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Tisztelt Olvasó!

A tehetséggondozás okán megkerülhetetlen kérdés, hogy kinek mit jelent a tehet-
ség, a tehetséggel való foglalkozás. Nem definiálni szeretném, amikor arra gondo-
lok, hogy kihívás, megtiszteltetés, elhivatás, profi munka, szisztematikus fejlesztés, 
öröm, és a  sort ki-ki a saját tapasztalatai alapján fejezhetné be.  Számomra - bár-
milyen nézőpontból is kerül szóba a tehetséggondozás - kiapadhatatlan forrása a 
jónak, a motivációnak, a szó legtágabb értelmezésében.  Értéke örök, holott meny-
nyi minden változik körülötte. Született tehetség - mondjuk gyakran és jogosan. 
Ugyanakkor meggyőződésem, hogy úgy kerek a tehetség világa, ha a veleszületett 
adottságok a családban, a tudatos pedagógiai hatásrendszerrel, az inspiráló társa-
dalmi környezettel együtt egyszerre vannak jelen.

A tehetség egy nemzet erőforrása. Egy ország versenyképessége, gazdasági telje-
sítménye, megbecsültsége szoros összefüggést mutat azzal, hogyan bánik a tehet-
ségekkel, tudósai, művészei, sportolói mit tesznek a nemzeti kincshez hozzá. De 
a mindennapok kiemelkedő tehetségei a munkahelyeken, a különböző hivatások-
ban ugyanolyan értékkel bírnak.

Maradva a Jász-Nagykun Szolnok Tehetségsegítő Tanács „hatásterületén”, nagyon 
örvendetes, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei köznevelési intézmények élet-
ében mindig jelentős szerepet töltött be a tehetséggondozás. A szakköröknek, a 
tanulmányi versenyeknek, műhelyeknek nagy hagyományai vannak. A pedagógu-
sok által a tanulók részére tartott különféle manuális és ismeretterjesztő foglal-
kozások is népszerűek voltak, és a megfelelő formában ma is azok. Jelentős ha-
gyományokkal rendelkeznek a kirándulások: a múzeumok mellett megjelenő új  
kiállítóhelyekre, a Csodák Palotájába, a Tropikáriumba, adott esetben olyan kiál-
lításokra, ahol a legmodernebb dolgokkal ismerkedhetnek meg. Ma már a kreati-
vitást fejlesztő, interaktív kiállítások korát éljük, messze túlhaladtuk az egyszerű 
szemlélődést.

Az intézményfenntartók igyekeztek megtalálni azokat a kereteket, amelyek a te-
hetség felismerését, fejlesztését, hasznosulását szolgálják. Az iskola a szülőkkel 
együtt tud eredményes lenni, szinte minden területen. Nincs ez másként a tehet-
ségfejlesztéssel sem. Az otthoni biztató, megerősítő, támogató légkör, az áldozat-
vállalás, akár anyagiakban, akár időben, mind-mind befektetés a gyermek jövőjé-
be, kiteljesedésébe, saját útja megtalálásában. Köszönet érte a családoknak! 
Azonban sem a család, sem az iskola nem maradhat magára ebben a nemes kül-
detésben. Kiemelésre méltó, hogy Magyarországon sikerült megteremteni a tehet-
ségfejlesztés jogszabályi hátterét, amely új alapokra helyezte a Tehetséggondozás 
helyzetét az egész országban, így Jász-Nagykun- Szolnok megyében is. Az iskola 
világán túl civil szervezetek alakultak, többféle lehetőség adódott a tehetséggon-
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dozással kapcsolatos feladatok finanszírozására. Új szempontot jelentett annak a 
felismerésnek az elterjedése, hogy a tehetséggondozás jelentős tényezője a peda-
gógus, így a tanulók mellett a pedagógusok ismereteinek bővítésére is gondot kell 
fordítani.

Az akkreditált képzések sorában megjelentek a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos 
képzések.  Az Európai Uniós pályázati lehetőségek megindulása is ösztönzőleg 
hatott a tehetséggondozásra. Elsők között alakult meg a Jász-Nagykun-Szolnok 
Tehetségsegítő Tanács 2010. december 1-jén. Tagjai között intézményvezetők, te-
hetséggondozással, tanulmányi versenyezéssel foglalkozó szakemberek – nem fel-
tétlenül pedagógusok – találhatók, akiknek fontos szerepe van a koordinálásban, 
támogatásban. Támogatásukkal sok-sok rendezvény valósult meg. Kapcsolatok 
épültek ki, így a Magyar Tehetséggondozó Társasággal, amelynek a Kelet-magyar-
országi Tagozatának társelnöke, Császár István, a JNSZ TST tagja is. További kap-
csolat alakult a Heves Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal, valamint a Békés Megyei 
Körös Tehetségsegítő Tanáccsal is. Egymás rendezvényein, konferenciákon – elő-
adóként is – rendszeresen részt veszünk, bekapcsolódunk egymás pályázati prog-
ramjába. Kapcsolatban állunk a MATEHETSZ szervezettel is, kölcsönösen segítjük 
képzések, rendezvények megvalósítását, előadók meghívását. 

A gyakorlati munka megvalósítására legnagyobb mértékben a pályázatokon tör-
ténő részvétel ad lehetőséget. A kezdeti TÁMOP pályázaton kívül, más szerveze-
tek pályázatain való részvétel is rendszeres. A Tehetséggondozó Tanács munkájá-
nak anyagi fedezetét is pályázatok, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ és a 
Szakképzési Centrum által nyújtott támogatások fedezik. A munka végzését segíti, 
hogy a megye minden köznevelési intézményében komolyan megalapozott tehet-
séggondozás működik. Elkötelezett pedagógusok, támaszkodva a szervezetek ál-
tal nyújtott információkra, szervezik a tanulókkal folytatott munkát. A szunnyadó 
tehetségekre a tehetségszűrések hívják fel a figyelmet, így a Nemzeti Tehetség 
Központ és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetséggon-
dozó koordinátorai által végzett szűrések segítenek ebben. Konferenciák, szakmai 
műhelyek szervezésével igyekszünk eljuttatni a legfrissebb információkat az intéz-
ményekbe.

Szerencsés, hogy a köznevelési intézményeken kívül a Szolnok Városban és a me-
gyében működő egyéb szervezetek is lehetőséget biztosítanak a tehetséggondo-
zásra. Így a Szigligeti Színház, a Szolnok Televízió, az Aba-Novák-Agóra Kulturális 
Központ, a Damjanich János Múzeum, a Művésztelep, Sportegyesületek által kínált 
lehetőségek is népszerűek a tanulók körében. A Kiugró Gála évente biztosít le-
hetőséget a művészeti területen kiemelkedő tanulók számára a bemutatkozásra. 
Élünk a Nemzeti Tehetségprogram kínálta lehetőségekkel, és kapcsolódunk a me-
gyénkben is jelenlévő MCC-hez is. Mindezekben további lehetőségek rejlenek a 



7Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

jövőt illetően. A tanulókon kívül figyelmet fordítunk a huzamosabb időn keresztül 
eredményes tehetséggondozást folytató pedagógusokra is. 1999 óta működik a 
Versenyképes Tudásért Alapítvány, amely évente Pro Talento emlékéremmel ju-
talmazza a sikeres tehetséggondozó pedagógusokat és a tehetséges fiatalokat. Az 
intézmények pályázatai alapján évente három pedagógus és két-három 12. évfo-
lyamos tanuló kapja meg az emlékérmet, amelyet Szabó Imrefia Béla művésztanár 
készített el. Az Alapítvány megszűnését követően a feladatot a Tehetségsegítő Ta-
nács és a Szolnoki Tankerületi Központ végzi.

Tisztelt Olvasók, elkötelezett Diákok, Pedagógusok, Tehetségfejlesztők és Szülők! 
Kiadványunk betekintést nyújt a megye több mint 50 tehetségpontjának a mun-
kájába. Kiadásával szeretnénk lehetőséget adni a bemutatkozásra, figyelemfel-
keltésre. Egymás munkájának megismerése mellett a „kifelé” történő informá-
cióáramlást is fontosnak tartjuk. Nyilván a több mint ötven szerző által készült 
bemutatkozás széles spektrumot ölel fel, de így biztosítja a legtöbb információt. 
Mindegyik színes, önálló tehetségpont, melyet hálózattá szervez a tehetség iránti 
elköteleződés, a közös programok, az egymástól tanulás lehetősége, kiváló szak-
mai, emberi kapcsolatok.  

Tisztelt Olvasók! Egy bevezető gondolatsornak véget kell érnie, de nem tudom 
nem leírni, hogy Karikó Katalin tanára, a sokunk által ismert, megbecsült Dr. Tóth 
Albert tanár úr volt. Minden világbajnok, Kossuth-díjas, Nobel-díjas munkájához 
hozzátettek mesterei, tanárai, ennek minden pillanatban legyen tudatában a te-
hetségekkel foglalkozó pedagógus. Nem lesz minden tehetségből világhírű ember, 
de a mi felelősségünk is, hogy jó ember legyen, aki megtalálja a helyét a világban, 
ezért a mindennapok tehetsége ugyancsak kincs, és a velük való foglalkozás igazi 
befektetés. Munkájukhoz gratulálva kívánom, hogy a FLOW élményhez juttassák 
hozzá tanítványaikat, de Önök is éljék meg a tehetségekkel való foglalkozás során. 
Bízom benne, hogy az eltelt tizenegy év jó példáit követve, de készen az új lehető-
ségek megteremtésére a következő évek is inspiráló, eredményes lehetőségeket 
és alkotómunkát hoznak.

Dr. Kállai Mária
országgyűlési képviselő

a JNSZ Tehetségsegítő Tanács elnöke



8 Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

A tehetséggondozás nemzeti ügy

Hazánkban a tehetséggondozásnak nagy hagyományai vannak. Ha csak az ezeréves 
történelmünket nézzük is láthatjuk, hogy a hagyományok ápolása, az értékek menté-
se különösen fontos volt, ma a tehetségek segítése értékadó, értékőrző, értékmentő 
folyamat. 

A hosszú folyamatban gondolhatunk elvesző tehetségekre, derékba tört karrierekre, 
kiégett, meghasonlott pedagógusokra, elherdált kiemelkedő képességű tanulókra, fi-
atalokra, boldogtalanságra. Most nem ezekre az esetekre, tapasztalatokra gondolunk, 
hanem arra a napjainkat megelőző XIX. század végére és a XX. századra, amikor a 
tehetséggondozó munka hazánkban prioritást élvezett, olykor elhanyagolt területté 
vált, de később kibontakozott az iskolarendszeren belüli tehetséggondozási rendszer, 
és sok ebből meg is valósult.

A tehetséggondozásnak ma van nemzeti programja, mely Nemzeti Tehetség Program 
keretet ad a tehetséggondozásnak, tehetségsegítésnek. Az adott keretekben, a tehet-
séggondozó folyamatban segítjük a tanulók képességeinek kibontakozását, szemé-
lyiségük fejlődését. A környezeten nagyban múlik, hogy a képességek elsorvadnak, 
vagy érdeklődéssé, ambícióvá, kíváncsisággá, hivatássá válnak. A támogató környe-
zet különböző kezdeményezéseket, képzési formákat, hozott létre (pl. emelt szintű 
képzést nyújtó intézményeket, 6 és 8 évfolyamos középiskolákat, két tanítási nyelvű 
oktatási intézményeket, alapfokú művészeti intézményeket, sportiskolákat, stb.), va-
lamint olyan foglakozásokat, tevékenységeket, programokat, melyek nem a tantervi 
rendszerhez kapcsolódnak (pl. a versenyeket, táborokat, ösztöndíjakat, civil kezdemé-
nyezéseket, vállalatok támogató programjait).
A fent említett tehetségterületi fejlesztő programokat megvalósító szervezetek, (felső-
oktatási, köznevelési intézmények, civil szervezetek, egyesületek, stb.) kapcsolatokat 
keresnek egymással, tudnak egymásról, ernyőszervezetekbe tömörülnek (pl.NTT, Ma-
tehetsz), segítik egymást a tapasztalatok megosztásában, a hazai és az EU-s, illetve a 
világ más országai jó gyakorlatainak összegyűjtésében és disszeminálásában.

A szervezetek szorosabb és lazább hálózatának ábrázolásával megszerkesztettük a 
tehetségtérképet, melyen a résztvevők a különböző tehetségterületi fejlesztésekkel, 
megteremtették annak a lehetőségét, hogy mindenki megtalálja a számára legjobb, 
az általa kiválasztható fejlesztési lehetőségeket, melyek helyi tehetségpontokká ala-
kultak. Jelenleg ezernégyszáz tehetségpont működik az országban, alapfeladatának 
tekinti a tehetségek felismerését, gondozását, a tehetség-tanácsadást, a tehetséges 
tanulók és környezetükben lévő, a fejlődésüket segítő pedagógusok, szülők számára.
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A tehetségpontok tevékenységei által történő fejlődés eredményei legtöbbször 
a tehetségnapokon kerül bemutatásra. A fejlesztés, a tehetségpontokban kis- és 
nagycsoportokban történhet különböző tehetségterületeken, különböző képes-
ségszinten. A tehetségek egyediek, ezért egyéni, személyre szabott támogatásra 
van szükségük.

A tehetséggondozás során felmerülő kérdések sokszor egész életutat meghatá-
rozó döntéseket kívánnak a tehetségekkel foglakozó pedagógusoktól, pszicholó-
gusoktól, mentoroktól, tutoroktól, mentálhigiénés szakemberektől. Ezért fontos a 
tehetséget egyénileg támogató hálózat kiépítése a tehetséggondozásban. A fent 
említett tehetségnapok, a találkozások, segítenek a hálózat építésében, a meg-
szervezett programokon mindenki megismerheti mások tehetséggondozó tartal-
mait, módszereit, eszközeit. A tehetséges tanulók és szüleik megismerkedhetnek 
nagyszerű tehetséggondozó tanáregyéniségekkel, tutorokkal, mentorokkal, akik a 
tehetségekért tenni akarnak.

A XXI. század elején az a felismerés, hogy a tehetség kibontakozása nemcsak az 
egyén, hanem az egész társadalom érdeke, hozta létre a Nemzeti Tehetség Prog-
ramot, mely így fogalmaz: „ A tehetségek ma már egy adott ország versenyképes-
ségét meghatározó kulcstényezővé léptek elő. Ebből is következően a tehetség 
megtalálása nemcsak a tehetségek és családjuk magánügye, hanem nemzeti ügy, 
hiszen a tehetség hasznosulása a közvetlen haszon mellett a legversenyképesebb 
termelés kifejlesztésével és idevonzásával is az teljes nemzetnek többletlehetősé-
geket teremt. Így a tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyja-
vító és társadalomépítési program is.”

A fenti idézet tartalmazza, hogy a tehetséggondozás mindenkit érint, a tehetség 
nemzeti kincsünk.

Dr. Polonkai Mária
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke

Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke
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Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Óvoda u. 5.
 Elérhetőségek:  ajmschool@t-online.hu 
 Intézményvezető neve:  Szabó Katalin
 Kapcsolattartó:  Vajna Katalin • 06/20/949-3462

A tehetségfejlesztő lehetőségeket segítik a zenei versenyek és a külső és belső 
szakmai programok:
• a zeneiskola minden évben részt vesz a POK által kezdeményezett kistérségi, megyei 

tanulmányi versenyeken
• Tehetségnapokat szervez a zeneiskolai növendékek fejlesztéséért, illetve évente egy-

szer a térség és az ország területéről érkező kiemelkedő tehetségek számára na-
gyobb érdeklődésre számot tartó előadásokat, bemutatkozási lehetőséget biztosít.

• a kistérségből elszármazott, volt növedékek (ma már művészek, zenetanárok) meg-
hívásával koncertet szervez, a jelenlegi diákokkal közös beszélgetést kezdeményez

• a Magánének tanszak hagyományosan minden tanévben egy-egy nagyobb zenemű 
keresztmetszetét készíti el, és kiajánlja a kistérségben vándoroltatásra 

• kétévente kezdeményezett Négykezes versenyét a kistérség más zeneiskolái meghí-
vásával rendezi meg

• minden tanév májusában, a Szolnoki Galériában „Galériai hangversenyeket” szervez, 
melyekre a térségből is érkeznek zeneiskolások, tanárok az együtt-zenélés, örömze-
nélés jegyében

• minden nyáron zenei táborokat szerveznek, melyek templomi, vagy művelődési ház-
ban megrendezett hangversenyekkel zárulnak

• a KÓTA által szervezett országos népzenei minősítéseken rendszeresen részt vesz-
nek az Ádám Jenő Zeneiskola citerát tanuló növendékei és citerazenekara.

• Az Ádám Jenő Zeneiskola rendelkezik a szakirányon továbbtanulók és a versenye-
redmények részletes adatbankjával.

• Éves gyakorisággal nyílt tanszaki napokat tartanak, melyekre a szülőket is meghív-
ják, illetve a tanárok a tanszaki nap zárásaként a tapasztalt eredményekről, hiányos-
ságokról eszmét cserélnek. A kollégák a „Mester & Tanítványa” hangversenyeken 
együtt muzsikálnak a tanítványaikkal.

• A zeneiskola belső növendék hangversenyeit negyedévenként szervezik meg, a 
résztvevő tanulók a későbbiekben felléphetnek, közreműködhetnek a Tehetségpont 
partnerek rendezvényein. Kiemelten fontos a szereplési lehetőségek biztosítása a 
gyermekek személyiségfejlesztése szempontjából, melyekkel a növendékek szerep-
lési rutinját is fejlesztik.
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Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak bemutatása
• 2010-ben készült el a „Jó gyakorlatok” című munkájuk, mely Tehetségpontjuk 

addigi gyakorlatát írja le, mely megkapta dr. Polonkai Mária elismerését. Ahogy 
tapasztaltabbak lettek, úgy fejlődtek, a „Jó gyakorlatokat” mind a mai napig töké-
letesítik, fejlesztik, hiszen a tehetséggondozó munka nem áll meg, nem állandó, 
minden az”egyedi és megismételhetetlen gyermek” fejlesztése érdekében tör-
ténik. A „Jó gyakorlatok” megjelenhetett a Géniusz portálon is, ez pozitív visz-
szaigazolás, biztatás számukra. A 2010 decemberében megalakult „Jász-Nagy-
kun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács” munkájában is rendszeresen részt vesznek 
Tehetségpont-tagként.

Kikre vagyunk büszkék tanulók/gyermekek- pedagógusok
Pedagógusok:
• Az intézmény vezetője, Szabó Katalin tehetségsegítő munkájáért 2015-ben megkap-

ta a „Bonis-Bona” Kiváló tehetségsegítők díjat, 2018-ban pedig Vajna Katalin szakmai 
munkáját ismerte el az MZMSZ „Magyar Művészetoktatásért” plakettel.

• „Az „Ádám Jenő Művészetoktatásért” oklevél Bozorádi János (2019)
• Az „Ádám Jenő Művészetoktatásért” oklevél Bálint Erika (2019)
• Az év legeredményesebb pedagógusa: Péli Ildikó (2019)
• Az Ádám Jenő Művészetoktatásért” oklevél: Péli Ildikó (2018)
• Az év legeredményesebb pedagógusa: Bálint Erika (2018)
• Több volt növendékünk ma már zenetanár (Heinermann György, Kiskun Bernadett, 

Földvári István, Fekete Fanni, Nagy Raymund, Csinádi Krisztina stb.)

A Magánének tanszak eredményei:
Bálint Erika Farkas Laura HH-s, roma tanítványa 2019-ben több népdaléneklő ver-
senyt nyert, 2020-ban bejutott a Madách Színház Tehetségkutató válogatójának má-
sodik fordulójába, a Kiugró tehetségkutatón bekerült a Szolnok TV gálájára. Személyre 
szabott személyiségfejlesztéssel és hangképzéssel készítette fel tanára a versenyekre. 
A 2021-22-es tanévre várható, hogy felveszik a Tiszaparti Róm. Kat. Gimn. és Ált. Isk. 
zenetagozatára.

Rab Gyula volt magánének növendékünk ma a Zürichi Opera állandó tagja.

Laki Péter jelenleg a Fővárosi Operettszínház egyik vezető művésze, aki 2019-ben 
nyerte el a XI. Lehár Nemzetközi Énekverseny első helyezését és a közönség-díjat. Az 
Ádám Jenő Zeneiskolában rövid idő alatt jó énektechnikai tudást sajátított el.

Lévai Mihály 2019 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a budapesti BB ZMSZKI-
ban magánének szakon. A személyiségfejlesztést, mint módszert alkalmazta a növen-
dékeinél Bálint Erika.
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Lakai Róbert jelenleg a ME Zeneművészeti Karán tanul magánének szakon. Bálint Eri-
ka tanítványa, illetve a sikeres felvételire felkészítő tanára. Az iskola növendékei közül 
többek kerültek a szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Gimnázium zenei tagozatára.

A martfűi telephelyen tanultak közül büszkék vagyunk a következő tanítványainkra: 
Bravik Katalin a Szegedi Tanárképzőn végzett, Csinády Krisztina ma már gitártanár és 
Fehérvári Ágnes (fuvola) az egyetem befejezése után 2020-ban felvételt nyert a New 
York-i Juilliard School kínai fakultására, a The Tianjin Juilliard School-ra, a martfűi gitár-
zenekarunk Franciaországban vendégszerepelt.

Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel
• Az eltelt idő alatt több Tehetségponttal létesítettek kapcsolatot, illetve kötöttek 

Együttműködési megállapodást: a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Ala-
pítvánnyal, a Buda-környéki Tehetségponttal, a szolnoki Fiumei Tehetségponttal, a 
szolnoki „Tiszaparti” Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Tehetségpont-
tal, a Szolnok Városi Kollégiumok Tehetségponttal, a Szolnok Városi Óvodák Tehet-
ségponttal, a Rákóczifalván működő II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészeti 
Iskola, illetve a Jászberényi Palotásy János Zeneiskola Tehetségponttal. Tovább kí-
vánják szélesíteni Tehetségpont kapcsolataikat, a közös programokat, hogy minél 
több gyermekhez és fejlesztőhöz eljuthassanak, átvéve a számukra is értékes jó gya-
korlatukat. Így kötöttek Tehetségpont megállapodást a Szolnoki Szimfonikus Zene-
karral 2017-ben. 

• A szolnoki kistérségben kiemelkedő jelentőségű a zeneiskola térségi tevékenysége a 
székhelyen, illetve 9 vidéki telephelyen (közülük több hátrányos helyzetű, illetve ön-
hibáján kívül hátrányos helyzetbe került település, kistelepülés): Jászladány, Kőtelek, 
Martfű, Nagykörű, Rákóczifalva, Szászberek, Tószeg, Újszász, Zagyvarékas települé-
seken segítik a társadalmi integrációt, a hátrányos, halmozottan hátrányos tanulók 
felzárkóztatását, a tehetséges gyermekek fejlesztését. 
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Baptista Szeretetszolgálat 
EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája

A Tehetségpont minősítési szintje: 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

Európai Tehetségpont • Minősített Tehetséggondozó Műhely
 

 Címe:  5200 Törökszentmiklós, Kölcsey utca 21.
 Elérhetőségek:  http://kolcsey-ferenc.baptistaoktatas.hu/ 
  kolcsey@baptistaoktatas.hu
  06/56/390-284
  Intézményvezető neve:  Görömbei Zoltán

Tehetségfejlesztő tevékenységünk: 
Intézményünkben az ősi bibliai igazság – „A bölcs tanítás az élet forrása” (Pb.13:14.) – ma 
is érvényes. Fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat magas szintű szakmai és kiegyen-
súlyozott, stabil anyagi hátteret nyújt munkánkhoz, s közösen valljuk: „A baptista iskola 
több mint iskola!”
• 2006-ban és 2009-ben megkaptuk az „Ökoiskola” címet, majd 2012-ben az „Örökös Öko-

iskola” elismerést.
• 2013-ban és 2016-ban a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács szakmailag hiteles és ered-

ményes munkánkért az „Akkreditált Kiváló Tehetségpont” elismerést adományozta szá-
munkra. A közeljövőben várjuk az erről szóló 3. oklevelet. 

• 2017-ben sikeres pályázatunknak köszönhetően elnyertük a „Minősített Tehetséggon-
dozó Műhely” címet, mellyel az országban mindösszesen 39 intézmény rendelkezik.

• 2018-ban újabb eredményes pályázatunknak köszönhetően megkaptuk az „Európai Te-
hetségpont” címet, ezáltal tagjai lettünk az Európai Tehetségsegítő Hálózatnak.

Tehetséggondozó programunkat, eredményeinket széles körben propagáljuk. Már a be-
iskolázás előtt, a „Kukkantó Napok” keretében tájékoztatjuk a szülőket tehetséggondo-
zó tevékenységünk tartalmáról, formájáról. A tanulók figyelmét is felhívjuk a kínálkozó 
lehetőségekre. Különböző fórumokon, rendezvényeken (Tehetségnap, Kölcsey-napok, 
Kölcsey-gála, szakmai találkozók, vetélkedők) betekintést engedünk a csoportok életébe, 
tevékenységébe. Minden évben felmérjük az igényeket. 
A beválogatásnál figyelembe vesszük: 
• A gyermeket tanító pedagógusok véleményét, akik előzetesen kapott megfigyelési 

szempontsor alapján teszik meg javaslatukat. 
• A pszichológiai szűrés eredményét (pszichológus végzi, ennek során a gyermekek figyel-

mét, kreativitását vizsgáljuk).
• Az iskolán belüli tesztek eredményét (a csoportot vezető pedagógusok végzik: motivá-

ciós tesztek, tanulási stílust felmérő tesztek, illetve az adott műhely munkájához illesz-
kedő tesztek).
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Tehetséggondozó tevékenységeinket többféle módon valósítjuk meg:
• Tanórán belüli differenciálással.
• Pull-out programmal.
• Tanórán kívüli programokkal, rendezvényekkel. Tehetségcsoportjaink elsősorban dél-

utánonként, szakköri formában működnek. Különböző rendezvényeinken lehetőséget 
adunk a tehetségműhelyeknek és tehetséges tanulóinknak a bemutatkozásra, szerep-
lésre (Gyöngyhalász Ki-Mit-Tud?, Tehetségnap, Kölcsey-gála, pályázatok, stb.). Széles-
körű versenyzési lehetőségeket biztosítunk megmérettetésükre (saját és testvériskolai 
vetélkedők, levelezős tanulmányi versenyek, baptista iskolák rendezvényei). 

• Nyári tehetséggondozó táborokkal.
Több tábort is szervezünk a nyári szünetben, melyek lehetőséget adnak a gyermekeknek 

tehetségük kibontakoztatására, képességeik továbbfejlesztésére, angol nyelvtudásuk 
elmélyítésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére (angol nyelvi biblia tábor, „unalo-
műző” tábor, gyalogos vándortábor, sporttábor). 

Tehetséggondozó munkánk színterei a tanítási órákon túl:
• Logikai-matematikai tehetségcsoport 7-8. évfolyamon készül fel a sikeres középiskolai 

felvételire;
• Természeti tehetségcsoportok 5-6. évfolyamon ismerkednek a természet szépségeivel;
• Testi-kinesztetikus tehetségcsoportok 4-8. évfolyamon, számos sportágat kipróbálhat-

nak tanítványaink (szivacskézilabda, kézilabda, labdarúgás, atlétika, aerobic, tenisz, ug-
rókötél);

• Angol nyelvi tehetségcsoportok (tagjai minden évfolyamon magasabb óraszámban, te-
hetséggondozó osztályokban ismerkednek az angol nyelvvel, az angol kultúrával);

• Informatika tehetségcsoportok 5-7. évfolyamon készülnek az ECDL vizsgákra;
• Művészeti tehetségcsoportok két területen, színjátszó és képzőművészeti csoportokban 

működnek;
• Táblajáték tehetségcsoportok játékosan fejlesztik tanulóink logikus gondolkodását a 

gyermekekhez közel álló érdekes játékokon keresztül;
• Robotika tehetségcsoportjaink kezdő, középhaladó és haladó szinten felmenő rendszer-

ben indultak három éve, de már kiemelkedő eredményeket értek el ezen a téren tanít-
ványaink (Robotika Európa Bajnokság 3. és 5. helyezés).

Intézményünkben jelenleg hat akkreditált tehetségműhely működik (logikai-matemati-
kai, természeti, testi-kinesztetikus, idegen nyelvi, informatika és színjátszó), mely csopor-
tok már jól bevált tematikával, gyakorlattal rendelkeznek. A tehetségműhelyekben részt 
vevő tanulók fejlődéséről, eredményeiről egyéni portfóliót készítünk. A fejlődő technikai 
kihívásokhoz, a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez, illetve a szülői elvárásokhoz al-
kalmazkodva az elmúlt évek alatt folyamatosan bővültek a tehetséggondozás színterei. 
Bevezettük a jelenleg még szakköri szinten működtetett három területet: a robotikát, a 
táblajátékot és a képzőművészetet. Ezek a csoportok még regisztráció előtt állnak, de már 
több bemutatkozási, szereplési, versenyzési lehetőséget kaptak. A következő akkreditá-
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ción már regisztrált tehetségműhelyként szeretnénk bemutatni működésüket, tevékeny-
ségeiket, eredményeiket.

Számos hazai és külhoni iskolával, civil szervezettel, továbbá a tehetséggondozó munkán-
kat segítő szakemberrel állunk kapcsolatban. Ennek során ápoljuk és bővítjük együttmű-
ködésünket, építjük a tehetséghálót. Az együttműködés tartalma: pedagógusok közötti 
szakmai-módszertani tapasztalatcsere, történelmi és irodalmi értékek megismerése, kö-
zös tehetséggondozó programok, tanulmányi-, szabadidős-, kulturális- és sportrendezvé-
nyek szervezése, lebonyolítása, jó gyakorlatok kölcsönös megismerése, adaptálása.

Hisszük, hogy az elért eredményeinkre alapozva jól felkészült, korszerű ismeretekkel és 
módszertani kultúrával rendelkező, mindig megújulni kész, célkitűzéseink megvalósítása 
érdekében egységes, nagy szakmai tapasztalattal bíró nevelőtestületünk kiváló lehető-
séget biztosít a gyermekek kompetenciáinak, képességeinek, készségeinek fejlesztésére, 
tehetségük kibontakoztatására. Ezt igazolja, hogy színvonalas nevelő-oktató munkánk 
elismeréseként a Baptista Szeretetszolgálat Elnöksége 2019. novemberében „Az év ne-
velőtestülete” kitüntető címet adományozta számunkra. 
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Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

Tehetségpontnak neve: KisujOvik
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5310 Kisújszállás, Ifjúság u. 2.
 Elérhetőségek:  kisujovi@baptistaoktatas.hu 
  06/59/520-595
 Intézményvezető neve:  Rab Judit

A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok
Az Intézmény, a tehetségfejlesztő tevékenységében Nagy Jenőné: Tehetségígéretek gon-
dozásának elmélete és gyakorlata című kiadványát, mint módszertani útmutatót vette 
alapul.

A tehetségek felismeréséhez, szűréséhez, beazonosításhoz alkalmazható óvodapedagó-
gusi és szülői megfigyeléseket végzünk. A gyermeket óvodába lépéstől 5 éves korig min-
den területen megfigyelik és véleményezik a csoportban dolgozó óvodapedagógusok, 
egyben kérik a szülői vélemények megfogalmazását is gyermekük képességeivel kapcso-
latban. Így a jellemző viselkedésjegyek közös megfigyelése segíti bizonyos adottságok be-
azonosítását. A beazonosítás után körvonalazódik a gyermek erőssége, mely megmutatja, 
melyik tehetségterületen tudja képességeit kibontakoztatni. A műhelyvezetők speciális 
megfigyelési szempontok alapján állapítják meg a gyermek képességeit és készítik elő 
egyéni fejlesztését.
A tehetségígéretek adottságait Mönks-Renzulli többtényezős modellje alapján elemezzük.

Tehetséggondozás az intézményben
Óvodáinkban tehetségműhelyek működnek, amelyet óvodapedagógus vezet. Nem jelenik 
meg minden tehetségterület, ha van olyan tehetséges gyermek, aki más területen nyújt ki-
magasló érdeklődést, egyéni fejlesztés formájában biztosítjuk számára a tehetséggondo-
zást. Mivel a műhelyek közötti átjárhatóság a helyi viszonyok, adottságok miatt még  nem 
kidolgozott, az óvodapedagógusok minden területre elkészítették a tehetséggondozási 
programjukat és a belső tudásmegosztó tárba helyezték. Minden óvónő számára biztosí-
tott a tehetséggondozás lehetősége, az elméleti, gyakorlati támogatás.

A tehetséggondozás területei
A jelenleg működő tehetségműhelyek besorolhatóak a gardneri tehetségterület óvodai 
adaptációja szerint, mint:
• Zenei tehetségterület – énekes, hangszeres, ritmusos zenei képességfejlesztő műhely 
(„Csicsergők”)

• Térbeli-vizuális tehetségterület – barkácsolással, újrahasznosítással, népi kismestersé-
gekkel, terek komponálásával foglalkozó műhelyek („Barkácskuckó”; „Kincses sziget”; 
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„Mocorgó ujjak”; „Míves kezek”) 
• Testi-kinesztetikus tehetségterület – népi mozgásos játékokat, táncházas-táncos mozgá-
sokat bemutató műhely („Táncos lábak”)

Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak  bemutatása
Az óvodai tehetségműhelyek a felismert érdeklődéskörökre épülnek, leginkább az 5-6-7 
éves korosztály számára, műhelyek létszáma 6-14 fő.
Valamennyi műhelyünk célja, a gyermekek átlag feletti érdeklődésének fenntartása, mo-
tivációjának erősítése, meglévő tapasztalataik, ismereteik bővítése, problémaérzékenysé-
gük fejlesztése, fenntarthatóságot segítő gondolkodásmódjuk alakítása. Ezáltal szociális 
képességeik, érzelmi intelligenciájuk, komplex személyiségfejlődésük segítése.
Az óvodákban a komplex tehetséggondozó gazdagító programok 30 órában (15 modul) 
valósulnak meg. Mindegyik tartalmaz keretjátékokat és lazító programokat, óvodán kívüli 
kiegészítő tevékenységeket, vagy a környező látványosságok megismerését. 
Nagy hangsúlyt kap a program során a szülőkkel való kapcsolattartás. A szülők részt vesz-
nek a gyűjtőmunkákban, a műhelyek kiállításain, bemutató foglalkozásain. Rendszeresen 
tájékoztatást kapnak gyermekük képességeiről, ötleteket, javaslatokat az otthoni megse-
gítésről. Tanácsadás keretében a szülők és az óvodapedagógusok is kérhetnek segítséget, 
biztosított számukra a megfelelő szakmai segítségnyújtás.
A tehetségműhelyek év végén hatásvizsgálatot végeznek a gyermekek, szülők és pedagó-
gustársak körében. Ilyenkor saját gondozói munkájukat is értékelik. Figyelembe veszik a 
várt és a megvalósult eredmények mutatóit és így tervezik meg a következő év feladatait.
Az intézményi tehetséggondozás dokumentumai egységesek. Tartalmazzák a beváloga-
tás, a gondozás és a hatásvizsgálat elemeit. A műhelynapló vezetése a műhelyvezetők 
feladata. Minden műhelynapló a saját területére kidolgozott célokat, feladatokat, progra-
mokat tartalmazza.

