év alatt számos megpróbáltatáson és létét igazoló sikerekben is
volt része. Ennek én is egy kicsi részese lehettem, és a hatásait
a mostani években kamatoztatom. A gimnáziumi évek alatt is
értékeltem, hogy a „bennmaradós hétvégéken” számos magyar
és külföldi helyre eljuthattam, miközben mindig másfajta képességeket fejlesztettek (sítáborok, nyelvi programok, színházi látogatások, énekversenyek, művészeti és hagyományőrző
műhelyek, tudományos estek). Emellett a kollégiumi évek alatt
megtanultam a hatékony időbeosztást, kreatív tervezést, emberekkel való együttműködést, és megtapasztalhattam a problémák megoldhatóságát. A tehetségprogram önmagában egy jó
keretet ad, a benne tanuló része az, hogy éljen a lehetőségekkel,
fejlessze magát teljességben.
Szeretem a konkrét dolgokat, a tiszta beszédet, és akik ismernek, tudják az én bosszantó kérdésem, ilyen helyzetekben
mindig az: Na, jó, rendben, de mit akarsz ezzel kezdeni?
A szerző
egykori AJTP-s diák, kulturális
antropológus és neveléstudományi doktorjelölt

vezőtlen alkalmazkodásra, néha az alkalmazkodás igen
súlyos hiányosságaira utaltak. Nem vitás: a bennük rejlő
korábbi ígéretet sokan sikerrel váltották be. Egészében
véve azonban arra a következtetésre kényszerülünk,
hogy a kivételesen fejlett intelligencia önmagában nem
garantálja az érettséget.
Forrás: Gordon W. Allport: A személyiség alakulása, Gondolat, 1980.

Gordon W. Allport (1897-1967), amerikai szociológus,
szociálpszichológus, a Harvard Egyetem professzora, az
USA Művészeti és Tudományos Akadémiájának tiszteletbeli tagja.
Terman L. M. (1877-1956) Amerikai pszichológus,
egyetemi professzor, az USA Pszichológiai Társaságának elnöke. Kutatási területe a tehetség, az intelligencia
volt. 1921-ben több száz tehetséges gyermek intelligencia
hányadosát határozta meg, s 35 éven át nyomon követte
helyzetüket. Megállapítása szerint a gyermekek beváltották a hozzájuk fűzött előzetes reményeket, helyt álltak az
életben. Hitt abban, hogy az intelligencia öröklődik. (Fia
szintén neves egyetemi tanár lett.)
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A művészet nemesít és gyógyít
A művészeti nevelés nagyon fontos a nehezen
tanuló gyermekek oktatásában
Ladányi Tóth Lajos
Ha mesei példával élünk, akkor
elmondható, hogy hetedhét országra szóló, remek kezdeményezés a
„Mindannyian mások vagyunk!”
elnevezésű Tehetségnap. A valóság
pedig az, hogy immár hét alkalommal aratott nagy tetszést az Első
Nyíregyházi Lions Club szervezésében rendezett program.
Ebben az évben is közel kétszáz
hátrányos helyzetű, sérült és ép ﬁatal töltött el egy tartalmas márciusi
délelőttöt a nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában.

A Tehetségnap szikrája Belus Erika fejéből pattant ki. A
rendkívül ügyes, tehetséges, fogyatékkal élő gyermekek az
Első Nyíregyházi Lions Club jótékonysági báljain többször is
felléptek – ez ihlette a gondolatot. Az ötletet tett követte: olyan
napot szerveztek, ahol együtt lehettek az épekkel. Mindannyiszor bebizonyosodott: nincsenek különbségek, ha a szorgalom
a tehetséggel párosul, nincs ép, nincs sérült, nincs fogyatékos,
hanem csak emberek vannak – akkor is, ha mindannyian mások
vagyunk.
Ennek a különleges napnak a célja az integráció elősegítése a drámapedagógia és művészetpedagógia módszereivel. A
tehetségek bemutatása, az érzékenyítés, a közös alkotói tevékenységek megvalósítása, az együttes élmény átélése. Ebben az
évben bővült a programunk tárháza az országszerte elismert
szakemberek előadásával. Az a megtiszteltetés ért, hogy e konferencián jómagam is beszélhettem tapasztalataimról, érzéseimről, jó gyakorlatokról, a művészeti nevelés fontosságáról
– jegyezte meg Fehértói Anett Petra, akinek 2018 szeptemberétől esélye nyílt a nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI intézményében
sajátos nevelési igényű tanulóknak táncos foglalkozást tartani.
Az ott tapasztalt szeretet, empátia, az egymás tisztelete, és elfogadása, az őszinte öröm, felbecsülhetetlen számára.

Dr. Chrabák László megnyitója

Dr. Fogarassy Csaba köszöntője

A csoport nevének választása önmagáért beszél, az az egyetlen beszédes szó lett a jeligéjük: „Egymásért” – Igazán szerencsésnek érzem magam, mert azt csinálhatom, amit szeretek.
Már gyermekként magával ragadott a néptánc, a tánc szeretete, és ez a mai napig tart. Az általános iskolai éveim alatt körvonalazódott bennem a cél: szeretnék komolyabban foglalkozni
a néptánccal. A Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium elvégzése után a következő célom a Magyar Táncművészeti Egyetem
volt. Akkor erősödött bennem a tudat, hogy pedagógus szeretnék lenni. Így teljesülni látszódott az a vágyam, hogy átadjam a
néptánc iránti szeretetem másoknak, és megmutassam az ebben
rejlő lehetőségeket – mondta Fehértói Anett Petra, aki három
éve, 2017 februárjában nagy lépésre szánta el magát. Felvették
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a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai
karának gyógypedagógus képzésére. Akkor tudatosult benne,
hogy milyen érték van a kezében.
– Ezzel az értékkel, kinccsel segíthetek, építhetek, maradandót alkothatok. Nem titkolt szándékom a néptáncot, mint eszközt alkalmazni fejlesztési célokra. A tánc mozgásterápiaként
nagyon elterjedt módszernek számít. A mozgás, a figyelem, a
koncentráció fejlesztése már csecsemőkorban fontos. A néptánc minden korosztálynak segítséget adhat a komplexitásával.
Például az ölbeli gyermekjátékok ősidők óta a gyermekek fejlesztésére szolgál. A különböző korosztályoknál olyan feladatokat alkalmazok, melyek segítenek a megkésett fejlődési rendellenességek fejlesztésében. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek életét szebbé lehet tenni
ezzel az eszközzel.
Az ember egyik legősibb kifejezési módja az alkotói tevékenység. A maga módján már az ősember is alkotott a barlangrajzaival, a kezdetleges eszközeivel, a hangszereivel. Az ókortól
él az az elképzelés, hogy a művészet nemesíti és gyógyítja az
embert, a lelket. A művészeteknek személyiségfejlesztő hatása
van. A művészetalapú készségfejlesztés során a konkrét képességeken és készségeken van a hangsúly, különösen a gyógypedagógiában és a kisgyermekes foglalkozásnál. Fontos a kreatív
és problémamegoldó képességek, a képzelet fejlesztése, illetve a konkrét tapasztalatszerzés is. Az integrációs tehetségnap
egyik alappillére a közösségépítés, hiszen a hangsúly a közös
cselekvésen, az együtt átélt élményeken, az interakción van.
A közösségépítésnek, a közösségformálásnak kiváló lehetőséget nyújt a zene és a tánc. Gondoljunk csak a táncházakra,
vagy a közös éneklésre, zenélésre. Számos kutatás és projekt
bizonyítja, hogy a művészeti módszerek a szociális kompetenciák és a kommunikáció fejlesztésében hatékonyak. A művészeti
tevékenységek erősítik a nonverbális kommunikációs csatornák
működését, ilyen a közös mozgás, tánc, a közös zenélés vagy a
közös képalkotás. A nehezen tanuló gyermekek oktatásában a
művészeti nevelésnek fontos szerepet kell játszania. A tanulók
erősen igénylik és viszonozzák a szeretetet. A zene, az ének, a
tánc minden körülmények között nagymértékben hat a tudatalattira, a szellemi és a lelki fejlődésre.
Azok a tanulók, akik nap, mint nap azzal szembesülnek, hogy
ők nem sikeresek a közismereti tantárgyak tanulásában, a művészeti területeken elért sikerekből meríthetnek erőt, magabiztosságot, pozitív énképet. A művészeti tevékenységekben az
együttlét, az együtt alkotás öröme új értelmet kap, kapaszkodót,
megnyugvást, biztonságot, kikapcsolódást nyújthat számukra.
A 7. „Mindannyian mások vagyunk!” Tehetségnap kezdetén a Lions-himnusz után Tamás Attila, a Vikár Sándor Zenei
Alapfokú Művészeti Iskola vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Demarcsek Zsuzsa, a Vásárhelyi László Alapfokú
Művészeti Iskola vezetője nyitotta meg a programot. Fellépett
a Biriben található Dankó Pista Gimnáziumot képviselő Terne
Cserhaja zenekar, utána Keys Mária, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének alkormányzója és dr. Balogh László, a
Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke kapott szót, akik
méltatták a rendezvény jelentőségét. Közös célok és lehetőségek a Nemzeti Tehetség Programban címmel Kormos Dénes, a
Kárpát-medencei Tehetségsegítő Tanácsok Kollégiumának el-

2020/2. szám

nöke tartott előadást. Kiss Kevin és Kiss Kornél, a nyíregyházi
Bárczi Gusztáv Általános Iskola növendékei zenés produkcióját követően Fehértói Anett Petra, a Lions-szekció vezetője
és Multné Dankó Ágnes, a Bárczi-iskola intézményvezetője
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal. Severa Ágnes, a
Nyíregyházi Egyetem vak hallgatója énekelt Hamu és gyémánt
címmel. Dr. Balogh László a pedagógus - szülő - gyermek hármas tehetséggondozásban betöltött szerepéről beszélt. Végezetül pedig dr. Tóth Márta főiskolai docens azt vázolta, hogyan
gondozzák a tehetségeket a Nyíregyházi Egyetemen.

