


Tehetséggondozás feladata

„A tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és 

társadalmi hasznosulása: 

 a tehetséges fiatalok megtalálása,

 a tehetség jellegének és szintjének megfelelő 

folyamatos segítség a tehetség kibontakoztatásában,

 a tehetség hasznosulásának elősegítése”

(Nemzeti Tehetség Program)



Amerikai Tehetséggondozó Társaság vizsgálata 
(1968) 

 Felmérést végeztek amerikai sportolók 
tudósok körében arról, hogy mi adott 
nekik lökést gyermekkorukban a 
tudományukban való elmélyedéshez?

 Egy-egy tanárt, edzőt, segítőt jelöltek 
meg 

 Hitelesség, elfogadás, empatikus 
megértés jellemezte őket

- A tehetség kibontakozását elősegítő attitűd



„Aki azt képzeli, 

hogy minden gyümölcs ugyanakkor érik mint a szamóca,

az semmit nem tud a szőlőről.”

/Paracelsus/



A tehetséggondozás legelterjedtebb formája és 

színterei az óvodák, általános iskolák, középiskolák



Intézményi tehetséggondozás

 Tagozatok

 Emelt szintű képzés

 AJTP

 Két tanítási nyelvű 
képzések

 Nívó csoportok

 Fakultáció

 Tanórai 
differenciálás

 Előrehozott vizsgák

 Tanórán kívüli 
programok 

 Projektek, 
témahetek

 Szakkörök

 Tematikus táborok

 Egyéni haladási ütem



Tanulmányi versenyek szervezése

 Egykori  Megyei Pedagógiai Intézet - Pedagógiai Oktatási 
Központ által szervezett  országos és megyei versenyek

 OKTV

 SZKTV (Szakma Kiváló Tanulója Verseny)

 SZÉTV (Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenye)

 Sportversenyek

 Óvodák, iskolák, művészeti alapiskolák által szervezett 
vetélkedők, gálák, pályázatok

 a zenei versenyek koordinálása a POK által 

 „Civilek” által szervezett megmérettetések

évente

1500

tanuló

JNSZ megye



Országos Német nyelvi tanulmányi verseny

 Az egykori Pedagógiai Intézet és  
2016-tól a POK szervezésében

 15 alkalommal Szolnokon a II. 
Rákóczi Ferenc Általános 
Iskolában

 Évente 20-20 hetedik, nyolcadik 
osztályos tanuló és felkészítő 
tanár

 Rangos anyanyelvi zsűri

 Nagy hagyományok



További tanulmányi versenyek JNSZ megyében 
2016-tól a POK szervezésében

 Friss Antal Gordonkaverseny

 Fizika Próbaverseny Karcag

 Holló András Fizikaverseny Jászberény

 Bacsó Nándor Megyei Földrajzverseny

 Megyei Magyar Irodalom Verseny

 Megyei Társaséneklési Verseny: 
duettől a kamaraéneklésig

 Szenti Ernő Megyei Rajzverseny

 „Tiszán innen – Dunán túl” 
Népdaléneklési Verseny

 Irinyi Kémia Verseny

 Angol Nyelvi Verseny

 Mikola Sándor Fizika Verseny

 Kitaibel Pál Biológia Verseny

 Szép Magyar Beszéd Verseny

 Édes Anyanyelvünk 

 Simonyi Zsigmond   

Helyesírási Verseny

Megyei versenyek: Országos versenyek:



Tehetséggondozással foglalkozó szervezetek 
JNSZ megyében I.

 JNSZ Tehetségsegítő Tanács

 Egykori Pedagógiai Intézet

 JNSZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

 JNSZM Önkormányzat

 Települési Önkormányzatok

 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerületei

 Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ

 Sportiskolai Központ

 Civil szervezetek



Sok szervezet van, gyakran a  konkrét tevékenység nem 
köthető egy-egy szervezethez, együttműködésükkel 

jönnek létre a fejlesztő programok

Tehetséggondozással foglalkozó szervezetek 
JNSZ megyében II.



 Művészeti Alapiskolák 
(dráma; zene; tánc; vizuális 
kultúra)