Kikre vagyunk büszkék tanulók/gyermekek- pedagógusok
A már több éve megvalósuló tehetséggondozásnak sikeres bemutatkozásai is vannak.
A Baptista Tehetségsegítő Tanács által 2017. szeptemberében meghirdetett belső pályá-
zaton nyertes pályázatot nyújtott be az intézményben megvalósuló „Csodálatos világunk 
gyermekszemmel” c. természetismereti projekt. Az elnyert támogatás segítségével megva-
lósulhatott a „Kisfürkész” tehetségműhely tervezett 30 órás programja, melynek részelemi 
voltak az óvodán kívüli helyszínek látogatásai is. (Magyar Természettudományi Múzeum; 
Budapesti Állatkert)
Intézményünk „Míves kezek- Táncos lábak” tehetségműhelye sikeres pályázatot nyert 
„Nagykunsági gyerek vagyok” címmel. A támogatás segítségével a gyerekek megismerhet-
ték a népszokások, néphagyományok eredetét, tárgyait, népi kézműveskedés eszközeit, a 
néptánc elemeit. A gyermekek által készített eszközökből kiállítás szerveződött, a néptán-
cos műhely több alkalommal kapott lehetőséget a fellépésre. A gyermekeknek lehetősé-
gük volt a régióban fellelhető kézművesség helyszíni megismerésére.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által szervezett nagyszabású pályázat részeként - A 
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művészetek által megvalósuló élmény teli ének-zenei nevelés az óvodában címmel - 2019. 
decemberében az intézmény „Csicsergő” tehetségműhely csoportja mutatkozott be a - Pi-
lot program keretében - a környékről érkező óvodapedagógusoknak.
Több éve rendszeresen fellépnek a néptáncos tehetségműhelybe járó óvodások a kör-
nyékben szervezett Tehetség programokon, pl. Karcagon.

Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel
Intézményünk a tehetséggondozás területén is szorosan együttműködik más intézmé-
nyekkel. Megszervezte a két napos Baptista Óvodák Szakmai Találkozóját 2016-ban, 2018-
ban tehetségnapot szervezett az érdeklődő pedagógusoknak. Az intézmény óvodapeda-
gógusai is lehetőséget kaptak más intézmények látogatására. Több alkalommal vettünk 
részt a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda rendezvényein, a Karcag és Térsége Tehet-
ségsegítő Tanács által meghirdetett szakmai programon, a Tiszaroffi óvoda tehetségnap-
ján. Meghívást kaptunk Sárosdra és Seregélyesre a Baptista óvodák Szakmai Találkozójára. 
A szakmai napok, találkozók lehetőséget adnak a konzultációkra, hogy összevessük meg-
figyeléseinket, tapasztalatainkat, megismerjük egymás jó gyakorlatait, megfogalmazzuk a 
tehetséggondozás és továbbfejlesztés lehetőségeit.
További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén
Hosszú távon célunk, hogy egy óvodában több fajta műhelyt tudjunk szervezni és idővel 
Intézményi szintű műhelyek is működjenek. Ennek jelenleg legfőbb akadálya a pedagó-
gushiányt.
Az intézményi, szervezeti együttműködések bővítését tervezzük, pl. a helyi Baptista Művé-
szeti Iskolával.
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozás területéhez kapcsolódó szakmai fejlődés követését, 
a továbbképzési lehetőségek figyelemmel kísérését.
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Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium 
és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5200, Törökszentmiklós, Almásy u. 1.
 Elérhetőségek:  tmbercsenyi@gmail.com
  06/56/390-002
  http://www.bercsenyi.com/
 Intézményvezető:  Polyák-Tóth Klára
 Intézményegység-vezető:  Barabás Csaba

Intézményünk 2010 óta akkreditált Tehetségpont, de a tehetséggondozás jóval ko-
rábbra nyúlik vissza, hiszen 1991 óta folytat az intézmény nyolcosztályos gimnáziumi 
képzést, emelt óraszámú nyelvi órákkal, délutáni foglakozásokkal, fakultációkkal, ver-
senyfelkészítéssel. Hagyományosan egy tehetséggondozó osztályt indítunk, 10 éves 
kortól 18 éves korukig segítjük, oktatjuk, neveljük tanulóinkat.
A tanulók 5. osztálytól kezdve kiscsoportban tanulják a magyar nyelvet, irodalmat, 
matematikát, illetve az angol nyelvet, ez utóbbi emelt óraszámban, heti 5 órában. 
Azoknak, akik leérettségiznek középszinten angol nyelvből 11. évfolyamon, lehetősége 
van 12. évfolyamon emelt érettségire felkészítő órára járni. A tehetséggondozásban 
résztvevő diákok nagy része emelt angol nyelvi képzésben vesz részt, de lehetőségük 
van kilencediktől más tagozatot vagy specializációt választani: sportot, informatikát, 
természettudományt, társadalomtudományt.

A tehetséggondozás a tanórák keretében csak minimális szinten megoldható, ezért 
a tanórán kívüli tevékenységeknek nagyon nagy a szerepük. Az iskolánkban a modu-
lokat az idén újragondoltuk. Egy sokkal rugalmasabb, a tanulók igényeinek megfele-
lőbb, az érdeklődési körhöz, és annak a változásaihoz jobban alkalmazkodó rendszert 
vezettünk be. A kötelező modul 5-6.évfolyamon maradt a tanulásmódszertan. 7. évfo-
lyamtól 10. évfolyamig egy- egy projektben vesznek részt a tanulók, amelynek témája 
évente változik, de a tagozathoz, specializációhoz köthető. ( Jövőre például:  „Amerikai 
és brit kultúra, Angol ünnepek”). 11-12. évfolyamon pedig tantárgyi fakultációk, egyé-
ni felkészítések segítik a tanulókat. A kötelezően választható modulok szintén minden 
évben változnak majd, a természet- és társadalomtudományos, logikai- matematikai, 
sport és művészeti területeken megadott projektek, szakkörök, táborok és kirándu-
lások közt válogathatnak a diákok. Ezeket minden évben módosíthatják, hiszen az 
érdeklődésük változhat, vagy lehet szerteágazó. A komplex tehetségfejlesztés is meg-
valósul egy-egy projekten belül, ilyen volt a tavalyi évben az „Évszak” projekt, amelybe 
a természettudományt, a képzőművészetet és a színjátszást vontuk be. 
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Igyekszünk nem csak egy- két kiemelt területen fejleszteni, gondozni a tehetségeket, 
nem csak a tantárgyakhoz köthető (matematika, fizika, informatika, sport, nyelvi, vi-
zuális,…stb) tehetségek útját egyengetni, hanem azoknak is fejlődési lehetőségeket 
keresni, akár az iskolai kereteken kívül is, akiknek az érdeklődési köre más. Népszerű 
a Bercsényi Napon megrendezett KI MIT TUD? , hiszen itt az is megmutathatja magát, 
aki a táncban, zenében, énekben, előadóművészetben tehetséges. Kiemelten fontos-
nak érezzük a tevékenységközpontú módszereket és az önszerveződéseket is, ahol a 
pedagógus koordinátor, segítő szerepben van. Ilyen a már hagyománynak mondható, 
önszerveződő tánccsoport,  illetve a magyar költészet napjára készülő versklipek, de 
volt már  a diákok által létrehozott fotós projekt (Team Capa Project), fotókiállítás 
megtekintésével, témakereső túrákkal, iskolai kiállítással.
A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése mellett lazító programokra is szük-
ség van, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. Ilyen a Gólya-nap, a Horváth 
Ilona főzőverseny, a Lelki napok, a cserediák programunk, a Tök- buli, a „Hívd meg a 
papodat egy sörre, a játékos délutánok a leendő kisgimnazisták bevonásával (anya-
nyelvi, dráma, matematikai, angol, kézműves). 
  
A tanulóink nagyon kedvelik vizuális kultúra projekteket, gyakran vannak iskolai kiál-
lításaik. Szép eredményeket érnek el országos versenyeken is.. A Fiatalok az épített 
és természeti környezet védelméért” országos képzőművészeti pályázaton rendszere-
sen érnek el szép eredményeket a diákjaink. (A legutóbbi pályázaton: Balogh Gábor, 
Kubicsek Edina 1. hely, Polyák Anna Zsófia, Bölkény Dániel  2. hely fotó kategóriában.) 
Az utóbbi években természettudományos és történelem versenyeken eredménye-
sen vett részt  Cseh Péter (Mozaik Országos Tanulmányi Verseny Történelem 9-10. 
5 helyezés, felkészítő: Molnár Csaba, Mozaik Internetes Tanulmányi Versenyen két 
alkalommal is, országos 2. helyezést ért el, felkészítő: Dancza Jusztina. A Katolikus 
Központi Alapítvány kiemelkedő tanulmányi eredményeiért Szent Imre ösztöndíjban 
részesítette a tanulót.
Az idén egy tanulónk, Polyák Anna Zsófia tudományos témájú előadást készített a 
VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciára. Az Európa hold építészetéről szóló 
munka a globális felmelegedés, a túlnépesedés hatásaira keres megoldást, bár nem 
a bolygónkon: a Jupiter holdján való letelepedés lehetőségét veti fel. A munkáját a 
Kocka Kör e- könyvben is elérhetővé tette az interneten. 

Az iskolánkban kiemelt szerepet kap a pályaorientáció. Dr. Balogh László professzor  
pályaorientációs mérést végez a 8. és 10. osztályban, és a Pedagógiai Szakszolgálat is 
segítségünkre van.  

A rendszerhálónk kiépítése folyamatos, igyekszünk minél kiterjedtebb és szorosabb 
kapcsolatot létrehozni a helyi és környékbeli intézményekkel, alapítványokkal, szö-
vetségekkel, testvériskolákkal, egyházakkal.  A helyi általános iskolák tanulói rend-
szeresen részt vesznek a versenyeinken, programjainkon (Bercsényi Napok, játékos 
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délutáni foglalkozások, közös online mise, rendezvények) a Bolyai körzeti fordulót 
iskolánkban rendezik meg minden évben
Katolikus iskolaként aktívan részt veszünk a város hitéletében, az egri érsekség ren-
dezvényein.  (Ifi Alfa, Keresztút, zarándoklatok, ,,Egymillió gyermek imádkozza a ró-
zsafüzért” , Kálvária templom búcsúja, Egri Főegyházmegye Ifjúsági Találkozó…stb.)

A város rendezvényein folyamatos a részvételünk (TeSzedd – Takarítási Világnap, Tria-
non 100 - városi megemlékezés, rendezvénysorozat, Város Napja – Szent Miklós napi 
verses-zenés műsor).

Diákjainkat azután is igyekszünk nyomon követni, miután elballagtak.  Az idén számos 
sikert tudhatnak magukénak a volt „bercsényisek”. 35. Országos Tudományos Diák-
köri Konferencia Közgazdaságtudományi szekciójának Turizmus – területfejlesztés és 
turizmus tagozatában II. helyezett lett Szőllős-Tóth Andrea, az Orvos- és Egészségtu-
dományi Szekció zsűrijének döntése alapján az Egészségtudományok – Primer pre-
venció, védőnői prevenció, dietetika 3. tagozat Kovács Linda Katalin különdíjat kapott. 
A SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet Testnevelés- és Sporttudomá-
nyi Szekció zsűrijének döntése alapján Sportpszichológia I. tagozat II. helyezettje Ko-
máromi Helga lett.
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Besenyszögi Eszterlánc Óvoda

Tehetségpont minősítése szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4.
 Elérhetőségek:  06/56/487-073
  06/20/532-2162
  iroda@besztovi.hu
 Intézményvezető:  Válócziné Szakali Tünde

Óvodánk 2013 decemberében regisztrált a Tehetségpont Hálózatba, majd 2014 ja-
nuárjától Tehetségpontként működik. Első tehetségműhelye az „Egészséges, mint a 
makk” tehetségműhely volt, mely azóta is minden évben újra indítunk. Évek során 
számtalan, rövidebb-hosszabb idejű műhelyek voltak, melyek egyéb okok miatt meg-
szűntek (egyéb elfoglaltság, nyugdíjazás). Jelenleg 4 műhely működik intézményünk-
ben.  Az „Agymanók” tehetségműhely, a „Mesék szárnyán” tehetségműhely, és az 
„Egészséges, mint a makk” tehetségműhely a székhelyintézményben Besenyszögön, 
valamint a Zeneóvoda a szászbereki tagintézményben.  

Óvodánkban a nevelési év elején megtörténik a tehetségek beazonosítása, spon-
tán, ill. adott szempontok alapján történő megfigyeléssel beválasztjuk a gyermeket 
valamelyik tehetségműhelybe. A tehetségek beazonosítása során olyan jellemzőket 
keresünk, mint pl. a meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú-és rövid távú 
memória, az átlagnál sokkal hosszabb idejű egy dologra figyelés, gyorsan kialakuló, 
változatos és gazdag szókincs, fejlett képzelőerő,- amely megnyilvánulhat korai sze-
repjátékokban-, a valóság és fikció korai megkülönböztetése,  absztrakt gondolkodás, 
matematikai készségek,  érdeklődés a külvilág, az emberek, a tárgyak, természeti je-
lenségek, a zene, a gépek működése irányában, fejlett koordináció és finommotoros 
mozgás, zenei képességek fejlettsége.

A tehetségazonosítást és beválogatást a tehetségműhely vonatkozásában képzett 
és elhivatott óvodapedagógusok végzik. Elkészítik éves munkatervüket, melyben az 
egyéni képességekhez igazodó tevékenységtartalmakat terveznek. Módszereik új-
szerűek, egyénre szabottak. A műhelymunkához szükséges tárgyi feltételek biztosí-
tásában az óvoda is rész vesz, de sok esetben a pedagógus keze nyomát tükrözi az 
itt végzett munka. A tehetségfejlesztő munkába igyekeznek az óvodapedagógusok a 
szülőket is bevonni. A különböző műhelyek foglalkozásaikat minden héten azonos 
időben tartják, melyek keddtől csütörtökig délutánonként zajlanak. A foglalkozások 
időtartama 30 perc és egy óra között mozog. 
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A tehetséggondozási területeink az alábbiak: 
„Agymanók” tehetségműhely: azoknak a nagycsoportos gyerekeknek szervezzük, 
akik szeretik a logikai játékokat, érdekli őket a több megoldás lehetősége, jó a térlá-
tásuk, fejlett a gondolkodásuk. Az óvónői beajánláson felül játékos feladatokkal tesz-
teljük a gyerekek gondolkodás módjának eredetiségét, kreativitását, figyelemtartós-
ságát, emlékezetét, koncentrációs képességét. A kis létszámmal működik a műhely (8 
fő), hiszen a játékok szabályát lépésről-lépésre, folyamatosan kontrollálni, magyaráz-
ni kell, hogy azok jól rögzüljenek. A sokszori gyakorlásnak nagy szerepe van abban, 
hogy ne csak véletlenszerűen rakják a bábukat az adott játékban, hanem taktikázza-
nak is, valamint gondolkodjanak előre. Elsősorban táblajátékokkal és logikai játékok-
kal ismertetik meg a gyerekeket: sakk, amőba, bingo, sudoku, uno, mátrix, tangram, 
stb. Műhelyünk célja kreatív gondolkodás fejlesztése, személyiségük optimális kibon-
takoztatása, a szabadidő igényes, tartalmas eltöltése, a társas élet, a szociabilitás 
erősítése. Feladatunknak tekintjük a gyermekek logikus gondolkodásának, kognitív 
képességeinek fejlesztését (figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás), a kompe-
tenciák, intelligenciák fejlesztését (térbeli tájékozódás, interperszonális és intraper-
szonális kapcsolatok, vállalkozási, döntési, kommunikációs készségek) és a szociális 
készségek (siker-kudarc elviselése, önfegyelem, kitartásra nevelés, fair-play szellem, 
türelem) fejlesztését.
„Mesék szárnyán” tehetségműhely: célja a tehetségek kibontakoztatása változa-
tos eszközökkel, az erős oldaluk fejlesztése mellett egy adott tehetséges gyermek (te-
hetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése. Fontos feladatnak tekintjük 
a gyermekek mese iránti szeretetének elmélyítését, szereplési vágyuk kielégítését. 
Figyelembe vesszük az egyéni ötleteket, ösztönözzük, bátorítjuk a gyermekeket. Fej-
lesztjük a problémamegoldást és helyzetfelismerést a szituációs és szerepjátékokban. 
További feladatunk a folyamatos személyiségfejlesztés, rövid és hosszú távú memória 
fejlesztése, a pozitív énkép kialakulásának elősegítése. Vizuális eszköztáruk bővítését 
a gyermekek bevonásával valósítjuk meg, alkotási kedvük serkentése mellett. Együtt-
működésre buzdítunk és az egymásra való odafigyelést erősítjük.  Kooperatív munka-
végzés biztosított, a műhelymunka során bizalmi légkör megteremtésre törekszünk, 
de igen fontosnak tartjuk a változatos és gazdag szókincs, fejlett képzelőerő meglétét 
is. 
„Egészséges, mint a makk” tehetségműhely: célja a fejlett koordináció és finom 
motorikus és nagymozgás továbbfejlesztése. Azok a 6-7 éves gyermekek kerülnek 
beválogatásra, akik magas szintű mozgások kivitelezésére képesek, mozgásuk ko-
ordinált, könnyen motiválhatóak. Feladatunk, hogy minél több mozgásfajtával, test-
nevelési játékkal, és változatos eszközökkel ismertessük meg a gyermekeket, ezáltal 
sikerélményt nyújtunk számukra. Arra törekszünk, hogy örömmel, belső motivációval 
végezzék a játékos nagymozgásokat, s majdan sportot kedvelő, rendszeres mozgást 
végző, aktív felnőttekké váljanak.
„Zeneóvoda” tehetségműhely: célja a zenei érdeklődés felkeltése, a zenei ízlés for-
málása, zenei alapfogalmak elsajátítása, gyakorlása, zenei élményhez juttatás. Igen 
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fontos feladatának tekintjük a gyermekek együttműködésének, társas kapcsolatai-
nak, kommunikációjának fejlesztését. Tevékenységek során kiemelt figyelmet szente-
lünk a hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó tartalmak megjelenítésére.

Összességében minden tehetségműhelyünkre elmondhatók az alábbiak: a tehetség-
terület azonosítása, felismerése, amely a gyermek portfóliójában kerül rögzítésre. Se-
gítséget nyújt ahhoz, hogy felszínre kerüljenek a gyermekek kiemelkedő adottságai, 
képességei, továbbá a tehetséges gyermek erős oldalának differenciált feladatokkal, 
játékokkal történő fejlesztése. Az elfogadó légkör, tág cselekvési szabadság, gazdag 
tapasztalások biztosítása. Komplexitás, az egész személyiség fejlesztése, folyamatos 
bátorítás, ösztönzés, motiváció. A fejlődés folyamatos nyomon követése, a fejlesztés 
mindig a gyermek egyéni tempójához, fejlettségi szintjéhez igazodva történik.

Szívesen fogadják a kollégáikat, s mutatják be a műhelyekben végzett munkát. Óvo-
dánk pedagógusai sokat profitálnak az itt látottakból, s viszik a jó ötleteket saját cso-
portjukba. Év végén egy évzáró foglakozást is szerveznek, ahol a műhelyekbe járó 
gyermekek szüleit látják vendégül. Megmutathatták eredményes munkájukat a gye-
rekek előtt is, legyen az egy óvodai szintű meseelőadás, a sakkjáték bemutatása a cso-
portokban, a zenei műhely fellépése települési rendezvényeken, a mozgásos műhely 
iskolai bemutatója, hogy csak néhány példát említsünk. 
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Csányi Alapítvány a Gyermekekért

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 
 
 Címe:  5100 Jászberény, Déryné út 6. 
 Elérhetőségek:  judit@csanyialapitvany.hu
                         06/70/3264-672
 Képviselő:  dr. Radoszáv Miklós operatív igazgató
 Kapcsolattartó:  Sziráki Judit mentor

A tehetségfejlesztő tevékenysége:
Jászberényben 2005 óta működik a Csányi Alapítvány tehetséggondozó program-
ja, mely egyben egy életútprogram. Célkitűzése, hogy a tehetséggondozásban el-
ismert szakemberekkel együttműködve a kiemelkedő képességű, de szociálisan 
hátrányos körülmények között elő gyermekeket támogassa tehetségük kibonta-
koztatásában, és elősegítse fejlődésüket.
A programba a Csányi Alapítvány Kuratóriuma által összeállított kiválasztási elvek 
alapján kerülnek be a tanulók 10 éves korban. A tehetséggondozó csoportokban 
mentorok kísérik figyelemmel a gyermekek fejlődését; egy-egy gyermek alap-
vető életszakaszainak a végigkísérése keretében segítik a gyermekeket - egyéni 
fejlesztési tervek és egyéni mentorálás alapján - a szociokulturális hátrányaik le-
küzdésében, tehetségük kibontakoztatásában. A programelemek kidolgozásában, 
azok megvalósításában, tehetséggondozásban elismert szakemberek és pedagó-
gusok vesznek részt.

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai:
Leginkább az intellektuális tehetségekkel foglalkozunk.
- Életút nappal összekötött tehetség konferencia
- Tehetségpontok regionális találkozója
Alapítványunk az intellektuális tehetség fejlesztését tűzte ki célul. Ugyanakkor 
segítjük támogatottjainkat akkor is, ha művészetekben vagy a sportban tehetsé-
gesek. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelv (angol), nyelvi kompetenciák, 
kommunikáció, matematikai logika, számítástechnikai ismerete és a személyiség 
sokoldalú fejlesztésére. Nagy hangsúlyt fektetünk gyermekeink szövegértésének 
és szövegalkotásának fejlesztésére. Célunk, hogy gyermekeink az általános iskola 
végére sikeres angol alapfokú, középiskola végére sikeres középfokú nyelvvizsgát 
tegyenek. Folyamatos tanulási lehetőséget biztosítunk az ECDL vizsgára, való fel-
készülésre. Minden tanulónk részt vesz legalább egy 30 órás tanulás módszerta-
ni tréningen. Az általános iskolásaink egész évben folyamatos drámapedagógiai, 
középiskolásaink pedig önismereti foglalkozásokon vesznek részt. Fejlesztő peda-
gógusaink részt vehetnek továbbképzéseinken. A rendszeres csoportos és egyéni 
fejlesztő óráinkon kívül előadásokat szervezünk gyermekeink és szüleik részére, 
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neves előadók részvételével a Szülők Akadémiája programsorozat keretében, el-
látogatunk kiállításokra, színházi előadásokra; családokkal közös programokon 
veszünk részt. Angol és német nyelvből online nyelvi versenyben való részvételre 
biztosítunk lehetőséget tehetséggondozó programunk tagjainak. Nyáron minden 
diákunk részt vesz tematikus táborainkban.

Anyagi fenntarthatóság:
Pénzügyi erőforrásait az Alapítvány több oldalról biztosítja, a támogatásokkal nö-
velt alapítói vagyon mindenkori hozamból, illetve különféle évenkénti adományok-
ból gazdálkodik. Az Alapítvány iránti nagyfokú érdeklődést igazolja, hogy az elmúlt 
években egyre több magánszemély és nagyvállalati támogatóként, gyarapítva ezzel 
is a rászoruló gyerekek fejlesztésére fordítható forrásokat. Az Alapítvány kiemel-
kedően közhasznú alapítvány, számítunk az adók 1 %-ból befolyó jövedelmekre is.

Eredményesség és hatékonyság:
A tehetségprogramunkban a rendszeralkotó elemek összehangolása a tanulók 
tehetségfejlesztése szempontjából kiemelten fontos. Ezt próbáljuk elősegíteni ha-
tékony kommunikációval, a tehetségprogramunkba járó gyermekek szüleivel és 
tanáraival történő folyamatos kapcsolattartással. Ebbe beletartoznak a rendsze-
res család- és iskolalátogatások.
Belső minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek fontos eleme az éven-
kénti partneri elégedettség mérések.
A gyermekek szempontjából a program sikerességét hatásvizsgálatokkal mérjük, 
amely előre meghatározott pszichológiai és pedagógiai mérésekből állnak. A ha-
tásvizsgálatok a tanulók életkorától és a fejlesztések típusaitól is függnek. A ha-
tásvizsgálatok eredményétől függően változtatjuk a gyermekek egyéni fejlesztési 
terveit. 

Munkastílus:
Az Alapítvány működtetése önmagában hordozza a civil jelleget, a fejlesztő fog-
lalkozások megszervezése, sokszínűsége, egyénre szabott volta, automatikusan 
kerüli a „hivatalos” formát. Emellett kiemelkedően fontosnak értékeljük a tehet-
ségről, és a tehetségfejlesztésről a legújabb kutatási eredmények és módszerek 
figyelembevételét.

Foglalkozásainkat alternatív pedagógiai módszerek segítségével tartjuk (Koopera-
tív tanulás, tanítás, projektoktatás). 

Nagy hangsúlyt kapnak a programban résztvevő szakemberek személyes és szoci-
ális kompetenciái; a kezdeményezőkészség, az együttműködés, a partnerközpon-
túság, a sokszínűség értékelése, és a csapatszellem.
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Cél, hogy egy-egy Közösségi Ház a gyermekek számára inspiráló, barátságos, kör-
nyezetet teremtsen, ahová úgy érkeznek be a délutáni vagy a hétvégi foglalkozá-
sokra mintha második otthonukba jönnének.

Munkánk a személyes kapcsolattartáson alapul. Családlátogatások, iskolalátoga-
tások, közvetlen kapcsolat a hivatalos szervekkel.
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Csete Balázs Általános Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje:  Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5137 Jászkisér, Petőfi u. 1.
 Elérhetőségek:  06/57/550-111
  klik.jaszkiser@gmail.com
 Intézményvezető:  Földi Ferenc

Iskolánkban a célok és prioritások a tehetségfejlesztés szellemében kerülnek meg-
fogalmazásra: alapképességek fejlesztése, esélyteremtés. Új módszerek széleskörű 
alkalmazását vállaljuk fel évek óta, s alkalmazzuk eredményesen. 
Egyénre szabott differenciálás jellemzi pedagógiai gyakorlatunkat. A tanulásszervezés 
jellemzője, hogy az egyénre koncentrálunk. 

Eredményeink:
• Sulinettan 2010 – „Az elektromos áram útja az erőműtől a fogyasztóig” pályázat – 

különdíj: 15 fő megvalósítóval,
• Microsoft PiL Fórum első 10 helyezett egyike,
• „Tűzbe hozunk” projekttel: 24 fő,
• OK Hotspot 2011 - Műszaki Kiadó pályázatának egyik nyertese,
• iTEC 1,2,3,4 pilot teszt: összesen 83 fő,
• „Újra felfedezett ódon szerkezetek” projekttel - 45 fő,
• e3: eTwinning együttműködések–evolúció: „Az év e3-as projektje” díj,
• „Tudományos játékok – Játékos tudomány” címmel – 23 fő,
• IKT Műhely 2014 pályázat résztvevője, 
• „CBI helyszínelők” címmel – 24 fő,
• Apáczai Kiadó által  meghirdetett  „ A tehetség pont én vagyok!” pályázaton 3 tanu-

lónk országos döntőbe jutott, s közülük egy fő a legjobb tíz között végzett. 
• Egy tanulónk évek óta képviseli megyénket az Országos Diák Sakk Olimpián. 
• 2012-óta folyamatosan valósítunk meg sikeres NTP-s projekteket.

A tehetségazonosításhoz szükséges információkat több forrásból vizsgáljuk: szakta-
nárok, osztályfőnök jellemzése, tesztek és felmérések, szülői jellemzés és tanulótár-
sak jellemzése alapján. 
Tehetségfejlesztő foglalkozásaink elsődleges célja a tehetséges gyermekek többféle 
speciális módszerrel történő fejlesztése. Rövidtávú eredmények: a tanulók kíváncsisá-
gának felkeltése, csoportmunka erősítése, komplex ismeretek elsajátítása, a tudomá-
nyos megismerési módszerek alkalmazása, a kérdezés, a problémafelvetés és megol-
dás erősítése, a logikus és kreatív gondolkodás fejlesztése. 
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Az oldott légkörben zajló, játékos elemekkel gazdagított tevékenységek során a tanu-
lók bátrabbakká, nyitottabbakká, kreatívabbakká és önállóbbakká válnak. A tanulás 
örömforrássá válik,a belső motiváció erősödik. Tevékenységeik megvalósításakor szá-
mos kulcskompetenciájuk, készségük és képességük fejlődik.  
Néhány példa intézményünk innovációiból, melyet szükség esetén szívesen mutatunk 
be részleteiben is az érdeklődőknek:

„Enviro” – természettudományos, digitális és matematikai komplex tehetség-
gondozó program: 
Cél, hogy fejlesszük tanulóink matematikai, szövegértési, digitális, természettudo-
mányos kompetenciáit változatos tevékenységek segítségével. Célunk továbbá, hogy 
felfedezzék, a különböző tudományterületek szorosan összefüggnek, kapcsolatuk 
szerves és az alapvető összefüggéseket ne csak a tankönyvekből sajátítsák el, hanem 
fejlesszük a problémamegoldó képességeiket is.

Tehetségsegítő program SNI tanulók számára:
Iskolánk SNI-s tanulóinak ép társaikétól eltérő szintű képességeik, készségeik okán a 
tehetségük kibontakoztatására lényegesen szűkösebbek a lehetőségeik. E hiány hívta 
életre azt az igényt, hogy megteremtsük számukra azt a műhelyszintű közeget, ahol 
egyéni bánásmódot alkalmazva elősegítjük képességeik komplex kibontakoztatását. 
Célunk, hogy a SNI-s tanulók a program eredményeként képesek legyenek saját te-
hetségük önálló továbbépítésére, a program során elsajátított ismeretek és technikák 
alkalmazásával.

Hulladék vagy szemét? - Fenntarthatóság a hétköznapokban:
A program célja az ismeretszerzésen túl az alkotás, az önfejlesztés, önismeret erősí-
tése, a csoportban való munka projektmódszerrel, játékosan a 21.sz-i eszközöket is 
alkalmazva.

Kis képző -és iparművészek műhelye:
Cél a népi kompozíciós eszközök, formák, színviszonylatok megfelelő alkalmazása el-
sajátíttatása, a népművészeti ismeretek bővítése. A jász népművészet sajátosságai-
val való megismerkedés a foglalkozások fókuszában áll. A népi motívumok és a népi 
díszítésmódok megismerése, az alkotói játékos attitűd megteremtése. Fő hangsúlyt 
kap Csete Balázs - iskolánk névadója – néprajzkutató, festőművész munkásságának 
megismerése, az általa összegyűjtött népi gyermekjátékok, a népi bútorok és a viselet 
díszítőkultúrájának megismerése, reprodukálása

Birkózó/kézilabda szakosztály:
Cél a birkózás/ kézilabda terén tehetséges tanulók felmenő rendszerben történő te-
hetségfejlesztése, versenyeztetése.
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„Sorsfordító pillanatok” -  56 lépés a múltból a jelenbe:
Célja a Jászság általános iskoláinak versenyeztetése a meghirdetett versenykiírás és 
szabályzat alapján.



31Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

Curie Alapítvány  Tehetségpontja

A Tehetségpont minősítési szintje:  Akkreditált Kiváló Tehetségpont  

 Címe:  5000 Szolnok, Szél út 4.
 Elkérhetősége: curiealapitvany@gmail.com

A Curie Alapítvány kuratóriumi elnöke: Dr. Török Istvánné

A tevékenységünk történelmi áttekintése, programjaink kialakulása.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásakor néhány lelkes fiatal pedagó-
gus  fontosnak tartva azt hogy a  tehetséges vagy tehetségesnek vélt diákjaik fejleszté-
sére fokozottabban oda kell figyelni, s rájuk különösebb gondot kell fordítani, elkezd-
tek tanulmányi versenyeket szervezni. Először csak a saját tanítványaikat nevezték 
be a versenybe. A kör egyre bővült. 1993-ban alapított Curie Alapítvány felvállalta a 
tanulmányi versenyek szervezését, ami azóta is zajlik.
A kezdetekben kémia versenyt szerveztünk 7-8.osztályos tanulók részére, hiszen ezt 
a korosztályt tanítottuk.
Az elkezdett program folytatása,  bővítése tantárgyra korosztályra létszámra vonat-
kozóan.
Egyre nagyobb érdeklődésnek köszönhetően a verseny szájhagyomány útján ter-
jedt, s bővült, részben a jelentkezők létszámát tekintve, részben a korosztályra vo-
natkozóan.. Beindítottuk a kémia verseny mellett a környezetvédelmi, s matematika 
versenyeket is. Hamarosan   országos lefedettségűvé váltak a Curie versenyek, sőt a 
határon túliak is bekapcsolódtak.. Különböző településeken működő iskolákban köz-
pontok alakultak, ahol vállalkozó, a célt fontosnak tartó pedagógusok irányították a 
munkát, s irányítják azóta is.. Az általános iskolások középiskolában folytatták tanul-
mányaikat, ezért  igényként fogalmazódott meg, hogy a középiskolásokat is vonjunk 
be ebbe a munkába.

A versenyek kezdetektől hasonló felépítésűek:
1. A versenyen önként jelentkezés alapján vehettek/vehetnek  részt a tanulók Termé-

szetesen sokat jelent a szaktanári motiváció, valamint a szülői segítség, támogatás. 
2. A tanulókkal az előkészítő szakaszban (levelező fordulók feladatsorainak megol-

dása során) foglalkoznak a szaktanárok. A levelezés során a feladatmegoldások 
elkészítéséhez nem csak az ismereteiket bővítik a tanulók, hanem megtanulnak 
kutató munkát végezni, a tanórákon tanultakat alkalmazni. Ezek mellett a rendsze-
res, következetes munkára nevelés, a feladatok határidőre történő beküldésével a 
felelősségvállalásuk erősödik A  kijavított dolgozataikat megtekinthetik ezáltal az 
önellenőrzés képességük is fejlődik Ekkor történik meg a tehetségek felismerése az 
adott iskolában dolgozó pedagógusok részéről. 

3. A levelező fordulók feladatsorait eredményesen megoldó tanulók a kitartó munká-
juknak köszönhetően területi döntőre jutnak. A továbbiakban  már legtöbbször a 
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szaktanáruk segítségével tudatosan készülnek, hiszen ott már az egyéni teljesítmé-
nyük megmérettetése történik. A különböző területi központokban már egységes 
feladatsorokon dolgoznak a tanulók, s egységes javítókulcs alapján javítják a terü-
letvezetők a tanulók munkáit.

 
Legtöbb esetben a szervező munkába, bevonják iskolájuk tanárait a szakmai munká-
ba (dolgozatok javításába) valamint az oda a környező iskolákból kísérőként érkező 
szaktanárokat is.

A területi központokban rendszerint különböző érdekes természettudományok iránti 
érdeklődést felkeltő programokat szerveztek a résztvevőknek. Innan kerültek/kerül-
nek a legjobbak az országos döntőre, Szolnokra.
Az egész program irányítását, szervezését a Curie Alapítvány végzi az Alapítványhoz 
kötődő szolnoki pedagógusok irányításával a Szolnoki Főiskolán.
A döntő helyszíne  a mai napig Szolnok maradt, illetve a Covid miatt a 2019/20-as és a 
2020/21-es tanévben az Online térbe költözött.
A megnyitókat jeles személyek végzik. Vendégünk volt Béres Klára asszony, Dr. Béres 
József és Szolnok város polgármestere
A környezetvédelmi versenyeket a főiskolán kívül szerveztük a Pálfy szakközépisko-
lában, a Széchényi Gimnáziumban, valamint az utóbbi időben a Műszaki Szakképzési 
Centrum Gépipari Tagintézményében. A Kémia verseny otthona éveken át az Újvárosi 
Általános Iskola volt, a későbbiekben  a Szakképzési Centrum Pálfy tagintézménye 
vette át a szervezést.
A környezetvédelmi verseny döntőjére megadott témából nevezési dokumentumot 
kell hozni, melyből kiállítást készítünk.