A Tehetségkonferencián Makula Jázmin megható szavakkal beszélt az életcéljáról: Az életcél az, amikor kitűzöl magad
elé valamit, amit nagyon szeretnél elérni. Ezért tenni kell, és
soha nem szabad feladni! Mindennek van alapja, amire tudunk
építkezni. Ha nincs meg az alap, akkor hiába építkezünk, az
építmény alap nélkül előbb vagy utóbb összedől. Nem attól leszel sikeres, ha mindig talpon vagy, hanem ha többször is képes vagy felállni, és tovább menni. Kibírni mindent, és haladni,
haladni, haladni. Mert a győzelem a küzdelemből születik! A
tanulással mindenre képes az ember. Eközben jövünk rá, hogy
mik akarunk lenni, hogy mivel akarunk foglalkozni. Rátalálhatsz az elhivatottságodra, a tehetségedre, mint ahogy én is
rátaláltam a drámára.
A Vásárhelyi László alapfokú Művészeti Iskola színjáték
tanszakán tanultam, ott kezdődött a pályafutásom. A négy év
alatt nagyon sok versenyen vettem részt, egyénileg és csoportban is. Szép eredményeket értem el. Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, már tudtam, hogy én egész életemben ezt
akarom csinálni. Jelentkeztem a nagykállói Korányi Frigyes
Görögkatolikus Gimnázium drámatagozatára, ahová felvettek.
A dráma az életem, a színpad a szenvedélyem. Ezek nélkül el
sem tudnám képzelni az életemet. Egy drámás sosem tudja, hol
a határ, mindig túl szárnyal mindent, teljesen más, mint a többi,
és benne lakozik a színészi lélek. Én már tudom, hogy mi az
életcélom: színésznő akarok lenni!
A Tehetségkonferenciát a Magyar Tehetséggondozó Társaság és a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének képviselőinek tanácskozása zárta, amely a további együttműködési
lehetőségeket vizsgálta. A közelmúltban a tehetséggondozás
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területén együttműködési megállapodást írtak alá az Első Nyíregyházi Lions Club, a Nyíregyházi Egyetem és a Vásárhelyi
László Alapfokú Művészeti Iskola vezetői. Áprilisban terveztük a Lionc Clubok vezetőinek és a Magyar Tehetséggondozó
Társaság szekcióvezetőinek találkozását, de sajnos a vírushelyzet ezt már nem tette lehetővé. Bízunk a folytatásban, amint lehet találkozunk, és erősítjük a még ﬁatal Lions Szekció együtt-
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működését a Magyar Tehetséggondozó Társasággal. Addig is
várjuk mindazok jelentkezését, akik jószolgálati tevékenységet
végeznek, foglalkoznak a többszörösen különleges tehetségű
gyermekekkel, ﬁatalokkal, és szívesen vesznek részt a közös
munkában.
A szerző
újságíró; Első Nyíregyházi Lions Club

Fizikus, aki átrendezte a világot
„A tudomány, technológia nem old meg minden problémát, de tudomány és technológia nélkül semmiféle
problémát nem lehet megoldani!” Teller Ede (1908-2003)
magyar származású amerikai atomtudós mondta ezt, aki
Budapesten érettségizett és járt rövid ideig egyetemre.
Később németországi egyetemeken tanult kémiát, matematikát, majd ﬁzikát. A kvantummechanika egyik kidolgozójánál, Werner Heisenberg (1901-1976) Nobel-díjas
ﬁzika professzornál – aki később a német atombomba
előállításán is dolgozott a náci uralom idején - doktorált
1930-ban, majd négy év múlva a Zsidó Kimenekítő Tanács segítségével Angliába, majd az USA-ba telepedett
le. A George Washington Egyetemen kvantummechanikát tanított diákoknak és professzoraiknak. Részt vett az
amerikai atombomba létrehozásában, majd a hidrogénbomba atyjaként lett ismert és sokak által kritizált tudós.
Kijelentette, hogy a „hidrogénbomba legnagyobb érdeme, hogy nem kellett ledobni.” Kennedy elnöktől 1962-

ben átvette az Enrico Fermi-díjat; a 375 ezer dollárral
járó kitüntetést életre szóló tudományos eredményekért
adományozza az USA mindenkori elnöke. Megkapta a
legmagasabb amerikai elnöki kitüntetést, a Szabadság
Elnöki Medált is, 2003-ban, amit még Kennedy elnök
alapított 1963-ban. Csillagháborús tervének kivitelezését Ronald Reagan (1911-2004) amerikai elnök állami
feladattá tette, amivel hozzájárult a Szovjetunió gazdasági összeomlásához, s az európai szocialista országok
demokratikus átalakulásához. Teller Edének nem csak a
jelentős költségvetési fedezetet igénylő védelmi program
kidolgozásában játszott szerepe volt egyedülálló, hanem
abban is, hogy a szovjet elnökkel, Gorbacsovval folytatott tárgyalásokon erős nyomás alatt tartotta a már ingadozó Reagant, hogy tartson ki a program megvalósítása
mellett. Így is lett, s a következménye közismert.
(százdi)
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Digitális oktatás tapasztalatai az Európa 2000
Középiskolában a távoktatás ideje alatt
Kiss Károly
Másfél éve deklarálta iskolánk, hogy célunk átalakulni digitális iskolává. Ennek érdekében kollégáinkat képzésekkel
és tréningekkel készítettük fel az átalakulásra. Az 5-10. évfolyamon ettől az évtől kötelező volt a diákoknak laptopot,
tabletet használni, legkésőbb az első félév végére. Azért,
mert célunk az iskolai környezetben kialakított, kooperatív,
csoportmunkára fókuszáló, élményszerű pedagógia alkalmazása digitális környezetben. A speciális osztálytermek
és a digitális eszközök (laptop, nagyképernyős televízió,
korszerű wiﬁ-halózat) és a szoftverkörnyezet kijelölése
(Microsoft TEAMS, ONENOTE keretrendszer) mellett a
pedagógiai kultúra átadására is nagy hangsúlyt fektettünk
(az egyes szoftverek kezelése tanári és diák oldalról egyaránt. Már itt, a kezdetekben is láttuk, hogy az átalakulás nem
lehet túl gyors, mert a tanári ismeretek, a szoftverek összes
lehetőségének megismerése és gyakorlatba ültetése, s emellett a diákok képzése nem lehet túl gyors, mert az erőltetett
változás elveheti mindenki motivációját. Ezért igazgatónkkal, Papp Andrással, az egyesület digitális tagozatának vezetőjével egyetértve a mesterprogramom első három évét
szántuk az iskolai transzformáció beteljesítésére. És akkor
jött a koronavírus. A vírus okozta kényszerű teljes átállás
a digitális oktatásra a már nagyrészt felkészült iskolát érte
el. A korábbi tapasztalatok alapján meghoztunk fontos és jó
döntéseket, melyek közül kettőt emelnék ki: egyrészt úgy
döntöttünk, hogy a digitális térben is megtartjuk órarend
szerint az összes közismereti órát, így strukturáljuk diákjaink életét, másrészt kötelezővé tettük a TEAMS és Onenote
használatát, azaz minden tanár és diák azonos platformot
használt.
Minden évben értékeljük tanárainkat és az iskolai oktatást, s nem volt ez másként idén sem. Viszont 3 hónap digitális oktatás után kíváncsiak voltunk arra, hogy diákjaink és
szüleik is miként élték meg a digitális oktatást, ezért kérdőívvel mértük fel véleményüket. Iskolánkra nézve reprezentatív az eredmény, mert diákjaink több mint 80%-a kitöltötte
a kérdéseket és a szülők 45%-a is. (A tanév lezárásakor pedig a kollégák értékelését is elvégezzük, hogy teljes képet
kapjunk eredményeinkről.)
Az eredményekre jogosan lehetünk büszkék, külső értékelés szerint is hatalmas lépést tettünk és sikeresek lettünk,
iskolánkat a Microsoft Magyarország Showcase iskolai
rangra emelte Magyarországon. A belső értékelés szintén
ezt tükrözi, hogy jó úton jár iskolánk a teljes digitalizáció
irányában. Nézzük meg, mit mondanak a számok, érdemes
összevetni a diák és szülői értékelés adatsorát. Részletesebb
elemzés nagyobb terjedelmű összegzéshez vezetne és szeretnénk kiegészíteni egy országos mintán (kb. 5000 pedagógus tapasztalata) keresztül.
Nagy örömmel látjuk, hogy mind a szülők és a diákok a
digitális oktatással kapcsolatban adott összesítő értékelése
kimagasló, 80% feletti, a szülők esetében ez 89%-os.

Q9 A digitális oktatással kapcsolatban a következő értékelést adom:

Az iskola értékelése a digitális oktatással kapcsolatban egy 10-es skálán.