 Sportklubok

 Városi szintű 
tehetséggondozó szakkörök 

 Néptánc-csoportok

 Színjátszó-csoportok

 Kórusok

 Arany János 
Tehetséggondozó Program

 Művelődési Házak

 Szolnoki Főiskola

 Művésztelep

 Könyvtárak

 Múzeum, Levéltár

 Színház

Tehetséggondozó műhelyek



A tehetség megmutatkozásának lehetőségei, 
tehetséggondozó műhelyek

- Tehetségnapok  a megye több településén

 Erdős Pál Matematikai iskola szolnoki 
foglalkozásai

 Pallasz Athéné Alapítvány Mathias Corvinus
Collegium

– 5. évfolyamos tanulók részére

 Csányi Alapítvány Jászberényi műhelye 25 tanuló

 Szolnoki Művésztelep kurzusai

 Curie Alapítvány tanulmányi versenyei



Tehetségnap



Először 2010-ben rendezték meg
Induló iskolák száma: 10-14 évente

Résztvevő középiskolások száma: közel 300 tanuló évente

Ádámok és Évák  Ünnepe Szolnokon



2011 óta évente közel 200 tanuló
évente váltva általános és középiskolások

Kiugró gála Szolnokon



2009 óta
Évente 60-100 tanuló közül választ a zsűri

A döntőben 10 tanuló vesz részt

Megavers Szolnokon



Kapcsolatok, együttműködések

 Szakszolgálati vonatkozásban Fejér megye és Budapest

Szolnok – Balatonfüred – Kecskemét – Debrecen

 A négy város ösztönzi intézményeit, civil  
szervezeteit a tehetségek kiválasztására, 
támogatására, a Tehetségpontokkal való 
együttműködésre.

 Az elért eredményeiket, tapasztalataikat egymással 
megosztják, segítik egymás tehetséggondozási 
tevékenységét.

 Évente 5-6 alkalommal találkoznak versenyeken, 
egyéb programokon a városok tanulói, pedagógusai.



Szakmai háttér

 Intézményi akkreditált jó gyakorlatok (~25)
 Tehetségfejlesztő Pedagógusok Műhelye 

(évente 2x a megye több városában)
 Mentorok
 Művésztanárok
 Városi Szakmai Munkaközösségek
 Alapítványi háttér
 JNSZ Megyei Pedagógiai Intézet/JNSZ Megyei

Pedagógiai Szakszolgálat/POK
 Edzők
 Kiváló pedagógusok 



Tanulók ösztönzési rendszere

 Középiskolai ösztöndíjak

 Bursa Hungarica

 Nemzetközi művészcsere

 Díjak, elismerések, kitüntetések

 Pro Talento tanulók részére



Tehetségpontok JNSZ megyében

Megyei Tehetségtérkép (54 intézmény)



Tehetségpontok minősítése

- Jász-Nagykun-Szolnok megyében

30 

22 

2



Konferenciák

 Előadók:

 Csermely Péter

 Gyarmathy Éva

 Bajor Péter

 Dr. Balogh László 

 Dr. Polonkai Mária

 Dr. Dávid Imre

 Dr. Szvathné Dr. Szalay Márta

 Szabó Éva



Kistérségi szakmai műhelyek (2016)

óvodapedagógusoknak

tanároknak

Szolnok

Jászberény

Karcag

Mezőtúr
PEDAGÓGIAI NAPOK

programjaiba illesztve 

előadások, műhelymunkák 

(2016)



Tehetség tanácsadás

 Szülőknek

 Tanulóknak

 Pedagógusoknak

 POK: tehetségsegítő 

szaktanácsadás működtetése



Pedagógusok képzése

 Ismereteik bővítése, megerősítése, megújítása

 250 pedagógus képzése tehetség témakörben -
akkreditált tanfolyam keretében

 Klebelsberg Intézményfenntartó központ által
akkreditált tehetség képzéseken történő részvétel

 Kidolgozóként
 Képzőként

 POK által meghirdetett képzés



Pedagógusok további támogatása

 Előadások 

 „Egymástól való tanulás”

(bemutatók, műhelymunka, fórumok)

 Tehetségdiagnosztikát támogató online teszt

(Tóth-féle Kreativitást Becslő Skála számítógépes verziója)

 30 órás akkreditált továbbképzések

 Módszertani  füzet - tehetségek felismerése

 Pályázati források bevonása



Tehetséggondozó pedagógusok elismerése

• A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Tehetségsegítő 
Tanács által adományozott 
PRO TALENTO Emlékérem

• Évente három pedagógus és 
egy 12. évfolyamos diák 
kapja meg





Bonis bona díj

16-an 
nyerték el 
2013 óta



Szolnok – Tehetségbarát Önkormányzat



Tehetségek JNSZ megyében

- Virtuózok

- Fölszállott 
a páva

Jászsági Tánc –
Törökszentmiklós  

Bontovics Leticia és 
Rusvai Máté 



Hogyan tovább?

 Pályázatokon való részvétel
(1) Nemzeti Tehetség Program 
(2) Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

 JNSZM Tehetségsegítő Tanács működése megújult     
formában, operatív szervezetként

 JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat koordinációs munkája 

 Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ által 
szervezett tanulmányi versenyek

 A versenyszféra szereplőinek erőteljesebb bevonása a 
tehetséggondozásba

 Fokozottabb együttműködés a tehetséggondozással 
foglalkozó szervezetek között  



„A veletek született értékes tehetség kárba vész, 
ha nem építünk rá, ha nem aknázzuk ki 

szakszerű oktatással!” 

/Joanne Kathleen Rowling/