A versenyekre évente kb. 5000 gyerek nevezett be. Az országos döntőkre  a kísérőkkel 
együtt kb 1 000  fő érkezett. 
Hagyomány, hogy a verseny győztesei és tanáraik évente meghívást kapnak a Kár-
pát-medencei kémia szaktáborba, ahol rendkívül színvonalas programokon vehetünk 
részt vajdasági és erdélyi diákokkal együtt. Számos MATEHETSZ és egyéb pályázaton 
is részt vettünk. Ezeknek köszönhetően különböző programokat szerveztünk szolnoki 
diákoknak. Pl. közös szaktáborban vettek részt szolnoki és nádudvari diákok.

Jelenleg egy sikeres „Hungarikum pályázatban tervezett program zajlik, melyet a pan-
démia miatt ez idáig csak részben tudtunk megvalósítani.
A feladatok írását, lektorálását, az ország különböző területein élő kíváló szakembe-
rek végezték, végzik
A versenyeknek köszönhetően nagyszerű tehetséghálózat alakult ki.
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Tehetségpontok
Amikor elindult a tehetségpontok megalakításának az igénye elsők között regisztrál-
tunk. 
Az akkreditációra is azonnal jelentkeztünk, így az első  körben, a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. 
Amikor kezdtek megalakulni sorra a Tehetségsegítő Tanácsok a Curie Alapítvány 
igyekezett társakat találni arra, hogy hogy hozzunk létre mi is egy tehetségsegítő ta-
nácsot. Mivel természettudományokkal foglalkozunk a Kémia és Környezetvédelmi 
Tehetségsegítő Tanácsot ( KKTT ) hoztuk létre 2011.május 12-én.( a KKTT azonosítója 
: TT 760 002 492 )  Pápai Sarolta Zita lett a Tanács megválasztott elnöke, s Dr. Török 
Istvánné a titkár. A Curie Alapítvány az egyik alapító tagja, emellett  intézmények, társa-
dalmi szervezetek gazdasági partnerek  s magánszemélyek is beléptek.   Az tény, hogy 
az intézményekből társadalmi szervezetekből, s gazdasági szereplők közül is leginkább 
a képviselőik valamint a  magánszemélyek maradtak úgymond a KKTT aktív tagjai. A 
magánszemélyek között már nem csak pedagógusok, hanem különböző területeken 
dolgozó tehetségeket pártoló tagok  is vannak. A 2011-ben megválasztott elnök Pápai 
Sarolta Zita lemondása után 2020 nyarán Kondor Ferencnét választottuk elnöknek.
(Szurmai díjas szolnoki pedagógus, szinte a kezdetek óta az alapítványi munka aktív 
résztvevője )
A Curie Alapítvány is, és a KKTT is folyamatosan működik. Mivel a döntők Szolnokon ke-
rültek minden évben megrendezésre csatlakozva a versenyhez a KKTT tagok rendsze-
resen szakmai konferenciákat szerveztek. Évente  különböző pályázati programokban 
való részvételnek köszönhetően különböző projekteket valósítottunk meg, melyekbe az 
ország különböző területein működő iskolák képviselőit vontuk be.
Évente 4-5 iskola tanárai tanulócsoportokat szervezve vettek részt ezekben a projek-
tekben. A programjaikat bemutatták először saját környezetükben majd az országos 
szakmai konferenciákon 

A szentesi csoport mutatja be a munkáját a szolnoki városházán, „A tanulói kísérletek 
szerepe tanulói kísérletek bemutatása „című projektben.
A KKTT keretein belül is több MATEHETSZ programban vettünk részt, melybe az ország 
különböző településein dolgozó szaktanárok vonták be tanítványaikat. valamint egy rö-
vid összefoglalást tartalmazó füzetecskét is készítettünk minden évben a KKTT nyertes 
pályázatainak támogatásával. 
Az országos szakmai konferenciákra mindig hívtunk neves előadókat az adott téma-
körben, ill a tehetséggondozás valamely területéről. Így előadóként szerepelt Kormos 
Dénes a Tehetségsegítő Tanácsok szakmai Kollégiumának vezetője. Előadó volt Dr. Po-
lonkai Mária a  Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, a Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság és a MATEHETSZ alelnöke.
 Mivel a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny témájaként minden évben egy nemze-
ti parkot is választottunk, így annak bemutatására is hívtunk meg egy-egy előadót az 
adott nemzeti parkból is, 
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Azokra a  tehetséges fiatalokra vagyunk leginkább büszkék  akik diákkoruk óta  a csa-
patunk tagjai . Dr. Széchenyi Gábor mint versenyző tanuló 7.osztályos korában csat-
lakozott hozzánk,  s jelenleg velünk dolgozik. Elvégezve az egyetemet ledoktorált, s 
jelenleg az ELTE tanára. Egyetemista kora óta írja a feladatokat,valamint  lektorálja a 
mások által írt feladatokat, részt vesz a versenyek döntőin  mint javító, ill. javításirányí-
tó tanár, s a szakmai konferenciákon előadást tart

Több esetben terjesztettünk fel fiatalt a „felfedezettjeink” kitűntetésre. Széchényi Gá-
bor Balázs Barbara és Ember Orsolya nyerte el ezt a címet ez idáig.
Természetesen büszkék vagyunk azokra a kollégákra is, akik már nyugdíjba mentek, 
de folytatják a tehetségfejlesztő munkát különböző területeken. Az is jó érzéssel tölt el 
bennünket, hogy a szolnoki középiskolákkal együttműködési szerződést kötve rend-
szeresen jönnek hozzánk IKSZ-es diákok, akik a rendezvények szervezésében közre-
működnek, de különböző adminisztrációs munkába is segítenek. 
Drávai Mária kuratóriumi tag készíti fel őket, s irányítja a munkájukat.  A Curie Alapít-
ványt képviselve tutorként is dolgozik. Az egyik konferenciánkon, mely már a pandé-
mia miatt kis létszámmal zajlott a Verseghy könyvtárban, de Skypon követhető volt, 
tartott beszámolót a munkájáról.

Sok intézménnyel van együttműködés. Az együttműködések közül kiemelendő az 
Ádám Jenő Zeneiskola. Szinte minden rendezvényünk programját színesítik zenei mű-
soraikkal, s meghívnak rendezvényeikre.
A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, hiszen az általuk szervezett Kárpát-me-
dencei kémia szaktábor állandó meghívottjai vagyunk, s ők is rendszeres résztvevői 
mindhárom versenyünknek, konferenciáinknak és egyéb programjainknak. 
A közel 30 év alatt igen sok munkát végeztünk a Curie Alapítvány és a Kémia és Kör-
nyezetvédelmi Tehetségsegítő Tanács kereteiben. Annak csak töredékét sikerült 
most összegyűjteni. A sok munka sok örömet is adott. A részvevőktől igen sok kö-
szönetet kaptunk, örömmel jöttek Szolnokra. Várják, hogy ismét jöhessenek, ugyanis 
a pandémia alatt is megszerveztük legjobb tudásunk szerint online a versenyeket. 
Erkölcsi elismerést jelentett az, hogy a Curie Alapítvány a Curie Kémia Emlékverseny 
megrendezésének 20. évfordulójának  tiszteletére az Oktatási és Kulturális Minisz-
tériumtól Miniszteri Elismerő Oklevél kitűntetést kapott. Személy szerint a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság választmánya „Tehetséggondozásért” emléklapot és kitű-
zőt adományozott részemre. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere „Szolnokért 
Emlékérem” Arany fokozatát adományozta,valamint a Jász–Nagykun Szolnok Megyei 
Közgyűlés által adományozott Pedagógiai Díjat kaptam, 2013-ban pedig a Bonis Bona 
a Nemzet Tehetségeiért díjat is megkaphattam. 
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Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 
 Címe:  5000 Szolnok, Fiumei u. 5.
 Elérhetőségek:  06/56/376-802
  http://www.fiumei.hu/
  titkarsag@fiumei.hu
 Intézményvezető neve:  Rusvai Károly
 Tehetségkoordinátor:  Kovács Ágnes

1. A Tehetségpont tehetségfejlesztő tevékenysége
Iskolánk sajátossága az emelt óraszámban oktatott matematika tantárgy, melyet 
harmadik osztálytól nívócsoportban tanítunk. Valamint az első osztályban megkez-
dett idegen nyelv oktatása, ami 4. évfolyamtól nívócsoportos bontásban történik. 
Kiemelt figyelmet szentelünk testnevelés órákon a labdás képességfejlesztésnek, 
ezért 3-4.osztályban képesség szerinti csoportbontásban röplabdaelőkészítést 
tartunk, erősítve ezzel a röplabda utánpótlást. Tanulóink igen szép eredményeket 
érnek el ebben a sportágban évek óta. 
Hagyományosan magas szinten folyik a művészeti tárgyak, a vizuális kultúra és az 
ének-zene tanítása. A művészeti nevelés a felső tagozaton teljesedik ki. A tehet-
séges diákok az érdeklődésüknek megfelelően választhatnak a bőséges szakköri 
kínálat adta lehetőségek közül.

1.1. A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok: 
Az online tehetségszűrést két mérési felelős, az iskola tehetségkoordinátora végzi. 
A kiemelten tehetséges tanulók/gyermekek felkutatásában, tehetségazonosítás-
ban, valamint a tehetséggondozás szervezésében segítségünkre van együttmű-
ködő partnerünk a Jász Nagykun Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és az 
iskolapszichológus is.  A tehetségszűrést, azonosítást, méréseket és a tehetség-
gondozással kapcsolatos rendezvényeket, adminisztrációt,  az iskola tehetség 
koordinátora, tehetség munkaközösség vezetője koordinálja, fogja össze. 

1.2. Tehetségfejlesztési lehetősége:   „A tehetségek segítése nemzeti ügy.”
Szakköreink: A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek 
fejlesztését szolgálja. (Madárbarát szakkör, öko szakkör, újságíró szakkör, vizuá-
lis alkotókör, énekkar, robotika/informatika, báb, furulya, honismereti, táblajáték, 
sakk, fizika, matematika, Sakkpalota program.) Tehetséggondozó órák kereté-
ben versenyfelkészítés, a tananyagtartalomhoz kapcsolódóan gazdagítás, dúsítás 
zajlik. A minőségi oktatás szempontjából kulcsszerepe van a tanórákon való diffe-
renciált óravezetésnek.  Tehetségfejlesztés megvalósítható a tanórákon mennyi-
ségi, minőségi differenciálással, és a projektmódszer alkalmazásával is. 
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Tanórákon kívüli tehetségfejlesztés a különböző műhelyfoglalkozásokon, NTP-s, 
valamint MATEHETSZ pályázat útján megvalósuló programokon, vagy az MTM 
mentoráló program keretében lehetséges.
A jól megszervezett tehetséggondozás, akár a fejlesztés során alkalmazott cso-
portmunka vagy csapatversenyeken való részvétel elősegíti a szociális képességek 
fejlődését. A csapatszellem erősödése, a mások iránt érzett tolerancia ily módon 
is fejleszthető. 

1.3. Tehetséggondozás az intézményben:
Minősített Tehetséggondozó Műhely Iskolánk 2017-ben pályázat útján, minősí-
tő eljárás keretében elnyerte a Minősített Tehetséggondozó Műhely címet
Tehetségek Magyarországa öszöndíjban a 2017-2021-ig terjedő időszakban, a 
mentorálásban részt vevő tanulók közül, iskolánkból 9 fő részesült. Az ösztöndíj 
a mentorált tehetséges tanulók számára anyagi forrást biztosított az egyéni men-
torálás során elkezdett munka folytatásához, az erős oldal további fejlesztéséhez, 
vagy a gyenge oldal erősítését célzó eszközök beszerzéséhez. Képesség- és tehet-
ségfejlesztést segítő eszközként 12 laptopot, 1 projektort, valamint irodaszereket 
kapott az intézményünk. Az infrastruktúra területén elmondható, hogy - köszön-
hetően az NTK-nak, a Szolnoki Tankerületnek és az iskolánk Művelt Emberfőkért 
Alapítványának, NTP-s pályázatoknak - nagyon jó ellátottsággal rendelkezünk, 
mind elektronikai, mind a tehetséggondozásban használható taneszközök, játé-
kok tekintetében. Műhelymunkáinkat kulturált környezetben, megfelelő tárgyi és 
személyi feltételekkel tudtuk megtartani.

2. JÓ GYAKORLATOK 

2.1.Fiumei Nagy Könyv Tanulóink olvasóvá nevelése iskolánk pedagógiai prog-
ramjának kiemelt része. Azt gondoljuk, hogy a szövegértést, és az erre épülő tanu-
lási folyamat hatékonyságát az olvasástechnika elsajátításán túl döntő mértékben 
befolyásolja a motiváció, vagyis az olvasáshoz való viszonyulás. Nagy hangsúlyt 
fektetünk az erre irányuló módszerek, ötletek, tevékenységek kidolgozására, meg-
osztására. 
2.2. A Komplex Művészeti Vetélkedő iskolánk egyik tehetséggondozásban ki-
emelkedő országos szintű alkotóversenye, jó gyakorlata. 
A versenyen egy előre megadott témában, négy különböző alkotói műfajban (rajzo-
lás-festés, szobrászat-dombormű, számítógépes grafika, fogalmazás), különböző 
korcsoportokban (3-8. osztályig) mérhetik össze tehetségüket, felkészültségüket a 
tanulók. A versenynap különlegessége, hogy a holtidőt élménydús programokkal 
töltjük ki: városlátogató “kultúr-túrák”, múzeumpedagógiai-, kézműves foglalkozá-
sok, különböző előadások, meglepetések, gazdagító programok. A versenyen ké-
szülő alkotásokból évről évre kiállítást szervezünk a Damjanich János Múzeumban, 
amely bárki számára megtekinthető. 
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2.3. A Zenei hét, mint jó gyakorlat: a zenei tehetségek bemutatkozását teszi lehe-
tővé iskolánk tanulói számára. A heti programon évek óta több gazdagító, lazító 
program is helyet kapott: a Szolnoki Szimfónikus Zenekar koncertje, osztálykóru-
sok előadásai, hangszeres bemutató, népdaléneklő verseny, zenetörténeti vetél-
kedő a felsős tanulóknak. 
2.4. Robotika 2017 óta sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az informatika, robo-
tika oktatására: megjelenik alsó tagozatban és végigkíséri a diákokat a nyolcadik 
évfolyam végéig. Ezek a témakörök népszerűek a szülők és diákok körében, von-
zóerő az iskolaválasztás során, és egyre többen választják továbbtanulási célként 
az ezzel kapcsolatos szakterületeket. Két fő irányvonalat követünk. Az alkalmazói 
szoftverek használatának tanítását, mely megfelel a NAT elvárásainak, és az 
algoritmikus gondolkodásfejlesztést. Ez utóbbit kiemelten kezeljük, az elvárt 
eredmény, hogy a problémákat hatékonyabban tudják a diákok megoldani, legyen 
az tantárgyhoz, tananyaghoz kötött, vagy a hétköznapi életből származó. Az ilyen 
fajta gondolkodásmód hasznosításának nincsenek tartárgyi korlátjai, mivel az élet 
minden területére kihat. A Szolnoki Fiumei Iskola egyik jelképe a Kis herceg, ezen 
okból saját, élőszereplős társasjátékot fejlesztett ki kollégánk.  A játékot A Kis her-
ceg történetének mintájára 4. évfolyamig használják a programozás területén a 
különböző, padló-,  lego robotok és fejlesztői környezetek mellett.

Versenyek, vetélkedők  A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a külön-
féle (szaktárgyi, sport, művészeti…) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolánk-
ban a „Tehetségnap” keretén belül hagyományosan kerülnek megrendezésre.
- “Matematika kishercegei” matematika verseny 5-6. o. tanulóknak,
- “A beszéd csak félreértések forrása” megyei helyesíró versenyt 3-4. o. részére,
- Megyei Képzőművészeti Vetélkedő
- 8. évfolyamos fogalmazóverseny
A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is fel-
készítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a 
nevelők szakmai munkaközösségei, vagy a szaktanárok végzik.
Erdei iskola program A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítő, 
táborszerű módon, az iskola falain kívül a 6. évfolyamos tanulók részére több na-
pon át tartó erdei iskolai foglalkozást szervezünk. Itt egy-egy tantárgyi téma feldol-
gozása történik szakemberek segítéségével. 

3. Profil: Intézményünk az oktató-nevelő munka során sokszínű és változatos 
tevékenységgel, programokkal alakítja, formálja a tanuló-, szülő- és pedagógus 
közösségét. A rendszer mindhárom szintjére szükség van ahhoz, hogy eredmé-
nyessé váljon a napi munka, így a tehetségfejlesztés is. Minden tehetségterület 
egyaránt fontos. A gyermekek számára igyekszünk minél több lehetőséget bizto-
sítani arra, hogy kipróbálhassa magát különböző képességterületeken és találja 
meg számára azt, amiben komfortosan érzi magát. Találja meg, ami érdekli, amit 
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szeret, hogy a későbbiekben kiteljesedhessen. Hisszük, hogy „Mindenki tehetsé-
ges valamiben!” A tehetségfejlesztés egyéni hozadéka meghatározó lehet, hiszen 
egy ember életét, életútját alakíthatja a jól végzett tehetséggondozó munka, amire 
mi pedagógusok törekszünk. Közösségformáló hatása vitathatatlan, a későbbiek-
ben pedig a kibontakozó, sikeres tehetségekből lesz képes profitálni a társadalom.

4. Kikre vagyunk büszkék tanulók/pedagógusok: Az intézményvezetés méltán 
büszke pedagógusaira. A tantestületben dolgozó kollégák elhivatottak a peda-
gógushivatás és szakma iránt. Mindennapjaikat áthatja a gyermekszeretet és a 
hivatástudat, mely átsegíti őket egy-egy nehéz pillanaton, helyzeten. Nagy szám-
ban vannak pályázatokat író és megvalósító kollégák, szakkört, tehetséggondozó, 
felkészítő és fejlesztő tevékenységet vezetők. Kreatívságukkal, innovatív szemlé-
letmóddal formálják egymást.  Nagyon jól működik a belső tudásmegosztás, ta-
pasztalatcsere, mely önfejlesztő és közösségépítő hatással bír. Nagy hiba lenne 
kiemelni személyeket, hiszen az oktatás-nevelés közös feladatunk, melyből min-
denki kiveszi a részét, ki-ki a saját teherbírásának, élethelyzetének, szemlélet-
módjának, érdeklődésének megfelelően. Évről évre számos pedagógus kollégánk 
szakmai munkáját ismerték el rangos kitüntetésekkel, melyet elhivatott, eredmé-
nyes szakmai munkájuk eredményeként vehettek át.  (Miniszter Elismerő Oklevél, 
Szolnoki Tankerületi Központ Kiváló Fiatal Pedagógusa díj, Szolnoki Tankerület El-
ismerő Oklevél, Szolnoki Tankerületi Központ Digitális Oktatásért különdíj,  Isko-
lánk helyi kitüntetése, az „Iskoláért” emlékplakett.) A kitüntetett pedagógusainkról 
bővebben az iskolánk honlapján lehet tájékozódni. 
Büszkék vagyunk tehetséges tanulóinkra, számuk igen magas, így nehéz lenne 
felsorolni is. Sikeres versenyfelkészítést követően indultak el a tanulmányi-, mű-
vészeti-, és sport versenyekre. Kitartásuk, elhivatottságuk, lelkesedésük töretlen. 
A versenyek résztvevői és elért eredményeik folyamatosan felkerülnek az iskola 
honlapjára is. Köszönet a sikeres felkészítésért a felkészítő pedagógusoknak is. 

5. Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel: 
Fontosnak tartjuk a hálózati együttműködést, más tehetségpontokkal, MTM in-
tézményekkel, vagy a tehetséggondozás területén elkötelezett szervezetekkel. A 
Fiumeis Tehetségnapok megrendezésével jól bejáratott, kölcsönös tapasztaláson, 
szakmaiságon, - nem ritkán barátságon - alapuló jó kapcsolatot ápolunk az együtt-
működő partnerintézményekkel, versenyeinken rendszeresen részt vevő, más is-
kolákat képviselő pedagógusokkal. 

6. További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén:
A szülők részére olyan műhelybeszélgetések szervezése, melyek témája: A tehet-
séggondozásban szülőként való aktív részvétel, keresve a választ a hogyanokra.  
Hogyan támogassák gyermeküket a kitartásban? Hogyan teremtsék meg a fel-
tételeket, hogy kibontakozhasson? Hogyan kezeljék a tehetséges gyermeküket?  
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Hogyan maradjanak objektívek és segítsék gyermekeiket?  Legyen alkalom a szü-
lőknek arra, hogy hallják nincsenek egyedül a problémáikkal. Szakember bevoná-
sával, irányított, mégis kötetlenebb beszélgetések hasznosak lehetnek.  Fontos, 
hogy megértsék, ne azt erőltessék, amit ők jónak gondolnak a gyermek számára, 
hanem vegyék figyelembe a gyermek érdeklődési körét, képességeit. 
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Nagykun Baptista Oktatási Központ 
Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont  

 Címe:  5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A
 Elérhetőségek:  06/59/321-329
  illessy@illessy.edu.hu
 Igazgató neve:  Toldi Attila Csaba

Tehetséggondozási stratégia
Iskolánkban specifikumokra építő tudatos, tervszerű tehetséggondozó munka va-
lósul meg, amelynek keretein belül lehetősége nyílik minden gyermeknek saját 
erősségei felismerésére, képességei kibontakoztatására. Ennek érdekében 2015-
ben tehetséggondozó és -fejlesztő munkaközösséget hoztunk létre, amelyet Duli An-
namária okleveles tehetségfejlesztő tanárnő vezet. A   baptista intézmények hit-
vallásának megfelelően az   inkluzív és komprehenzív elvek együttes teljesülése 
mellett a   tehetségtámogatás segíti az   egyéni utak megtalálását, különös hang-
súlyt fordítva az  életszakaszhatárok átlépésének segítésére. A  komplex fejlesztési 
folyamatokban a  személyiség-fejlesztés is hangsúlyos szerepet kap.

Választott tehetségterületek és működő tehetségműhelyek 
a) Térbeli-vizuális tehetségterület: gasztronómiai tehetségműhely (2014-től)
b) Interperszonális tehetségterület: anyanyelvápoló tehetségműhely (2019-től)
c) Intraperszonális tehetségterület: kézműves tehetségműhely (2015-től) 
d) Nyelvi tehetségterület: angol nyelvi tehetségműhely (2015-től)
e) Testi-kinesztetikus tehetségterület: röplabda (2016-tól)

Jó gyakorlat
• Intézményünk mindig is igazodni kívánt az új kihívásokhoz, és a  diákok érdekeit 

szem előtt tartva pályaválasztási tanácsadást, egyéni tanácsadást és fejlesztést 
nyújt a  diákoknak a  minél jobb tanulmányi eredmény eléréséhez és a  tehetsé-
gek támogatásához.

• Tanórán kívüli és az  iskola világán túlmutató tevékenységekkel is hozzájárulunk 
a  tanulók fejlődéséhez: tanulmányutak belföldön és külföldön, részvétel külön-
böző versenyeken, iskolák közötti hálózatépítő tevékenységek.

• A belső terek/helyiségek környezetbarát felújítása, eszközbeszerzés.
• Digitális tananyagok kidolgozása a tanítási és tanulási folyamat javítása érdek-

ében.
• Lemorzsolódástól fenyegetett diákok igényeinek figyelembevétele, támogatásuk 

a lemorzsolódás csökkentése érdekében.
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A tűzzománc tehetséggondozó program célja a különböző tűzzománc technikák 
megismerése, azok kipróbálása a gyakorlatban, önálló művészeti alkotás létreho-
zása, a   képzőművészeti ismeretek bővítése, gazdagítása, a kézügyesség fejlesz-
tése. A program során a tanulók tűz- és rekeszzománc alkotásokat hoznak létre. 
Az alkotási folyamat során fejlődik a tanulók önkifejezése, fantáziája, kreativitása, 
figyelme és művészi kifejezőkészsége. A képzőművészeti alkotások készítése alatt 
a tanultakat alkalmazni is tudják. 
A tűzzománcozás olyan technika, amely koncentrált és fókuszált figyelmet, vala-
mint türelmet és kitartást igényel, ezért a fejlesztő tevékenység során a  tanulók 
figyelemkoncentrációja is fejlődik.
A   képzőművészeti alkotások létrehozásakor megtapasztalják a   flow-élményt, 
fejlődik kézügyességük, megismernek új és addig nem használt festészeti tech-
nikákat, amelyek gazdagítják képzőművészeti ismereteiket. A művészeti alkotás 
létrehozása személyiségfejlesztő hatású, önbizalmat ad, valamint lehetőséget 
az egyéniség kifejezésére, megmutatására. 

Az anyanyelvápoló tehetségműhely 2019 szeptemberében indult útjára, és cél-
ja, hogy az illéssys diákok megismerjék a   szavak, a   mondatok erejét. Képesek 
legyenek önmaguk kifejezésre, mások és saját gondolataik művészi tolmácsolásá-
ra; betekinthessenek a  művészet ezen területeire, és értéket teremtve, maguk is 
gyarapíthassák iskolánk értéktárát. A  program részei a  kommunikációs gyakorla-
tok, a  helyes hangképzést, a  kiejtést segítő beszédfejlesztő gyakorlatok, a  versta-
nulás, szavalás, prózamondás, színpadi mozgás, drámapedagógiai foglalkozások.
Az önismereti és kommunikációs gyakorlatokkal megerősítést és visszaigazolást 
kapnak a  diákok, hogy bátran vállalják fel egyéniségüket, személyiségük rejtett ol-
dalait. A  drámapedagógia és a  színpadra állás (Baptista Művészeti Napok, városi 
és iskolai ünnepségek), különböző pályázatokon, versenyeken (versíró pályázat, 
Kárpát-medencei Arany János Balladamondó Verseny) való szereplés lehetőséget 
ad a  bemutatkozásra, érzéseik, gondolataik kifejezésre juttatására. 
A gasztronómia tehetségműhely a   korábban működő gasztronómiai szakkör 
folytatása lett. Célunk, hogy az e területen tehetséges diákoknak teret adjunk a   
tudásuk fejlesztésére. Elsősorban a  vendéglátóipar ágazatban tanuló diákokat si-
kerül a  programba bevonni. A résztvevők a szakmájukat elkötelezetten, hivatástu-
dattal, motiváltan tanulják, és rendelkeznek a  szakmához szükséges érdeklődéssel 
és kreativitással. A vendéglátóipari szakmához kapcsolódó elméleti és gyakorlati 
ismereteket elmélyítő és bővítő komplex tehetségazonosító és tehetséggondozó 
program olyan tudáselemeket is közvetít, amelyek túlmutatnak a tanórai anyago-
kon. A szakmai kirándulások pedig az együttlétet komplexebbé, színesebbé teszik.

Tóth László igazgatóhelyettes tanár úr kezdeményezésére, és hatalmas szerve-
zőmunkája nyomán 2012-ben elindult az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételmű-
vészeti verseny. Ezzel a  versennyel került fel az Illéssy-iskola az országos verse-
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nyeket szervező iskolák képzeletbeli térképére, és a   megkezdett út helyességét 
bizonyítja, hogy az  évenként megrendezett verseny az  ország talán legnagyobb 
vetélkedőjévé nőtte ki magát. A   tartalmat vizsgálva is a   folyamatos fejlődés és 
megújulás figyelhető meg.
Tanár úr a  folyamatos szakmai önképzés mellett világversenyeken is részt vesz: 
2014 novemberében a  luxembourgi Kulináris világbajnokságról cukrász artisztika 
kategóriában bronzéremmel tért haza, majd 2016 októberében az   erfurti Kuli-
náris olimpián már két bronzéremmel gazdagította gyűjteményét. Ezek után egy 
fantasztikus világbajnoki aranyéremmel bővült a gyűjtemény (Luxembourg, 2018), 
majd újabb olimpiai bronzéremmel és diplomával (Stuttgart, 2020). Nem csupán 
versenyez, hanem az utánpótlásra is odafigyel: az  általa felkészített tanulók a  ver-
senyeken eredményesen szerepelnek, valamint gasztronómiai tehetségműhelye 
közkedvelt.

Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel
• A baptista iskolák szoros kapcsolatot tartanak fenn egymással, a tehetséggondo-

zást kiemelt feladatuknak tekintik.
• Határon túli testvértelepülésünk (Négyfalu, Erdély) középiskolájával is intenzív 

kapcsolatot ápolunk, az Erasmus+ pályázat keretében Németországban és Por-
tugáliában vannak kapcsolatai az intézménynek.
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Jászberény Város Óvodai Intézménye

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5100 Jászberény, Bajcsy – Zs. u. 10.
 Elérhetőségek: 06/57/510–260
  06/20/4810112
  intezmeny@jaszberenyiovik.hu
 Intézményvezető neve:  Beszteri Éva

Jászberény Városi Óvodai Intézménye a város Önkormányzata által fenntartott hét 
óvodájában, 34 csoportban, 820 férőhelyen fejti ki működését, összhangot teremtve 
az egyes tagóvodák pedagógiai-, tanügy igazgatási-, munkáltatói-, gazdasági, mene-
dzselési, feladatinak ellátása területén.
Az intézményi gyakorlat egyik prioritása a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni 
fejlesztése, segítve a tehetség kibontakoztatását, valamint a hátrányos helyzetű gyer-
mekek felzárkóztatását, a szükségletek és jogok tiszteletben tartása mellett.

Tehetségfejlesztési lehetőségek 
Az intézményi struktúra sajátossága miatt a tehetséggondozás három szinten műkö-
dik, egyrészt a csoportokon belüli gazdagító programok alkalmazásával, másrészt az 
egyes tagóvodákban tehetséggondozó csoportokban, harmadrészt intézményi szin-
ten a hét óvodából válogatott gyermekek részvételével.

1. A tehetségek felismerése
A konkrét gyermekmegismerés elvégzéséhez kilenc mérési terület kijelölésére került 
sor (Egészséges életmód jellemzői; Érzelmi nevelés, szocializáció; Akarati tulajdonságok; 
Anyanyelvi fejlettség; Játék jellemzői; Mozgás; Finommotoros képességek jellemzői; Pszi-
chés funkciók jellemzői - Érzékelés-, észlelés; Emlékezet-, figyelem-, gondolkodás.). Az egyes 
mérés területeihez hat-hat szempont tartozik. A szempontok mellett 0-tól 4-ig tartó 
becslési skála található, amely által a megfigyelésre épülő mérés regisztrálható. En-
nek lényege, hogy a megfigyelés során nemcsak maga az eredmény látható, hanem 
értékítélet is mondható a megfigyelt jelenségről, az előzetesen elfogadott skálán tör-
ténő elhelyezés útján.

A számok felhasználásával nyomon követhető a gyermekek fejlődése, beazonosítható 
tehetségük a különböző nevelési területeken, mely alapján tervezhető a megfelelő te-
hetségfejlesztés. E rendszer egyéb kiegészítő eszközök alkalmazásával segíti a hiteles 
tehetségazonosítást.

2. Gazdagító tevékenységek a mindennapokban
A tehetségfejlesztési tartalmak, a mindennapok során kiterjednek a zenei, a vizuális, 
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az irodalmi, a matematikai (logikai), a természetismereti, a környezetvédelmi, vala-
mint drámajáték és a mozgás területeire.
A csoportnaplóban az óvodapedagógusok heti rendszerességgel, négy szintre diffe-
renciálva készítik el a készség- és képességfejlesztési tervet, csoportszintre és egyénre 
tervezetten egyaránt, melyben a negyedik szinten jelenik meg a tehetségfejlesztés 
feladata. A tapasztalatok összegzése alapján történik az objektív értékelés, amely a 
további fejlesztés meghatározója. A gazdagító tevékenységek során az óvodapeda-
gógus olyan egyéni feladatokat tervez, melyben a gyermek önmagához képest ma-
gasabb szintre jut, kiélheti kreativitását, sikerélményben részesül, az adott területen 
tehetsége kibontakozik.

3. Tagóvodákban működő tehetségműhelyek

3.1 Bábműhely  
A bábműhely tagjai azon gyermekek, akik érdeklődést mutatnak a bábozással kapcso-
latosan, illetve az egyéni mérési eredmények alapján képesek bábok készítésére (pl. 
fejlett finommotorikával rendelkeznek) és képesek előadásokat tartani (pl. megfele-
lő kommunikációs képességgel, kognitív képességekkel rendelkeznek). A bábműhely 
minden hónapban egy mese feldolgozását célozza, az első héten a bábok elkészítése 
valósul meg, melyeket a gyerekek maguk készítenek el különböző technikával, majd a 
mese feldolgozását követően bemutatják a darabot társaiknak.

3.2 Biztonságos óvoda - kerékpározás
A közlekedésbiztonságra nevelés érdekében valamennyi gyermek elsajátítja az intéz-
ményben a kerékpár helyes használatát, illetve megismeri a kerékpáros közlekedés 
szabályait. A Rendőrség által meghirdetett - „Közlekedésbiztonság és Baleset meg-
előzés” - programjához kapcsolódva kerékpáros vizsgát tesznek az iskolába készülő 
gyermekek. (A „szóbeli vizsga” után egy előre meghatározott útvonalon kell szabályosan 
végigkerékpározni. Ennek eredményeként „igazi” fényképes, névre szóló „VEZETŐI ENGE-
DÉLYT” kapnak a sikeresen vizsgázók.)
A programban a kiemelkedő képességű (tehetséges) gyermekek további felké-
szítés során képviselik Jászberényt az évente, Budapesten megrendezésre kerülő 
MINI KRESZ „PINDUR-PANDUR KI-MIT-TUD” kerékpáros versenyen, ahol a gyermekek 
mindenkor sikeresen teljesítik a feladatokat és a több száz nevezőből az elsők között 
végezve sok ajándékkal térnek haza. 

3.3 Gyermekjóga
A gyermekjóga a szociálisan érett gyermekekkel játékos formában valósul meg. A kez-
dőkkel a  drámajáték pózokat megszemélyesítve állatok és növények bőrébe bújva 
történik a jógaelemek megismertetése. A haladóknál – tehetségesebb gyermekeknél 
- a játékos elemek mellett már beépülnek a „komolyabb”, olykor kihívást jelentő ásza-
nák is. 
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3.4 Néptánc
A foglalkozások keretében a koordinált mozgással rendelkező résztve-
vők a néptánc alaplépéseit sajátítják el, valamint népi mondókákat, népda-
lokat tanulnak, népi játékokkal és táncos mozgáselemekkel ismerkednek. 
Célja, hogy a gyermekek megismerjék hazánk, azon belül a Jászság népi kultúráját, a nép-
tánc, a népi játékok, a népdalok és a hagyományok felelevenítése, ezeken keresztül a 
gyermekek ritmusérzékének és mozgáskoordinációjának fejlesztése, a táncos mozgás 
alapozása.
A kitűzött mozgás- és képességfejlesztési, valamint hagyományőrzési célok mellett fon-
tos, hogy a foglalkozások jó hangulatban teljenek, a gyermekekben a megszerzett közös 
élményeken keresztül alakuljon ki a magyar néptánc szeretete. Kiemelt feladat a Jászság 
Népi Együttes utánpótlásának alapozó előkészítése, mely közös együttműködés kereté-
ben valósul meg. Az óvodai tehetségek közül többen eredményesen szerepeltek pl. az 
országos „Fölszállott a páva” tehetségkutató versenyen.