Ezzel jobb értékelést kaptunk, mintha a normál iskolát nézzük, mert ott hajszálnyival gyengébb eredményt 82%-ot adott
az iskola értékelésére a szülői közösség.
Az órarend fenntartását tekintve is mindkét fél értékelte, hogy segítettünk napirendet kialakítani a diákok számára.
89%-nyi szülő, 70%-nyi diák értékelte így a digitális oktatást.
Azaz megállapítható, hogy ha vannak eltérések a két érték között, akkor a szülők, akik felnőttként, sokszor mással is beszélve, vagy másik gyermekükkel kapcsolatos tapasztalatokat is
látva sokkal pozitívabbnak látták a munkamorál szempontjából
a digitális átállás okozta helyzetet, mint azok a diákok, akik
ebben a kérdésben sokszor gátló tényezőt, kényszert láttak.
(Megjegyzendő, hogy előfordulnak olyan diákok is, akik nem
elsősorban tanulni, hanem inkább szociális életet élni, társas
kapcsolatokat kialakítani szeretnének az iskolában, s nekik a
digitális oktatás okozta kényszerű otthonlét mást jelentett, mint
diákjaink többségének.)
Azt is látni lehetett a nyílt végű kérdések alapján, hogy diákjaink számára a legpozitívabb része a digitális oktatásnak
az, hogy nem kellett utazással időt tölteni és olyan emberekkel
együtt lenniük, akik nem szimpatikusak számukra. A szülők
esetén az önállóságra nevelés, a napirend kialakítása, a feladatok és a tanórák digitális megtartása is megjelent önálló kifejezésként. Az otthoni feladatvégzés és a munkaerő piaci eredmények is magas pozitív értékelést kaptak a szülők részéről
(3,91; 3,77)
A szülők véleménye a digitális oktatás céljával kapcsolatban
súlyozott értékelésként az önálló tanulás kialakítását jelölték
meg (4,0), legkevésbé a tehetségfejlesztés körét látták kibontakozni (3,3), amit magyarázhat, hogy iskolánkban a tanórákon
és a tanórákon kívüli tanár-diák találkozókon is zajlik személyes konzultáció révén tehetséggondozás, ami egyenlőre a szülők számára hatékonyabbnak látszik, mint az online változat. A
diákok 65%-a viszont érzékelte, hogy a digitális oktatás újszerű vonásai segítik a tehetséggondozást, s növelik a motivációját
(71%). 38%-uk egyértelműen úgy látja, hogy a tehetségét a digitális oktatás jobban fejleszti, mint a hagyományos. Ugyanakkor van iskolánkban 13-20%-nyi olyan diák, aki ezeket a pozitív vonásokat nem érzékelte. Az ő fejlesztésük, feltérképezésük
és az okok feltárása a jövő feladata lesz.
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A diákok számára a digitális értékelési rendszerben nagyon
pozitív volt az igazságosabb értékelés (4,3), a javítási lehetőség
és a könnyű jegyszerzési folyamat megtapasztalása (4,0; 3,96).
A szülők is ezeket a szempontokat kiemelték, tapasztalatuk szerint még erősebb hatással volt a gyerek fejlődésére, mint a diákok véleménye szerint. Ami itt érdekes lehet, hogy a szülők az
igazságosságot kevésbé látják, ők a gyerek panaszait hallják elsősorban, míg a javítási lehetőséget és jegyszerzést ﬁgyelemmel
követik, s értékelik iskolánk gyermekközpontú tevékenységeit.
Diák

Szülő

Igazságosabb értékelés

4,3

4,2

Több javítási lehetőség

4,0

4,25

Könnyebb jegyszerzési lehetőség

3,96

4,15

1. táblázat: a digitális oktatás értékelési rendszere

Rákérdeztünk a digitális oktatás során kialakult érzésekre is
mind a szülők és a diákok részéről.
Nagyon érdekes volt a neten, Facebook szülői és tanár csoportokban, sokszor cikkekben is megjelent negatív szülői értékelésekkel szemben a saját szülőink értékelését látni. Úgy
tűnik, iskolánk diákjainak szülei inkább örömmel vettek részt
az online oktatás és a digitális eszközök használatában, mert
80%-uk nagyon nem látta ezeket a negatív értékeket a napi
gyakorlatban. A diákok azonban őszintén jelezték, hogy otthon
bizony nagy a vonzás hatalma, a diákok fele számára mindig
van olyan esély, hogy valami fontosabb, mint a tanulás.
Szülő
Nehéz volt összehangolni a családi életet a digitális oktatással

1,98

Nagyon sokszor le kellett ülnöm, segíteni gyermekemnek

1,98

Nekünk a tanulás itthon nehéz, mindig eltereli valami a figyelmet

1,97

Diák

2,95

2. táblázat: A digitális oktatás és a szülői attitűd

A diákok számára a csoportba tartozás, a személyes kontaktus hiánya volt a legfájóbb az elmúlt időszakban (hiányoznak
társaim {4,18}; hiányoznak tanáraim {3,85}).
Talán ennek köszönhető, hogy a diákok kicsit több mint a
fele szeretne a jövőben is digitális napokat az oktatásban (3,16),
azaz 60%-uk igen, 25%-ukviszont kifejezetten nem szeretne
ilyen oktatást, csak ha kényszer. Ezzel szemben a szülők 48%a kifejezetten szeretne, s csak 8%-uk nem szeretné, ha lenne
ilyen oktatás a jövőben.
Nagyon nagy különbséget láthatunk a csoportos munkavégzés értékelésében. A diákok már az iskolai normál gyakorlatban is nehezen tudták a kooperációt, az együttműködést pozitívan értékelni, a magyar iskolarendszer nem erre nevelte őket
az általános iskolában. A diákok 3,35-ös értékelésével szemben
a szülők 4,25-ös értékelést adtak ezekre a feladatokra és elvárásokra. Ők a saját életükben is látják ezen készségek jelentőségét, gyermekeik még nem. A szülők 66%-a 40-50 év közötti,
biztos egzisztenciával rendelkező felnőtt, 48%-uk vállalkozó,
41%-uk pedig szellemi munkát végző alkalmazott. Ez egy nagyon fontos mutató, egyértelmű, hogy a tanároknak a tanítás
mellett ezt a szempontot sokszor kell nyomatékosítani a diákok
és a szülők felé, hogy megértsék az iskolai célokat, azt, hogy
a tanulási és tanítási folyamat nem adatok magolását jelenti,
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hanem olyan fejlesztést, mely boldog felnőtt létet eredményezhet a résztvevők számára. Ezt a célt szolgálja iskolánkban a 7
szokás program beillesztése a nevelő munkába.
Digitális oktatás nincs digitális program, szoftver és kreatív
feladatok nélkül. E célból felmértük, hogy a tanárok mit használtak, mit lehet még fejleszteni a jövőben.
Az látszik, hogy az alap programokat a TEAMS, Onenote
felületet mindenki ismeri, használja (4,72-es értékelés), ennek mélységei és a kreatív feladatok létrehozása, ami a magolás helyett az alkalmazott tudást kéri számon lényegesen
ritkábban jelent meg az órákon, ezen a téren lehet és tudunk
is fejlődni a jövőben. (pl. szerepjáték 1,97, videofelvétel 2,12)
Szerencsére sikerült az Assigment feladatkiosztást elterjeszteni és így a diákok egy helyen láthatták az összes teljesítendő
feladatot és a határidőket a saját naptárukba is be tudták illeszteni. (4,15) Azonban itt látható az is, hogy a tanároknak
és a diákoknak is van hova fejlődni e téren. Úgy gondolom,
hogy aki digitális oktatást szeretne az intézményében, annak
sok segítséget tudunk adni az olyan látszólag apróságnak tűnő
beállítások megmutatásával, mint a naptár és az assigment/
feladatok jó beállítása és paraméterezése. Ezeken a ﬁnomságokon múlik sokszor az, hogy a diákok ki tudnak-e bújni a
kötelezettségeik alól, vagy pontosan tudjuk irányítani, segíteni
előrehaladásukat a jövőben. A diákok szerint az órákon való
részvétel kiemelkedő volt, s ezt mi, tanárok is tapasztaltuk
részükről (4,57). Ezen szempontokban a szülői értékelés nagyon közel jár a diákokéhoz, látszik, hogy a szülők ﬁgyelemmel kísérték a diákok életét, sokszor belehallgattak az órákba
és nézték a feladatokat is. Ezt ki is hangsúlyozták a szöveges
nyílt végű értékelésben, hogy „A gyerekek tovább tudtak aludni reggel, kipihentebbek, kevésbé stresszes. Több önállóságot
igényel és több kreatív megoldást mind a diák, mind a tanár
részéről. Több lett a szabadidő és a családdal együtt töltött idő.
Szülőként beleláttam az órákba, ezáltal jobban átlátom, mi történik, jobban tudok reagálni is rá.”„Az, hogy volt folyamatos
számonkérés, kontaktus a tanárokkal (szemben a többi gyerek
iskolájával, ahol feladatküldés volt a digitális oktatás).” „Nem
kell utazni, gyors kapcsolódás, esetenként azonnali visszajelzés, on-line térben való csapatmunka megismerése a gyerekek
számára.” – írták a szülők és sort lehetne tovább folytatni. A
diákok részéről pedig az utazással elfecsérelt idő és a korai
kelés helyett kipihentség mellett már többen észlelték, hogy
az önállóság, a saját tempó kialakítása és az együttműködés
önmagában is a digitális oktatás egyik fontos hozadéka.
A legaktívabb diákjaink azonban kiemelték az egyéni képességek fejlesztésének lehetőségét, a közös munka általi ösztönzést és a kreativitás, az érdeklődési körbe tartozó ismeretek
növelését, a tehetségük fejlesztését is.
Azt hiszem, hogy akik a digitális átállás és oktatás hívei,
azoknak ez a három hónap segített megerősíteni abban a megygyőződésben, hogy a digitális oktatás a jövő, de a digitális oktatás nem egyenlő a digitális eszközökkel dúsított oktatással.
Ezért a tehetséggondozás számára is hasznos terep a valódi
digitális oktatás bevezetése és használata, de ez együttjár a szülők, a diákok és a tanárok közös érdekeinek meghatározásával
és ezek alapján tervezett fejlesztések létrehozásával.
Az Európa 2000 Középiskola ebben a szellemben fejleszti
önmagát és nyújt segítséget minden érdeklődő iskolának a jövőben.
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A tanulók motiválásának
TARGET modellje és a tehetségesek
Dr. Tóth László
Hogyan lehet a diákokban vágyat ébreszteni a tanulásra? Milyen
módszerekkel lehet azt elérni, hogy
a diákok a tanulásban ne a szükséges rosszat lássák, hanem megszeressék, és kedvüket leljék benne?
Olyan kérdések ezek, amelyek mind
a mai napig izgatják a terület avatott
szakértőit és a gyakorló pedagógusokat egyaránt. Jelen írásunkban egy
olyan modellt mutatunk be, amely a pszichológiai és pedagógiai kutatásokra építve nyíltan felvállalja ennek a problémának a
megoldását a tanóra strukturálásán keresztül.
A TARGET modell megalkotása nem mai keletű. Eredetileg
Carole Ames dolgozta ki 1990-ben (publikálva: 1992) a tanórai
motiválás hatékonyságának fokozása érdekében. Azóta számos
elméleti és gyakorlati szakembert ihletett meg leginkább úgy,
hogy konkrét tantárgyak óráira próbálták meg alkalmazni a
modell építőköveit. Cikkünkben most a modell általános formáját fogjuk tárgyalni.
A TARGET egy betűszó, a hatékony motiváció hat elemének
kezdőbetűiből származik. Ezek: Task (feladat), Autonomy (önállóság), Recognition (elismerés), Grouping (csoportképzés),
Evaluating (értékelés), és Time (idő). Mindegyik elem a tanulók motiválását hivatott segíteni direkt vagy indirekt módon.
Task (feladat)
A TARGET modell azt javasolja, hogy a feladatok optimális nehézségűek és változatosak legyenek, továbbá a pedagógus kellő lelkesedéssel adja elő ezeket az osztálynak. Ezek a
javaslatok minden tanuló számára megfelelőek. Nagy kérdés
viszont a diﬀerenciálás problémája, vagyis annak biztosítása,
hogy minden tanuló a saját optimális szintjén kapjon feladatot.
Egy normál osztályban a pedagógusnak arról is gondoskodnia
kell, hogy a tehetséges diákok (ha vannak) ne csak a tipikus
órai feladatokat teljesítsék, hanem új dolgokat is tanuljanak, ők
a maguk szintjén kapjanak kihívásokat. Számos példát találunk
erre a tehetségpedagógiában, főleg a tanterv módosítását illetően. Például ha az óra célja a magasabb rendű gondolkodási
képességek fejlesztése, a pedagógus a többi tanulóval szisztematikusan építkezve halad az egyszerűtől az összetett felé,
míg a tehetségesekre rábízza a haladást, hadd birkózzanak meg
egyedül a számukra kijelölt új anyaggal.
Autonomy (önállóság)
Fontos megadni a lehetőséget minden tanulónak, hogy olykor
maguk is részesei legyenek a döntéshozatalnak, ráérezzenek az
önállóság ízére. Mert lehet, hogy híven követik a nagy tekintélyű tanár utasításait, azonban ezt hosszú távon megszenvedik,
mert ellene dolgozik a tartós motiváltságnak. A tehetséges tanulóknál ez másképpen van, mivel ők a munkájukat tekintve

