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NEGYEDÉVI 21. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 21. programelemeként szakmai 

műhelyt szerveztünk „Mindenkire úgy kell nézni, hogy akár tehetség is lehet!” témában. A 

rendezvény célja a pedagógusok figyelmének felhívása a tehetségre felhívó jelekre. A 

pedagógusokat képessé tenni arra, hogy a tanulók viselkedéséből ismereteik alapján kiszűrjék 

a tehetségígérteket. „A tehetség nem tulajdonság, hanem sajátos észlelés, attitűd, viszonyulás 

és reakció. A kiemelkedő teljesítményekhez szükséges, átlagtól jelentősen eltérő kognitív 

folyamatok, elmélyült, megszállott tevékenység, kitartó gyakorlás a normalitástól messze 

eltérő viselkedést jelent. „ (Gyarmath Éva) 

Révész Géza 1918-as meghatározásában, a „tehetségre irányuló hajlamok“ összetevőit a 

következőkben határozta meg:– intelligencia;– intuíció, spontaneitás– a gyerek magatartása,– 

ahogy kiválasztja, a neki megfelelőt,– a mohóság, ahogy ráveti magát,– kitartás,– intenzív, 

tartós, spontán érdeklődése.  

Ha végiggondoljuk ezeket a tehetség-jegyeket, nyilvánvaló, hogy közülük jó néhány – vagy 

bizonyos kombinációik – magatartási, alkalmazkodási problémák forrása lehet. Velük 

szemben az „általában“ beváló nevelési módszerek vagy hatástalanok, vagy éppenséggel 

kedvezőtlen hatásúak: az eredetileg kíváncsisága, ötletessége, fokozott aktivitási igénye miatt 

nonkonform gyereket valóban renitenssé tehetik. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ezeket a 

gyerekeket számukra megfelelő módon teljesítőkészségre és szociálisan elfogadható 

beilleszkedésre neveljük. 

 A szakszolgálati feladatellátásban feladatunk a tehetséggondozás támogatása szakmai 

tanácsadással, konzultációval, önismereti csoporttal, fontos, hogy az iskolák tudják, hogy 

hozzánk fordulhatnak, ha látják - márpedig a jó pedagógus látja -, hogy egy gyerek 

önmegvalósításában gátolt. Nekünk dolgunk van a tehetséges gyerekkel, ha pszichés 

megakadása van az önkiteljesedésében. Az együttműködés azonban csakis akkor valósulhat 

meg, ha a gyermek törvényes képviselője is hajlandóságot mutat arra, hogy engedélyezze 

gyermeke gondozását. 

Ezért úgy gondoltuk, hogy a félnapos rendezvényünk keretében ezen témában tartunk 

előadást, valamint lehetőséget biztosítunk interaktív beszélgetésre.  

A programelem szervezésekor szükséges volt az előadók felkérése, a témák egyeztetése, a 

helyszín kiválasztása, az étkezést biztosító egyéni vállalkozóval történő megegyezés, a 

rendezvény meghívójának megtervezése, kiküldése az érintetteknek (általános iskolai 

pedagógusok).  

A szervezés során nem merült fel nehézség, a megvalósítók lelkiismeretesen felkészültek a 

feladatra, a megadott időpontokban az operatív megbeszélésen, a program megtartásán részt 

vettek, megvalósították azt. Előzetes munkálat a program megszervezése, operatív 

megbeszélés, melynek során beszerzésre nem volt szükséges. 

A szakmai rendezvény helyszínét a Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola, az étkezést, kávét, ásványvizet 

pedig Tóth István egyéni vállalkozó biztosította.  

A rendezvény Bartusné Major Ágnes 

tagintézmény-igazgató Tagintézményben folyó 

tehetséggondozás bemutatását követően Kutas 

Erna gyógypedagógus-logopédus tartott érdekes 

előadást „A kommunikáció fejlesztés, mint a 

tehetséggondozás egyik színtere” címmel. A 20. 
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század elején a tehetséggondozás fellegvárának is tekinthető volt Magyarország, mind 

megoldásaiban, mind eredményeiben. Ma viszont úgy tűnik, egy hanyatlóban lévő szemlélet 

utolsó csatlósaivá válhatunk. A hazai kutatók közül kiemelésre érdemes Czeizel Endre 2×4+1 

faktoros modellje (1997). Ebben a szerző integrál minden olyan tényezőt, amely a fejlesztő 

munkában meghatározó szerepet játszik. Általában a mai iskolai gyakorlat inkább korlátozza 

a gyermekek kreativitását, mintsem fejleszti azt, vagyis az iskolarendszerbe történő 

belépéskor kreatívabbak, mint annak befejezésekor. (Sir Ken Robinson-TED előadása). 

Vannak pozitív iskolai minták, programok: Hejőkeresztúri modell. Ha a tehetség képességei 

nyilvánvalóak, akkor sajátos attitűdjei könnyebben elfogadhatók, mint amikor a 

teljesítményhez vezető képességek nem egyértelműen kimutathatók. Beszédtecnhika – 

Pszichodráma kapcsolata; tapasztalat: a gyerekek koncentrációja, kreativitása, 

motiváltsága fokozódott, kiállásuk, megnyilatkozásaik javultak, bátrabbá, magabiztosabbá 

váltak. FONTOS: a tehetségvesztés csökkentése, esélyegyenlőség növelése. 

Az ízletes szendvicsek, pogácsa és a frissítő kávé után Szebeni Viola tanácsadó 

szakpszichológus ismertette előadását a „Tehetség a serdülők életkori sajátosságainak 

tükrében” témában, mely mind a szülők, mind a pedagógusok számára sok érdekes és hasznos 

információval szolgált. Megtudhattuk, hogy a tehetség sokszínű, mi a különbség a jó tanuló és 

a tehetséges diák között, hogyan értessük meg magunkat a digitális nemzedékkel. Beszélt a 

társadalom, a tanári szerep változásairól, miből eredhetnek a serdülőkori problémák. 

A rendezvény elérte a célját, előre lendítette a szakemberek és a pedagógusok közötti 

együttműködés megerősítését. Nagyon jó hangulatban telt, az előadások sok információt 

közvetítettek a hallgatóságnak, melyeket hasznosíthatnak a mindennapi munkájuk során. 

Mind a helyszín, mind az étkezés minősége emelte a rendezvény színvonalát.  

Az előadások végén lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, mely révén valódi szakmai 

közeledések voltak megfigyelhetők.  

Minőségértékelés: 

A programon 20 fő vett részt. A kitöltött kérdőívek szerint maximálisan megfelelt a program 

az előzetes elvárásaiknak. Hasznosnak találták a rendezvényt. Teljes mértékben 

alkalmazhatónak találták az itt hallottakat a mindennapokban. Segítségükre volt a rendezvény 

új kapcsolatok kialakításában. Maximálisan elégedettek voltak a rendezvény szervezésével és 

a szakemberek munkájával. 

Bízunk abban, hogy a pedagógusok bátrabban fordulnak hozzánk és keresnek meg bennünket 

a tanulók és a tehetségvesztés elkerülése érdekében. 
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Jászberény, 2019. 12. 09. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

taginézmény-igazgató 

              

 