3.5 Origami
A műhely célja az önálló és az együtt alkotás megélése: „Én hoztam létre”, vagy „Én talál-
tam ki” örömének megélése, a tradicionális papírhajtogatást megismertetve, a gyereke-
ket kreatív munkára sarkallva.
A résztvevőknek szükséges, hogy megfelelő kézügyességgel–, finommozgással rendel-
kezzenek, legyen kitartásuk, türelmük.

3.6 Zeneovi
A zeneovi célja a zene megszerettetése, a zene befogadására való képesség megalapo-
zása, a zenei anyanyelv ápolása. A foglalkozásokon részt vevő gyerekeket a csoport óvo-
dapedagógusai ajánlják, kimagasló zenei érdeklődésük, képességeik alapján, majd közös 
ritmusjátékok, hallásfejlesztő játékok során a zenei tehetséggondozó csoport pedagógu-
sa felméri valós zenei tehetségük szintjét. Újszerű ritmusfejlesztő eszközökkel, hangsze-
rekkel ismerkedhetnek a gyermekek. Az együttléteket hangszeres játékok, hangcsövekkel 
történő zenélés, hangtálas relaxációk, magyar nép- és más népek zenéivel való ismer-
kedés színesít. A dalos játékok fontos részei a foglalkozásoknak. A foglalkozások során 
komolyzenei műveket dolgoznak fel, amiket az óvoda „okos-szobájában” tekintenek- és 
hallgatnak meg. Az élő hangszeres játékkal való ismerkedésre is mód van, mivel a jász-
berényi Palotássy János zeneiskolával együttműködést kezdeményeztünk. A zeneiskola 
pedagógusai, növendékei hangszersimogató foglalkozásokkal, kis koncertekkel színesítik 
a műhely munkáját. A zeneovis gyermekek többsége a későbbiekben a zeneiskola növen-
dékeivé válnak és tudásuk bemutatása végett vissza – vissza térnek az óvodába.

4. Intézményi szintű tehetséggondozás
Specialitása, hogy a hét óvodából válogatott gyermekek vesznek részt a tevékenységek-
ben azok, akik a vizuális területen illetve a mozgás területén valóban kiemelkedő képes-
séggel rendelkeznek.
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4.1  „Kisművészek” - tehetséggondozás a vizuális kultúra területén
A „kisművészek” tehetségfejlesztő csoport lehetőséget teremt egy speciális képzésre 
azoknak a gyermekeknek, akik kiváló kreativitással-, átlag feletti intellektuális-, szoci-
ális képességekkel és az ehhez kapcsolódó nagyfokú motivációval rendelkeznek. A 
foglalkozások tematikája Nagyné Koncz Éva „művész-, nyugalmazott óvodapedagó-
gus” által kidolgozott rendszerben valósul meg. A csoport tagjai számtalan megyei, 
országos pályázaton vesznek részt mindenkor kiváló eredményeket elérve.

4.2 Görkorcsolya
Célja, a biztos egyensúlyérzékkel rendelkező, görkorcsolyázás iránt motivált gyerme-
kekkel az utánpótlás nevelése. A csoport heti kétszeri edzésen vesz részt télen a tor-
nateremben száraz edzés keretében, jó idő esetén, a városi görkorcsolyapályán. Az 
alapok rögzítése után a valóban tehetséges gyermekek szakedzők segítségével válnak 
„versenyzőkké”. Az évek során több gyermekünk ért el országos és európai szintű 
eredményeket.

További tervek
A 21. század elvárásainak megfelelően további innovatív fejlesztéseket kívánunk meg-
valósítani a tehetséges gyermekek digitális kompetenciájának fejlesztése érdekében. 
A háromlépcsős tehetséggondozó program tagóvodai szintű fejlesztésében egy úgy-
nevezett „okos szobát” hozunk létre, mely olyan modern eszközök alkalmazási helye, 
ahol az érdeklődő-, tehetséges gyermekeknek lehetősége nyílik az eszközök haszná-
latra, mely által digitális kompetenciájuk alapozódhat. Már meglévő eszközeink: 33 
táblagép, 5.1-es hangrendszer, Blu-ray lejátszó, Full HD minőségű projektor, okos 
tábla, Bee-Bot programozható méhecske, okos-doboz, könyvek, folyóiratok, sakkos 
program eszközei, Pamudi program, egyéb képességfejlesztő játékok.
Célunk a gyermekek számára elérhető, „korspecifikus” digitális, multimédiás és IKT- 
eszközök biztosítása a képességfejlesztés és tapasztalatbővítés szolgálatába állítása 
érekében, mely során a gyermek a feladatok elvégzése kapcsán az egyéni munka mel-
lett, a kollaboratív munkaformát is megtapasztalja. E mellett célunk a felnőtt világban 
való tájékozódás előkészítése, az információszerzés és kezelés technikáinak kipróbá-
lása, az élménypedagógia színesebbé tétele, az informatikai kultúra, az információs 
rendszer értékalapú használatára nevelés a gyermekek egyéni és életkori adottságait 
figyelembe véve. 
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Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Tehetségpont neve: Refi Tehetségpont
Minősítés: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5300 Karcag, Kálvin út 2.
 Elérhetőségek:  06/59/400-577
  06/30/627-8612
  refi@freemail.hu 
  altalanosrefi@gmail.com

Az iskolai tehetséggondozás komplex program alapján működik, amely átfogja az alsó 
és felső tagozat ez irányú munkáját. Cél, az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi 
oktatáshoz.

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán a megfigyelésen túl előkészítő munka folyik. 
3-4. évfolyamon a tanítók vezetésével ún. Tehetségműhelyek alakulnak. 
A felső tagozaton 5. osztálytól tantárgyi szintcsoportok létrehozásával fejlesztjük te-
hetségígéreteinket. Ebben a tanévben iskolánkban 18 Tehetségműhely működik.
A tehetségterületek közül első körben a logikai-matematika, a nyelvészet – ezen be-
lül a magyar és az angol nyelv -, valamint a természetismeret területeit választottuk. 
Három év után tevékenységi körünket bővítettük. Programunkba beemeltük a tes-
ti-kinesztetikus (drámapedagógia, néptánc, sport: kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, 
stb.) tevékenységi kört. Hatókörünk: helyiről, térségire változott. 

Az alsó tagozat 1-2. évfolyamán előkészítő munka folyik. Ekkor legfontosabb szem-
pont a tehetségígéretek megfigyelése. Itt már a fejlesztési formákat is meghatároz-
zuk. Tanórai keretek között előnyt élvez a differenciálás lehetősége. A képességfej-
lesztő órákon egyénileg és kiscsoportban foglalkozunk tanítványainkkal. 

A második évfolyam végén már megjelennek a versenyeredmények, megtörténik a 
tantárgyak szerinti érdeklődés  felmérése. Kiválasztásnál fontos szerepet játszanak az 
előző évi felmérések, az osztályfőnök megfigyelései alapján készített feljegyzések és 
az elvégzett tesztek. A harmadik évfolyamtól megalakulnak az un. Tehetségműhelyek, 
melynek tagjai a tehetségterületen belül kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók.
A negyedik évfolyamon folytatódik az erősítés a csoportokon belül.

Felső tagozaton, 5. osztálytól tantárgyi szintcsoportok létrehozásával fejlesztjük tehet-
ségígéreteinket. A csoportokban már előzetes szűrés után vesznek részt a tanulók. A 
beválogatás különböző tesztek segítségével történik. ( Tulajdonságlista, Körök-teszt, 
Bourdon-tábla, 30 tagú lista). Az eredményekről a szülőket tájékoztatjuk, hozzájárulá-
sukat kérjük a további sikeres munkához.
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Az intézmény a tehetséggondozás témakörében tizenöt Jó gyakorlattal rendelkezik.
Jó gyakorlatainkból választva minden évben – szakmai nap keretén belül – van lehe-
tőség bemutatni egyet-egyet az érdeklődő óvónőknek, tanítóknak és szaktanároknak.
Büszkék vagyunk innovatív pedagógusainkra, akik szakmai elismerésekkel, díjjakkal 
rendelkeznek. 

Az évek során kiemelten jó kapcsolatot építettünk ki a tehetséggondozásban aktívan 
résztvevő óvodákkal, iskolákkal, helyi, regionális és országos szinten. Kölcsönösen lá-
togatjuk egymás rendezvényeit, ahol a tapasztalatokat kicserélve szakmailag tovább 
építkezhetünk.

Önmagát folyamatosan megújító, kiváló szakmai tapasztalatokkal rendelkező neve-
lőtestületünk a tehetségfejlesztés iránt elkötelezett, valljuk, hogy minden gyermek 
tehetséges valamiben.



50 Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

Kassai Úti Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Minősítési szint: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Elérhetőségeink:  5000 Szolnok, Kassai út 17. 
  kassai.iskola@gmail.com
  06/20/577-9336
 Intézményvezető:  Váradi Éva

Az intézményvezető egyben az iskolában működő Tehetségpont vezetője is. 

Intézményünk 2011 tavaszától regisztrált tehetségpontként működik. Azóta kétszer ér-
tük el a kiválóan akkreditált minősítést.

A Tehetségpont működését helyi szinten valósítjuk meg. Kezdetben az intézményünkbe 
járó gyerekek tehetségének felismerését, fejlesztését tűztük ki célul, elsősorban idegen 
nyelv és a természettudományok területén. Jelenleg olyan komplex tehetséggondozó 
program kialakításán fáradozunk, amely túlmutat az alapításkor megjelölt tehetségte-
rületeken. Ennek keretében figyelmet fordítunk a humán érdeklődésű tehetségígére-
tekre éppúgy, mint a sport- és egyéb rekreációs tevékenységek biztosítására.
Jó kapcsolatokat szeretnénk ápolni a város iskoláival, a városban működő Tehetségpon-
tokkal. Nyitottak vagyunk szakmai konzultációkra, partnereink számának bővítésére is, 
mert fontosnak tartjuk a hálózatosodást.
A tehetségígéretek azonosítása és szűrése során igyekszünk komplex módon össze-
gyűjteni az információkat. Elsősorban tanári megfigyelést végzünk, amit a szülőktől 
származó információk formájában szülői megfigyelés egészít ki.
Az osztályfőnökök és szaktanárok kreatív környezetben végzett tapasztalatgyűjtéssel 
egészítik ki a meglévő információkat az érdeklődés és a viselkedés megfigyelésével. Így 
egyaránt figyelembe vesszük a tanuló osztályzatait, valamint egyéni érdeklődését és 
motivációját is. A megfigyelés eredményeit a Balogh László és Dávid Imre által kidolgo-
zott tulajdonságlistában rögzítjük, amit a 4. évfolyam végén töltünk ki. Ez a pedagógiai 
jellegű tehetségszűrés a teljes populációra kiterjed és célja a tehetségígéretek megne-
vezése.
Az így szerzett információkat egészítjük ki a Gyarmathy Éva által kidolgozott szülői Ér-
deklődéstérképpel, valamint az osztálytársak véleményével (Mit tudtok egymásról? – 
Gyarmathy Éva). Ezek az adatok árnyalják a képet, ami alapján a populáció legfeljebb 30 
százalékát tekintjük tehetségígéretnek.
Az így kiválogatott tanulókat szűrjük tovább a Mönks-Renzulli-féle modell mentén kivá-
lasztott tesztekkel. Ezek az érdeklődést és motivációt, a figyelmet és a kreativitást mérik. 
Ezen kívül nagyon fontos részét képezi a szűrésnek az iskolai szorongás felmérése is. Az 
ehhez szükséges mérőeszközöket, teszteket az iskolapszichológus biztosítja.
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A tehetségszűrés eredményeinek kiértékelését követi a beválogatás a különféle tehet-
ségprogramokba. A beválogatás komplex folyamat, amelynek során a kapott ered-
ményeknek megfelelően minden tanulónak igyekszünk több választási lehetőséget is 
felkínálni a programjaink közül. Az eredményeket és a javaslatainkat minden évben 
ismertetjük az érintett tanulókkal és szüleikkel egy tehetségtanácsadás keretében.
A beválogatásnak nem feltétele, hogy a gyermekek kifejezetten az adott tehetségterü-
leten legyenek tehetségesek, de az sem, hogy csak egyetlen tehetségterületen mutas-
sanak fel kiemelkedő eredményeket. Így egy tehetségígéret több programban is részt 
vehet párhuzamosan, ugyanakkor a tanulmányaiban általánosan sikeres, ún. iskolai 
tehetségek felkarolása is megvalósulhat. Ezzel a beválogatási rendszerrel biztosítjuk 
azt is, hogy a beválogatottak erős és gyenge oldalai pedig egyaránt támogatást kap-
hassanak. „A tehetségpopuláció nemcsak a valamely mérőeljárásokkal kiválasztott 
felső százalékokat jelenti, hanem az átlagos és az átlag alattinak mutatkozóak között 
is elszórtan jelen van” (Gyarmathy Éva, 2007).

Ennek megfelelően a gyerekek több tehetségterületen is kipróbálhatják magukat az 
évek során. A kívánt foglalkozás kiválasztása a kínálatból teljes egészében a tanuló 
döntésén múlik – ideális esetben. Természetesen a szülői kör attitűdjén is sok múlik 
a beválogatás során. A felső tagozatos tehetséggondozásban való részvételről „tehet-
ségútlevelet” állítunk ki a ballagó diákok számára, ami tartalmazza a szűrési eredmé-
nyeket, valamint azokat a foglalkozásokat, amelyeken a tanuló részt vett.
A beválogatási folyamat összetettségét az adja, hogy a programjaink körét mindig 
az aktuális igényeknek megfelelően kell kialakítani. Így ezek köre minden tanévben 
változik. A Gardner-féle tehetségterületek közül elsődlegesen a matematikai-logikai, 
a természettudományos és az idegennyelvi területen futnak programjaink. Ezek rész-
ben nívócsoportok formájában, részben pedig szakkörként valósulnak meg. A humán 
érdeklődésűeket is igyekszünk felkarolni, az ő részükre különféle szakköröket indí-
tunk. A harmadik típusa a tehetséggondozó foglalkozásainknak a versenyre való fel-
készítés. Rekreációs, személyiség- és közösségfejlesztő célokra a Teátrum Művészeti 
Alapiskola foglalkozásait használjuk fel.

A tehetséggondozó foglalkozások számára külön órarendi sávokat különítettünk el. A 
délelőtt folyamán a csoportbontásos tanórák, délután pedig a kiscsoportos foglalko-
zásként szereplő szakkörök, teátrumos foglalkozások és versenyfelkészítők zajlanak.
Tehetséggondozó programunk alapjainak lerakásában, az iskolai rendszerének kidol-
gozásában, elindításában kiemelkedő szerepe volt Végsőné Márkus Erika intézmény-
vezető helyettesnek (2020-ig). A program működtetése, a folyamatok menedzselése 
napjainkban Pátrik Gábor feladata, aki 2012-ben szerezte meg a tehetségfejlesztési 
szaktanácsadói végzettséget, munkáját Szabó Anita iskolapszichológus támogatja.
Büszkék vagyunk minden tanulónkra, akik a tanév folyamán kiemelkedő eredményt 
érnek el egy – egy versenyen, megyei, országos megmérettetésen. Legjobbjainkat egy 
tanév végi fogadáson látjuk vendégül, ahol köszöntjük és jutalmazzuk őket.
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Különösen büszkék vagyunk a következő tanulóinkra (az elmúlt öt év legkiemelke-
dőbb eredményeit figyelembe véve)
• Kovács Szabolcs - Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntő (2016)
• Fonyi Máté - Varga Tamás Matematikaverseny országos döntő 9. helyezés (2017)
• Kürthy Dóra - Simonyi Lajos Helyesíró verseny országos döntő 15. helyezés (2017)
• Fekete Flóra - Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében való részvétel 

két alkalommal (2016, 2017, 2019)
• Bojtos Csongor – Kosáry Domokos Országos Történelem Verseny – országos 5. he-

lyezés (2018)
• Vona Bálint - Ádámok és Évák fiú mellékszereplő különdíj két alkalommal (2018, 

2019)
• Kovács Kíra - Megavers versmondó verseny döntőjében való részvétel (2017)
• Tverdota Gréta Megavers versmondó verseny döntőjében való részvétel két alka-

lommal (2017, 2018)
• Szécsi Péter - Zrínyi Ilona Matematikaverseny országos döntőjében való részvétel 

(2020)
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Móricz Zsigmond Református Kollégium, 
Gimnázium, Technikum, Általános Iskola 

és Óvoda Arany János Általános Iskola Tagintézménye 

Tehetségpontnak neve: 
Kisújszállási Aranyos Tanulóinkért Tehetségpont

(Logónkon az Arany Diák Alapítvány által adományozott, Czobor Sándor szobrászművész által 
készített „Aranyos Tanulóinkért Díj” kisplasztika részlete látható.

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 
 Címe:  5310 Kisújszállás, Széchenyi u. 4.
 Elérhetőségek:  06/59/520-512
  aranyisk@moriczref.hu
 Intézményvezető neve:  Tóth József főigazgató
 Tagintézmény vezető neve: Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető

A Tehetségpont/intézmény tehetségfejlesztő tevékenysége: (javasoljuk, hogy az 
alábbiakra térjenek ki, természetesen az egyedi eseteket is igyekszünk figyelembe 
venni.) Nagy figyelmet fordítunk a tehetségek felismerésére, a tehetségszűrésre.

A tehetséggondozás az intézményben
Tanórai keretek között, szakkörökben történik.
Pályázatok segítségével nyílt mód például határon túli testvériskolánkkal közös irodal-
mi tevékenységre, de egyéni utak keresésére is van mód. 

A tehetséggondozás területei
1) Logikai-matematikai területen alsó tagozattól kezdve a szorobán, a LOGO progra-

mozási nyelv és a LEGO robotika, valamint több egyéni és csapatversenyre felkészí-
tés ad keretet a tehetséggondozásnak.

2) Nyelvi területen a nívócsoportos oktatás eredményeként a legjobbak már nyolca-
dik évfolyamon nyelvvizsgáznak. A középiskolai intézményegységgel közösen fog-
lalkoztatott idegen nyelvi lektor közvetlenül foglalkozik a legtehetségesebbekkel. 

3) Téri tehetségterületen több művészeti tartalmú, kimondottan tehetséggondozás-
sal foglalkozó pályázaton vettünk részt, előadások, kiállítások zárták ezeket a fo-
lyamatokat. A báb szakkör a pályázatoktól függetlenül is eredményesen működik 
alsó tagozatban. Felsőben pedig a legtehetségesebbeket a művészeti iskola felé 
irányítjuk további fejlődésük érdekében.

4) Zenei területen  a több, mint egy évtizede működő Népi Műhely fogja össze a te-
hetséges tanulókat. Különlegessé teszi működésüket, hogy fellépéseiken élő zene, 
népi zenekar kíséri őket. Több pályázat keretében sikerült neves vendég előadókat 
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is meghívni, illetve eszköztárunkat is bővíteni hangszerekkel, kottákkal és fellépő 
ruhákkal.

5) Testi, kinesztetikus tehetségterületen az Arany János Diáksport Egyesülettel szoros 
együttműködésben több sportágban készítjük fel a tanulókat versenyekre, illetve 
irányítjuk őket a megfelelő partner egyesületekbe további fejlődésük érdekében.

6) Intrapszichikus, önreflektív területen több művészeti tartalmú, kimondottan tehet-
séggondozással foglalkozó pályázaton vettünk részt, előadások, kiállítások zárták 
ezeket a folyamatokat. A báb szakkör a pályázatoktól függetlenül is eredményesen 
működik alsó tagozatban. 

7) Természeti tehetségterületen több országos versenyre készülnek a tanulók csapat-
ban, és érnek el rendszeresen remek eredményeket.

8) Interperszonális területen a fejlesztésre jellemző, hogy szinte minden foglalkozá-
sunk csoportos, ahol nem csak osztálytársak, sőt sok esetben nem csak azonos 
évfolyamra járók működnek együtt. A csapatversenyek során elengedhetetlen az 
együttműködés, ami a felkészülés során is fejlődik.

Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak  bemutatása
Az Arany Diák Alapítvány évente „Aranyos Tanulóinkért Díj” elismerésben részesíti 
az alapfeladatánál lényegesen többet teljesítő kollégáinkat. A szempontok között a 
tehetséggondozás is jelentős súllyal szerepel.
A tanulók elért eredményeik alapján kitüntető címeket, illetve ösztöndíjat vehetnek át.
Több fejlesztési területen is jellemző, hogy nem csak egy pedagógushoz kötődik a 
tevékenység, hanem a kollégák is együttműködnek. E mellett persze speciális terüle-
teken a fejlesztő személye is igen meghatározó.

Kikre vagyunk büszkék tanulók/gyermekek- pedagógusok
Név szerint nehéz lenne felsorolni mind az önmagukhoz és kortársaikhoz képest ki-
emelkedő, számtalan versenyen országos vagy nemzetközi szintig jutó tanítványain-
kat. Hasonlóan nehéz lenen a még aktív korú, vagy már nyugállományba vonult kollé-
gák közül néhányat kiemelni. Talán az Aranyos Tanulóinkért Díj birtokosainak névsora 
reprezentálhatja valamelyest ezt a kört.

Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel
A helyi művészeti iskola, sportegyesületek, óvodák természetes partnereink. A Népi 
Műhely tevékenysége kapcsán országos elismertségű művészekkel tartunk kapcsola-
tot. Illetve a püspökladányi Művészeit Iskola népzene tanszakával, valamint a CSIMI 
Handa-Banda zenekarral. A Bolyai, Curie csapatversenyek kapcsán azok szervezői-
vel, országos szervezetekkel állunk partnerségben. Hasonlóképpen a Neumann János 
Számítógép Tanulmányi Társasággal. Partneri együttműködést folytatunk a Szegedi 
Egyetem Mérési Központjával, valamint dr. Kiss Gézával, a Magyar Matematika Tehet-
ségtanácsa elnökével, egyben a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottsá-
gának tagjával.
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További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén
A kiemelkedő tanulók gyengébb oldalainak fejlesztésében előbbre kell lépnünk.
Szükséges lenen állandó pszichológus alkalmazása mind a mérések, mind a segítő 
tevékenységek folyamatos, kiegyensúlyozott, szakszerű elvégzése érdekében.
Azon kollégákat is szeretnénk bevonni a tehetségfejlesztésbe, akik eddig távolabbról 
követték ezeket a folyamatokat. Ehhez több belső képzést is tervezünk.
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NABOK Kossuth Lajos Általános Iskola 
és Kollégium Tagintézménye

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 
 Címe:  5310, Kisújszállás, Rákóczi u. 1
 Elérhetőségek:  kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu
  http://kossuth-lajos.baptistaoktatas.hu/
  https://www.facebook.com/KossuthSuli
 Intézményvezető neve:  Radics Pál Zoltán

Tehetséggondozás az intézményben
A zenei nevelésünk összekapcsolódik a mozgással és a drámajátékkal is. A Diridon-
gó kórus és a Harmónia zenei nagykórus évek óta szerepel városi, megyei rendezvé-
nyeken, az Éneklő Ifjúság találkozókon. A nagykórus nemzetközi kórustalálkozón is 
bemutatkozott, a kamarakórus pedig Erdélyben aratott nagy sikert. 2013. december-
ében a Papp László Arénában 9000 ezer ember tapsolt gyermekeinknek a karácsonyi 
Cipősdoboz gálán.
Angol nyelvet 3. osztálytól tanítunk tanítási órák keretében gyermekeinknek. Azon-
ban 1. osztálytól lehetőség van arra, hogy délután, játékos formában ismerkedjenek a 
nyelv rejtelmeivel. Évek óta sikeresen működtetünk Ovi-angol csoportot, ahova a vá-
ros óvodáiból érkeznek a gyerekek. A foglalkozásokat angol nyelvi önkéntesünk segíti, 
aki a fenntartónk jóvoltából, Amerikai Egyesült Államokból érkezett hozzánk. Ő támo-
gatja felsőseink óráit is, így elősegítve beszédbátorságuk kialakulását. Célunk, hogy 8. 
évfolyamos tanulóink közül a legtehetségesebbek alapfokú nyelvvizsga bizonyítványt 
szerezzenek, melyek átadására a ballagáson, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok
A tehetségek szűrésében pszichológusi segítséget használunk, valamint a Baptista Te-
hetségsegítő Tanács fejlesztésében megjelent szoftvert. Emellett minden egyes terü-
leten specifikus teszteket, motivációs kérdőíveket, megfigyeléseket használunk.
Tehetségfejlesztési lehetőségek, együttműködések más intézményekkel, szervezetek-
kel, településekkel
Az ének-zene területén a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola a legnagyobb segítőpart-
ner, hiszen tanulóink közösek velük. Zenetanárai, művésztanárai nem csak a tanulók 
oktatását végzik, hanem közös produkciókkal fellépnek tanítványaikkal az iskola ren-
dezvényein. A KÓTA az Éneklő Ifjúság találkozó megszervezésében szakmai fejlődé-
sünkben van segítségünkre. Hagyományos Színjátszó találkozó megszervezésében 
Baptista Szeretetszolgálat munkatársai segítenek, közöttük Benedek Zalán színész, 
rendező is.
Az angol nyelv oktatása során partnerünk a helyi óvoda, illetve a Baptista Szeretetszol-
gálat, hiszen a nyelv oktatását idegennyelvi önkéntes is segíti, az ő támogatásukkal.
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A testi-kinesztetikus területen elsősorban a városi sportegyesületek, a megyei és vá-
rosi sportvezetők, edzők segítségére, együttműködésére építhetünk.
Több korosztályban kapcsolódtunk a Bozsik Programhoz, melynek keretében edzé-
seket tartunk és bajnokságokon veszünk részt, lány és fiú foci csapattal is. Néhány 
éve indultak iskolánkban a röplabda, valamint a kidobós edzések, de máris országos 
szintre jutottak tanulóink. Néhány hónappal. ezelőtt házigazdái lehettünk egy orszá-
gos kidobós találkozónak.
Büszkék vagyunk arra, hogy a vidékbajnok tornacsapat több tagja nálunk tanult.
Tehetséggondozásunk azonban nem csak ezekre a területekre terjed ki. Sakkozóink 
országos versenyek, egy korábbi tanulónk -Csíki Endre- pedig Európa- és világbajnok-
ságokon vesz részt. Edzőikkel szoros kapcsolatot ápolunk, versenyzésüket, felkészü-
lésüket fenntartónk támogatja.
A matematika-logika tehetségterület fejlesztésében kiemelt fontosságúak a szakmai 
továbbképzések, konzultációk, műhelymunkák, melyek révén pedagógusaink elsajá-
títhatják a legújabb pedagógiai módszereket, eljárásokat, kooperatív technikákat, me-
lyek a személyiségfejlesztés fontos elemei. A műhelymunkák során az ötletbörzében 
a matematikát tanító pedagógusok átadják egymásnak azokat az általuk használt és 
készített IKT-s programokat.
A kiválóra akkreditált tehetségpontok közül kapcsolatot tartunk a Baptista Szeretet-
szolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolájával, valamint a II. Rákóczi Ferenc Bap-
tista Általános Iskolával. Mindkét tehetségpont Európai Tehetségpont is.
A robotika területén Abán Csaba világbajnok robot programozó évek óta segíti mun-
kákat. Ebben az évben egy tanulónk tagja volt a baptista csapatnak. Az idei a 10. egy-
mást követő év, melyben a Baptista Szeretetszolgálat csapata a robotika területén or-
szágos bajnoki címet szerez. Kiemelkedő tehetségeink az elmúlt évtizedben összesen 
137 dobogós helyezést értek el világ és Európa- bajnokságokon, valamint országos 
robotika versenyeken.

Matematika-logika területén:
1. Kalandozások Rejtvényországban- általános iskola 6.-7. évfolyamára kidolgozva
A tevékenység során megismerkednek a rejtvények sokszínűségével, megoldási stra-
tégiákkal. Fejlődik kreativitásuk, észlelésük, logikus gondolkodásuk. Motivációjuk erő-
södik. Logikai-matematikai kompetenciáik fejlődnek.
A tehetségműhelyből jó gyakorlat, relfexió és előadás készült, kiadványban jelent 
meg, hálózati tudásmegosztás valósult meg.
2. Robotika tehetségműhely –alsó tagozat, majd későbbiekben bővült felső tagozattal is 
A különböző informatikai kódok használata, a programozás „más világ”, nagyon ide-
gen a mindennapi gondolkozásunktól. Azonban a naponta használt eszközeinket már 
„megfertőzte” az informatika, 
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Ének-zene területén:
Ének-zenei területen iskolánk megyei szinten mindig is meghatározó volt. Amellett, 
hogy a hagyományos, bevezetőben leírt munkát folytatjuk, ez újszerű tehetségmű-
hellyel jelentkeztünk ezen a területen. Itt a gyerekek az egyéni és kis csoportos ének-
zenei fejlesztésen kívül, komplex művészeti nevelésben is részesülnek.
Minden egyes műhelyünket kiegészítettük tehetség tanácsadással, lazító, feltöltődést 
nyújtó programokkal. Legtehetségesebb tanulónkat tovább irányítjuk a Matehetsz ke-
reteiben zajló tutorprogramba. Az elmúlt 3 évben 27 gyermekünk kapott innen segít-
séget, valamint részesült több , mint 3 millió Ft ösztöndíjban.

Kikre vagyunk büszkék tanulók/gyermekek- pedagógusok
Számtalan gyermekünk és pedagógusunk van, akikre büszkék vagyunk. Számtalan 
megyei, országos, illetve a határon túl mutató címmel rendelkezünk. Az általunk elért 
sikerekről iskolánk honlapján, Facebook, valamint Instagram oldalán tájékozódhat-
nak.

Jó gyakorlataink
Két, publikált jó gyakorlattal rendelkezünk. Az egyik a Kalandozások Rejtvényország-
ban című műhelymunkából készült, a másik egy tutori, csoportos foglalkozás terve, 
reflexiója, mely a dr. Polonkai Mária szerkesztésében megjelent publikáció része.

További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén
Mindenképpen tovább kell lépnünk, a középiskolák irányba történő fejlesztéseink 
bemutatásával. Két évvel ezelőtt gimnáziumi tagozatot indítottunk, ahol olyan kis 
létszámú csoportok indítását tűztük ki célul (maximális létszám 18 fő). A gyerekek te-
hetségét támogatjuk, gyengeségeiben megerősítjük, csoportos és egyéni figyelemben 
részesítjük őket.
Ennek legelső lépéseként egy felvételi motivációs beszélgetésre hívjuk, és várjuk a 
tanulókat, ahol a Tehetségdetekt nevű szoftverrel (ez egy, a BTST által kifejlesztett 
szoftver) beazonosítjuk tehetségterületeiket.
A tanév elkezdése után kb. egy hónappal mentor tanárt választhatnak a gyerekek, 
akivel egész évben együttműködve támogatást kapnak egyéni előrehaladásuk segí-
tésében, önértékelésük támogatásában, önismeretük fejlesztésében. 
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Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola  
és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Név: Kodály Tehetségpont      
A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Cím:  5000 Szolnok Kassai út 29.
 Elérhetőségek:  kodalyszolnok@gmail.com
  06/56/420-731
 Intézményvezető:  Szamosfalvi Gabriella

Iskolánkban a művészeti tevékenység terén, elsősorban az ének-zene vonatkozásá-
ban zajlik a tehetségek azonosítása, mely a már korábban kialakított gyakorlat alapján 
történik. Több mint 30 éves zenei tehetséggondozó tevékenységünk sikeres múltra 
tekint vissza. E tevékenység a Kodály-módszert alkalmazva ének-zene tagozatos osz-
tályainkban kezdődött, jelenleg emelt óraszámú ének-zenei osztályainkban folyta-
tódik. A felfedezett tehetségek rendelkeznek a tiszta intonálás és a jó ritmusérzék 
képességével, örömmel, szívesen énekelnek. Emellett kreatívak, motiválhatók és fej-
lett az értelmi, szociális és kommunikációs készségük. Tehetséggondozó programunk 
célja ezen erősségek folyamatos fejlesztése.

A tehetségek korai felismerése már az iskolánkba lépés előtt az Óvodások Dalverse-
nyével megkezdődik és az egyfordulós tehetségazonosítási vizsgával zárul. Az itt fel-
ismert zenei tehetségek lehetőséget kapnak az évfolyamonként induló, emelt ének-
zenei osztályba való bekerüléshez. 

Zenepedagógiai munkánk Kodály Zoltán alapelveire épül, amely az aktív éneklést és 
zenélést szorgalmazza a tradicionális népzenén és igényes műzenén keresztül. A ze-
nei nevelésünk teret biztosít a nemzeti hagyományok ápolásának, kapcsolatot teremt 
a társművészetekkel és más tudományterületekkel. Bebizonyosodott transzfer hatá-
sa is, hiszen nagymértékben elősegíti a tanulási folyamat eredményességét.

Tanulóink zenei tehetségüket tovább mélyíthetik hangszertanulás során, melyre a 
Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kötött együttműködésünk nyújt 
számos lehetőséget. Az így szerzett tapasztalatok, sikerek segítik a tehetséges diáko-
kat abban, hogy egészséges önbizalmuk alakuljon ki. Magabiztos fellépésüket az élet 
különböző területein is kamatoztatni tudják a későbbiekben. 

Iskolánkban működő kórusaink: alsós Tücsök kórus, felsős Gyermekkar, Válogatott 
kamarakórus. A kórusban éneklés kiválóan fejleszti a szabálytudatot, felelősségtuda-
tot. A megtanult népdalok, népszokások és ezek feldolgozásai gyarapítják a kórusban 
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éneklők szókincsét. A kórusműveket eredeti nyelven szólaltatják meg diákjaink, s ez 
felkelti érdeklődésüket az idegen nyelvek tanulása iránt is. Kórusaink folyamatosan 
szerepelnek iskolai, városi színtéren, megyei és országos versenyeken. Kiváló verse-
nyeredményeink, sikereink is igazolják tehetségfejlesztő munkánk eredményességét, 
az ének-zene oktatásunk magas színvonalát.

Komplex művészeti nevelésünk több művészeti ág összefonódásával valósul meg. 
Néptáncoktatásunkat a hagyományőrzés, az autentikus néptáncoktatás, a korszerű-
ség, az aktualitásra való törekvés, a múlt feltétlen tisztelete jellemzi. Kiemelkedő sze-
repe van a „Kodályos” gyermekek közösségépítésében, személyiségfejlesztésében. 
 Kiválóra minősített alapfokú művészeti iskolánk tehetséggondozó együttesei, a 40 
éves Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttes és a 20 éves ifjúsági-felnőtt Cuháré Nép-
táncegyüttes. Rendszeresen bemutatkoznak városunkban, régiónkban, országos 
fesztiválokon; eredményesen szerepelnek csoportos, valamint szólótánc versenye-
ken. Többször vendégszerepeltek külföldön is. 