eleve megkapják a szabad választás lehetőségét, ezzel élni is
tudnak, így akadálytalanul kibontakoztathatják a képességeiket. Az erősen kreatív tanulóknál pedig ne jelentsen gondot, ha
letérnek a feladat által kijelölt útról, és újszerű megoldásokkal
hozakodnak elő.
Recognition (elismerés)
A különféle jutalmakat és elismeréseket általában külső motivátoroknak szokták tekinteni, de a TARGET modell szerint
ezek egyúttal a belső motivációt is szolgálják. A tanulókat igenis meg lehet és meg kell dicsérni akár azért, mert az adott feladatot teljesítik, akár azért, mert a tanár észrevételezi a fejlődésüket. Az egyéni visszajelzés sokkal hatékonyabb, mint a többiekkel való összehasonlítás alapján történő visszajelzés, mert
így a pedagógus az adott tanuló teljesítményét az elvárt teljesítménnyel, illetve azzal hasonlítja össze, hogy a tanuló honnan
indult és mire jutott. Ez a tehetséges tanulókra éppúgy igaz,
mint azokra, akiket noszogatni kell. Azok a tanulók ugyanis,
akik csúcsteljesítőknek számítanak az osztályban, de nem kapnak a képességeiknek megfelelő kihívást, permanensen azt élik
meg, hogy nekik könnyű teljesíteni. De mi történik velük, ha
először találkoznak olyan anyaggal, ami tényleg kihívást jelent
a számukra? A pedagógusnak természetesen dicsérni kell a tehetséges tanulókat is, ha a képességeik szintjén teljesítenek, ha
tanulnak, fejlődnek, de ne azért, mert könnyedén megoldják a
kevésbé jó képességűeknek szánt feladatokat.
Grouping (csoportképzés)
A TARGET modell azt ajánlja, hogy a tanulók heterogén
összetételű csoportokban dolgozzanak, és a csoportképzés legyen rugalmas. Ugyanakkor a kiscsoportok mellett támogatja az osztály egészének tanulóközösséggé való formálódását
is. Bár a heterogén kiscsoportokban való munka kétségkívül
eredményes lehet, mégis magában hordozza annak a veszélyét,
hogy a munka túlnyomó részét a legjobb képességűek végzik
el akár azért, mert jeles érdemjegyet akarnak kapni, akár azért
mert a csoporttagok ezt várják tőlük, és szelíd vagy kevésbé
szelíd nyomással erre késztetik őket. Amikor felmerül a kérdés,
hogy mi legyen a tehetséges tanulókkal a normál osztályban, a
tehetségsegítés területén járatlan tanárok gyakran azt mondják,
hogy tanítsák a többi tanulót, legyenek párjai egy-egy tanulónak. Bár ez a megoldás jó az „oktatónak” és az „oktatottnak”,
mindketten élvezni is szokták az ilyen helyzetet, ami azonban
nem jelent kihívást a tehetségeseknek. Ellenben hasznos lehet,
ha időnként a csúcsteljesítők kerülnek egy csoportba, mert ők
inspirálni fogják egymást, megcsillogtathatják és megdolgoztathatják a képességeiket. Ebből azonban nem szabad rendszert
csinálni, mert ellenérzést válthat ki a többi tanulóból, a megközelíthetetlen „elit” vádjával illethetik őket.
Evaluation (értékelés)
Általánosságban az mondható, hogy szerencsésebb, ha a ta-
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nuló munkája az előre megadott kritériumok szerint kerül értékelésre (kritérium-orientált értékelés), nem pedig normatív
módon, és négyszemközt, nem pedig az osztály füle hallatára.
A társas összehasonlítás és a nyilvános osztályozás ugyanis az
önhatékonyság érzetét csökkenti, mert megzavarja a tanulót,
aki olykor tényleg a tőle telhető legjobb teljesítményt produkálja, viszont mások ennek hallatán ellenségesen viszonyulhatnak hozzá, gúnyolhatják, éreztetik vele, hogy nem itt kellene
tartania. Ha tehát a cél a motiváltság növelése, az értékelésnek
és osztályozásnak – legalábbis részben – a tanuló által tanúsított erőfeszítésen kell alapulnia. Ugyanez érvényes a tehetséges
tanulókra is, csak náluk az erőfeszítést a számukra kihívást jelentő, új anyagban való elmélyedést esetében kell méltányolni.
Time (idő)
A modellben az idő dimenzió a feladat teljesítésére adott időt
jelenti. A modell javaslata: annyi időt kapjon a tanuló a feladat
teljesítésére, hogy a sikeresség élményével gazdagodjon. Ide
értendő például a diﬀerenciálás, vagyis a különböző tanulók
ugyanazon feladatok eltérő verzióin dolgoznak. Jelentheti továbbá, hogy a tanár több időt tölt a kínkeservesen haladó tanulókkal, miközben magasabb szinten dolgozik a tehetséges tanulókkal. Ha adott tanulók sokkal hamarabb fejezik be a munkát, mint ahogy a tanár azt várja, legyen számukra választási
lehetőség, például a fennmaradó idő alatt folytathatják a saját
kutatási projektjüket, vagy egyszerűen csak olvasnak.
Alkalmazható-e a fentebb leírt modell a tehetséges tanulók
motiválására? Amint azt az egyes dimenziók leírásánál láttuk:
igen, alkalmazható. A legtöbb követelménye és javasolt gyakorlati megoldása jól motiválhatja őket, kiváltképp az intrinsic,
illetve feladatorientált motiváció esetében, ami természetesen
a többi tanuló számára is előnyös. Ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a tehetséges tanulók speciális jellemzői miatt
minden bizonnyal nem ez lesz az egyetlen modell, ami a tehetségesek motiválásában hasznosnak bizonyul.
A tehetséges tanulók ugyanis nem alkotnak egységes csoportot. Különbség van köztük a fejlettségi szint, a faj vagy etnikum, a szocio-ökonómiai státusz, a nem és egyéb kivételességek tekintetében. Ezek a különbségek magát a tehetségesség
deﬁnícióját is érinthetik. Például azok a kutatók, akik a tehetségesek kognitív és metakognitív jellemzőit vizsgálják, a tehetségesség kritériumának a magas IQ-t teszik meg, valószínűleg
azért, mert az IQ-t állandónak vehetik a mintájukban. Azok a
kutatók viszont, akik a tehetségesek nem intellektuális jellemzőit vizsgálják, mint amilyen a motiváció, a tehetségességnek
szinte bármilyen praktikus deﬁnícióját elfogadják, ami viszont
iskolakörzetek szerint eltérő lehet.
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A tehetségesség és a motiváció összefüggésében külön
említendők az alulteljesítő tehetségesek. A jól teljesítő és az
alulteljesítő tehetségesek motivációs mintázata egyes jellemzők tekintetében hasonlít, más jellemzők tekintetében viszont
különbözik. A tehetségkutatással foglalkozó szakirodalomból
nem vehető ki világosan, hogy a tehetséges alulteljesítők szerepelnek-e a kutatási mintában, vagy nem. Továbbá a tehetségeseknél az alulteljesítést nem az okozza-e, hogy tanulási zavarral vagy más rendellenességgel küzdenek, amelyek elfedhetik
a tehetséget, és emiatt a tehetség gyakran észrevétlen marad.
Nem hagyható ﬁgyelmen kívül az a tény, hogy amennyiben
a pszichológiai és pedagógiai adatbázisokban rákeresünk a „tehetség és motiváció” címkére, több ezer cikket találunk, ezeknek viszont kevesebb mint 20%-a szól kutatásokról. A többi
cikk nem empirikus jellegű, döntően a szülőknek és a pedagógusoknak ad tanácsot arra, hogyan motiválják a tehetségeseket
otthon, illetve az iskolában (Clinkebeard, 2012).
A TARGET modell sem a szerző saját kutatásai nyomán állt
össze, ám nem is pusztán a képzelet műve. Érezhető rajta, hogy
a szerző ismeri a motivációra vonatkozó különféle, elfogadottnak tekintett elméleteket, és ezek közül a motiváció célelméletére támaszkodva dolgozta ki a modelljét. Ezt egyébként a
modell neve is tükrözi: az angolban a „target” szó – legalábbis
ebben a kontextusban – célkitűzést jelent, ami utalás arra, hogy
a cél a tanulók tanórai motiváltságának növelése.
Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy ez a modell nem kimondottan a tehetséges tanulók órai motiválására készült, ugyanakkor azok a pedagógusok is proﬁtálhatnak belőle, akiknek a
normál osztályában egy-két tehetséges tanuló akad. A legjobb
megoldás nyilván az, ha a pedagógus többféle motivációs modellt ismer, és ezeket szem előtt tartva, ezeket a saját stílusához
és az osztály sajátosságaihoz igazodva dolgozza ki a tanórai
motiválás „testre szabott” módszereit.
Felhasznált irodalom:
Ames, C. (1992): Classrooms: Goals, structures, and student
motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.
Clinkenbeard, P. R. (2012): Motivation and gifted students:
Implications of theory and research. Psychology in the schools,
49, (7), 622–630.
A szerző
habilitált egyetemi docens,
a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének
nyugalmazott vezetője

A szellemi felsőbbséget
semmiféle hatalom nem ölheti meg.
Zichy Mihály (1827-1906) festő, graﬁkus az illusztrálás és a romantikus festészet
kiemelkedő művésze; az orosz cárok híres és népszerű udvari festője volt.
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GRATULÁLUNK
Sarka Ferenc tanár úrnak, a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnökének, a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett
kiváló pedagógusnak, aki kimagasló vezetői, és sokrétű nevelő – oktató munkája elismeréseként ezúttal Miskolc Város Pedagógiai Díját
kapta meg, melyet „a hosszú és tartalmas, az egész városra kisugárzó meghatározó jelentőségű oktatói - nevelői munka, illetőleg a
pedagógusi életmű elismeréséül adományozta” részére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. május 11.-én Miskolc Város
napján.

Szakmai munkájához további sikereket kívánunk!
Dr. Balogh László elnök,
Tehetség szerkesztősége

Gamifikáció a tehetséggondozásban
Sarka Ferenc
1. Gamiﬁkáció általában: „A gamiﬁkáció a játéktervezés elemeinek alkalmazása játékon kívüli környezetben”
(Deterding és mtsai, 2011).
Kapp és mtsai (2014) kiterjesztik az oktatásra. Szerintük:
„A gamifikáció játékalapú működési elvek, játékesztétika
és játéktervezői gondolkodás használata emberek lekötésére, cselekvésre sarkallására, tanulásának elősegítésére és
problémák megoldására”. A gamiﬁkáció – vagy más néven
játékosítás – a játékok és játékelemek alkalmazását jelenti
az élet játékon kívüli területein. Célja, hogy az ott zajló folyamatokat érdekesebbé és eredményesebbé tegye. Kiválóan alkalmazható az oktatásban, az egészségügyben, kulturális területeken és a munkahelyi környezetben is – mindenütt
minőségi javulást eredményezhet.
2. Egy tanulási folyamat gamiﬁkálása. A játékos elemek felhasználása történik a tanulási folyamat támogatásának érdekében az informális tanulási tereken. A gamiﬁkáció
során: tanulunk a szórakoztató játékokból; megértjük, hogy
mi teszi őket igazán sikeressé; mitől vonzóak a játékok a tanulók számára. „Ezeket a módszereket olyan helyzetekben
használjuk fel, amelyek egyáltalán nem játékok.” (Werbach,
2016).
3. Gamiﬁkáció hatásai:
Pozitív hatásai:
- A tanulás élményét sokkal élvezetesebbé, szórakoztatóbbá tudjuk tenni.
- A játékokból kölcsönzött elemek és módszerek segítségével könnyebben elérjük az eredeti célunkat, a tanulást.
- A játékosítás pozitív hatással van a feladattal kapcsolatos motivációra, attitűdre.

Negatív hatásai:
- A tanulók között megnövekedik a versengés,
- értékelési nehézségek merülhetnek fel,
- csorbát szenvedhet az intrinzik (belső indíttatású) motiváció. (pl. Hanus és Fox, 2015).
4. A tehetség összetevői:
- A motiváció, mint a gamiﬁkáció egyik kulcsfogalma. A
diákok motiválása a legnagyobb kihívást jelentő feladat ma a tanároknak. A motiváció olyan késztetést kifejező erő, belső vagy külső hajtóerő, ami cselekvésre
ösztönöz. Gardner deﬁníciója a motivációról: „A motivált egyén célorientált, erőfeszítéseket tesz, kitartó,
érdeklődő, vannak vágyai, pozitívan áll a dolgokhoz,
izgatott, elvárásai vannak, van önbizalma és vannak
szándékai” (Gardner, 2006. 10. o.) Meghatározza a
tanulás minőségét, befolyásolva ezzel az ismeretek elsajátításának mélységét.
- A feladat iránti elkötelezettség. Mi vezeti a gyermeket
a játékban? a megismerésvágya, széles és/vagy mély
érdeklődése, elmélyültsége, kitartása, kihívás keresése,
magas célok, teljesítményigénye, tökéletesre való törekvése. Miért? Mert csak így nyerhetek!
- A kreativitás. A kreativitás mértéke túlnyomórészt a
gyermeket körülvevő környezettől és személyektől
függ. Mi kell a játékhoz? ötletesség, szerteágazó gondolkodás, külön utakon járás, gyors problémamegoldás. Kreativitására szokatlan, néha meghökkentő ötletekből a játékhelyzetekre adott furcsa, eredeti megoldásokból, élénk fantáziájából, jó humorérzékéből
következtethetünk.
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5. A gamiﬁkáció megvalósítása. A gamiﬁkáció egy tervezési koncepció, így a digitális technikától független.
Legtöbb megvalósulása mégis számítógépen, digitális környezetben történik. Werbach (2016) három játéktervezési fogalom ﬁgyelembe vételét javasolja: a játékos útja, az
egyensúly és a játékélmény
A játékos útja melynek szakaszai:
- Beszállás, amikor a lehető leggyorsabban és legegyszerűbben bevezetjük a játékost a játékba,
- állványozás, amikor a játékkal kapcsolatos tudását bővítjük,
- út a mesteri szinthez, amikor a játékos elkezdi uralni
a játékot.
A beszállás és az állványozás folyamatát segíthetjük útmutatókkal, a játék graﬁkus elemeinek kiemelésével, sok
visszajelzéssel.
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Az egyensúly: A legfontosabb feladat a megfelelő egyensúly megteremtése. Fontos, hogy a játék ne legyen túl könynyű, vagy túl nehéz. Ne legyen túl sok opció, de ne legyen
kevés sem. Sokféle egyensúlyt kell biztosítani a játékban.
A játékélmény, amit a játékos érez játék közben. Az hogy
mennyire tartja szórakoztatónak a játékot. A játékélmény
minősége az a mérték, amennyire a motiváció fókusza a játék céljának eléréséről áthelyeződik a játékötlet működésének átélésére. A játékélmény kiteljesedése az, amikor az intenzitása és minősége egymást erősíti, ezáltal a sikerélmény
egyre kevésbé függ a külső akadályok leküzdésétől, és egyre erősebben kapcsolódik a belső, pszichikai gátak feloldásához. Minél teljesebb élmény a játék, annál jobban fejleszti
a személyiséget. Aczél Zoltán Tani-tani online (2015).

6. Képek a gamiﬁkációval megvalósuló tehetséggondozó egyéni fejlesztési tervről a Nyíregyházi „Míg megnövök
Alapítvány” tehetséggondozó munkájában

„Az ember ösztönösen szereti a játékot, a játékos elemeket, az újdonságokat, az ismeretlen területek felfedezését, a kihívásokat jelentő izgalmas kalandokat, a kreativitás lehetőségeit, illetve a flow-élményt, a tevékenység örömét. Ez különösen
feltűnő a netgenerációhoz tartozó, fiatal nemzedék tagjainál, akik már nem is igen tudnának elszakadni a játékok világától
akár dolgoznak, akár tanulnak, vagy épp szórakoznak. Ők azok, akik várják, hogy végre átalakuljanak, illetve felépüljenek
az új, játékos alapú intézményrendszerek, különös tekintettel az oktatási intézményekre”. Fromann (2012)
A szerző:
a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
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Bényei Éva Bernadett kutató, mentori szerepben
Müller Mónika
Bényei Éva Bernadett már diákként is jelentős eredményeket
ért el. Kutatóbiológussá válása
során is töretlen lelkesedéssel bizonyít a tudományos életben. Ezúttal a Matehetsz Mentor Programjáról, számára új szerepben,
mentorként kérdeztük.
– Teljes személyiségedet alakítja
a magas szintű természettudományos képzettséged. Mit gondolsz? Tudnál-e egy humán területen tehetséges fiatalnak is mentorként segíteni célkitűzéseinek
megvalósításában, perspektívájának alakításában?
– Természetesen a céloktól függően, de úgy gondolom, hogy
az esetek egy jelentős részében tudnék. Magától értetődően
nem elsősorban a szakmai fejlődésében, hiszen ily módon a
mentorált biztosan tájékozottabb lenne a humán terület témáiban nálam, azonban vannak olyan univerzális fejlődési lehetőségek, amik függetlenek ettől. Ide sorolhatjuk a kommunikációs készségeket, ezen belül például az előadásmódot vagy
a nyilvános beszédet. Ugyanakkor említhetünk olyan alapvető
tevékenységeket is, mint az önéletrajz elkészítése, amely egy
elsőre nehéz, ám rendkívül fontos része egy tehetséges ﬁatal
életének és szükséges lehet céljai elérésében. Mindemellett, a
különböző irányok képviselői egy mentor - mentorált kapcsolat vonatkozásában is teljesen új perspektívákat mutathatnak a
másik félnek. Tehát nem csupán úgy gondolom, hogy ez megvalósítható feladat, hanem rendkívül izgalmas és egy újfajta
fejlődési lehetőség számomra is.
– Mostani mentoráltjaidhoz a közös nevező a természettudomány, mindkét fiatal orvosi pályára készül. Kérlek, mutasd
be őket!
– Jelenleg két mentoráltam van a programban: Várkonyi
Beáta és Szalay Balázs, mindketten motivált középiskolások.
Betti számos területen aktívan tevékenykedik, széles érdeklődési körrel bír. Négy évig tagja volt a Magyar TáncSport Szakszövetségnek, ahol D osztályban versenyzett párjával mind
standard, mind latin versenytáncokban. Jelenleg a Debreceni
Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános
Iskolája Diákönkormányzatának alelnökeként közösségszervezéssel és rendezvények lebonyolításával foglalkozik, továbbá
lelkesen érdeklődik a természettudományok és a kutatás iránt.
Kiváló kommunikációs és gyors problémamegoldó készsége,
valamint önállósága és kitartása megalapozza, hogy sikerrel
megvalósítsa a terveit.
Balázs a Győri Révai Miklós Gimnázium biológia-kémia tagozatának tanulója, aki szintén a sport és a tudomány világában
is megállja a helyét. Igazolt tollaslabda versenyző, kimagasló
eredményeket ért el az Országos Diákolimpiákon. Igazi optimista, tanulékony és empatikus ﬁatal. Magas szintű nyelvismerete, nyitottsága és kreativitása révén biztosan eredményes lesz
a leendő hivatásában.