Tehetséggondozásunk új színfoltja az „Arany páva” minősítést kapott Aprája Népdal-
kör és Pengő Citerazenekar. Művészeti csoportjaink együttes fellépése mindig színvo-
nalas komplex művészi bemutatót eredményez.

A Tehetségpont működése a személyes kapcsolattartáson alapul tanár-diák, illetve 
kollégák között. Teamben dolgozunk, egymás tapasztalataira építve, egymást segítve. 
Lelkes, népzenét kedvelő pedagógusok alakították meg a „Menyecske” Zenekart, mely 
kibővült diákokkal és újabb kollégákkal.

Együttműködések:
• A Tehetségpont működtetésében segít az iskola szülői munkaközössége és  diákön-

kormányzata.
• Közös szereplésekkel, szakmai tapasztalatokkal támogatja tehetségfejlesztő mun-

kánkat a Bartók Béla Kamarakórus, a MÁV-GÉPÉSZET Járműjavító Férfikara, a Sodrás 
Népzenei Kisegyüttes, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar.

• A Magyar Táncművészeti Főiskola partnerintézménye vagyunk.
• A hatékonyság érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetével. 
• A Kodály Zoltán Iskoláért Alapítvány támogatja a tehetséggondozás tárgyi és szemé-

lyi feltételeit.

Tehetségfejlesztő műhelyként kívánjuk működtetni:
•  Az Aprája Népdalkört, a Pengő Citerazenekart, melyek felkarolják a tanulási és ma-

gatartási nehézségekkel küzdő, gyakran hátrányos helyzetű tanulókat.
•  A Kodály Zoltán Versenykórust, melyben a kiemelkedő képességű fiatalok tehetség-

fejlesztése folyik.
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•  A Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttest és a Cuháré Néptáncegyüttest, melyek a 
táncot szerető növendékek tehetséggondozásának színterei. Táncosainknak a mű-
helymunka mellett számtalan fellépésre és versenyzésre van lehetőségük.

Az iskolai és iskolán kívüli foglalkozások fejlesztő szerepe a tehetséggondozás terüle-
tén megkérdőjelezhetetlen. Ennek hatékony megvalósítása érdekében a tanórai és a 
tanórán kívüli formákat összekapcsoltuk. A növendékek számára biztosítottuk, hogy 
a tehetséggondozási lehetőségek nem csak az iskolára korlátozódjanak. Igyekszünk 
„iskolátlanítani az iskolát” a tehetséggondozó munka során, azaz elfogadunk minden 
iskolán kívüli fellépési lehetőséget is, mely a tanulók fejlődését szolgálja. Szívesen dol-
gozunk együtt más művészeti csoportokkal együttes produkcióban. Iskolánk az ér-
tékközvetítő- és képességfejlesztő program alapelveit követi, melynek legfontosabb 
eleme a differenciálás, ahol a tanulók egyéni különbségeit, képességeit figyelembe 
véve tudjuk fokozni teljesítményüket, erősíthetjük a motivációjukat. Ezt a módszert 
alkalmazzuk a tanórán és a tanórán kívüli foglalkozások során egyaránt.

A tehetségfejlesztés iskolai és iskolán kívüli szervezeti formái:
A tanórai differenciálás különféle formái, a speciális osztály, a délutáni foglakozások 
(pl. szakkörök), a különféle fellépések, mentor-program, hétvégi programok, nyári tá-
borok

Az intézményen belüli programjaink, rendezvényeink:
• Tehetséggondozás beépítése a tanórákba
• Zenei világnap 
• Kodály Zoltán születésének évfordulóján az eddigi Kodály-hét programját tettük vál-

tozatosabbá, színesebbé, három hétig tartó projektté szerveztük, melyben komplex 
művészeti tevékenységek sorát kínáltuk tanítványainknak.

• Népdaléneklő verseny a zenei és nem zenei osztályok közreműködésével.
• Táncház a Tallinnka Gyermek Néptáncegyüttessel, viseletek, népi hangszerek bemu-

tatója, népi kézműves ház, Luca-napi sokadalom.
• Városházi koncert
• Karácsonyi koncert 
• Kodály-vetélkedő
• iskolai gála, bál
• Éneklő Ifjúság Megyei Verseny ( szervezői, résztvevői vagyunk)
• Tehetségnap
• Kiállítások tanítványaink munkáiból (pl.népdal-illusztrációiból, Kodály-portréiból)
• Alapfokú művészetoktatás vizsgaelőadása

Intézményen kívüli programjaink, rendezvényeink:
• Városi, régiós néptáncgála
• Szolnoki Szimfonikus Zenekar és a Kodály Zoltán Gyermekkórus közös koncertjei
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• Nemzetközi Kórusversenyek
• Országos Kórusfesztivál
• Országos Néptáncverseny 
• Országos Népzenei Minősítő

Tanítványaink, akikre büszkék vagyunk:
Tóth Adrienn magánénekes, tanár, karvezető, Dr. Ónódi Gábor biológus, Kanizsa Gina 
jazzénekes, Kovács Márton színész, Somos János Csaba karmester, Losonczi Áron épí-
tészmérnök, feltaláló, Lőr9ncz Judit operaénekes, Mrena Julianna költő

Pedagógusaink, akikre büszkék vagyunk:
Benke Lászlóné, Jaczkó Xénia, Juhászné Zsákai Katalin, Móráné Seres Katalin, Romhá-
nyi Anita, Taba Csaba, Törökné Négyes Hajnalka
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Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 
 Cím:  5350 Tiszafüred, Baross u. 36.
 Elérhetőségek:  06/59/350-220
  titkar@kossuth-tfured.sulinet.hu
  http://www.kossuth-tfured.sulinet.hu/
 Intézményvezető:  Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó
  06/59/511-114
  igazgatoklg@gmail.com

A versenyek sokszínűsége mutatja a tehetséggondozás színes kínálatát a gimnázium-
ban. A diákok valamennyi szaktárgy keretében megmérettethetik tudásukat, életko-
ri, egyedi sajátosságaiknak, erősségeiknek megfelelően válogathatnak az egyéni és a 
csoportos versenyek közül. Az intézményi sport-és tanulmányi versenyeredmények 
is azt mutatják, hogy a pedagógusok eredményessége, motiváltsága jó, a tehetség-
gondozásban kiemelkedő eredményeket érünk el. Ez tükröződik a tanulói eredmé-
nyekben. Az intézmény- az elmúlt 5 évben benyújtott és megvalósított-pályázatai (pl. 
NKA, NTP, ERASMUS+, MATEHETSZ) azt is bizonyítják, hogy innovatív szemléletű ve-
zetőség és lelkes tanári közösség áll a diákok mögött. A pályázati célok színessége 
egyrészt rámutat a fejlesztési irányokra: eszközpályázatok, informatikai fejlesztés, la-
borok, sportfejlesztések. .Alapítványaink törekvése is, hogy minden eszközzel segítsék 
az iskola működését, nagy segítséget jelent a tehetséggondozás megvalósításában. 
Az Intézményi Tehetséggondozó Programunk összhangban van a Karcagi Tankerületi 
Központ Fejlesztési tervének 3.1.2 pont alatt olvasható A tehetséggondozás fejleszté-
se című fejezet célkitűzéseivel.

Intézményünk
A szakmai megújulásra is nagy hangsúlyt fektetünk. A gimnázium ECDL vizsgaköz-
pontként működik már több mint 10 éve. 2018-tól a LanguageCert Nyelvvizsgaköz-
pont nyelvvizsgahelyeként nyelvvizsgáztatást végzünk, államilag elismert nyelvvizs-
ga bizonyítvány mellett nemzetközi bizonyítványt is szereznek a vizsgázók nálunk. A 
2019/2020. tanévtől beindítottuk a rendvédelmi képzést. Kiemelkedő tehetséggondo-
zó tevékenységünk elismeréseképpen, 2018-ban elnyertük az Akkreditált kiváló Te-
hetségpont címet. Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája cím, illetve tábla elkö-
teleződést jelent az európai értékek vállalására, befogadására és terjesztésére. 2020 
szeptemberétől jogosultak vagyunk az Ökoiskola cím viselésére. A cím elismerése 
annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen 
tanulóink számára természetessé válik az egészség-és környezettudatos életmód, az 
igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, továbbá a globális és lokális kihívá-
sok iránti nyitottság. 
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Tehetséggondozást végző kollégák
A pedagógusok átlagéletkora 45 év, ami több évtizedes szakmai gyakorlatot, mód-
szertani sokszínűséget, a tanítás terén végzett kellő tapasztalatot jelent. A tantes-
tületben 12 pedagógus rendelkezik szakvizsgával, emelt és középszintű érettségin 
vizsgaelnöki, illetve vizsgabizottsági tagként feladatokat lát el 9 kolléga. Tudományos 
fokozattal rendelkezik 1 fő, aki a Magyar Tudományos Akadémia külsős tagja és 1 
fő a Phd fokozatát tehetséggondozás területén kamatoztatja. Mesterpedagógus fo-
kozattal rendelkezik 6 fő, közülük több kolléga szakmai tapasztalatát szakértőként, 
illetve szaktanácsadóként is hasznosítja. A tehetséggondozás területén kiemelkedő 
munkájáért Dr. Ceglédi Erzsébet aki Phd fokozatot szerzett bölcsészettudományok 
területén pszichológia tudományokban. Az intézményben 2 pedagógus rendelkezik 
tehetséggondozó fejlesztő pedagógusi végzettséggel és rendelkezünk 1 fő mentálhi-
giénés szakemberrel. Az intézményen belül a feladatellátási helyeket átfogó Fejlesztő, 
tehetségfejlesztő munkaközösséget működtetünk. A tantestület tagjai rendszeresen 
szélesítik tudásukat akkreditált továbbképzéseken tehetség témakörben.

Akikre büszkék vagyunk
Tehetségekért díjban részesült Bekéné Németh Tímea angol nyelv-történelem sza-
kos tanárunk, Bonis Bona díjat vehetett át Szabó Attila testnevelő, Pro Talento díjat 
Dékány László, matematika-fizika szakos pedagógus. A Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyen nyújtott felkészítő munkájának eredményességéért Jász-Nagykun-Szolnok 
megye tanári fődíjának nyertese a 2017/2018. tanévben Bukta Erzsébet. Pro Talen-
to díjjal jutalmazták Demján Adalbertet, 2014-ben, valamint Nagy Ádám 2019-ben 
végzett diákunkat, versenyeredményeiket és tanulmányi sikereiket figyelembe véve. 
2020-ban érettségizett Pető Adél négy alkalommal vehette át a Jó tanuló, jó sportoló 
elismerést. Diákjaink számos nemzetközi, országos, regionális, megyei és helyi tanul-
mányi-és sportversenyen öregbítik iskolánk hírnevét.

A tehetséggondozás területei, felismerése, szűrése
A tehetséggondozó munkánk legfontosabb feladata az egyénben rejlő értékek meg-
keresése és kibontakoztatása. Ennek feltétele: rendszerszerű egyéni tehetségfejlesz-
tő programok megvalósítása. A tehetséggondozó szakirodalmak alapján egyértelmű, 
hogy az egyénre szabott képzés mind a haladási tempó, mind a tananyag mennyisé-
gének tekintetében kulcsfontosságú. Pontos ismerettel kell rendelkeznie mind taná-
raiknak arról, hogy mely területeken vannak hiányosságok, amit egyéni fejlesztéssel 
lehet orvosolni. 
Tehetségfejlesztési módszerek és területek:
Tanórákon: egyéni tanulási utak kijelölése, tanórai differenciálás különféle formái, 
csoportszerveződés – csoportbontás, egyéni haladási ütem, előrehozott vizsgarend-
szer, kiselőadások, beszámolók, választható tanórán tanulható tantárgyak tanulása, 
emelt óraszámban történő nyelvtanulás, differenciálás, kreativitás fejlesztése, külön-
böző önálló alkotások, munkák elkészítésének elősegítése, hagyományostól eltérő 
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tanulásszervezési módszerek (projektek, témahét, kooperatív technikák stb.)
Tanórán kívül: versenyekre felkészítés, versenyeztetés - tanórán kívüli foglalko-
zások szervezése, a lehetőség biztosítása, kulturális programok (színházlátogatások, 
Operakaland), sport, nyelv, külföldi testvérkapcsolatok, külföldi tanulmányi út, egyéni 
foglalkozás, táborok, iskolai programok a bemutatkozás, szereplés lehetőségére (kul-
turális nap, Kossuth-napok) kanálnak alkalmat. 
Tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek során végezzük: egyéni ké-
pességek, tehetség felismerése, az önképzés igényének kialakítása, a tehetséggon-
dozás lehetőségeinek feltárása, egyetemre, főiskolára készülők felkészítése, tanulási 
stratégiák fejlesztése. 
A tehetségfejlesztésünk további célja az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező 
tananyagon túllépő kiszélesítése. Céljaink szerint mindez mélységben történő, tartal-
mi, feldolgozási képességek gazdagításával, és végül „a tempóban történő gazdagítás-
sal” történhet. A „tempóban történő gazdagítás” eszköze elsősorban a csoportbontás, 
de lehetőség van előrehozott vizsga letételére is, melynek eljárásrendje iskolai doku-
mentumainkban kidolgozásra került.
A tehetségterület nálunk nehezen szűkíthető, mivel általános tehetségazonosítást 
végzünk a belépő tanulóknál tanulói, szülői visszajelzés alapján, illetve általános is-
kola tehetséggondozó pedagógusok jelzései alapján. Ez működik mind a sport, a 
művészetek (pl. képzőművészet, zene, tánc, ének, illetve a különböző műveltségi te-
rületeken (pl. matematika, történelem, idegen nyelv) egyaránt. Ezen kívül figyeljük a 
szervezésben, vezetésben, irányításban, a szociális kompetenciában kiemelkedően 
tehetséges tanulókat is. A bejövő évfolyamokon a JNSZ Pedagógiai Szakszolgálat Ti-
szafüredi Tagintézményének pszichológusának segítségével végezzük a tehetségazo-
nosítást. A bemeneti diagnosztikai mérésnél standardizált tesztet használhatunk a 
vizsgálható tehetségterületekre, bemeneti információs kérdőívvel, egyéni motivációs 
elbeszélgetéssel, esszé készítésével, szülői – pedagógus interjúkkal egy átfogó képet 
kapunk, ami alapján kiderül, hogy orientálódott-e a tanuló valamelyik terület felé. 

Jó gyakorlatok: Latin örökségünk, Szociális kompetencia fejlesztése, Erdei iskola, 
Kossuth napok rendezvényei: Tehetségnap, Kulturális nap, Kossuth bál

Legfontosabb meglévő együttműködéseink
• A Tisza-tavi AMI, valamint a Fekete László Alapfokú Művészetoktatási Intéz-

ménnyel szoros együttműködésben dolgozunk a művészeti nevelés, tehetséggon-
dozás területén. 

• Bolyai csapatversenyek szervezői vagyunk.
• Szegedi Tudós Akadémia területi rendezvényein veszünk részt a debreceni Tóth Ár-

pád Gimnáziumban. A program a Szegedi Tudományegyetem orvosi és biológuskép-
zéséhez kapcsolódva keresi azokat a tehetséges fiatalokat, akiket kiemelten támo-
gathat abban, hogy belőlük a jövő kiváló hazai kutatói válhassanak. 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel 2017 szeptemberében 
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együttműködési megállapodást írtunk alá az egyetem által elnyert, „ A felsőoktatás-
ba való bekerülést elősegítő készségfejlesztő és kommunikációs programok meg-
valósítása, valamint az MTMI szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” EFOP-3.4.4-
16-2017-00025 számú pályázat megvalósítására. A coach mentorprogram célja a 
tehetséges diákok segítése, felkészítése a továbbtanulásra. 

• Egri Egyetem Anglisztika és Amerikanisztika Intézetével a „Nyelvtanulással a 
boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmé-
nyek együttműködésében” elnevezésű EFOP-3.2-14-17-2017-00008 azonosítószámú 
projekt megvalósításában működünk együtt. 

• Neumann János Egyetemmel aláírt együttműködési megállapodás lehetőséget te-
remt tehetséggondozó programban történő együttműködésre, tanulóink egyetemi 
tudományos életbe történő belépésére, valamint segítséget tudunk nyújtani a pálya-
választási döntéseik meghozatalában.

• Agria Universitas Egyesület: Az egyesülettel tehetséggondozás területén megvaló-
suló együttműködés a történelem és a társadalomismeret iránt érdeklődő diákjaink 
számára jelent lehetőséget, hogy a nemzetközi folyamatokról szerzett ismeretekkel, 
a kultúrák közötti eltérések és azonosságok megértésével, vitaképességük, kom-
munikációs készségük fejlesztésével alkalmassá váljanak aktív polgárrá válni, illetve 
elősegítse ilyen irányú továbbtanulásukat. Az Agria Universitas Egyesület által szer-
vezett országos versenyen minden évben dobogós helyezettek csapataink. Diákjaink 
több éve vesznek részt a Bibó István Tehetséggondozó Programban. 

• Dr. Tokaji Ida Alapítványon keresztül - amely alapító okiratában többek között a 
nyelvtanítás, a tehetséggondozás tárgyi és személyi feltételeinek javítását tűzte ki 
célul - támogatjuk a tehetséggondozást, a tehetséges diákokat.

• JNSZ Pedagógiai Szakszolgálat Tiszafüredi Tagintézményével aláírt együttműkö-
dés segítségével a 2018/19-es tanévtől pszichológus bevonásával végezzük a tehet-
ségazonosítást.

• Debreceni Egyetem: 2020 októberében írtunk alá megállapodást. Az egyetem part-
nerintézményeként bekapcsolódunk a pedagógusképzésbe, az egyetemi hallgatók 
tanítási gyakorlatát mentoráljuk. Diákjaink három éve rész vesznek a DE TTK tehet-
ségtáborában.

• A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel aláírt megállapodásnak köszönhetően a 
rendvédelmi képzésünkkel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat hatékonyan és 
magas színvonalon tudjuk teljesíteni, valamint az egyetem oktatói és hallgatói be-
kapcsolódhatnak gimnáziumunk szakmai programjaiba. A Ludovika Partneriskolai 
Program a szakmai együttműködés mellett arra is lehetőséget ad, hogy a fiatal kö-
zépiskolások megismerjék az egyetem képzéseit, az itt zajló oktatást és a minden-
napi életet.
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Kossuth Lajos Gimnázium Kossuth Lajos Általános Iskolája

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5350 Tiszafüred, Kossuth tér 2.
 Elérhetőségek: 
 Titkárság:  Fülöpné Révész Márta • 06/59/511-018
 Tagintézmény-vezető:  Szeléné Varga Marian • 06/59/511-019
 Intézményvezető:  Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó • 06/59/511-114
  iskola.kossuth.tiszafured@karcagitk.hu
  http://www.kossuthaltisk-tfured.edu.hu/

Iskolánk nagy teret ad a tehetséggondozásnak a tanórákon és a tanórán kívüli 
foglalkozásokon:
• differenciált óravezetéssel,
• képességek szerinti bontásban megvalósuló idegen nyelv, magyar és matematika-

tanítás
• matematikából és magyarból tanórai keretben, középiskolai felvételire felkészítő 

foglalkozások,
• alsó tagozaton szorobánozási lehetőség , mely fejleszti mind a képi emlékezetet, 

mind a szám- és szövegemlékezetet, valamit javítja a fejszámolás képességét.
• szaktárgyi versenyek – rendszeresen készítünk fel és indítunk kiemelkedő képessé-

gű tanulókat iskolák közötti, városi, megyei, országos szaktárgyi versenyeken
• sportversenyek, – a jó fizikai adottságú tanulóinknak évente több alkalommal bizto-

sítunk lehetőséget sportversenyeken való részvételre (atlétika, kispályás labdarúgás, 
stb.),

• szakköri foglalkozások
• rajz, – és képzőművészeti pályázatokon való részvétel lehetősége

Az általános iskolánkban évek óta sikeresen használják a tanító nénik a szorobánt a 
matematikai gondolkodás, számolási készség fejlesztésére. Rendszeresen versenye-
ket nyernek tanítványaikkal. Új elemként jelenik meg iskolánkban a Matanda. Ennek 
az eszköznek a segítségével szemléletesebbé, kézzel foghatóbbá válik a matematikai 
gondolkodás. Minden tanulónak segít, de a tehetséges diákoknak az eszköz végtelen 
felhasználási lehetőséget biztosít abban, hogy tehetségét kibontakoztathassa. 
Matematika órákon, délutáni foglalkozásokon pedagógusaink logikai játékok alkalma-
zásával segítik a képességkibontakoztatást. Táblajátékok, logikai társasjátékok meg-
ismerése által fejlesztjük a tanulók képességeit, mely hozzájárul a tanulók magasabb 
szintű gondolkodási folyamatainak alakulásához.
Nagy gondot fordítunk a környezeti-természeti nevelésre. Erdei iskolába visszük az 
alsó tagozatos tanulókat, bakancsos túrákat szervezünk a felső tagozatos diákoknak. 
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A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai:
Tanulóink személyiségét sokoldalúan próbáljuk fejleszteni, különböző lehetőségeket 
adni nekik, hogy kipróbálják saját képességeiket, megtalálják miben ügyesek, tehet-
ségesek.

Az általános iskolában különböző szakköröket szervezünk, tanulmányi, sport és kultu-
rális versenyeket rendezünk, pl.:
Logikai-matematikai tehetségterületen:
- szorobán szakkör 
- Matanda használata tanórán
- tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása: kiscsoportos foglalkozásokon a 

szaktárgyi versenyekre készítjük fel a tanulóinkat, népszerűek a Bolyai, Kenguru, Zrí-
nyi és a szaktárgyi házi versenyek.

- „Logikai” játszóházak

Nyelvi területen:
- versmondó verseny
- mesevetélkedő
- tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása: kiscsoportos foglalkozásokon a 

szaktárgyi versenyekre készítjük fel a tanulóinkat, népszerűek a Bolyai, szaktárgyi 
versenyek.

- Szépen szóló szépolvasó verseny, melyre a térség általános iskoláit is meghívjuk.

Térbeli-vizuális területen:
- média szakkör
- rajzversenyek szervezése, lebonyolítása

Természeti területen:
- „Szitakötő” szakkör
- természetismereti vetélkedő
- Erdei iskola

Testi-kinesztetikus területen:
- néptánc
- foci szakkör – Iskolánkban sikeresen működik az „OTP Bank Bozsik-program” intéz-

ményi labdarúgás, amelyben több mint 60 gyerek vesz részt. Diákjaink az országos 
versenyeken többször is győztesen kerültek ki. 

Anyagi fenntarthatóság:
Próbálunk minden pályázati lehetőséget kihasználni. Részt kívánunk venni továbbra 
is, figyelemmel kísérjük az országos és helyi pályázatokat, melyek a tehetségek kibon-
takoztatására és gondozására irányulnak. 
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Iskolánk működését több alapítvány is támogatja, pl.
- Erdők-mezők Fürkészei Egyesület
- Budai Sándor Iskolafejlesztő Alapítvány
Az adófizetők felajánlott 1%-ai is hozzájárulnak programjaink sikeréhez.
A fenntartó is támogatja tehetséggondozó tevékenységünket nevezési díjak, útikölt-
ségek kifizetésével.
Iskolánk Szülői Munkaközössége anyagi segítséget nyújt a tehetséges tanulóink ver-
senyeztetéséhez (nevezési díjak, útiköltség).

A Tehetségpont hatóköre és együttműködései:
Az iskola szabadidős rendezvényeire rendszeresen hívjuk és várjuk a szülőket, az ön-
kormányzat képviselőit, a többi tagintézmény tanulóit, pedagógusait. Szoros kapcso-
latot ápolunk a helyi és a környékbeli óvodákkal, a zeneiskolával, az alapfokú mű-
vészeti oktatással foglalkozó néptánciskola tanáraival. Lehetőség van iskolánkban a 
néptánc alapjainak elsajátítására, a tehetségígéretek felfedezésére. Partnereink több 
rendezvényen együtt szerepelhetnek a gyerekekkel, mehetnek velük kirándulni, szín-
házi látogatásra, sportversenyekre. Különböző tantárgyi és érdeklődési kör szerinti 
versenyeket szervezünk, ahol a helyi és a kistérségi iskolák tanulói is képviseltetik 
magukat.
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Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont neve: Kováts-Tehetségpont
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5300 Karcag, Szabó József u. 1.
 Intézményvezető:  Plósz Csilla Margit
 Szakmai vezető:  Lévainé Kovács Róza intézményvezető-helyettes

Az iskolánkban működő Kováts-Tehetségpont 2009-ben regisztrált a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanácsnál, azóta kétszer kapott kiváló címet. 
Az alapítás óta nagyon megváltozott a tanulói összetétel (kb. 42% hátrányos helyzetű 
diák), így a cél maradt, de a tevékenységek jelentősen megváltoztak. 

Célunk
 - az alsós tanulók számára minél több lehetőség biztosítása a képességek kibontakoz-

tatásához, az esélyteremtés
- a felső tagozatos tanulók érdeklődésének megfelelő fejlesztések megszervezése, ki-

emelten a természettudományos, a matematikai tehetséggondozás. 

Az alsósok készség-, képesség fejlesztése az életkori sajátosságoknak megfelelően Já-
ték órákon is zajlott, ma már a KAP program keretében történik. Tíz éven át a logikus 
gondolkodás csiszolására minden évfolyamon Töprengő kört működtettünk. A felső-
sök Biológia-, Fizika-, Földrajz- és Kémia körökben dolgozhatnak. Fontosnak tartjuk a 
tanulási stratégiák, az ön- és társismeret, az együttműködés alakítását, ezért projekt-
jeinkbe tervezünk ilyen elemeket is. 

Beválogatás, tehetségazonosítás
Abból kiindulva, hogy a tehetség fogalmát tágabb értelemben vesszük, a programja-
inkba bekapcsolódhat minden olyan felsős diák (mindkét általános iskolai tagintéz-
ményből), aki érdeklődik a téma iránt, részt vesz a mérésben, megírja a motivációs 
fogalmazást (Miért szeretnék a projektben részt venni?), és körvezetője javasolja.
A szakmai tábori programba és a tanulmányi utakra a beválogatás menete:
1. Beadott anyagok értékelése mennyiségre, minőségre: pályázatok, mérési jegyző-

könyvek, reflexiók a foglalkozásokról, programokról
2. A tanév során végzett munka, versenyeredmény
3.  A már megszűrt diákok közül azok kerülnek be, akik
- vállalják az ezzel járó feladatokat (szabályok betartása,…)
- élvezik szüleik, kör-, szakkörvezetőik támogatását
- vállalják, hogy a Tehetségnapon bemutatják a tanultakat, a tanulmányi utakon lá-

tottakat
- az alsóbb évesek viszik tovább a táborban tanultakat. 
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítségét vesz-
szük igénybe a tehetségazonosításnál, a felső tagozatosok képességmérésénél. Ez 
utóbbi alapján a tehetségfejlesztő szakember önismereti csoportfoglalkozásokat indít.

Együttműködés
Pályázati programjaink megvalósításához elengedhetetlen a helyi üzemekkel, intéz-
ményekkel való aktív kapcsolattartás (üzemlátogatásokra megyünk, szakembereket 
hívunk meg előadás tartására).
Tanulmányi versenyeket szervezünk, szervezésben közreműködünk (Alapműveleti Ma-
tematikaverseny, Molnár Anna Városi Matematikaverseny, Fizika+ országos verseny…), 
ennek révén az érintett iskolákkal szükséges együttműködnünk. Vannak olyan iskolák, 
akikkel tapasztalatcseréket szervezünk, részt veszünk egymás programjain.
Városunk óvodáival aktív a kapcsolat, több alkalommal tartottunk fizika kísérleti bemu-
tatót, nyári tábori foglalkozást.
A Karcag és Környéke Tehetségsegítő Tanács rendezvényein részt veszünk, rendszere-
sen beszámolunk, megosztjuk tapasztalatunkat az általuk szervezett konferenciákon.
 
Programjaink, pályázataink
A hagyományos tanulmányi versenyeken egyre kevesebb sikert érünk el, így olyan 
programokat szervezünk, amelyek hozzájárulnak a korosztály sokoldalú fejlődéséhez, 
a pályaorientációhoz, így például üzemlátogatások, tanulmányi utak, erdei kirándulás, 
vetélkedő, darules, logó-tervező verseny, Sudoku-párbaj, Ki mit tud?, Tehetségnap, kí-
sérleti bemutatók, iskolai kert kialakítása, külsős szakemberek előadásai (energiakövet, 
ragadozó madarak foglalkozásai…).
 Arra törekszünk, hogy a nem természettudományos érdeklődésű tanulóink számára is 
biztosítsunk lehetőséget és törekedjünk megkedveltetni velük ezt a területet.
A fentiek szellemében pályáztunk a MATEHETSZ felhívására, a Csoportos tehetségsegí-
tő tevékenységek megvalósítása a „Tehetségek Magyarországa” című projekt keretében 
négy alkalommal, hat csoporttal. A Nemzeti Tehetség Programban tíz feletti nyertes 
pályázat adja a keretet, az anyagi hátteret a Tehetségpont tevékenységéhez.  
Ezen projekt célja a tárgykultúra szerves részét képező kézművesség hagyományainak 
továbbvitele, értékeinek bemutatása, népszerűsítése. A kézműves tevékenység során a 
manipulációs mozgásokkal a kéz izmainak erősítése, fejlesztettük a megfigyelőképes-
séget, a finommanipulációt.  A közösen megélt alkotás örömét kívántuk biztosítani. A 
fejlesztési órák célja a természetes anyagokat felhasználó, népművészeti jellegű, egye-
di termékeket előállító karcagi kézművesek segítségével a kihalófélben lévő szakmák, 
mesterségek megismertetése, egyes népi kézműves technikák kipróbálásán keresztül. 
A gazdagító programpár intenzív (tömbösített) alkalmának célja a természetbeni lazítás, 
a természetes anyagok élőhelyének tanulmányozása, mozgás a szabadban, játékos is-
meretszerzéssel összekötve. A játékos vetélkedő alkalmával az együttműködést is gya-
korolták a tanulók.
A pályaorientációs nap célja a figyelem ráirányítása a helyben választható szakmákra, 
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annak megismertetése a tanulókkal, hogy milyen készségek, képességek szükségesek 
ahhoz, hogy a választott terület jó szakemberei legyenek, hogy milyen lehetőségek vár-
nak a leendő munkavállalókra.
Az NTP pályázataink „A matematikai, természettudományos és digitális kompeten-
ciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása” 
felhíváshoz kapcsolódnak. Évente egy projektet valósítunk meg a tehetséggondozó 
körökkel. Munkánk során kiemelten kezeljük a természetvédelem, a fenntarthatóság 
kérdését.
Egy lezajlott projektünkkel illusztráljuk ezt a tevékenységet:
A ‘Lábnyom, lépés, taposás’ projekt gazdagító programjában vizsgáltuk az ökológiai 
lábnyomunkat, megnéztük, milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy éle-
tünk fenntartható legyen és a kutató útjaink többségére kerékpárral mentünk, tapostuk 
a pedált. Környezettudatosan tapostuk a palackokat. A taposást átvitt értelemben is 
használva, lelki kérdésekkel foglalkoztunk, hogyan őrizhetjük meg testi-lelki egészsé-
günket a napi hajtásban, a „taposómalomban”.
Lehetőséget kívántunk biztosítani a nehéz körülmények között élő tanulóink számára 
is, közben felfedezhettük bennük a tehetséget, megtalálták maguk számára azt a te-
rületet, amelyen sikeresek. Célunk volt megmutatni a környezetük, a természet össze-
függéseit, tapasztalatok szereztetése, hogyan kell vigyázni törékeny világunkra, a kísér-
letezés, a kutatás módszertanának megismertetése, a környezettudatosság, a digitális 
kompetencia, a művészeti érzék fejlesztése, mindez a mozgással vegyítve, hisz a külső 
helyszínek egy részét kerékpárral kerestük fel. Hangsúlyt kapott a személyiség fejlesz-
tése.
További célunk volt: tanulják meg a konyhakertek művelését, a gazdálkodás alapjait. A 
városon kívüli utak megszervezésével célunk volt a motiváció növelése, valamint kite-
kintési alkalom adása. Több szakma képviselőjével, munkafolyamataival találkozhattak, 
ami megkönnyíthette a pályaválasztást, pl. a hulladék-feldolgozókban, a gazdaságban. 
Társas kapcsolatok erősítése (személyiségfejlesztő elemek, csapatépítő tréning, kerék-
párutak, közös munka, tábor alkalmával).  
Szereplési lehetőség biztosítása a Tehetségnapon és az újságírással. 
A szakmai táborban cél a tehetséggondozó körökben tanultak alkalmazása, megfigye-
lések, mérések végzése a természetben, környezettudatos életszemlélet alakítása, a 
szomszédságunkban lévő Hortobágy megismertetése. Mit tesz a HNP a fenntartható 
fejlődésért? Kiemelten kezelt a környezettudatos szemlélet fejlesztése, meteorológiai 
állomásunkkal mérés végzése, az adatok feldolgozása, értelmezése.
Külső helyszíneken üzemlátogatás, tájékoztató előadás és gyakorlat volt: vízminőség 
vizsgálata laboratóriumban; hulladék-feldolgozók; kerékpártúra a Kecskeri-tó tájvédel-
mi területre (a hely élővilágának megismerése, vízminőség vizsgálat). Tapasztalatszerző 
utat szerveztünk Budapestre, Nyíregyházára a témához kapcsolva (pl. veszélyeztetett 
növények védelme).
Iskolai programok: konyhakert kialakítása, gondozása, benevezés „A legszebb konyha-
kertek” mozgalomba; tehetségkörös foglalkozásokon (műhelyekben) a témához kap-
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csolódó vizsgálódások, anyaggyűjtés, ökológiai lábnyom-számítások, összefüggések 
keresése a jobbításért. Rajz-, fotó-, videó-, irodalmi pályázat, újságszerkesztés zajlott.
A program résztvevői a Tehetségnapon mutatták be, mivel foglalkoztak a tanév so-
rán. ppt-t készítettek, kiselőadást tartottak, kísérleti bemutatóval szemléltették az éves 
munkát. Fotó- és rajzkiállítást is készítettünk az évközi munkákból. A projekt logója is 
tanulói munkára épülve született meg.

Eredmények
A több mint tíz éves szervezetben sok versenyeredmény született, melyekre büszkék 
vagyunk. Tanulóink megyei, országos dobogós helyet értek el, főként matematikából, 
fizikából, rajzpályázatokon. A ’Rendezvény fotósa’ pályázataink eredményeként több ta-
nuló kapott kedvet a fotózáshoz, akad, aki felnőttként fotókiállításokon mutatkozott be. 
A tantestületben van megyei Pro Talento kitüntetett, Ericsson-, Mikola- díjas, Bonis 
Bona Életműdíjas, Rátz Tanár Úr Életműdíjas pedagógus. A tehetségcsoportokkal dol-
gozók elkötelezettek. 
Pályázati forrásokból fejlesztettük a tárgyi feltételeket, hoztunk iskolánkba 30 órás te-
hetséggondozás témájú képzéseket. A tantestület többsége részt vett valamelyiken. 
Fejlesztő játékokat szereztünk be. Sikeres pályázataink által plusz élményekhez, utazá-
sokhoz, táborokhoz juttathatjuk tanulóinkat. Az udvaron konyhakertet alakítottunk ki. 
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Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde 

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont 

 Címe:  5321 Kunmadaras, Csokonai u. 30.
 Elérhetőségek:  kuncsicsergo@gmail.com
 Intézményvezető neve:  Galiné Selyem Melinda

2016. szeptemberétől kezdtünk nyitni a tehetségfelismerés és gondozás irányába A 
csoportnaplónkat, fejlesztési terveinket úgy alakítottuk ki, hogy a kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek- így a tehetségígéretes gyermekek- egyéni fejlesztése tudatossá 
váljon és megvalósuljon az óvodai csoportokban. Munkaközösséget hoztunk létre 
„Miből lesz a cserebogár?” néven. Időközben aktivitásra, öntudatra ébredtek a tehet-
ség iránt elkötelezett kollégák intézményünkben, így két műhely működése kezdődött 
meg az intézményben. Első sorban az 5 év feletti korosztályra fókuszálunk, de külön-
leges tehetség felismerése esetén bevonjuk a fiatalabb korosztályt is. 

„Lépegető- Sakk-matt” néven a sakk rejtelmeivel működik műhelyünk az Árnyas tag-
óvodában, melynek vezetését a sakk iránt elkötelezett kollégánk végzi, régi álmát 
megvalósítva ezzel. A sakk-műhelyben hat gyermek foglalkoztatása zajlik. A gyere-
kek közül három hátrányos helyzetű, egy pedig beilleszkedési-, tanulási-, magatar-
tási nehézséggel küzdő gyermek. Mindannyian magas logikai képességekkel bírnak, 
fogékonyak a stratégiai játékok irányában, kellő motiváltságuk van a sakkjáték iránt. 
A műhelyben kiemelkedő teljesítmény nyújtó gyermekek esetében több alkalommal 
indultak (Óvodások nem hivatalos Országos Sakkbajnoksága 8. hely, Sakkmatyi Tek-
nőc kihívás) ovi-versenyeken, a műhelyvezetőnek pedig tervei között szerepel óvo-
dás korú gyermekek részére verseny szervezése. A műhely működtetésének célja a 
gyermekek személyiségének sokoldalú fejlesztése, nem a sakk „tanítása”, de pozitív 
hozadékként a gyerekek játékos módon, szinte észrevétlenül tanultak meg sakkozni. 
A sakk hatékonyan fejleszti a gyermekek koncentrációját, türelmét, számos olyan ké-
pességüket, mely zökkenőmentesebbé teheti az óvoda-iskola átmenetet.

„Ügyes kezek- ügyeskedek” néven varró műhelyt indítottunk székhelyóvodánkban egy 
kézi munkát kedvelő kolléganő vezetésével. A műhelyben a varrás különböző tech-
nikáival ismerkednek a gyerekek, tíz kisgyermek rendszeres foglalkoztatása zajlik. A 
gyerekek közül három hátrányos helyzetű, négy pedig halmozottan hátrányos hely-
zetű.  A gyerekekre jellemző a magas fokú érdeklődés a kézműves tevékenységek 
iránt, a jó kézügyesség és a kellő érdeklődés a varrás iránt. A helyi Kun hímzőkörrel 
felvették a kapcsolatot, megnézték tevékenységüket, látogatjuk kiállításaikat. A tehet-
ségműhely alkotásaiból is 2 alkalommal szerveztek már települési kiállítást a helyi 
művelődési házban. A műhelymunka során a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesz-
tésére törekednek a varrás sokszínű technikáinak megismerése és gyakorlása által. A 
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varrás maga nagymértékben hozzájárult a gyermekek finommotoros koordinációjá-
nak fejlesztéséhez, ezáltal az íráskészség előkészítéséhez. Emellett fejlődik a gyerekek 
kitartása, gazdagodik belső képi világa, alakul esztétikai érzékük.

A két műhely pedagógusai a belső tudásmegosztás keretein belül bemutató foglalko-
zást tartottak intézményünk pedagógusai számára. A sakk műhely működését más 
intézmények pedagógusai is meglátogatták már.

2018-ban az EMMI által meghirdetett „Hazai és határon túli óvodai tehetség-kibon-
takoztató programok támogatása” c. pályázaton intézményünk a tehetségműhelyek 
működtetésére 750 ezer forint támogatásban részesült. A pályázat keretében az aláb-
biakat tudtuk megvalósítani:
• Eszközbeszerzés: sakktáblák, sakkórák, mágnestábla, foglalkozási eszközök beszer-

zése (kongré, hímző – és kötőfonalak, gyöngyök, szövőkeretek, műanyag varrósab-
lonok)

• Ádám Olga sakkmódszertani bemutatója
• Sakkversenyek nevezési díja, utazási költségek fedezése
• Kirándulás a mezőkövesdi Matyó múzeumba és a tiszafüredi Vackor varroda kiállí-

tására
• Tehetségnapok szervezése

Az utóbbi évben újabb műhely kezdte el szárnyait bontogatni. A Kenderke tagóvo-
dában kézműves tehetségműhely kezdte meg működését, mely reményeink szerint 
tovább színesíti intézményünk tehetség kibontakoztató munkáját
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Kunszentmártoni Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5440 Kunszentmárton, Deák Ferenc utca 4.
 Elérhetőségek:  06/30/2744-117
  06/70/9430-956
 Intézményvezető neve:  Takácsné Szilágyi Erzsébet

A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok:
Iskolánkban a tehetséggondozó munkaközösség létrejöttének évében , a 2016/2017-
es tanév április-májusában végzett elsőként komplex tehetségazonosítást, a teljes 2. 
és 5. évfolyamon. Azóta ezt a tehetségígéret-mérést minden évben elvégezzük, két 
éve az 1. és 5. évfolyamon. A cél többféle :
• tehetségek, tehetségígéretek azonosítása
• a mérések alapján célzott fejlesztő foglalkozások, tehetségműhelyek tervezése, lét-

rehozása
• komplex egyéni tehetséggondozó programok kidolgozása, megvalósítása elsősor-

ban a felső tagozaton
• az alsó tagozatosok számára a mérések eredményeire épülő képesség-kibontakoz-

tató tevékenységek tervezése
A munkaközösség az adott évfolyamokon, az egyes gyerekeket tanító minden 
pedagógust  megkér arra, töltse ki az adott tanulóra vonatkozó szempontsort. 
A munkaközösség a kérdőívek beérkezése után összesíti ezeket tanulónként. A tehet-
ségszűrő szempontsor összesítő, a tanárok által tehetségesnek vélt tanulók átlagának 
figyelembevétele alapján  készül el az egyes tanulókra vonatkozó tehetségterület-ös-
szesítés.
A második lépésben Gyarmathy Éva érdeklődés-térképét használjuk , melyet 
elküldünk minden szülőnek, és a szülők a tanulókkal együtt kitöltik, majd visszajut-
tatják. Így elkészülnek a tanulókról az elemzések, a tehetségazonosító feltárások, 
és megtervezzük azokat a műhelyeket, melyek egyesíthetik a tanulók tehet-
ségterületeit és érdeklődésüket. Nagyon figyelünk arra, hogy kerüljük a tantárgyi 
megnevezéseket, hisz nem tantárgyi tehetséggondozást, hanem komplex fejlesztést 
szeretnénk végezni.

Tehetségfejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás az intézményben
Alsó és felső tagozaton különféle tehetségműhelyeket szervezünk, A jelentkezések 
visszaérkezése után heti egy órában folynak ezek a műhelyek, melyek visszhangja 
nagyon pozitív. A gondozás  komplex tehetségműhelyekben történik, fő tevékenység 
a megnevezésben szerepel, több oldalú képességfejlesztéssel, tehetséggondozással, 
gazdagítással. Heti egy órában történnek a  foglalkozások, pedagógus és tanulói óra-
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rendbe illesztve, tantárgyfelosztás alapján. Jellegüket tekintve gazdagító,  képességet 
fejlesztő és módszereket átadó programok. 
Alsó tagozaton évente átlagosan 10 - 12, felső tagozaton 8 – 12 komplex tehetség-
gondozó műhely működik. Néhány példa a műhelyek közül: Játékszín, Társasjáték 
klub, Angolka, Suliakadémia, Alkotóműhely, Ritmustanoda, Természet értékei, Tea-
ház, Gyermektánc, Robotika. Nem szabad kifelejtenünk alapfokú művészeti iskolánk 
(képzőművészet) tehetséggondozó tevékenységét, melyről iskolánk dekorációi és a 
kimagasló, megyei és országos versenyeredmények is tanúskodnak.

Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak  bemutatása
A tehetséggondozás terén legbüszkébbek vagyunk saját tehetségazonosító rendsze-
rünkre, a komplex tehetségműhelyeinkre, illetve Tehetségnapunkra. Tehetségazo-
nosító rendszerünket, komplex tehetségműhelyeinket bemutattuk, ejtsünk most né-
hány szót tehetségnapjainkról.
Iskolánk 2017 óta szervezi meg Tehetségnapját, mely egész napos, sokrétű tevékeny-
ségekből áll. 2017-ben Dr. Vass Vilmos tartott előadást a jelen levő pedagógusoknak 
és vendégeknek. A kreatív iskola címmel. A tanulók közben kreatív kézműves foglal-
kozáson vettek részt, majd gazdagításként alternatív programokra nyílt lehetőségük: 
templomtorony látogatása, lovaskocsis városnézés. Ezt követte a tehetséggála, 6 
intézmény tanulóinak fellépésével. 2018 májusában ezen a Tehetségnapon a peda-
gógusok számára Császár István tehetségfejlesztési szakértő tartott előadást  A te-
hetségfelismerés színterei címmel. Az érkező tanulók számára ez idő alatt kreatív kéz-
műves foglalkozás volt a Múzeumban, a pedagógusok pedig a következő előadáson 
vettek részt: Népmesék, a mesepedagógia eszközei és módszerei a tanítás-nevelés-
tehetséggondozás szolgálatában. Az előadó Bajzáth Mária volt. A délután folyamán 
bemutatkoztak intézményünk tehetségműhelyei, majd ismét a Tehetséggálára került 
sor nagy sikerrel. 2019-ben Dr. Mező Ferenc volt az előadónk ezen a napon, előadá-
sának címe: Tanulásfejlesztés és tehetséggondozás. A tanulók ez idő alatt részt vet-
tek egy keresőjátékban, mely elsősorban a problémamegoldó képességüket, logikus 
gondolkodásukat, térbeli-vizuális készségüket fejlesztette, majd egy 1 órás interaktív 
koncert keretében a Kávészünet együttes foglalkozott a gyerekekkel. A délután folya-
mán az érkező tanulók is részt vettek tehetségműhelyeink interaktív foglalkozásain, 
majd 17 órai kezdettel indult a telt házas Tehetséggála, több mint 20 műsorszámmal.
Tehetségnapjaink nagyon fontos eleme tehetségműhelyeink bemutatkozása. Itt a 
hozzánk látogató iskolák tanulói, pedagógusai interaktív módon vehetnek részt a mű-
helyek tevékenységeiben, illetve a műhelyek bemutatják az abban a tanévben végzett 
tevékenységüket.

Amire büszkék vagyunk:
• alapfokú művészeti iskolánk tevékenységére és versenyeredményére
• egyéni tehetségazonosító rendszerünk kiépítésére és folyamatos működtetésére
• Akkreditált Kiváló Tehetségpont címünkre
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• részvételünkre szekció előadóként a Magyar Tehetséggondozó Társaság Török-
szentmiklósi Konferenciáján 2018-ban

• a komplex tehetségműhelyeinkben folyó munka színvonalára
• Tehetségnapjaink színvonalára, sokszínűségére, programjaink változatosságára, ha-

tékonyságára
• tehetségműhelyes tanulóink aktivitására, lelkesedésére, eredményeire
• a tehetségműhelyekben dolgozó kollégáink kreativitására, tevékenységére, eredmé-

nyeire

Törekvésünk, hogy tovább  erősítsük komplex műhelyeink tevékenységét, növeljük 
létszámát, illetve minél szélesebb körűvé tegyük tevékenységület. Továbblépési ter-
veink, lehetőségeink:
• tehetségazonosítás évenkénti végzése továbbra is
• eredmények dokumentálása, hatékonyságvizsgálat
• tehetségtanácsadás rendszeresebbé tétele
• a lazító programok esetlegességének kiküszöbölése, tervezetté alakítása
• a gazdagítás eszközének tudatosabb és tervezettebb alkalmazása
• tehetségműhelyek további működtetése
• jó gyakorlatok kialakítása

Iskolánk nagy utat tett meg attól 
az állapottól, hogy a tehetség-
gondozás alatt pusztán egy szűk 
tanulói réteg versenyfelkészítő 
szakköreit vélte értelmezni és 
végezte. Mára eljutottunk oda, 
hogy a tehetségfejlesztő munka 
korszerű és tervszerű tehet-
ségazonosításra épül, a tehet-
séggondozás komplex szem-
lélettel és módon, bizonyos 
tanulóknál egyéni utakon folyik.
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Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium

Tehetségpont neve: Lehel Vezér Gimnázium –„Tehetséget 2000-re!”- alapítvány
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.
 Intézményvezető neve:  Antics István

Lehel Vezér Gimnázium –„Tehetséget 2000-re!”- alapítványa 2011-óta „akkreditál 
kiváló tehetségpont”. Az, hogy ez minek köszönhető, milyen tehetséggondozó mun-
kát végez sok más feladat mellett, az alábbiakban foglaljuk össze.
A Tehetségpont legfőbb célja, hogy a hozzánk járó kiemelkedő képességű diákok te-
hetségüket minél jobban ki tudják bontakoztatni. Hiszünk abban, hogy a hagyomá-
nyos, magas színvonalú iskolai munka mellett biztosítani kell más lehetőségeket is 
a számukra. Az első feladat a tehetségek felismerése. Erre a legjobb lehetőség a 8. 
osztályban megírt felvételi vizsga eredményeinek feldolgozása, illetve 9. év elején 
végzett szintfelmérés (matematikából és angol, német nyelvekből). Ezek alapján az 
osztályban tanítók számára kialakul egy kép a tanulókról. A következő lépésben a 
szaktanárok, az induló szakköri munkába meghívják ezeket a diákokat.. 

Intézményünkben számos nagy hagyományokkal bíró szakkör végzi tevékenységét a 
tehetséggondozás legfontosabb területeként. Ezek nagy része szaktárgyi alapon 
szerveződik, de kiemelkedőek művészeti szakköreink is. A szaktárgyi szakkörök közé 
tartoznak kiscsoportos anyanyelvi szakkörök (amelyekben különösen a nyolcosztá-
lyos tanulók részvétele magas), illetve humán tárgyakra épülő szakkörök. Az elmúlt 
három évben pályázati források felhasználásával széles körű természettudományos 
szakkörök működtek az intézményben, amelyek a pályázat befejezése után is népsze-
rűek maradtak. Ez nem is csoda, hisz a Lehel Vezér Gimnáziumban ennek évtizedes 
hagyományai vannak. A művészeti tehetséggondozás kiemelkedő elemei az ének-
karok: a leánykar, illetve a már 14 éves múltra visszatekintő Férfikar tevékenysége. 
A képzőművészeti szakkör a leheles diákok mellett más intézmények tanulóinak is 
biztosít kibontakozási lehetőségeket, művésztanáraink irányításával. Az iskolagaléria 
kiállítási lehetőséget biztosít az ifjú alkotóknak, ill. „öregdiákjainknak” is.

Ezek mellett a Tehetségpont számos jó gyakorlatot is bevezetett az évek, évtizedek 
során.  Immár 22 éve rendezzük meg iskolánkban a Természettudományi Diákszim-
póziumot, amelyet egy kétnapos programként biztosít lehetőséget a témában a di-
ákok számára, hogy kutatási eredményeiket ismertessék a szakmai zsűri számára, 
illetve, hogy a második napon a Jászság természeti kincseivel megismerkedhessenek.  

A Holló András megyei fizikaversenyt több mint 30 éve szervezzük a Lehelben. Ez a 
középiskolás korosztály legrangosabb megmérettetése a megyében. A megye legjobb 
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fizikus diákjai vesznek részt rajta. Ennek mintájára öt éve a „kisebb” korosztály számá-
ra fizikaversenyt szervezünk a „Fizika mindenkié” néven. 

Harmadik alkalommal szerveztük meg idén a Turi István Emlékversenyt, ahol a tanu-
lók két kategóriában prezentálnak érdekes, őket érdeklő biológiai témákat. A zsűrit 
gyakorló orvosok, egyetemi tanárok egészítik ki. Mindannyian leheles „öregdiákok”.
A nyolcosztályos képzés része, hogy 10. osztály végén egy vizsgamunka elkészítésével 
zárják rajz és vizuális kultúra tantárgyuk tanulását a fiatalok. Az így elkészült vizsga-
munkáknak kiállítást szervezünk, ahol a szülők, érdeklődők előtt mutatják be azokat.
Fontos jó gyakorlat a szintén harmadik alkalommal megszervezett Diákfilm Fesztivál, 
ahol az ifjú filmes tehetségek bemutathatják első alkotásaikat, amelyet neves szak-
értő zsűri díjaz. Az esemény a munkák nagyközönség előtti bemutatásával végződik. 
Évtizedes hagyományai vannak az „Adventi műsornak”, ahol a hozzánk járó diákok 
tudják bemutatni azokat a produkciókat, amelyeket az iskolai kereteket meghaladva 
sajátítanak el. Ezek főleg zenés, táncos, színpadi produkciók. 

A sport sem marad el a többitől. Szintén több évtizedes múltra tekint vissza a Szán-
tai József Emlékverseny, amely iskolánk legendás testnevelő tanárának, olimpiko-
nunknak állít emléket. Ezen az egyedi rendezvényen biztosítunk lehetőséget szinte 
az összes szomszédos középiskolának, hogy tehetséges tanulóik összemérjék sport-
tudásukat egymással. Emellett évente megrendezzünk volt kollégánk tiszteletére az 
Eperjesi Nándor Emlékfutást.

Az itt felsorolt jó gyakorlatok finanszírozásába a Tehetségpont szponzorokat von be, 
magánszemélyek mellett Jászberény Városi Önkormányzatot is. A Tehetségpont jó 
kapcsolatokat ápol a többi középiskolával, az általános iskolákkal, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei POK-kal, illetve a JNSZ Tehetségsegítő Tanáccsal is. 

A tanév végén mindazokat, akikre büszkék vagyunk, akik az adott év, évek alatt tevé-
kenységükkel öregbítették iskolájuk, az alapítvány, a Tehetségpont jó hírét, díjakkal 
is jutalmazzuk. Ezeket a díjakat hosszasan sorolhatnák. Vannak olyanok, amelyeknek 
alapját versenyeredmények adják, és vannak, amelyek a közösség szempontjából 
kiemelkedő tevékenységeket jutalmaznak. Mi mindannyiukra büszkék vagyunk. Az 
eredmények megtekinthetők iskolánk honlapján: www.lvg.hu.

Mik a következő évek tervei, fejlesztési irányai? Természetesen a legfontosabb a Covid 
utáni újraszervezés, visszazökkenés a „normális” kerékvágásba. És természetesen az 
alapítvány, a Tehetségpont alapjainak megőrzése, biztosítása, ez újabb pályázatok és 
szponzorok felkutatásával, bevonásával jár.
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Madarász Imre Egyesített Óvoda

Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5300 Karcag, Táncsics krt. 17.
 Elérhetőségek:  06/59/503-323 • 06/59/503-324
  06/30/573-6080 
  madaraszimreovi@gmail.com
 Intézményvezető:  Gulyás Ferencné

2000-ben alakultak első tehetséggondozó műhelyeink gyermek néptánc terüle-
ten, melyek évenként bővültek mind területileg, mind a gyermekek létszámát illetően. 
Bekapcsolódtunk az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába, ahol le-
hetőségünk nyílott szakmai kapcsolataink bővítésére, együttműködések kialakítására. 

2015-ben megalakult a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács, melynek ala-
pító tagjai vagyunk, 2019-ben Karcag Város Önkormányzata átvehette a Tehet-
ségbarát Önkormányzat Díjat, mely kiválóan demonstrálja a térségben működő te-
hetséggondozás iránt elkötelezett intézmények magas színvonalú együttműködését. 
A díjjal járó összeget, intézményünk fenntartója az óvodai tehetséggondozó műhe-
lyekbe járó gyermekek táboroztatására fordította. Tehetségterületenként valameny-
nyi óvodából részt vettek az 5-7 éves gyermekek az egy hetes élmény gazdag tábori 
programokban. A testi – kinesztetikus területhez kapcsolódó fejlesztő táborban is-
merkedhettek meg a gyermekek a vízhez szoktatással, az úszás előkészítő program 
keretében. A természeti tehetség műhelyekbe járó gyermekek számára került meg-
szervezésre az „Egy hét a környezetünk védelméért” tábor, ahol tevékenységeken 
keresztüli megtapasztalást, vizsgálódásokat végezhettek a gyermekek, fejlesztve ke-
rékpáros tudásukat. A zenei tehetség területen tehetségígéretes gyermekek „Zenei” 
táborban kaptak újabb művészeti élményeket, lehetőségeket képességeik kibonta-
koztatására. A térbeli –vizuális tehetségterületen a „Kreatív-kuckó” kézműves tábor-
ban a gyermekek egy héten keresztül ismerkedhettek meg a különböző technikák-
kal, alkothattak, mesterek műhelyeibe tettek látogatást. A „Kun kuckó” táborban az 
anyanyelvi és a testi-kinesztetikus tehetség területen kiemelkedő képességekkel és 
érdeklődéssel rendelkező gyermekek vettek részt, felelevenítve a népi hagyományok, 
a néptánc kultúrájának örökségét.

Tehetségek felismerése, azonosítása
Intézményünkben részletesen kidolgozott a gyermekek megfigyelésen alapuló mé-
rési-értékelési rendszere, mely kiváló alapot teremt a tehetségígéretes gyermekek 
felismerésére. Az óvodai csoportok óvodapedagógusai, a tehetségműhely vezetők, a 
szülők közös döntésén alapul a tehetséggondozó csoportokba az 5-6 éves gyermekek 
beválogatása. 
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Tehetségfejlesztési lehetőségeink, intézményi tehetséggondozás
Intézményünkben valamennyi Gardneri területen működik tehetséggondozó műhely, 
Nagy Jenőné által kidolgozott Komplex óvodai tehetséggondozó rendszere szerint.

Térbeli vizuális tehetségműhelyek
A vizuális-képzőművészeti tehetségfejlesztő műhelyek célja a vidám hangulatú, öt-
letgazdag alkotótevékenység kialakítása. Feladatunk olyan feltételek megteremtése, 
ahol a gyermek jól érzi magát, szívesen vesz részt a tevékenységekben, s mely hoz-
zájárul személyisége harmonikus fejlődéséhez. A műhelyfoglalkozások heti egyszer 
állandó alkalmat adnak az újszerű módszerek, változatos eszközök sokféle alkalmaz-
hatóságához, az egyedi technikával való ismerkedéshez. A műhelyeket vezető óvo-
dapedagógusok biztosítják a betekintési lehetőséget munkájukba, munkadélutánok 
keretein belül az érdeklődő óvodapedagógusok 1 - 1 új technikát ki is próbálhatnak. 
Intézményi, városi, megyei és országos pályázatokon kiemelkedő eredményekkel ren-
delkeznek a gyermekek.

Zenei tehetségműhelyek
Olyan zenei élményeket kívánunk biztosítani, mely a tudatos, tervszerű fejlesztés 
mellett lehetőséget nyújt az egyéni fejlődésre és segíti a tehetség megnyilvánulá-
sát, kibontakozását. Az ének, énekes játékok játszása közben arra törekszünk, hogy 
a tehetségígéretes gyermekek zene iránti szeretetét mélyítsük, zenei képességeiket 
továbbfejlesszük változatos eszközök és módszerek alkalmazásával. Biztosítjuk a 
gyermekek számára a játékosságot, melyek mozgósítják az alkotó fantáziájukat és ön-
feledt improvizációra ösztönzi gyermekeinket.

Természetismereti tehetségműhelyek
A gyermekek konkrét tapasztalatokon, játékos tevékenységeken keresztül fedezik fel 
a természet szépségét, az élő - és élettelen környezeti tényezők lényegesebb össze-
függéseit, miközben problémákat ismernek fel, egyéni képességeiknek megfelelően 
ítéleteket alkotnak, következtetések vonnak le.
A gyermekek kíváncsiságának megfelelően lehetőséget teremtünk az aprólékos, al-
kalmi és rendszeres megfigyelésekre, vizsgálódásokra, amelyek tovább fokozzák az 
intellektuális érzelmeket, fejlődik a logikus és kritikus gondolkodásuk, kreativitásuk, 
alkalmat ad a felfedezés örömének gyakori átélésére.
A környezeti tehetségfejlesztő műhelyekben célunk, hogy óvodásaink környezetet 
szerető, azt védő gyermekekké váljanak. 

Testi- kinesztetikus -Gyermektánc tehetségműhelyek
A zenei-gyermektánc tehetségfejlesztő csoportunk célja a „csengő hangú”, szép moz-
gású, jó hallású gyermekek felkutatása, tehetségük kibontakoztatása. Feladatunk a 
gyermekek különböző képességeinek, készségeinek fejlesztése a zene és a tánc által, 
mely a gyermek számára önként vállalt, ezáltal örömforrás. A néptánc, mint komplex 
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művészeti terület megszerettetése, zene, mozgás, magyar népzene iránti pozitív vi-
szony kialakítása.
Arra törekszünk, hogy a tehetségígéretes gyermekek megismerjék a magyar néptánc 
motívumainak, lépéseinek elemeit előkészítő mozdulatait, a magyar nép hagyomá-
nyait, a jeles napokhoz fűződő szokásokat, a népi gyermekjátékokat és mondókakin-
cseket.
A műhelymunka során a komplex személyiségfejlesztésre törekszünk - improvizatív 
képességek, alkotókedv alakítása és a speciális képességeik fejlesztése.

Testi kinesztetikus - Mozgás tehetségműhelyek
Játékos tevékenységekkel célunk mozgásvágy kielégítése, a labdajátékok megszeret-
tetése, a gyermekek edzéségének növelése. 
A műhelymunkákon a játékosság elvét szem előtt tartva megismertetjük a gyermeke-
inkkel a sokoldalú labdahasználatot és a labdavezetési technikákat.
A műhelymunka során jó hangulatú légkört teremtünk, ahol a gyermekek jól érzik 
magukat, közös élményekkel gazdagodnak, egyéni tulajdonságaik megerősödnek. 
(bátorság, kitartás, fegyelmezettség).

Mese - vers – dráma, anyanyelvi tehetségműhelyek
Feladatunknak tekintjük, a műhelymunka során, hogy a gyermekek egyéni képessé-
geiknek megfelelően tudjanak – egyénileg, együttműködve meséket szabadon elmon-
dani, akár bábokkal eljátszani, előadni.
Kihasználjuk a drámajátékokkal feldolgozott versek, mesék, fejlesztő hatását, ame-
lyek elősegítik a kiegyensúlyozott, derűs személyiségek kialakulását, értelmi képessé-
geik fejlődését, érzelmi életük gazdagodását. 
A játékok során lehetőséget biztosítunk arra, hogy gyermekeink a képzeletüket meg-
jelenítsék, gondolataikat kifejezzék.
A műhelyfoglalkozások során feladatunk a gyermekek szókincsének gazdagítása, be-
szédkedvének fenntartása, kifejező készségének fejlesztése, az egymás közti kontak-
tus megteremtése.

Logikai tehetségműhelyek
A logikai tehetséggondozó műhelyekben olyan élményt nyújtó tevékenységeket aján-
lunk, melyek az intellektuális érzelmek mozgósítását szolgálják.
A műhelymunka során olyan matematikai, logikai játékokat szervezünk, melyek prob-
lémaszituációk elé állítják a gyermekeket, amelyben kutakodnak, felfedeznek, megol-
dáskeresésre készteti őket és közben tovább fejlődik a kreativitásuk, logikus és kreatív 
gondolkodásuk, problémaérzékenységük.
Projekt témákhoz kapcsolódóan táblajátékokat készítünk, melyek megoldása erőfe-
szítést, kihívást jelent a tehetségígéretes gyermekek számára.
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Együttműködéseink
• Karcagon és a térségben működő tehetséggondozó műhelyek, azokat vezető peda-

gógusok, egyre több tehetségpont alakult az elmúlt években, az akkreditációs eljá-
rásban a tehetségpontok sikeresen vettek részt. 

• Szakmai fóruma keretében a térségi tanács tagjai szakmai előadásokon, konzultáci-
ókon bővítik ismereteiket, feltárják a hálózati együttműködés, a támogatói kör bő-
vítésének lehetséges módszereit, a tehetségműhely foglalkozásokon megvalósított 
projektekkel, jó gyakorlatokkal ismerkednek.

• Helyi alkotóművészekkel való együttműködés, alkotóműhelyekbe való látogatások
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Mezőtúri Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5400 Mezőtúr, Rákóczi u. 40.
 Elérhetőségek:  http://www.vaiamim.hu
  nagy.ferenc1@gmail.com
  06/56/350-182 • 06/56/550-710
 Intézményvezető, tehetségpont képviselője: Kozák Zsolt Gyula 

A Tehetségpont/intézmény tehetségfejlesztő tevékenységéről röviden
Munkáink ellátásához 2012 februárja óta önkéntes segítőket, ún. Tehetségsegítőket 
választunk ki. 

2013-ban részt vettünk az iskolai Pedagógiai Program módosításában, a „Tehetség, 
képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek” című fejezet kidolgozásában. 
Feladataink hatékonyabb megvalósításához 2014. december 3-án megalakítottuk a 
Tehetségsegítő Munkaközösséget. 

Tehetségpontunk lehetőség szerint évenként tehetségnapot szervez, továbbképzé-
seken képviselteti magát. A tehetséggondozó műhelyekben nemcsak a tehetségek 
felismerése, szűrése zajlik, hanem figyelmet fordítunk az utókövetésre is. 
Időszerű híradást, információkat kínálunk az iskolai feladatellátási helyeken történő 
tehetséggondozó- fejlesztő tevékenységekről a 2012-ben elindult külön intézményi 
tehetséghonlapon (www.tehetsegpont.mkki.hu), valamint újságcikken keresztül . 

Tehetséggondozó műhelyek /tehetségterületenként – iskolai feladatellátási 
hely szinten

Tehetségterületek Logikai-matematikai Testi-kinesztetikus Zenei

Tehetséggondozó 
műhelyek

Tehetséggondozó 
matematika szakkör 

(Kossuth iskola)

Wing Chun Kung Fu 
(Rákóczi iskola)

Balett 
(Bárdos Lajos AMI)

Népi kamarazene
(Bárdos Lajos AMI)

Néptánc 
(Újvárosi iskola)

Harangvirág 
kórus

(Kossuth iskola)
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Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak bemutatása

Kossuth iskola 
Németh József Matematika Emlékverseny: a versenyt 2007 óta a 2-8. évfolyamos 
tanulók részére rendezzük meg, iskolánk kiváló matematika-informatika szakos taná-
rának állítva ezzel emléket, a mezőtúri általános iskolák és több megyei iskola rész-
vételével.
Kitekintő nyelvi-irodalmi vetélkedő: 2007-től, Mezőtúr város harmadik-negyedik 
évfolyamos tanulói vesznek részt rajta. Népköltészetünkhöz, mesemondóinkhoz kap-
csolódó feladatokat oldanak meg a gyerekek. 
Képeslapkészítő pályázat: az iskolában 2008 óta hagyomány, hogy a karácsonyi 
képeslapkészítő pályázaton született alkotásokkal kívánunk kellemes ünnepeket és 
boldog új évet a társintézményeknek és az iskola támogatóinak.
Big Brain: a Big Brain versenyre (2013-2018. Rákóczi iskola, 2018- Kossuth iskola) 
minden évben a megye magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskoláinak tanulóit 
hívjuk meg versenyezni, hogy számot adjanak tudásukról írásban és szóban egyaránt.

Rákóczi iskola
Komplex Tanulmányi Verseny: az alsó tagozatosok számára szerveződött Komplex 
Tanulmányi Verseny vándorkupája, több mint két évtizede váltogatja helyét a térség 
iskolái között. Ezek a versenyek jó alkalmat biztosítanak arra is, hogy a különböző 
iskolák pedagógusai megismerjék egymást, és egymás munkáját.

Újvárosi iskola
Petőfi szavalóverseny: a 70-es évek óta a versek iránti érdeklődő Mezőtúr városi 
gyerekeknek alkalmat adunk arra, hogy nagyobb nyilvánosság előtt szerepeljenek. 
Korom Gyuláné szépíró verseny: 2006-tól hirdetjük a mezőtúri általános iskolák kö-
zött, azzal a céllal, hogy a gyerekek minél igényesebb, tisztább, rendezettebb, esztéti-
kusabb kézzel írott munkát adjanak ki a kezükből. 
Salánki István futóverseny: 2006 óta szervezett verseny iskolánk testnevelést és 
biológiát tanító, az országjárást is népszerűsítő tanárának emlékére. Célja: a futás 
népszerűsítése. Iskolai rendezvény.
A „Túri Kezecskék az Agyagban” 2018-ban megvalósult egyik Jó gyakorlatunk. A 
program célja tehetséggondozás és hátránykompenzáció intézményünkben.

Bárdos Lajos AMI
Fafúvós verseny (megyei): 1976 óta rendezi iskolánk a megyei fúvós (később fafúvós) 
versenyt, mely a megye fafúvósnövendékeinek és tanárainak fontos megmérettetése. 
Hagyománytisztelőn kétévenként folytatjuk ennek megrendezését.
Szolfézsverseny (megyei): a 2001/2002-es tanévtől indult a megyei szolfézsverseny 
hosszú távra tervezett szervezése, mely szintén kétévenként megrendezésre is kerül.
2012-től újító, hiánypótló, hagyományteremtő szándékkal több országos szintű ver-
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senyt is útjára indítottunk: Mezőtúri Zeneszerzői Pályázat, MezőTour Országos Tánc-
fesztivál és Növendékkoreográfusi Verseny, Mezőtúri Művészeti Iskolás Táncverseny. 
Igyekszünk minden évben jó házigazdái lenni legújabb tehetséggondozó programja-
inknak.

Kikre vagyunk büszkék tanulók/pedagógusok
A kiemelkedő teljesítményeket elért tanulókat és tanáraikat évenként iskolai szinten 
ismerjük el a „Tanulók és felkészítőik köszöntése” rendezvényen. 
Tanévzáró ünnepségeken az intézményünkben alapított díjak és ösztöndíjak kerülnek 
átadásra (részletesen intézményünk honlapján: www.vaiamim.hu). 

Intézményi díjak, egyéb szervezetek elismerései

Díj elnevezése Tantárgy, terület

Túri Nyelvbúvár Ösztöndíj
(intézményi, „öregdiák” alapította)

idegen nyelvoktatás

Pro Juventute Díj (intézményi) iskolai tehetséggondozói, segítői munka

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díj tehetséggondozás

Szávai Viktória Elismerő Oklevél
(intézményi, „öregdiák” alapította)

vers- és prózamondás

Dr. Varga Kálmán Elismerő Oklevél és Plakett
(intézményi, „öregdiák” alapította)

reáltantárgyak

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj „Kiváló tehetséggondozó” kategóriában

Veres Kálmán Díj
(intézményi, „öregdiák” alapította))

képzőművészet

Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel
Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kováts-Tehetségpontja: 
2012 óta részt veszünk egymás programjain: pl. Alapműveleti Matematika Versenyen, 
Ki MIT TUD-on, Tehetségnapon. 
Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: tehetségpont-
jával 2012 óta közreműködünk egymás programjain: Tehetséggálán, műhelylátoga-
táson.