– Mikor érezted először kellően érettnek magad ahhoz, hogy
mentoráltad legyen? Egyáltalán függhet-e ez az életkortól?
– A kérdés nagyon jó, és egészen pontos dátummal nem is tudom megválaszolni. Már viszonylag korán, még középiskolás
koromban több hasonló diákkal, tudatosság nélkül elkezdtük
egymást mentorálni. Ha valamelyikünk készített egy absztraktot vagy egy előadást a soron következő konferenciára, akkor
azt átnéztük egymásnak és építő kritikával láttuk el. Valahogy
így kezdődött... Időközben rájöttem, hogy én ezt nagyon élvezem csinálni. A későbbiekben pedig igyekeztem megragadni
minden lehetőséget, hogy ha tudok, akkor akár mentorként is
működjek. Az életkortól szerintem kevésbé függ a feladat, nekem is volt olyan mentoráltam, aki nálam idősebb volt. Úgy
gondolom, hogy a leginkább befolyásoló faktor az, hogy egy
területen vagy témában milyen tapasztalata van a mentornak,
mert igazán erre lehet alapozni.
– Mi a jellemzőbb rád mint mentorra, a személyes karrieríveddel, a részletek megosztásával motiválod-e a mentoráltadat
vagy teljesen belehelyezkedsz az ő helyzetébe a segítségnyújtásnál?
– Törekszem arra, hogy mind a két módszer megjelenjen.
Hiteles példákat leginkább a saját élményeim alapján tudok
mondani, ugyanakkor előállhat olyan helyzet, amikor a mentorált kérdése, felvetése számomra is ismeretlen élethelyzethez
kapcsolódik. Ilyenkor azt preferálom, hogyha elkezdünk együtt
gondolkozni. Nem cél, hogy én oldjak meg egy-egy problémát,
sokkal inkább azt tartom feladatomnak, hogy kérdezzem, vezessem a mentoráltamat, amíg ő maga találja meg a válaszait
– akár sokkal jobbakat, mint amit én adtam volna.
– Milyen személyes tapasztalataid vannak még mentorált korodból? Átemelsz esetleg ebből a mostani mentorált - mentor
kapcsolatodba?
– Abszolút! Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nagyon sok mentor segített eddigi pályafutásomban és remélem
ez ezután is így lesz. Igyekszem átemelni a számomra leginkább szimpatikus technikákat, sőt, több olyan dolog van, amit
most értettem meg igazán, miközben a mentor oldalán vagyok.
Emellett – hogy konkrétumokat is említsek – azokat az önismereti és kommunikációs elemeket, amiket én is a mentoraimtól
tanultam, igyekszem minden egyes mentoráltamnál beépíteni a
közös működésbe. Ezek olyan dolgok, melyek lehet, hogy nem
rögtön hasznosíthatóak, de a későbbiekben sokat tudnak könynyíteni a diákok életén. Például, egy önéletrajz vagy motivációs levél megírása sokkal könnyebb, ha az első próbálkozásnál
egy mentor fogja az ember kezét, és a későbbiekben már stabil
alapokkal dolgozhat a következő verziókon.
– A mentorálás bizalmi kérdés, a mentorált oldaláról elengedhetetlen, hogy megbízzon abban, aki neki segíteni próbál.
Neked milyen eszközökkel sikerül elérned ezt a bizalmat?
– Egy nagyon egyszerű módszerrel: bármikor bármit kérdezhetnek, hiszen rossz kérdés nincs, csak ostoba válasz. Illetve,
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ha valamiben a véleményemet kérik, akkor azt őszintén elmondom, belefoglalva a pozitív és negatív dolgokat egyaránt. Amikor Betti és Balázs arról kérdeztek, hogy milyen orvostanhallgatónak lenni, akkor egyrészt részleteztem azt, hogy szerintem
mi a fantasztikus benne, de ugyanakkor elmondtam azt is, hogy
mik a nehézségek.
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ten rendkívül jól reagáltak arra, hogy videótelefonon zajlottak
a találkozók, s így is maradéktalanul megcsinálták az előző alkalomkor kapott „házi feladatukat”. Sőt, néha így egyszerűbb
is volt a találkozók időpontját kitalálni. Természetesen néhány
dolog, amit terveztem – például az Anatómia múzeum meglátogatása – elmaradt, de ezeket be fogjuk pótolni, amint a helyzet lehetővé tesz

– Miként zajlott a kapcsolattartás a veszélyhelyzetben? Megakasztotta-e a folyamatot a személyes találkozások hiánya?
– Nagyon hálás vagyok a mentoráltjaimnak a talpraesettségükért és nyitottságukért, mivel így szerintem egyáltalán nem
akadt meg a közös munka a veszélyhelyzetben sem. Mindket-

A szerző: a Matehetsz
szakmai koordinátora

Egyéni tehetségsegítés egy meglehetősen nehéz helyzetben
Kempler Mónika
A tutor - tutorált között személyes kapcsolattartás van,
mondja Tóthné Zsoldos Éva aki negyedik éve, a tutor rendszer
megalakulása óta végez tutori tevékenységet a Matehetsz ifjú
tehetségeinek körében, Hernádkak és térségében. Igen nagy tapasztalattal bíró, gyakorló pedagógusként jól ismeri a diákok
médiahasználati szokásait is. A tutor rendszerről kérdeztük, s
arról, hogy az aktuális járványhelyzet vajon változtat-e a tutor-tutorált kapcsolaton vagy egyáltalán magán a programon.
– Milyen változást érzékelsz az általad támogatott fiatalok
viselkedésében a veszélyhelyzet fennállása óta?
– Iskolánként változó a diákok megterhelése. Többek nehezményezték, hogy szinte egész nap a telefonjukhoz, jobb esetben
a számítógéphez vannak kötve. Az állandó online jelenlét megterhelő számukra, többen arra panaszkodnak, hogy könnyezik
a szemük, és estére nagyon elfáradnak. Emellett nehézségként
élik meg a személyes találkozók hiányát osztálytársaikkal.
Mégis, szerencsésnek mondható minden tutorált diákom
életkörülménye, mert családi házakban laknak. Szabadidejükben van, aki kertészkedik, segít a szüleinek a ház körül, karitatív egyházi és közösségi munkát végez, időseknek vásárol be,
polgárőrségben teljesít szolgálatot, állatot gondoz, rajzol, fest,
olvas. Összességében nagyon büszke vagyok rájuk, mert ebben
a nem könnyű helyzetben szorgalmasan tanulva, és az élethez,
szüleikhez, embertársaikhoz történő pozitív hozzáállással élik
mindennapjaikat!
– Hogyan reagáltál a kialakult, korlátozásokkal teli helyzetre?
– A csoporttalálkozók, illetve más tudás-gazdagító és közösségépítő programok elmaradása miatt igyekszem a hangsúlyt a
személyes kapcsolattartás elmélyítésére helyezni, leginkább telefonon vagy videó hívás, konferenciahívás segítségével. Már
az év elején létrehoztam egy közös Messenger csoportot, ahol
hasznos információkat, versenyfelhívásokat, videókat, hangos
könyveket oszthatunk meg egymással. A diákok jelenlegi digitális leterheltségére való tekintettel, most a legnagyobb kihívás
a pedagógusok számára, véleményem szerint a kreativitásra
ösztönző „arany középút” megtalálása, azaz annyi feladatot
adni, ami elkészíthető, érdekes és motiváló!