Körösvidéki Horgász Egyesületek szövetsége és a Pinki Horgász és Kisállateledel 
Bolt: mindkét szervezettel 2018 óta folyamatos a kapcsolat. A házi horgászversenyek 
szervezésén túl, szakmai segítséget és a hátrányos helyzetű gyermekeknek kedvez-
ményeket biztosítanak.



89Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

Mezőtúri Közművelődési és Sport Közhasznú Nonprofit Kft. és a Mezőtúri Váro-
si Óvoda: 2012 óta közös rendezvényeket valósítunk meg, bevonjuk egymást a 
programokba. 

További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén
A jövőben szeretnénk (intézményi/tehetség műhelyi keretek között) erősíteni, kiszé-
lesíteni a kapcsolatot tehetségek azonosításában, tanácsadásban a következő szer-
vezetekkel:  

JNSZM Pedagógiai Szakszolgálat Mezőtúri Tagintézménye: 2016 óta szakmai tá-
mogatónk, akivel közös programokon, rendezvényeken vettünk részt. A tehetségfelis-
merés és tehetség szűrés révén több tanulónál végeztek vizsgálatot zenei és vizuális 
területeken. 

Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület: 2018 óta együttműködő partne-
rünk (szakmai segítségnyújtás).
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Mezőtúri Városi Intézmény-Csoda-vár Központi Óvoda

Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 Címe:  5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1
 Elérhetőségek:  06/56/550-639 • 06/56/350-496
  titkarsag@turiovi.hu 
  www.turiovi.hu
 Intézményvezető:  Patkós Éva
 Tehetség-tanácsadó:  Kiss Brigitta

A tehetséggondozásban kiemelt figyelmet fordítunk az azonosításra itt figyelembe 
vesszük az anamnézisüket, abban is a kiemelt részeket. 
Ezt követően a megfigyelési szempontok a gyermek érdeklődési területének 
megállapításához, valamint a speciális adottságainak felfedezéséhez a gard-
neri tehetségterületek figyelembe vételével a csoportban dolgozó 2 kollega-
nő segít nekünk, hogy a gyermekek speciális adottságait azonosítani tudjuk. 
Az óvodapedagógusok javaslatot adnak, hogy kit ajánlanak a tehetségműhelyekbe, majd 
megfigyeléseket végeznek a műhelyvezetők, amelynél a következő szempontokat tart-
ják szem előtt: átlagon felüli adottságok, motivációs adottságok és kreatív adottságok.  
A megfigyelést követően értékeljük a gyermekeket egy hatfokozatú becslési skála sze-
rint, majd átlagoljuk a 3 tehetség összetevőt. A kapott eredményeket egyeztetjük a 
kollégákkal és döntést hozunk, melyik műhely hány fővel induljon el. Ezzel megtör-
tént a beválogatás, amit a szülők tájékoztatása követ szülői értekezlet formájában.  
A beválogatás után a műhelyvezetők megkezdik a komplex tehetséggondozó prog-
ram kidolgozását, majd ez alapján indítják el a tehetségműhelyeket. 
A tehetség műhelyekben a gyermekeknek 30 műhelyfoglalkozást, két hetes interval-
lumban, 15 modult tervezünk, így két hét áll rendelkezésünkre a témák körbejárásá-
ra. Minden egyes témához megtervezzük a légkörjavítást, az erős és gyenge pontok 
fejlesztését, kiegészítő tevékenységeket, tárgyi feltételeket és a kapcsolattartás lehe-
tőségét a szülőkkel. Nagyon fontosnak tartjuk a szülők bevonását (gyűjtőmunkába 
továbbá, hogy a nyílt foglalkozások alkalmával betekintést nyerjenek a mindennapi 
munkánkba). 

A műhelyfoglalkozások alkalmával olyan helyzeteket teremtünk, ahol a gyermekek 
ötleteiket kivitelezhetik, megvalósíthatják, az alkotásukhoz szükséges szabadságot 
biztosítjuk.

Minden műhelyfoglalkozás végén a gyermekek megfogalmazzák a műhelymunkával 
kapcsolatos érzéseiket, amelyet egy rajzos diagnosztikán szemléltetnek. (nagyon jól 
éreztem magam, jól éreztem magam, nem éreztem jól magam). 
Minden műhelyben, az elvárásoknak megfelelően, két óvodapedagógus dolgozik. Ők 
megosztják a feladatokat. A tapasztaltabb munkatársak átadják tudásukat a fiatalok-
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nak. Ez nagyon fontos. A műhelyfoglalkozások változatosak azért is, mert a vezetők 
elosztják egymás között a feladatokat, felváltva vezetik a foglalkozásokat, segítik egy-
mást. A szervező tevékenységük is megoszlik. Folyamatosan megkapják a gyerekek a 
személyes törődést, odafigyelést, fejlesztést. 
A tehetségműhelyek száma óvodáinkban évről-évre változik, gazdagodik a gyerekek 
képességeinek, igényeinek megfelelően. A 2020/2021 nevelési évben 15 műhely in-
dult intézményünk óvodáiban a következő képességterületeken.
1. Testi-kinesztetikus tehetségterület: 
• Dobbantóra néven: mozgásos játékok a Mozgáskotta Módszerrel 
• „Gólvadászok”, „Lóti-futi”, „Mocorgók”
• Népi énekes, mozgásos játékok: 
„ Így tedd rá” komplex képességfejlesztő rendszer módszereinek és eszközeinek fel-

használásával.
2. Zenei tehetségterület: 
• Zenevarázs néven: ének, énekes játékok, hangszerek megszólaltatása
• „Zenekuckó” énekes, játékok, zenei képességfejlesztés
3. Nyelvi tehetségterület: 
• Mesekuckó néven: mese, vers dramatikus játékok
• Figyelj, fülelj: nyelvi játékok
4. Logikai tehetségterület: Észbontó néven: A Sakkjátszótér komplex személyiség-

fejlesztő program felhasználásával.
5. Térbeli-vizuális tehetségterület:
• Kő papír olló néven:. Különböző kézműves technikák megismerése, alkalmazása, 

alkotó tevékenységek megvalósítása
• „Alkotó kezek” „Varázs kezek” kézműves alkotó műhely
6. Természeti tehetségterület: „Kis fürkész”

Intézményünkben az óvodapedagógusok tehetséggondozó munkáját segíti, össze-
fogja egy kolleganőnk, aki szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus. A „Tehetség-
ígéretek, tehetséggondozó” szakmai munkaközösség keretein belül vezeti, irányítja, a 
gyakorlati munkát, segíti az adminisztrációs tevékenységek fejlesztését, megújítását. 
Kérdésekkel bármikor fordulhatnak felé bizalommal az óvodapedagógusok. A műhe-
lyeket vezető óvodapedagógusok rendszeresen ellátogatnak egymáshoz is, szakmai 
módszereik, jó gyakorlataik megismerése érdekében, különös tekintettel az újonnan 
induló műhelyekben folyó munka megismerése érdekében. Folyamatos a konzultáció 
közöttük a mindennapokban. 

Együttműködési megállapodása van intézményünknek, a Szolnoki Városi Óvodák Te-
hetségpontjával, a Vadárvácska Óvoda Akkreditált Kiváló Tehetségpontjával, a Mező-
túri II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Tehetségpontjával. Folyamatosan részt veszünk az általuk meg-
hirdetett bemutatókon, előadásokon, tanácskozásokon. Óvodapedagógusaink na-
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gyon innovatívok. Minden évben részt vesznek a Matehetsz meghirdetett képzésein. 
2020/2021 nevelési évben online előadásokat hallgattunk meg a tehetséggondozás 
témájában a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskola Kara szerve-
zésében.

Bízunk abban, hogy a tehetségműhelyek alkotó légkörben töltött órái, tovább segítik 
gyermekeink fejlődését, hozzájárulnak a bennük lévő lehetőségek kibontakoztatásá-
hoz!
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Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5100 Jászberény Bercsényi út 40.
 Elérhetőségek: jaszberenyizeneiskola@gmail.com
 Intézményvezető:  Dr. Réz Lóránt megbízott intézményvezető

Az intézmény vezetése, tanárai már a beiskolázástól figyelemmel kísérik és segítik a 
tehetséges, zene iránt érdeklődő, hangszerükön jól teljesítő növendékeik fejlődését. 
A növendékek kiválasztásában fontos szerepet játszanak olyan rendezvények, melyek 
a zeneiskola népszerűsítésében és hagyományaiban évek óta helyet kapnak.
Tematikusan szervezett hangszerbemutatókat, növendékhangversenyeket hozunk 
létre az óvodás korú, általános, valamint középiskolás korú gyermekek, fiatalok részé-
re, hogy minél teljesebb képet kapjanak az intézményben folyó zenei fejlesztő és te-
hetséggondozó munkánkról. Ezeknek az alkalmaknak figyelem és érdeklődés felkeltő 
hatása a későbbi zenetanuláshoz nyújt számukra megfelelő motivációt. 

Tehetségfejlesztési lehetőségek
A zeneiskola korábbi igazgatója – Timár Gábor – javaslatára, kezdeményezésére jött 
létre és vált hagyománnyá a Kakaó koncert. Óriási várakozás, izgalom, készülés előzi 
meg. A zeneiskola minden tanév márciusában rendezi meg a hangszeres tanulmánya-
ikat kezdő növendékek számára ezt a koncertet a Nagyteremben. Szülők, nagyszülők, 
érdeklődők előtt léphetnek fel a zeneiskolai előképző 1. 2. osztályos és első évfolya-
mon tanulmányaikat végző növendékek. Ez az első igazán nagy hangverseny, melyen 
megmutathatják hangszeres tudásukat. A koncertet követően terített asztal várja a 
fellépőket kakaóval és süteménnyel. 
A zongora tanszakon hosszú évek óta hagyomány a „Kezdők hangversenye” és szin-
tén évente kerül sor a Gida Gálára, ahol már zenei tanulmányaikban előre járó növen-
dékek lépnek koncertpódiumra a Déryné Rendezvényházban nagy közönség előtt. A 
koncertek lelkes szervezője már hosszú évek óta Timárné Molnár Mária. Ezek a ren-
dezvények évről évre biztosítják azt a folyamatot, mellyel nyomon lehet követni a ze-
neiskolás növendékek fejlődését és sokoldalúan segíteni lehet a tehetséges növendé-
kek koncertpódiumon való biztosabb fellépését, szereplését.
Intézményünk számos zeneiskolával, Tehetségponttal tart fenn aktív kapcsolatot. 
Rendszeres az együttműködés a hatvani Kocsis Albert Zeneiskolával, de a szolnoki 
Ádám Jenő Zeneiskolával, a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral, a ferencvárosi Ádám 
Jenő Zeneiskolával, a nagykátai Liszt Ferenc Zeneiskolával is. 
Mindig sikeresek a zongora tanszakon az „Évfordulós zeneszerzők” közös koncertek, 
melyek mindig megismétlésre kerülnek vendégeink saját iskolájában is. E közös kon-
certek alkalmaival mutathatják be hangszeres tudásukat a résztvevő iskolák növen-
dékei. 
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Tehetséggondozás területei
2017. január 27-én rendezte meg az intézmény az I. Tarnay Alajos Zongoraversenyt 
Jászberényben. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 8 évvel korábban megszűnt a me-
gyei szintű zongoraverseny rendezése, felváltotta a nemzetközi fesztivál. A sok éves 
hiány pótlásaként a megye zeneiskoláinak igazgatói amellett döntöttek, hogy minden-
ki szeretné visszahozni a megyei szintű versenyt. Ennek a 2 évenkénti megszervezését 
vállalta fel iskolánk, melynek névadója – az örökösök engedélyével - a jászberényi 
születésű zongoraművész, Tarnay Alajos lett. 
Hosszú évekre nyúlik vissza a Megyei Gitárverseny megrendezése, melynek első szer-
vezője Erős Dénes, a zeneiskola korábbi gitár tanára volt. A zeneiskola vezetése, a már 
kialakult hagyományokhoz híven 2018 áprilisában VII. alkalommal is sikerrel szervezte 
meg a Gitárversenyt.

Jó gyakorlat az intézményben
Koncertlátogatás szervezésével is szoktatjuk növendékeinket zenehallgatásra, zenei 
ismereteik bővítésére. Farkasné Szőke Tünde intézményvezető kezdeményezésére 
évek óta rendelkezik a zeneiskola MÜPA-bérlettel. Ezek révén évente 9-10 alkalommal 
növendékeink számára lehetőség nyílik ifjúsági hangversenyeket való részvételre. Cé-
lunk, hogy az igényes koncertlátogatásokkal, zenei élményekkel további ösztönzést, 
motivációt biztosítsunk növendékeinknek a zenetanulásra. A koncertlátogatások után 
lehetőségük van arra, hogy élményeiket összefoglalják egy kérdőív kitöltésével, ez pe-
dig számunkra nyújt olyan információkat, melyekkel a jövőben tovább bővíthetjük 
azoknak a programoknak a palettáját, melyekkel biztosíthatjuk zenei képességeiknek, 
ízlésüknek a formálását a tehetséggondozás mellett.
Rendszeres közös hangversenyt, zeneirodalmi előadást szerveztünk a Budapesti Liszt 
Ferenc Egyetem tanárával Gulyás István zongoraművésszel és hallgatóival - Kodály 
Zoltán, Bartók Béla, C.Dedussy, F. Chopin évfordulók alkalmából. A műsoron a zene-
szerzők művei szólaltak meg, valamint rövid bevezető előadás keretében hallhattunk 
életükről, alktói tevékenységükről. Ilyenkor alkalom teremtődik a két intézmény taná-
rainak konzultációjára, közös gondolkodásra, eszmecserére is.
A zenei pályára készülő tehetséges növendékek középiskolai szolfézs felvételire törté-
nő felkészítése is a tehetséggondozó programok körébe tartozik. Külön Zeneismereti 
csoportban 2X45 perces foglakozásokon kerülnek feldolgozásra a szükséges szolfézs-
zeneelméleti ismeretek, a készségfejlesztés. Az elmúlt tanévekben – kisérleti formá-
ban – digitális formában elkészített tananyagot, oktatási segédanyagot is biztosítunk 
növendékeinknek.

Végzett, zenei pályát választott növendékeink nyomon követése 
2014-ben hoztuk létre „A Jászsági zongoratehetségek hangversenye” nagy sikerű ren-
dezvényt. Ez alkalommal iskolánk egykori növendékei, -jelenleg zenei pályán tanuló 
növendékek - és a LFZE Kivételes Tehetségek Iskolájából érkező, jászsági származású 
Váradi László adtak közös koncertet. Nagyon színes, népszerűségnek örvendő ren-
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dezvény, ahová a szereplők is szívesen jönnek. Ez a rendezvény 2017-re kinőtte magát 
„Jászsági Zenetehetségek” hangversenyévé.
A zenei pályát választó tanítványaink haladását nyomon követjük szakközépiskolás és 
egyetemi éveik alatt is. Számukra gyakran szervezünk bemutatkozási lehetőségeket, 
koncerteket. Meghívjuk őket tanáraikkal együtt. Az ő előre-haladásuk, zenei tevékeny-
ségük mintaértékű növendékeink számára.
A zeneiskola fennállásának közel 70 évében számos növendék választotta a zene-
művészetet hivatásának előadóművészként, zenetanárként egyaránt. Közülük sokan 
szólistaként, zenekari muzsikusként öregbítik iskolánk hírnevét, de többen zeneta-
nárként tértek vissza alma materükbe. Rájuk mindig büszkén gondolunk, hiszen pél-
daként állnak jelenlegi növendékeink előtt, akik számára a jászberényi Palotásy János 
Zeneiskola AMI Tehetségpontja is igyekszik olyan programokat, lehetőségeket terem-
teni, melyekkel fejlődhetnek, gazdagodhatnak, zenei élményekhez juthatnak, hogy 
zenét értő, szerető és zenét művelő felnőttekké váljanak.
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Petrovay György Katolikus Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda  

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5065 Nagykörű, Rákóczi u. 22-24. 
 Elérhetőségek:  https://petrovaykataltisk.hu/
  petrovaykataltisk@gmail.com
  06/56/494-011
 Intézményvezető neve:  Nagyné Baráth Ágnes
 Tagintézmény vezető neve:  Mári Noémi

1. A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok: A művészeti te-
hetségek azonosításában az óvodai nevelés segít. Az óvodában működő néptánc és 
kézműves tehetségműhelyekben már érdeklődési kör és az óvodapedagógusok meg-
figyelése szerint kerülnek a gyerekek, az ott folyó munka orientálja őket valamelyik 
művészeti ág irányába, amit iskolánkban tovább vihetnek.   Már első osztályban min-
den tanulónak választania kell a művészeti iskolánk valamelyik tanszakát, néptáncot 
vagy képzőművészetet. 
Tantárgyi tehetségek azonosítása többnyire tanórai keretben, a tanuló teljesítménye 
és a pedagógus megfigyelése alapján történik. Rendszeresen bekapcsolódunk a MA-
TEGYE, matematikai tehetség mérése programba.
Érdeklődési kör mérése a tanórán kívüli foglalkozások meghirdetésével pl. hangszer-
tanulás, spotkör, alprogrami foglalkozások, énekkar, 

2. A tehetségfejlesztési lehetőségek, tehetséggondozás az intézményben:
Fő profilunk a művészeti nevelés, zene, néptánc, képzőművészet, 

a.) Általános személyiség fejlesztés, témák iránti érzékenyítés, kulturális nevelés
• A tehetségek fejlesztését nemcsak tantárgyi képzésben látjuk, az a célunk, hogy fel-

keltsük a gyermekekben a művészetek, a kultúra iránti érdeklődést, fogékonyságot. 
A tanulóink között sok a hátrányos helyzetű tanuló, a szülőknek nincs lehetősége 
tehetséges gyermekeik anyagi támogatására, ezért mindent megteszünk, hogy az 
intézményünk biztosítsa ezeket az alkalmakat. Pályázatok és az alapítványunk segít-
ségével biztosítjuk, minden gyermek eljusson színházba, múzeumba, kiállításokra, 
tanulmányi versenyekre vagy helyben szervezünk kulturális eseményeket meghí-
vott művészekkel. 

• Szintén pályázatok segítségével rendszeresen szervezünk szaktárgyi táborokat: 
hittan tábor, ének-zene tábor, környezettudatos tábor. A Föld és ég között 2 éves 
program keretében természettudományos tehetséggondozó programot valósítot-
tunk meg, amely szintén tartalmazott szakmai jellegű napközis tábort.

• Témahetek, témanapok, projektek szervezése: Az éves munkatervünk alapján 
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évente más-más témában. Ebben az évben a teremtésvédelem állt a középpontban.
b.) A tehetségek csoportos fejlesztése
• Művészeti iskolánkban lehetőség van néptánc és képzőművészeti oktatásba bekap-

csolódni
• Énekkari foglalkozásokon, sportkörökön, alprogrami foglalkozásokon érdeklődési 

körnek megfelelően

c.) Kiscsoportos /egyéni fejlesztés
• Patrónusi rendszerben működik, ami egy szaktanár és egy, maximum 3 gyerek szak-

tárgyi fejlesztésére irányul. Évente változó tantárgyban és pedagógusokkal. Leggyak-
rabban matematika, történelem, hittan tantárgyból.

• Hangszertanulás: Az intézményünk biztosít hangszereket és tanórát furulya, citera 
esetében. Továbbá lehetőség van zongora, gitár és keybord tanulásra

d.) Tehetségek bemutatkozásának / megmérettetésének lehetőségei
Házi és területi versenyek, művészeti bemutatók, kiállítások szervezése
Hagyományos házi versenyeink: versmondó-, népdaléneklő-, történelem-, rajz-, me-
seíró- és futóverseny 
Megyei, egyházmegyei versenyek: Zrínyi matematika, Szent Cecília énekverseny, 
Éneklő Ifjúság, Hittan- és történelem csapatverseny, sportversenyek
Művészeti bemutatóink: Adventi néptánc gála a képzőművészet tanszakosok kiállítá-
sával
Alapítványi est, ahol minden tehetséggondozó csoport bemutatkozik: énekkar, kung-
fu, néptánc, keringő, balett

3. Jó gyakorlat: Iskolánk a KAPOCS iskolahálózat része, ami a Komplex Alapprogram-
mal működő iskolákat fogja össze. A program keretén belül meghirdetünk, elsősor-
ban játékra építő, alprogrami foglalkozásokat, amit tehetséggondozásra tudunk fel-
használni. Ezek az alprogramok:
• logikai: logikai játékok, táblás játékok 
• művészeti: tánc, zene, dráma komplex alkalmazása
• sport: sportjátékok
• életgyakorlat alapú: a napi életvezetéshez szükséges önismereti játékok, gyakorlati 

ismeretek pl. főzés
• digitális alprogram: a digitális eszközök alkalmazása a mindennapi életben
Ezeken a foglalkozásokon tanórák után vesznek részt a tanulók 1-5. évfolyamon

4. Teljesítményével kiemelkedik az iskolai énekkarunk, ami kiemelkedő színvona-
lon képviseli intézményünket. Gyakran kap meghívást más településekre különböző 
rendezvényekre fellépő vendégként, kulturális műsort adva. Évente az Éneklő Ifjúság 
minősítő hangversenyén részt vesznek, ahol arany minősítést szereztek több ízben. 
Helyi egész estés koncerteket is adnak, évente két alkalommal, ahol lehetősége van 
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szólóénekeseinknek és hangszeren tanulóinknak a bemutatkozásra. Nagy büszkesé-
günk az énekkar saját kiadású CD-je.
2017. óta évente megszervezzük a MAGNIFICAT kórustalálkozót, amelyre az egyházi 
iskolák kórusait hívjuk meg .

5. Együttműködések más intézményekkel: A művészeti nevelés területén szoros 
együttműködés alakult ki két intézménnyel: az Ádám Jenő Zeneiskolával a zenei neve-
lés, a Pátria Alapfokú Művészeti Iskolával a néptánc területén.
A szaktárgyi tehetséggondozás területén: A Szolnoki TIT szervezetével, csillagászati és 
természettudományos programok, előadások szervezése alkalmával
Az Egri Főegyházmegye iskolával: A többi iskola által meghirdetett versenyek figyelem-
mel kísérése, részvétel, együttműködés a feladatok elkészítésében, lebonyolításában 

6. További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén: 
A további terveinkben szerepel több olyan verseny szervezése, amelyben tehetsége-
ink megmérethetnek, motiválják őket a felkészülésben, a verseny tematikája pedig 
nem csak egy szaktárgyi tudást céloz meg, hanem fejleszti a tanulók egyéb készségeit 
pl. kommunikáció, digitális kompetenciák, együttműködő képesség.
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Rákóczifalvai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola

Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5085 Rákóczifalva, Szabadság tér 1. 
 Elérhetőségek:  06/30/540-2704
  kozponti.iskola@rakoczifalva.hu
 Intézményvezető:  Timárné Fischer Magdolna

Iskolánk a település egyetlen iskolájaként 125 éves múltra tekint vissza. 
A tehetséggondozás területei iskolánkban- (tehetséggondozó órák, szakkörök for-
májában) :
• dráma – színpad: állandó résztvevői az iskolai és városi rendezvényeknek, valamint 

minden évben tanév végén Dráma Gála keretében színvonalas műsorral szórakoztat-
ják az érdeklődőket. A környező településeken vendégszereplést is vállalnak.

• énekkar: szintén állandó résztvevői az iskolai és városi rendezvényeknek. Népdalmi-
nősítőkön vettek részt, ahol arany és ezüst minősítést szereztek több alkalommal is.

• hangszeres zeneoktatás: gitár-, hegedű-, citera-, szolfézs – oktatásnak biztosít helyet 
intézményünk 

• tollaslabda sportág: megyei, területi, országos versenyeken értek el helyezést diákjaink
• kosárlabda sportág: területi versenyek helyezettjei sportolóink 
• kézilabda sportág: területi versenyeken szerepelnek tanulóink 
• szavalóverseny: megyei, városi és kistérségi szavalóversenyeken egyaránt részt vesz-

nek diákjaink.
• versírás: vers- és prózaíró pályázatok rendszeres résztvevői vagyunk. Diákjaink verseit 

már verseskötetek is őrzik.
• rajz, képzőművészet: tehetséggondozó szakkör keretén belül készítenek alkotásokat, 

pályamunkákat tanulóink
• szépolvasó verseny: házibajnokságokat szervezünk alsó tagozaton, állandó résztvevői 

vagyunk a Szép magyar beszéd, Megyei Kazinczy versenynek, valamint más iskolák által 
szervezett rendezvényeken is megmérettetjük magunkat.

• helyesíró verseny: iskolai és kistérségi versenyekre is benevezünk a lehető legtöbb al-
kalommal, rendszeres résztvevői vagyunk a Simonyi Zsigmond versenynek, szép ered-
ményekkel.

• ECDL vizsgára felkészítő foglalkozás
• Rákóczi Gála- Tehetségnap : a rendezvény műsorát iskolánk színvonalas produkciói 

alkotják – ének, vers, tánc, hangszeres zene, mesejáték, paródia, drámajáték.
• Néptánc Gála: minden évben megrendezésre kerülő programunk, melyen néptáncot 

tanuló gyermekek mutatják be tudásuk legjavát.
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Fő profilunk a magas szintű néptánc oktatás. Első évfolyamtól kezdve népi játékot, 
néptáncot, később a gyakorlati oktatás mellett folklórismeretet, tánctörténetet és tánc-
jelírást is tanulnak. Általános iskola negyedik évfolyamától a néptánc választható tan-
tárgyként szerepel, melyet nyolcadik osztály végéig egyre magasabb színvonalon sajátít-
hatnak el. Az a diák, aki szeretné folytatni a néptáncot az általános iskola befejezése után 
is, az a továbbképző csoportjaiban táncolhat tovább. Néptáncosaink helyi, regionális- és 
országos néptáncbemutatókon és versenyeken vesznek részt színvonalas műsorral, ki-
magasló eredménnyel.

Együttműködési Megállapodás alapján kapcsolatban állunk az alábbi tehetség-
pontokkal: 
• Ádám Jenő Zeneiskola- Akkreditált Kiváló Tehetségpont
• Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola- Akkreditált Kiváló Te-

hetségpont

Együttműködési Megállapodás egyéb szervezetekkel:
• Magyar Tollaslabda Szövetség
• Magyar Kosárlabda Szövetség
• Magyar Kézilabda Szövetség
• Szolnoki Sportcentrum Leány Kosárlabda Szakosztály

Együttműködés civilszervezetekkel:
• Rákóczi Néptáncegyüttes, Rákóczifalva
• Tisza Táncegyüttes, Szolnok
• Szandaszőlős Néptáncegyüttes, Szolnok-Szandaszőlős

Intézményünk pedagógiai programjának 4. alapelvében megfogalmazódik, hogy isko-
lánk fő célja a személyiségfejlesztés, a tehetséggondozás, alapfeladata az értékközve-
títés és a képességfejlesztés. Kiemelt fejlesztési irányok, célzott készség-képesség terüle-
tek közé tartozik a tehetségazonosítás, tehetséggondozás és tehetségfejlesztés.
A tehetségazonosítást, tehetséggondozást, tehetségfejlesztést a mérés-értékelés mun-
kacsoport az online mérések elvégzésével, elemzésével segíti.
• Nagy örömünkre szolgál, hogy intézményünk elnyerte a MTA-SZTE Képességfejlődés 

Kutatócsoport Szegedi Iskolai Longitudinális Program KIEMELT PARTNERISKOLÁJA cí-
met.

A Szegedi Iskolai Longitudinális Program az első magyar, országos oktatási környezetben 
végzett követéses vizsgálatsorozat. Célja a fejlődés kezdeti szakaszának longitudinális 
vizsgálata, az iskola fejlesztőhatásának feltárása, a fejlődés stabilitásának feltérképezé-
se, egyéni fejődési pályák elemzése, modellezése, a beavatkozási pontok azonosítása, a 
korai diagnózist adó mérőeszközök, valamint a differenciált fejlesztést segítő programok 
kidolgozása.
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A vizsgálat középpontjában az olvasás-szövegértés, a matematikai és a természettudo-
mányos tudás/gondolkodás áll. 
Tanulóinkat évek óta bekapcsoljuk a méréssorozatba. A mérési eredményeket elemez-
zük és beépítjük a további fejlesztő munkába.
• MCC Fiatal Tehetség Programban jelenleg 4 tehetséges tanulónk vett részt. A Mathias 

Corvinus Collegium szervezésében megvalósuló egyedülálló oktatási forma felső tago-
zatos diákoknak nyújt iskolán túli, komplex szemléletű tehetséggondozást.

• Október hónapban mindkét ötödikes osztályunkkal részt vettünk az Nemzeti Tehetség 
Központ által felkínált, 5. évfolyamos tehetségazonosítást támogató online mérésben, 
ahol problémamegoldó- és szókincs tesztet oldottak meg a tanulók

• 4. évfolyamos osztályainkkal részt veszünk a MaTalent5 matematikai tehetségazono-
sító mérésen. 

Innovációs tevékenységeink:
Intézményünk 24 pedagógusa vett részt a tehetséggondozás témához kapcsolódó akk-
reditált továbbképzéseken. Folyamatosan bővítjük ismereteinket: hogyan azonosítsuk 
és gondozzuk tehetséges tanítványainkat.
Munkastílusunkra jellemző az önkéntes részvétel, a barátias légkör a foglalkozások al-
kalmával. Szülőkkel, szakemberekkel együttműködve igyekszünk olyan meghitt közeget 
teremteni, ahol a gyermek biztonságban érzi magát, hogy tehetsége maradéktalanul fel-
színre kerülhessen.

Büszkék vagyunk tehetséges tanulóink elért eredményeire: 
• IX. Kádár Ferenc Országos Néptáncverseny, Dévaványa – 4 arany, 2 ezüst, 2 bronz mi-

nősítés
• XI. Országos Ifjúsági Szólótáncverseny Budapest, Eger- döntőbe jutott szólótáncos
• VII. Fegyverneki Verbunk Verseny- I. helyezés
• Maradjatok Kíváncsiak! 1., 2., 4., 5. helyezés
• Tollaslabda Diákolimpia 1., 2., 3. helyezések
• Országos vers- és prózamondó verseny 3. hely
• Harry Potter rajzverseny 1. hely, Ember és művészet 3. hely, Határon túli üdvözlet 3. 

hely, Ne égess! 3. hely, JNSZMRFK rajzpályázatai 1., 2., 3. hely
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Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5081 Szajol, Kölcsey Ferenc út 45.
 Elérhetőségek:  http://kolcsey-szajol.hu
  ukfai.szajol@gmail.com

Intézményvezető, tagintézmény vezető neve: Némethné Gerecs Judit

A Tehetségpont/intézmény tehetségfejlesztő tevékenysége: 
Iskolánk széles körben biztosít lehetőséget a tanulóknak, hogy a tehetségük kibonta-
kozhasson. 
A tehetséggondozó munkánk legfontosabb részének a következőket tekintjük: 
• Tehetségazonosítás Tehetségazonosításunk több pillérre épül. Arra figyelünk, hogy 

az azonosítás folyamat legyen, és ne egyszeri tevékenység; többféle forrást és mód-
szert alkalmazunk, figyelmet fordítunk a nem intellektuális tényezőkre is. A szülők 
véleménye is nagyon fontos számunkra, hisz náluk jobban senki sem ismeri a gyer-
meket. A Szolnoki Pedagógiai Szakszolgálat részéről Pintérné Csikós Tímea végzett 
tehetségazonosítást az 5. évfolyamos tanulókkal.

• Tanulás tanítása minden évfolyamon  fontosnak érezzük a tanuláshoz való vi-
szony formálását, tanuláshoz szükséges alapképességek intenzív fejlesztését -be-
széd, olvasás, figyelem, memória, gondolkodás, logika, önművelés-, helyes tanulási 
szokások kialakítását, konkrét tanulási módszerek és technikák elsajátítását

• Versenyzési lehetőség iskolai, körzeti, megyei, országos megmérettetések
• Gazdagító programok színház, gála, kiállítás, szakköri foglalkozások, kirándulások, 

táborok, a MATEHETSZ pályázatai
• Tanulásmódszertani tanácsok szülőknek műhelyfoglalkozások keretében
• Hatásvizsgálat  iskolánk nevelőtestülete sokféle mérést végez, van mérés-értéke-

lés területen szakvizsgázott kolléganő. Elégedettségi kérdőívek kitöltésére kétévente 
kerül sor. Tudatosan tervezzük a pszichológiai képességtesztek, érdeklődéstérkép, 
motivációt mérő tesztek elvégzését. Intézményünk a Szegedi Tudományegyetem 
partnerintézményeként több éve vesz részt online tesztek kitöltésében.

A 2017-2018-as tanévtől kezdve az 5. osztályos tanulók kerültek a fejlesztésünk kö-
zéppontjába. Számukra komplex tehetségfejlesztő programunk elemeként tehetség-
felismerő foglalkozásokat tartottunk délutánonként játékos formában.
• Matematikai-logikai
• Nyelvi (anyanyelvi)
• Természettudományos
• Lazító játékok A képességek fejlesztésén túl a személyiség tényezőket is megfelelő 

irányba igyekszünk formálni.  A tehetségígéretek számára speciális foglalkozásokat 
szervezünk, ahol a cél az intellektuális képességek minél magasabb szintre juttatása 
és a személyiségfejlesztés. A tehetséges gyermekek erős, és gyenge oldalának fej-
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lesztése, a megfelelő légkör megteremtése ugyanúgy nagy hangsúlyt kap program-
jainkban, mint a pihenés, vagy a szabadidős programok megszervezése, amelyek 
biztosítják a feltöltődést. 