– Hány tutorálttal foglalkozol? Jelenleg hét tutorált diákod
van. Miben látod a tutor rendszer erősségét?
– A tutor rendszer erőssége – véleményem szerint – három
pillérre épül: az első a „személyes kapcsolatok varázsa”, a
második „a tudás-tehetség-érték” megtapasztalásának motiváló hatása, s a harmadik a gyors, hatékony kommunikáció és
ügyintézés képessége a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek
Szövetsége csapata részéről. A „személyes kapcsolatok varázsán” értem a tutor-tutorált diák közötti empatikus kapcsolatot, a
tutor-tutor közötti tudásmegosztást, együttműködést és a tutor
kapcsolati hálójára (korábbi tanítványok sikeres cégei, vállalkozásai, szakmai kapcsolatok, személyes ismerősök) épülő lehetőségeket.
A második pillér, „a tudás-tehetség érték” megtapasztalásának motiváló hatását, azért tartom fontosnak, mert napjaink
diákjainak életére nagy hatással van a média számos felülete.
Ezeken a platformokon azonban gyakran csak a külsőségek láthatóak, s előfordul, hogy azokat a ﬁatalokat, akik szorgalmasak, s egy kitűzött célért hajlandóak tanulni, kutatni, kitartóan
dolgozni, a „többség” nem mindig fogadja el, csodabogaraknak
tartja őket. A tutor program végre, a tehetséges diákokat egyénileg is támogató program! S mint ahogyan a háromlábú szék
is eldől, ha nem stabil a harmadik lába, a jó ötletek, nemes gondolatok is elvesznek, ha nincs egy csapat, aki lehetővé teszi,
hogy a tutorált diákok rövid időn belül élvezhessék a pályázott
céljaik megvalósulását, s mi tutorok, azonnal választ és segítséget kapjunk kérdéseinkre.
– A tutoráltak mit gondolnak a rendszerről?
– Mára már ismertté és elismertté vált a Tutor program a diákok (és szülők) körében, köszönhetően a negyedik éve folyó
elkötelezett és lelkiismeretes munkának. Az első évben néhány
esetben a diákok, illetve szüleik egyfajta magántanárt vártak
a programtól, de a szülő-diák-tutor fórumokon történő hiteles
kommunikáció és a tutor programban résztvevő diákok élménybeszámolója minden kétséget eloszlatott.
– Tutorként milyen kötelezettségeid vannak?
– Miután sikeresen teljesítettem a 30 órás tutori képzés elvárásait, a hozzám rendelt tutorált diákokkal folyamatosan
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kapcsolatot tartok, ami általában személyes vagy telefonon
történő beszélgetést jelent. Természetesen a mai kor szellemében és diákjaim kommunikációs szokásait ismerve, a közösségi média felületen is gyakran egyeztetjük a programjainkat. A
beszélgetések során tájékoztatom a diákjaimat az érdeklődési
területüknek megfelelő versenyfelhívásokról, illetve pályázati lehetőségekről, szükség esetén tartalmilag és technikailag is
segítem őket a sikeres pályázat elkészítésében. Normál helyzetben, amikor nem súlyt bennünket a járványhelyzet, az év
folyamán legalább 4 csoporttalálkozóra kell sort kerítenünk a
tutor program keretében.

Ezeket az alkalmakat közösen előre megbeszéljük egy-egy
témát kiválasztva, például: kommunikáció, média- és környezet-és pénzügyi tudatosság, kreatív írás, pályaorientáció, kézműves tevékenységek kipróbálása. A témára társas- és önismereti játékokkal hangolódunk, melyekből mindig jó hangulatú
beszélgetések kerekednek ki. Esetenként helyi lazító programokat szervezek a diákjaimnak, illetve igyekszem támogatni
az önszerveződést a tutor csoporton belül.
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Tutorként minden hónapban dokumentálnom kell a diákokkal végzett közös munkát, egy, a Matehetsz által működtetett
online felületen és egy Tutor Naplót is vezetek róluk, melybe
a tutorált diák egyéni fejlesztésére vonatkozó információk kerülnek be.
– Véleményed szerint mitől különleges ez a rendszer?
– Attól, hogy nemcsak szóban és dokumentációban, hanem
direkt módon (önismereti tréningek, személyiségfejlesztő táborok, egyéni/tehetség coaching, eszközvásárlást lehetővé tévő
ösztöndíjak), is támogatja a programba bekerült diákok tehetséggondozását, fejlesztését. A tutor programban eltöltött évek
során nagy öröm volt számomra személyesen is átélni, hogy
mennyire boldogok diákjaink, amikor megkapják a táborozásról vagy az ösztöndíjról értesítő emailt.
Úgy gondolom, hogy az esélyteremtést biztosítani kell a
tehetséges diákoknak is annak érdekében, személyiségük és
tehetségterületük szerinti képességeik önmagukhoz képest a
lehető legjobban fejlődjenek.
– Mi a rendszer legnagyobb értéke?
– Hiszem, hogy az általunk örökölt, tanult és fenntartott emberi kapcsolatok minősége meghatározza személyiségünket, a
munkához, a világhoz, a jövőhöz való viszonyulásunkat is!
Hiszem, hogy a tehetséges ﬁatalok támogatása oktatásunk,
társadalmunk és nemzetünk egyik legfontosabb területévé kell
váljon. Hiszem, hogy mindig voltak, vannak és lesznek olyan
emberek, szervezetek, akik a tehetséggondozást szívükön viselik, példaképül szolgálnak és hiszem, hogy tutorként, mi is
ilyen példaképek formálódásánál, születésénél bábáskodhatunk.
A szerző: a Matehetsz
szakmai koordinátora

Aki megragadja a lehetőséget
A véletlen szerencsében a zseni éppúgy részesülhet,
mint akárki más az életben.
Albert Einstein kulturált, de nem különleges körülmények között nevelkedett a Zürichben élő családban.
Tehetséges volt, de az átlagos svájci alapoktatást kapta. Bár számos legenda terjeng iskolai nehézségeiről,
ezek messze járnak az igazságtól. Anyja írta 1886-ban
egy családi levélben: „Albert tegnap megkapta a bizonyítványát, és megint osztályelső lett, kitűnő eredményekkel.”Az iskolában egy évfolyammal feljebb is
léptették, emiatt egy esztendővel korábban mehetett a
zürichi műszaki egyetemre. Érdekes, hogy éppen róla
híresztelik a rosszul tanulást, sőt, némelyek diszlexiát,
sőt, Aperger-szindrómát gyanítanak. Magam, rengeteg
eredeti forrást elolvasva az életéről, egyetlen korabeli
megjegyzést sem találtam akár tanulási, akár érzelmi
zavarról. Ehelyett az igazság az, hogy tanáraiban és a
diákokat körülvevő oktatási rendszerben volt a bibi. A

Luitpold Gimnáziumban kiválóan tanuló Einsteinnek
egyetlen olyan tanára sem akadt, aki átlépte volna a
merev kereteket és személyesen mentorálta volna.
Tekintélyelvű tanárai semmilyen vitát nem tűrtek,
a tananyag passzív, gépies bemagolása volt a módi,
gondolkodás és megvitatás helyett. Kétségtelenül
rontotta a helyzetet a ﬁatalember pimasz önbizalma,
valamint zsidósága. Volt viszont lelkiereje, így még
a szabadalmi hivatali unalmat is a maga javára fordította – gondolkodott. Ez a szellemi szabadsága kellett
ahhoz, hogy még huszonévesként az elméleti ﬁzika
világélvonalába került. Nyilvánvaló, hogy rajta kívül
még sok ezren találkozhattak hasonló akadályokkal és
lehetőségekkel, de csak Einstein géniusza emelkedett
felül a negatív környezeti hatásokon, megváltoztatva
egész világképünket.
Forrás: Joan Freeman: A tehetség ajándéka, Animula Kiadó, 2010. Fordította: Halmi Zsófia és Bíró Sándor
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Hiszek a célok és álmok erejében, amelyek arra sarkallnak,
hogy túlszárnyaljuk korábbi önmagunkat
Müller Mónika
A Csányi Csaba mentor integrálja mindazt a tudást, amit coach-ként szerez
– Hol van a határa annak a két dolognak, hogy az álmaink
megvalósulásáért mindent megtegyünk vagy felismerjük azt
a pontot, ahol szükséges irányt váltani? Hasznos-e meghúznunk ezt a határt?
– Talán ott lehet a határ – ha van határ – ahol az álom megvalósításáért tett lépések, erőfeszítések az álom elérésének
lehetőségét, az élet egészséges folytatását, vagy másokat
veszélyeztetik. Ha valakit „vakká” tesz az álma, a célja, akkor az mindenképp szükségét jelzi az irányváltásnak, legalább addig, amíg vissza nem nyeri a „látását”! A látszólagos
tévutak, valós, vagy vélt elakadások, mind olyan lehetőségek, amelyekben fejlődhetünk annak érdekében, hogy közelebb kerülhessünk az álmainkhoz, új tapasztalatokra, tudásra, képességekre, segítőkre tehessünk szert a célok, álmok
felé vezető úton. Ha valaki jó úton jár, azt hajtja belülről
„valami” és a nehézségek közepette is talál örömöt, értéket,
megelégedettséget abban, amit csinál és a „kudarcokból” is
tanul. Erre jó példa Edison, amikor az izzólámpán dolgozott
és egy történet szerint, körülbelül a kétezredik kísérlet után
riportot készített vele egy francia újságíró, aki ezt kérdezte:
„Mister Edison! Nem kellene ezt abbahagyni? Önnek van
kétezer sikertelen kísérlete. Látszik, hogy ez nem fog menni.” Mit felelt erre Edison? „Uram, ön téved. Nekem nincs
egyetlen sikertelen kísérletem sem. Nekem van kétezer sikeres kizárásom.”
– Milyen szerepe lehet e kérdésfeltevés terén a mentornak?
– Szerintem fontos szerepe van a megfelelő kérdéseknek
egy mentori kapcsolatban és annak eredményességében.
Fontosnak tartom, hogy a mentor kérdésekkel segítse mentoráltját saját útjának és képességeinek felfedezésében és
kiteljesítésében. A mentor kérdez, kísér, példát mutat, megosztja a tapasztalatait és a mentoráltnál hagyja a döntések és
a cselekvés lehetőségét úgy, hogy ott van mellette és biztonságos teret ad tapasztalatai és szakértelme által.
– Mi a fontosabb: annak a közegnek a megtalálása, ahol
kibontakozhat, szárnyalhat egy fiatal, s ez maga egy útkeresés, vagy épp ennek az ellenkezője, bármely közegben, az
alkalmazkodási képesség megszerzése?
– Az hiszem, hogy a motiváció és a környezet együtt teremti meg a tehetség kibontakozásának a lehetőségét. Az
alkalmazkodóképességre alkalomszerűen és helyzetfüggően van szükség egy-egy tehetségterület közelében, illetve
fontos szerepe van a szociális kapcsolatokban és az együttműködésben. Nagyon sokfélék vagyunk, különböző érdeklődésekkel és képességekkel és azt gondolom, hogy sokan
több tehetségterületen is képesek kitűnni, ha megfelelő környezetbe kerülnek.

– Az állandó alkalmazkodási képesség, helyzetfelismerés
jelentős előnyt képes adni egy személyiség életében. Képes-e egy fiatal tudatosan élni ezzel a képességgel?
Itt visszatérnék a motiváció fontosságához, amely meghatározó tényező az élet minden területén. Ha van motiváció,
akkor jó eséllyel elkezdenek fejlődni a képességek is. Van
egy Goethe-nek tulajdonított mondás, miszerint „Vágyaink
a bennünk rejlő képességek előhírnökei.”
– Milyen az „optimális” folyamat a célkitűzésre? Mi a
helyes hozzáállás a mentor részéről e tekintetben?
– Talán az, ha a célkitűzés folyamata és az eléréséhez vezető lehetséges utak külön-külön is a kibontakozás, a fejlődés irányába mutatnak. Ezeket a mentorált motivációinak,
kíváncsiságának, álmainak kell inspirálni. Gyakran a megismerésnek az útja az álmokon, a vágyakon keresztül vezet…
Ha a célt, az utat a mentorált valóban akarja, akkor részéről,
vagy a mentor részéről fel sem merülhet a kérdés, hogy a
cél reális-e, pl. „űrhajós akarok lenni”. A mentor nem kételkedhet, és ha a mentorált kételkedik, akkor először vagy
a céllal, vagy a kétségekkel kell foglalkozni. Ha valahol el
lehet rontani az együttműködést – ezért egyszerűen tilos –,
hogy meg akarjuk mondani, hogy mi legyen a cél, hogy mit
és hogyan kell elérni! Ha a ﬁatal makacs, csökönyös, tántoríthatatlan és hisz magában, akkor segíteni kell még akkor
is, ha hitünk szerint kudarcra van ítélve. Segíteni kell, hogy
kipróbálja az erejét, az elképzeléseit, hogy tapasztalatot szerezzen, hogy hibázhasson, és ezáltal fejlődhessen, hogy próbára tegye a kitartását, a cél „valódiságát” és a képességeit.
Segítenünk kell továbbá, hogy megtanuljon megbirkózni a
nehéz, megoldhatatlannak tűnő helyzetekkel is.
Egy ember, főleg egy ﬁatal szokásai, kíváncsisága, tulajdonságai, képességei, folyamatosan változásban, fejlődésben vannak. Ami az egyik nap, egyik héten még lehetetlennek tűnt, az hetekkel később az élet természetes részeként
szokássá válik. A mentoráltunkkal együtt, mint akár a saját
gyermekünkkel is, folyamatosan azt kell kutatnunk, hogy
kivé, mivé akar válni és azt, hogy számára milyen egyedi előrelépéseken keresztül vezethet ez az út. Mentorként
azt is látnunk kell – segítenünk és visszajeleznünk –, hogy
miben veszünk észre előrelépéseket, hol van szükség megerősítésre és hol változtatásokra. Minden egészséges embert
képesnek tartok arra, hogy megtalálja az önmagához vezető
utat, mert azt gondolom, hogy a tehetségünk kibontakoztatásához elsősorban magunkkal kell összhangba kerülni.
– Coach-ként hét éves tapasztalattal bírsz. Milyen segítséget kaphat a fiatal mentorált 3 hónap alatt? Honnan, hová
lehet eljutni?
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– Úgy vélem, hogy a „hová” a megfelelő irány meghatározásához kapcsolódik és nem a pontos célhoz, mert az akár
korlátozó, vagy demotiváló is lehet. Egy három hónapos
együttműködés egy kezdetet jelenthet egy ﬁatal életében és
semmiképpen nem egy végcélt. Most ez alatt a három hónap
alatt kell kitűzni az irányt, az irányokat és az úthoz tartozó
mérföldköveket, s arra kell törekedni, ha az együttműködés
után a mentorált önállóan is képes legyen folytatni az együtt
megkezdett utat.
– Minél szélesebb körű ismerettel, tudással rendelkezik
egy tehetséges fiatal, annál sokoldalúbb személyiség válik
belőle. Talán azt is leszögezhetjük, hogy a „reneszánsz ember” típusa ma már nem biztos, hogy a legsikeresebb életúthoz vezethet. A mai világban úgy tűnik, jelentős sikereket a
célirányosan képzett emberek érnek el.
– Itt először arról lenne érdemes elgondolkodni, hogy mit
tekintünk sikernek… Szerintem szükség van a sokoldalúságra és az ismeretek sokféleségére is. Lehet valaki eredményes és kiváló egy nagyon szűk vagy speciális területen
szakmailag, de sikeresnek mások csak akkor fogják tekinteni, ha együtt tud működni másokkal, képes megosztani a
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tudását, tudja kommunikálni az eredményeit, képes megértetni magát és megérteni másokat, vállalja az egyediségét és
képes követni a kíváncsiságát, intuícióit és az álmait, céljait.
Ha ezen a felsoroláson végigtekintünk, akkor azt gondolom,
hogy a mai kor „átlagos” emberének a mérce sokkal magasabbra van téve, mint a reneszánsz kor „reneszánsz emberének”.
– Hány szereplője van egy fiatal tehetség kibontakoztatásának?
– Nem szeretném elviccelni, de azt is lehetne komolyan
válaszolni erre a kérdésre, hogy annyi szereplője van, ahány
emberrel találkozik az életében. Természetesen nem lesz
minden szereplő azonos hatással. Látszólag jelentéktelen
embereknek és rég elfeledett történeteknek is lehet meghatározó szerepe egy ember életében. A legnagyobb hatással
talán azok lesznek a ﬁatalokra mégis, akik kellően fel tudják ébreszteni a kíváncsiságukat és megerősítik a képességeiket, önbizalmukat és a magukba vetett hitüket, illetve
ugyanilyen erős hatása lehet azoknak, akik nehézségeket,
kihívásokat állítanak eléjük és ezáltal késztetik fejlődésre,
megerősödésre őket.

Csányi Csaba (középen), a Matehetsz Mentor Programjának megnyitóján 2019. december 1-jén
Fotó: Matehetsz

A szerző: a Matehetsz
szakmai koordinátora
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Gombos Angelika
Afrodita
Született Miskolcon 2004. december
14-én. Szüleivel és öccsével Sátoraljaújhelyben lakik. 2019 szeptemberétől a
Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának emelt szintű biológia-kémia
szakán kezdte meg középiskolai tanulmányait. Kitűnő tanuló, szinte minden tantárgyból jár versenyekre, ahol kimagasló
eredményeket ért/ér el.
Eredményei:
- 2017. „Írj levelet Arany Jánosnak!” Országos levélíró pályázaton III. helyezett lett saját versével, melyet XXI. századi
Anonymus–ként írt a költőnek.
- 2018 novemberében a Magyar Nyelv Múzeuma által hirdetett országos pályázaton I. helyet ért el „Születésnapodra”
című versével, melyben a Múzeumot köszönti 10. születésnapja alkalmából.
- 2019-ben Mezőcsáton, ﬁzikaversenyen kapott arany minősítést. Miskolcon, Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen
megyei I. helyezett lett. Angol nyelvből középfokú, majd 2020-ban felsőfokú komplex nyelvvizsgát tett.
- 2019 áprilisában Budapesten, Bókay Árpád Országos Biológiaversenyen V. helyezett lett.
- 2018/2019. „Az év tehetséges diákja” a Tiszáninneni Református Egyházkerületben.
Szabadidejében szívesen olvas novellákat, regényeket magyar illetve angol nyelven.
- 2020-ban a Bródy Fizika Országos Kísérletversenyen II. helyezést ért el.
„Születésnapodra” című versében a Magyar Nyelv Múzeumát köszönti 2018-ban a Múzeum 10. születésnapja alkalmából.

Az újhelyi hegyek alatt,
ahol a széphalmi domb
millió emléket tartogat
megmutatod ifjú arcodat.

„Szent hely, szent az öreg miatt,
kinek ott van háza és sírhalma…”,
s kinek gyermekei, unokái
mind ott nyugszanak.

Gyönyörű vagy, számomra
egy építészeti csoda,
kinek az arcán a Nap tér nyugovóra
s ringatja vörös páholyába.

Ki belép emlékcsarnokodba
rátekint a múlt
s elmerülve e mámorbafelismeri a Nagy Nyelvújítót.

Ezen a napon
emberek ezrei köszöntenek,
virágok nyílnak fáidon
s a madarak is neked énekelnek.

Ezen csodás napon
együtt ünneplünk titeket
hiszen a szép magyar nyelvet
ti jelentitek.

Én csak elmerengve állok:
gondolok múltra s jelenre,
emlékezek rájuk,
kiknek lantja szunnyad letéve.

S ki a titkok titkát
szeretné feltárni
ne keresse módjáthisz csak hozzád kell elzarándokolni.

De ma ők is felébrednek!
Száz nyugvó lant
ereje újra feléled,
s rólad énekelnek.

Kívánom, hogy falaid közt
évmilliókig őrizd e gyönyörű nyelvet
s a magyar néppel együtt ünnepelj meg
minden tízedik évet!

Isten éltesse sokáig a Magyar Nyelv Múzeumát, és áldott legyen mindenki,
aki tett és tesz a szép magyar nyelv fennmaradásáért!

Zánkával indul

Pillanatképek
P
pek a Miskolci
Miskol Földes
des
Ferenc Gimnáziumban Diákigazgató választás
folyó AJTP programról

Azok a bennmaradós hétvégék

Versenyeredményeink díjátadói

Versenyeredményeink díjátadói

Külföldi kirándulásaink

Gyorsan eltelt az 5 év