Iskolánk - eddigi sikeres pályázataink eredményeképpen - jelentős eszközállomány-
nyal, illetve lehetőségekkel várja a tanulókat a sportolásra. Számos eredményünk 
bizonyítja, hogy a sport eddig is erős oldala volt az iskolának. A szellemi fejlődés mel-
lett kiemelt jelentősége van a programjainkban a testi fejlődésnek is. Bármelyik oldal 
elhanyagolása a másik oldalon elért teljesítményben is megmutatkozik, ezért igyek-
szünk a kettőt együtt fejleszteni. (a gyermekek testi és szellemi képességeit)
Terveink között szerepel a nagyobb hatékonyság érdekében tanácsadói rendszer be-
indítása, amitől jó eredményeket várunk a tehetséggondozásban (tanácsadás a tanu-
ló számára, a szülő számára). Kiemelten fontosnak tartjuk a családdal való hatékony 
együttműködést. A tehetséggondozást nem tudja a szülő közreműködése nélkül meg-
oldani az iskola. Jó kezdeményezésnek tekintjük a műhelyfoglalkozásokat a szülők 
számára, hisz egy-egy téma megvitatása segíti a szülőket abban, hogy a tehetséges 
gyerekük fejlesztését hogyan tudják segíteni.
Iskolánk sokszínű tehetséggondozó tevékenységet folytat. A tanulók délelőtti és dél-
utáni foglalkozásai szerves egységet alkotnak. Sokféle szakkör munkájába kapcsolód-
hatnak be: angol, német, újságíró, rádiós, dráma, tánc, matematika, magyar, öko, rajz. 
Angol nyelvből és német nyelvből diákjaink színvonalas nyelvoktatásban részesülnek, 
ami alapfokú nyelvvizsgára való felkészítést is jelent. 5. évfolyamtól lehetőség van 
szakköri keretben második idegen nyelv tanulására. A tehetséges tanulók megméret-
tetését versenyek tervezésével és szervezésével, találkozók megrendezésével támo-
gatjuk. Tanév végén a nyelvi területen tehetséges diákok számára próba nyelvvizsgát 
rendezünk.
Matematikából, magyar és idegen nyelvekből iskolai versenyeket szervezünk, de részt 
veszünk külső szervezésű megmérettetéseken is (Zrínyi matematika verseny, Szegő 
matematika verseny, Bolyai csapatverseny – matematika, magyar, természetisme-
ret- , környező települések által meghirdetett versenyekre – angol, német, Bercsényi 
–Napok -  ellátogatunk, s eredményesen versenyeznek tanulóink. A Kölcsey-napok 
keretében hagyományossá vált projektet a környező iskolák diákjai előtt is megnyit-
juk, számukra is lehetőséget biztosítunk a művészeti és irodalmi versenyeken történő 
részvételre. Ezen alkalommal nyílik lehetősége a magyar szakkörben tevékenykedő 
diákoknak irodalmi műsor bemutatására, melyet január 22-én, a magyar kultúra nap-
ján adnak elő diáktársaiknak és meghívott vendégeinknek. 
A Közösségi Ház és Könyvtár pályázatain is szép számmal veszünk részt, elért eredmé-
nyeink gazdag felkészítő munkáról tanúskodnak. A természet szeretetére és megbe-
csülésére neveljük diákjainkat az ökoszakkörben, megrendezzük az ökoiskolák talál-
kozóját a környező ökoiskolák részvételével.
Minden tavasszal kulturális Gálaműsort tartunk, ekkor mindenki megcsillogtathatja 
tehetségét. Községi ünnepségeken tehetséges diákjaink szerepelnek az ünnepi mű-
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sorban irodalmi összeállítással (március 15., október 23.)
Tehetségsegítő kezdeményezéseinket a Szajoli Tiszavirág Óvoda valamint a Közösségi 
Ház és Könyvtár bevonásával biztosítjuk. Az óvodával való szoros kapcsolattartás le-
hetővé teszi a tehetségígéretek minél korábbi felfedezését. Az óvoda által szervezett 
programokon részt veszünk, az óvónők pedig a gyermekek „beválásáról” tájékozód-
hatnak az iskolai rendezvényeken. 
A környező térség iskoláinak versenyfelhívásaira (Szolnok, Törökszentmiklós, Tisza-
földvár) szép számmal neveznek diákjaink, ez fontos az kapcsolatteremtés szempont-
jából is.
Évek óta jó az együttműködés a Míg Megnövök Alapítványt irányító személyekkel. 
Minden tanévben nevezünk az általuk meghirdetett versenyekre: versíró pályázat, 
matematika csapatverseny, természetvédelemmel kapcsolatos kurzusok.
A Szitakötő című irodalmi folyóirat partneriskolája vagyunk. E kapcsolat tanulóinknak 
nyújt sokféle lehetőséget tehetségük kibontakoztatására.
Iskolánkban a tehetséges tanulók fejlesztését a Szajoli Kisdiákokért Alapítvány támo-
gatja. Az alapítvány bevételének jelentős része az alapítványi bál bevétele. ahol te-
hetséges diákjaink adják a színvonalas műsort. Forrásként a sikeres pályázatokat kell 
még megemlíteni.
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Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont
 
 Címe:  5008 Szolnok, Simon Ferenc út 47.
 Elérhetőségek:  06/56/411-305
  szandaszolos.iskola@gmail.com
 Intézményvezető neve:  Hegyiné Mladoniczki Éva

A tehetségpont, az intézmény tehetséggondozó tevékenységének háttere
Az intézményben folyó tehetséggondozó munka több mint egy évtizedre tekint vissza. 
2010 decemberében a Nemzeti Tehetségtanács befogadta regisztrációs kérelmünket 
Szanda Sziporka Tehetségpont néven. Munkánkat dr. Gyarmathy Éva, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Pszichológiai Intézetének kutatója szakértőként segítette. 2012-ben és 
2015-ben már Akkreditált Kiváló Tehetségpontként folytattuk munkánkat.

Az újabb megmérettetés 2017-ben volt, amikor pályáztunk a Minősített Tehetséggon-
dozó Műhely cím elnyerésére. Az évenkénti monitoring látogatások értékelései alapján 
ezt sikeresen meg is őriztük az elmúlt öt év során.

Fő tevékenységünk a tantárgyakhoz, illetve a néptánchoz, népzenéhez kapcsolódó te-
hetségígéretű tanulók felismerése, fejlesztése és nyomon követése. Az iskolai tehetség-
gondozás modellje a Mönks-Renzulli-féle tehetségmodell. 

Tehetségpontunk elsődleges célja, hogy minél szélesebb lehetőséget biztosítson a 
gyermekek számára tehetségük kibontakoztatása érdekében. „Mindenki tehetséges va-
lamiben „gondolat jegyében tevékenykedünk, választjuk meg módszereinket, végezzük 
a tehetséggondozást tanórán és tanórán kívül. Pedagógiai programunk alapelvei között 
szerepel a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejleszté-
se, valamint az esélyegyenlőség biztosítása az intézmény minden területén. Sokszínű 
programkínálattal, a humánerőforrás fejlesztésével intézményünk megfelel a szülők és 
tanulók elvárásainak, igazodunk a 21. század követelményeihez. Európai színvonalú tan-
termek, felszerelés és infrastruktúra áll a rendelkezésünkre. Intézményünkben olyan új, 
innovatív módszerek, tevékenységek épülnek be a mindennapi nevelő-oktató munkánk-
ba, amelyek lehetőséget biztosítanak a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére, a 
tehetségek kibontakoztatására, a konstruktív életvezetés megalapozására.
Intézményünkben tehetséggondozó munkaközösség dolgozik, amelynek minden peda-
gógus a tagja, köztük vannak mentálhigiénés, diplomás tehetségfejlesztő tanár, mentor-
tanár szakemberek is. Ahhoz, hogy még eredményesebben tudjunk tevékenykedni szak-
mai előadásokon, konferenciákon veszünk részt. Az itt megszerzett tudást tantestületi 
belső továbbképzések keretében adjuk át egymásnak. Bemutató órákat, workshopokat, 
műhelymunkákat szervezünk, melyre tehetségpontokat, tehetséggondozó műhelyeket is 
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meghívunk. Nyitottak vagyunk más tehetségpontok, műhelyek munkájának megismeré-
sére, aktív munkakapcsolat kialakítására.

Intézményünk Örökös Ökoiskola, Örökös Boldog Iskola, az Oktatási Hivatal Bázisintéz-
ménye, a Magyar Táncművészeti Egyetem Partnerintézménye és Gyakorlóhelye, Akkredi-
tált Kiváló Tehetségpont, Minősített Tehetséggondozó Műhely.
A tehetségek segítése folyamatos mind az iskola, mind a szülők részéről. Tehetséggondo-
zó munkánkban fontos partnerek a szülők, így az iskolai rendezvényeinkre mindig hívjuk 
és várjuk őket. A Minősített Tehetséggondozó Műhely működtetését a Szandaszőlősi 
Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány is támogatja, melynek céljai között szerepel a 
tehetséggondozás.

Iskolánk egyben művészeti iskola is, a néptánc hagyományainak ápolását tűzte ki fel-
adatául. Az elméleti képzés mellett tájegységek táncait tanulhatják tanulóink. Félévente 
nyílt órákat, év végén színpadi bemutatkozást tartanak. Rendszeresen fellépnek itthon és 
külföldön egyaránt. Kiemelt figyelmet fordítanak a néptáncban, népdaléneklésben tehet-
séges tanulókra. Évente több alkalommal táncházat, hagyományokat ápoló rendezvénye-
ket szerveznek. A tanulók szívesen vesznek részt néptánctáborokban is.

A tehetségek felismerése, szűrése
Tehetségazonosító munkánk komplex, megbízható, folyamatos, dinamikus. A tehetség-
azonosítás terén az alábbi módszereket használjuk:

• gardneri elvek,
• érdeklődés térképe,
• kreativitástesztek,
• motivációs tesztek,
• intelligenciatesztek,
• versenyeredmények,
• véleménygyűjtés szülők, tanulók, pedagógusok körében,
• tanulmányi eredmény,
• tanulók munkáinak elemzése.

Az 5. évfolyam komplex szűrésében segítségünkre volt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat pszichológusa. 4. évfolyamon részt veszünk a MaTalent mate-
matikai tehetségmérésén.

A tehetségfejlesztés lehetőségei
Minden pedagógus feladata a tanórai differenciálás és az egyéni fejlődést biztosító ta-
nulásszervezési, módszertani eljárások alkalmazása. A gazdagítás, dúsítás lehetőségét 
kínáljuk tehetségeinknek, biztosítva azt a közeget, melyben örömet jelent a tanulás. A 
tehetségfejlesztő tevékenység felöleli a gardneri képességterületeket, a programok, a cél-
csoportok is ez alapján szerveződnek.
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Speciális csoportjaink:
• a művészeti iskola tánccsoportjai
• 1-2. évfolyamon zenés mozgásfejlesztő csoportok
• 3. évfolyamtól sávos testnevelés csoportjai 4 sportágban
• 5. évfolyamtól képesség szerinti csoportbontás idegen nyelvből
• 6. évfolyamtól emelt szintű matematika csoportok
• 7. évfolyamtól emelt szintű idegen nyelvi csoportok
• 7. és 8. évfolyamon felvételi előkészítő csoportok magyarból és matematikából
• szakköri csoportok (rajz, homok animáció, énekkar, kézműves, sport)
• jó gyakorlatunk: a „Lőrincz-féle komplex tantermi játékok” osztályai
• zenés mozgásfejlesztő 1-2. évfolyamos osztályai
• Boldogság program (Örökös Boldog Iskola) osztályai
• egyéni és csoportos mentálhigiénés foglalkozások csoportjai

A tehetségfejlesztés lehetőségei tanórán és tanórán kívül az alábbiakban nyilvánul-
nak meg:

• tanórákon: differenciált tanulásszervezés, dúsítás, gazdagítás lehetőségei, emelt szintű 
oktatás (idegen nyelv, matematika), képesség szerinti csoportbontás, felvételi előkészí-
tő foglalkozások

• tanórákon kívül: tehetséggondozó szakkörök működése, házi versenyek szervezése, 
városi, megyei, területi, országos versenyekre való felkészítés, részvétel a versenyeken, 
szaktárgyi délután szervezése a Tehetséghéten, rendezvények szervezése, lebonyolítá-
sa, melyeken a tehetséges tanulók lehetőséget kapnak a bemutatkozásra.

A magas színvonalú tehetségfejlesztő munkánk bizonyítéka, hogy kiváló versenyeredmé-
nyeket érünk el évről évre.

Tehetséggondozás az intézményben
A Minősített Tehetséggondozó Műhely címet 2017-ben nyertük el, mellyel tehetség-
gondozó munkánk magasabb szintre lépett. Elindult a mentorprogram, az egyéni men-
torálás lehetősége. 2017-2021-ig terjedő időszakban a két mentortanárunk évente 3-3 
tanulóval végezhette mentori munkáját, ahol a kiválasztott tehetségek az erős oldaluk 
további fejlesztéséhez, illetve a fejlesztendő megerősítéséhez, személyiségük fejlődésé-
hez kaptak segítséget.

Tehetségek Magyarországa Ösztöndíjban a mentorált tanulók közül 9 fő részesült az 
elmúlt 5 évben.

Saját rendezésű versenyeink is nagy népszerűségnek örvendenek. Az egyik ilyen ver-
seny a Szandaszőlősi Művelődési Házzal közösen kiírt rajzpályázat, melyre már a megyé-
ből is évről évre egyre több pályamű érkezik. A beérkezett munkákból, rajzokból kiállítást 
rendezünk a Művelődési Házban.
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A másik versenyünket az SNI-s és BTMN-es tanulók részére hirdetjük meg, mivel fontos-
nak tartjuk, hogy a szakvéleménnyel rendelkező tanulók is megmérethessék magukat, 
sikerélményük legyen. 

Jó gyakorlataink 
Zenés mozgásfejlesztő foglalkozás
Iskolánkban több mint 20 évvel ezelőtt vezettük be a zenés mozgásfejlesztő foglalkozá-
sokat. Célunk volt egy komplex személyiségfejlesztő program összeállítása, amely tanuló-
ink testi és szellemi képességeire egyaránt pozitív hatással van. A zenés mozgásfejlesztés 
komplex tevékenységrendszer, amelynek összetevői a mondókák, kiszámolók, játékok, 
dalok és néptánc motívumok. Ezek összessége és együttes alkalmazása a tanulók képes-
ségeinek, készségeinek sokirányú fejlesztésére ad lehetőséget. 
A zenés mozgásfejlesztő foglalkozásokat az 1-2. osztályos tanulóink számára órarendbe 
beépítve tartjuk, melynek célja, hogy segítse a mozgáskoordinációs képesség fejlesztését, 
ezáltal az írás-olvasás tanulását és csökkentse az eltérő ütemű érésből fakadó hátrányo-
kat.

Lőrincz-féle komplex tantermi játékok
A Lőrincz-féle komplex tantermi játékokat jelenleg 5 éves kortól nyugdíjas korig alkalmaz-
zuk. A településen működő óvoda nagycsoportosai, az intézmény alsó és felső tagozatos 
diákjai a foglalkozások résztvevői. A jó gyakorlat alsó tagozatban az órarendbe beépített, 
míg felső tagozaton az osztályfőnöki órák, szaktárgyi órák adnak lehetőséget alkalmazá-
sára. A Lőrincz-féle komplex tantermi játékok bevezetése minőségi változást hozott az 
intézmény életében. Gazdag eszköztárat biztosít a tanulók fejlesztő foglalkoztatásához 
és közösségfejlesztéséhez. A játékrendszer bevezetésével és működtetésével bővült az 
intézmény pedagógusainak módszertani kultúrája is.
A foglalkozásokon a nevelő a konstruktív magatartás- és tevékenységformákat erősíti 
meg és jutalmazza, így azok észrevétlenül szilárd, maradandó elemmé válnak a résztve-
vőkben. 
A foglalkozásokkal célunk konstruktív életvezetésre képes személyiségek formálása, akik 
szociálisan értékes, egymást segíteni tudó és egyénileg is hasznos közösség- és önfej-
lesztő képességekkel, magatartással bírnak. Ez által a program a kettős különlegességű 
tanulókat is érinti.
Ezzel a jó gyakorlatunkkal mentoráló intézmény is vagyunk.

Kikre vagyunk büszkék tanulók / pedagógusok
Büszkék vagyunk azokra a tanulóinkra, akik kimagasló versenyeredményeket értek el, 
akik valamilyen formában hozzájárultak intézményünk jó hírnevének továbbviteléhez. 
Nehéz lenne őket név szerint felsorolni, mert számuk igen magas. A versenyek résztvevői 
és elért eredményeik, valamint felkészítőik intézményünk honlapján évekre visszamenő-
leg is megtekinthető.
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A kiemelkedő tanulókat, tehetségeket elismerjük, jutalmazzuk. A dicséretek formáit a kü-
lönböző szintű versenyeken elért eredmények alapján határozzuk meg. A legkimagas-
lóbb versenyeredményeket elért tanulók Szanda Sziporka oklevélben részesülnek.  Szan-
da Plakettet a nyolc éven át kitűnő tanulók, míg Szanda Kupát a kiváló sportolók vehetnek 
át ünnepélyes keretek között a tanévzárón.  A legrangosabb elismerés a 2020/2021-es 
tanévben alapított Kalydy Sándor Ösztöndíj, melyet a hetedik évfolyamon tanuló diákok 
pályázhatnak meg. Az ösztöndíj célja, hogy anyagilag is segítse a tehetséges tanulókat 
tehetségük kibontakoztatásában.
Büszkék vagyunk az intézmény pedagógusaira, akik elhivatottságukkal, alázatos mun-
kájukkal járultak hozzá a sikereinkhez. Minden egyéni kitüntetés, elismerés fontos és 
értékes számunkra. Az utóbbi 3 évben 17 pedagógus kapta meg a Szolnoki Tankerületi 
Központ Elismerő Oklevelét, 9 fő pedig Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült. 

Együttműködések más intézményekkel, szervezetekkel
Fontosnak tartjuk az együttműködést a tehetségpontokkal, az MTM intézményeivel, a 
tehetséggondozó szervezetekkel. Szívesen veszünk részt egymás rendezvényein, verse-
nyein, konferenciáin, az utóbbi esetben gyakran előadóként is. Minden megkeresésre, 
felkérésre nyitottak vagyunk.

További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén:
Szeretnénk, ha állandó iskolapszichológus segítené a tehetséggondozó munkánkat. Sze-
retnénk megőrizni és a lehetőségekhez igazítva tovább fejleszteni e területen végzett 
munkánkat. Kiemelt figyelmet fordítunk a hozzánk érkező új kollégák bevonására, érté-
keink átörökítésére.
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Jó gyakorlataink, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás:
A tehetséggondozás és a digitális eszközökkel támogatott oktatás témakörébe tartozó 
évek óta alkalmazott jó gyakorlataink közül szeretnénk bemutatni az alábbiakat:

1. Tanulási kompetenciák fejlesztése
A jó gyakorlat Oroszlány Péter tanulásmódszertan-anyagának adaptációja, kiegészíté-
se, továbbgondolása. A jó gyakorlat célja azoknak a tanulási módszereknek és annak a 
szemléletmódnak a megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához fel-
használhatók, és tanulóink további tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot 
adnak. A tanulásmódszertan ezen felül az olyan tanulási részképességek, készségek, atti-
tűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, beszéd, olvasás, emlékezés, gondol-
kodás, önművelés (a hiányok pótlására, illetve magasabb szintre való emelésükre helyezve 
a hangsúlyt). 

2. Mozaik kiállítás
Iskolánk végzős, vizuális kultúra tagozatos diákjainak érettségi munkáiból 2012 óta min-
den évben megszervezésre kerül egy kiállítás. Ennek a Mozaik nevet találtuk ki, utalva arra, 
hogy az alkotások sokfélék, mint egy mozaik darabkái, de együtt mégis egységes képet 
alkotnak. Az évek alatt a „Mozaik” szervezése, arculata sokat csiszolódott. Megszületett a 
katalógus ötlete is, amely tartalmaz egy válogatást a diákmunkákból, valamint néhány sort 
a megnyitóbeszédből. A Mozaik kiállítás az iskola arculatának részévé vált, rangot és nívót 
adva a vizuális kultúra tagozatnak.

3. Tehetséggondozás a dráma eszközeivel
Iskolánkban szinte a megalakulása óta működött színjátszócsoport. Később létrehoztuk a 
drámatagozatot, így a tanrendünkbe illeszthettük a dráma módszerét. Mire használható a 
drámapedagógia? Szinte mindenre: fejleszthetjük általa a szociális képességeket, a konflik-
tuskezelésben is segíthet, elősegítheti az önálló, kreatív gondolkodás fejlődését, az érzelmi 
élet gazdagítását, valamint a művészeti tehetségfejlesztést. Ezt a célt szolgálják az év végi 
színdarab-bemutatók, a nyílt órák, módszertani képzéseink, tanítványaink városi és orszá-
gos fellépései. A célunk az, hogy elsősorban más iskolában dolgozó kollégáknak módszer-
tani segítséget nyújtsunk ahhoz, hogy ők is tudják használni a drámapedagógia eszközeit.
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4. Angol nyelvi projekt - a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztése 
Legfőbb cél a tanulók beszédkészségének és szövegértésének fejlesztése autentikus anya-
gokon és a tanulók számára motiváló tevékenységeken keresztül. A projektmódszer fi-
gyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését, ismereteit, lehetővé teszi, 
hogy a tanulók értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben 
sajátítsák el az idegen nyelvet. A projekt célja egy társalgási és civilizációs témakör több 
szempontú, multikulturális feldolgozása a tanulók aktív részvételével, hogy a diákok minél 
több szempontból, minél változatosabb feladatformák segítségével ismerjék meg az álta-
luk választott témakört. 

5. Német nyelvű színjátszó csoport
2017-ben alakult meg a német nyelvű színjátszó csoport. Iskolánk 9-11. évfolyamos szín-
játszás iránt érdeklődő tanulói vesznek részt a csoport munkájában. A cél egy komplex 
színházi nevelési program lebonyolítása, mely a színház összművészeti sajátosságaira és 
a szociális nevelésben betöltött különleges szerepére épít. A fő tevékenység – a színdarab 
színrevitele – komplex tevékenység, amelyben a legelső perctől a legutolsóig mindenki 
találhat a személyiségének megfelelő terepet a kibontakozásra. 

6. Digitális tananyagok használata és fejlesztése matematika órákon
Az iskolánkban a 2000-es évek elején végbement digitális korszerűsítés hatására (interak-
tív táblák, projektorok, laptopok) elkezdődött a digitális eszközök rendszeres és tudatos 
használata. Jó gyakorlatunk célja a tanulást-tanítást támogató digitális kompetenciák fej-
lesztését támogató eszközöknek és módszereknek széles körben történő megismertetése 
és alkalmazása. A pedagógusok számára fontos alapkövetelménnyé vált az IKT-eszközök 
rendszeres, magabiztos használata. Sok iskolában a pedagógusok tanácstalanok a tekin-
tetben, hogyan is építhetnének a digitális eszközökre az órai munka során. Ebben szeret-
nénk segítséget nyújtani.

7. Komplex természettudományos kompetenciák fejlesztése
Alapvető célunk, hogy lehetőséget nyújtsunk a fejlődésre azoknak a tanulóknak, akik 
tehetségesek a természettudományok területén. Tanórán kívüli foglalkozásokon, a pro-
jektmódszer alkalmazásával fejlesztjük a diákjaink természettudományi, matematikai és 
digitális kompetenciáit is. Önálló tapasztalatszerzés közben ismerkednek a tudományos 
kutatás módszertanával, láthatják, hogy a kémia, biológia és a fizika a valóságban szoro-
san összefonódik. Egy egész tanéven át tartó programban elmélyülhettek egy témában, 
kapcsolódási pontokat találhattak a tudományos ismeretek és a hétköznapi alkalmazás 
között. 

A programok megvalósításához rendszeresen sikerrel pályázunk a Nemzeti Tehetség 
Program e célra biztosított forrásaira.
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Akikre büszkék vagyunk:
Az elmúlt évek legfontosabb tanulmányi és művészeti versenyeredményei:

Az elmúlt időszakban végzett diákjaink is nagyon sok szép eredményt értek el, de talán 
közülük is a legfigyelemre méltóbb teljesítmény Pardi Norbert (1999-ben végzett gimná-
ziumunkban) nevéhez fűződik, aki a Pennsylvania-i Egyetem (Amerikai Egyesült Államok) 
biokémikus adjunktusa, és 10 éve aktív részese az mRNS terápiás célú felhasználását célzó 
kutatásoknak. Ez az eljárás az alapja Pfizer/BioNTech és Moderna cégekhez köthető koro-
navírus elleni védőoltásnak.
Az iskola tanulói az OKTV-n, az országos tanulmányi versenyeken és a megyei tanulmá-
nyi versenyeken mindig kiváló eredményeket értek el. Az iskolába oktatott speciális prog-
ramoknak megfelelő versenyeket is beleértve. Így a sport, a képzőművészet és a dráma 
minden évben kiváló lehetőségeket biztosít arra, hogy tanulóink számot adjanak tehetsé-
gükről.

Iskolánk kapcsolatai:
Mindennapi pedagógiai, szakmai munkánk kapcsán rendszeres és jó kapcsolatokat alakí-
tottunk ki az alábbi intézményekkel, szervezetekkel:
• A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központtal,
• A Pedagógiai Szakszolgálattal és a Liget Úti EGYMI-vel,
• Szolnok Városi Kollégiummal,
• A Humán Szolgáltató Központ Család és Gyermekjóléti Központjával,
• Kiválóan Akkreditált Tehetségpontként kapcsolatban állunk más tehetségpontokkal, álta-

lános iskolákkal, középiskolákkal, alapítványokkal, művészeti iskolákkal. 
Iskolánk képzési struktúrájából adódóan közös programok, rendezvények megvalósítása 
kapcsán kiváló szakmai kapcsolatot alakítottunk ki városunk több intézményével, szerve-
zetével:
• a Szigligeti Színházzal,
• az Aba-Novák Kulturális Központtal,
• a Művészteleppel,
• a Damjanich János Múzeummal,
• a Szolnoki NEFAG Zrt-vel,
• A Verseghy Könyvtárral,
• A sportiskolai képzésben részt vevő tanulók tanulmányi és sport elfoglaltságainak ösz-

szehangolása érdekében fontos az egyesületekkel, edzőkkel való mindennapos, jó kap-
csolat.

Külföldi kapcsolatok
• Már 1990 óta rendszeresek a cserelátogatások a Korschenbroichi Gimnáziummal (Né-

metország, Észak-Rajna-Wesztfália). 
• 1998-ban alakítottunk ki kapcsolatot Szolnok finnországi testvérvárosában, Riihimäkiben 

az Ifjúsági Színházzal. 
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További terveink a tehetséggondozás területén:
Gimnáziumunk a jelenlegi művészeti képzés keretén belül oktatott vizuális kultúra félosz-
tálynyi képzése helyett 2022 őszétől művészeti szakgimnáziumi képzést szeretne indítani, 
festő, szobrász és művészeti grafikus szakokon. Ennek a képzésnek a minőségét az elmúlt 
évek magas színvonalú nevelőtestületi munkája és a Magyar Örökség-díjas Szolnoki Mű-
vészteleppel való szorosabb együttműködés garantálja.
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Széchenyi körúti Sportiskolai Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Tehetségpont
 
 Cím:  5000 Szolnok, Széchenyi I. krt. 10.
 Elérhetőségek:  szechenyi.alt.iskola@gmail.com
  06/56/422-886
   www.szechenyipiros.hu
 Intézményvezető:  Toldiné Katona Mónika

Tehetséggondozás
Intézményünk Szolnok Széchenyi városrészének első iskolájaként 1980-ban kezdte 
meg működését. 
Az 1981-1982-es tanévtől testnevelés tagozatos osztályokat indítottunk, megalapozva 
ezzel az iskola arculatának a kialakítását, melyet iskolánk neve is fémjelez.
Intézményünk profiljának kiteljesedésében nagy jelentőséggel bírt a 2007-2008 –as 
tanév.

Egyrészt ettől a tanévtől kezdve – a testnevelés, illetve sportági szakmai munkánk 
eredményességének köszönhetően - egy országos szintű pályázat keretében jogot 
kaptunk arra, hogy felmenő rendszerben köznevelési típusú sportiskolai feladatokat 
lássunk el, kiegészítve ezt módszertani központi szerepkörrel is. Kiemelt sportágaink: 
atlétika, kosárlabda, labdarúgás. Az utánpótlásnevelés elengedhetetlen feltétele az 
intézmény, a szülői ház és a sportegyesület szoros, partneri együttműködése. Közös 
törekvéseinknek köszönhetően számos tanulónk pályafutását indítottuk el korosztá-
lyos válogatottként, Diákolimpiai Bajnok, korosztályos Magyar Bajnok címmel, illetve 
helyezéssel. Szolnok város 2012-ben munkánk elismeréseként a Szolnok Város Sport-
jáért Díjat adományozta a nevelőtestületnek.

Másrészt a jelentős hagyományokra épülő Metszőköri tevékenységre alapozva a 
2007-2008-as tanévtől Alapfokú Művészeti Iskolai tevékenységet is folytatunk képző 
– és iparművészeti területen. Kiemelt figyelmet fordítunk a tehetség-ígéretek indivi-
duális fejlesztésére, a gyermekek művészi kifejező képességeinek kibontakoztatására, 
a vele született kíváncsiság, az eredetiség megőrzésére. Azt individuális gondolkodás 
fejlesztésével egyidőben különös figyelmet fordítunk az együttműködési készségek 
fejlesztésére. Olyan eszközrendszert kívánunk a kezükbe adni, mely a jelen és jövő 
problémáinak megoldásához nyújt lehetőséget, illetve elősegíti a pozitív életszemlélet 
kialakulását.
A tagozat a 2010 – 2011-es tanévben lezajlott értékelési eljárás során Kiváló minősí-
tést kapott.
Iskolánk akkreditált tehetségpont a testnevelés, illetve a vizuális nevelés területen.
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Pedagógiai programunk a testi, szellemi és lelki nevelés egyensúlyán, egyenrangú 
fejlesztésén alapul. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. 
Sokszínű tevékenységi kör biztosításával kívánjuk lehetővé tenni a különböző adott-
ságok, készségek és képességek kibontakoztatását. Ennek érdekében működtetünk 
testnevelésből emelt szintű osztályokat, szervezünk művészeti köröket, átfogó sze-
mélyiségfejlesztő programot.
Intézményünkben a nevelés – oktatás valamennyi évfolyamon az infokommunikációs 
technológia (IKT) alkalmazásával támogatott kompetenciafejlesztésre épül. Kiemelt 
szerepet szánunk a matematika – logika, a szövegértés – szövegalkotás, az idegen 
nyelvi, az IKT, valamint a szociális kompetenciáknak, a művészeti nevelésnek. 
A köznevelési törvény értelmező rendelkezése ( 4. § 13.) szerint: kiemelten tehetséges 
gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki átlag feletti 
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, 
és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

Deklarált feladataink a tehetséggondozás terén:
• rendszeres pozitív visszacsatolással segítsük tanítványainkat abban, hogy képesek 

legyenek saját értékeiket felfedezni, képességeiket kibontakoztatni,
• törekedjünk arra, hogy tanítványaink pozitív énképpel, reális önbizalommal, sikerori-

entált életszemlélettel rendelkezzenek,
• alakítsuk ki tanítványainkban a jó értelemben vett versenyszellemet, a küzdeni tu-

dást, a célok elérésére törekvő magatartást, éljünk e téren a sport adta lehetőségek-
kel,

• tanítványaink kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális eredményeit ismertessük 
meg az iskola közösségével (honlap, iskolagyűlés, LCD monitor, faliújság)

• kiváló tanítványaink eredményeinek hírelése, nagyobb közösség előtt való jutalma-
zása, elismerése (a tanévzáró ünnepélyen adjuk át az „évfolyam tanulója” elisme-
rést, illetve minden évben egy vagy két végzős tanítványunk kapja az iskola „Jó tanu-
ló – jó sportoló” emlékplakettjét),

• a tanítási órákon optimális terheléssel, differenciált feladatadással kell biztosítani 
tehetséges tanítványaink intenzív fejlődését,

• testnevelésből hangsúlyozottan törekedni kell a tehetséges diákok fejlesztésére 
(DSE - csoportok működtetése, diákolimpiai, illetve különböző szintű sportági verse-
nyekre való eredményes felkészítés, külső egyesületekbe, sportági szakosztályokba 
való irányítás, az ott végzett edzésmunka figyelemmel kísérése),

• a sport- és egyéb versenyek miatt hiányzó tehetséges tanítványaink előrehaladá-
sának - szükség esetén egyéni tanulmányi haladási terv alapján való - megsegítése,

• matematikából tehetséges tanulóink számára - 5-8. évfolyamon - nívócsoportos ok-
tatás biztosítása,

• angol nyelvből tehetséges tanulóink - 5-8. évfolyamon - nívócsoportos oktatás bizto-
sítása, 6-8. évfolyamon emelt óraszámmal,

• fizikából, kémiából egyéni felkészítés biztosítása,
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• tanulmányi versenyekre, kulturális rendezvényekre való felkészítés, részvétel,
• alsó tagozaton kórusunk működtetése a zenei tehetségek fejlesztésére,
• a művészeti tevékenység fejlesztése érdekében vizuális területen tehetséges tanít-

ványaink képzőművészeti tagozatunkra való irányítása, valamint együttműködés a 
Teátrum Alapfokú Művészeti Iskolával,

• könyvtárunk - amely internet-hozzáféréssel is rendelkezik, így jó feltételeket biztosít 
a kutatómunkára, az elmélyültebb tudás megszerzésére – adta lehetőségek kihasz-
nálása, könyvtári órák szervezése, tanítványaink egyéni vagy kiscsoportos könyvtári 
kutatómunkával való megbízása.
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Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium

Tehetségpont neve: Talentum Alapítvány
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5100 Jászberény, Rákóczi út 53.
 Elérhetőségek: 06/57/404-200 • 06/57/404-201
  szent.istvan.jaszbereny@gmail.com
 Intézményvezető neve:  Pomázi Imréné

Iskolánkban általános iskolai valamint négy évfolyamos gimnáziumi szerkezetben zajlik a 
tanítás – tanulás folyamata. 

Pedagógusaink nevelő-oktató munkájának magas színvonala széles körben elismert, me-
lyet a megyei és országos versenyeken elért eredmények mellett a tanulólétszám stabili-
tása, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye és az Európai Parlament Nagykövetiskolája cím 
is bizonyít. Pedagógiai céljainkat figyelembe véve igyekszünk a különböző képességű és 
érdeklődésű tanulóka színvonalas képzéssel, sokirányú tevékenységgel felkészíteni a ma-
gasabb szintű tudás befogadására, önismeretük fejlesztésére, tehetségük kibontakozta-
tására.

Iskolánk alapítványa a Talentum Alapítvány a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács döntése 
alapján 2010-től Regisztrált Tehetségpontként, 2018-tól Akkreditált Kiváló Tehetség-
pontként működik, ezzel is tehetséges tanulóink fejlesztését kívánjuk segíteni. 

A tehetséggondozás területei intézményünkben:
1. Tehetséggondozás a felső tagozatos nyelvi csoportokban
Iskolánkban 1. osztálytól kezdődően tanítjuk az idegen nyelvet (1-3. osztályban heti egy, 4. 
osztályban tanórai kereteken belül és szakköri formában heti 3 órában). Felső tagozatba 
kerülve már kialakulnak azok a nyelvi képességeken belüli különbségeket, melyek megkö-
vetelik a csoportbontás szükségességét. Ötödik osztályban kisebb létszámú - képességek 
szerinti - csoportokban tanítjuk az idegen nyelvet tanórai kereteken belül heti 3 órában. 
Program célja: szakköri keretek között is lehetőségük legyen a gyerekeknek az idegen 
nyelv gyakorlására, nyelvtudásuk fejlesztésére. Főbb céljaink közé tartozik az alapfokú 
nyelvvizsgára való felkészítés, a versenyfelkészítés, a felvételire való felkészítés, hasznát 
veszik a gyerekek a programban szerzett többletismereteknek a testvériskolánk diákjaival 
való kapcsolattartásban, idegen nyelvi rendezvényeken, tanulmányutakon. Felkészítjük a 
gyerekeket a hatékonyabb információszerzésre a világhálón.
A programba való beválogatás gyakorlata, hogy az 5. évfolyam kezdetén a tanulók 
szintfelmérő tesztet írnak, és az itt elért eredményük alapján kerülhetnek be a programba. 
Az idegen nyelvi kompetenciaméréseken 5-10 %-kal magasabb eredményt érnek el a te-
hetséggondozó csoportokba járó gyerekeink.
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Eredmények:
Az utóbbi két évben angol nyelvből sikeres nyelvvizsgát tett alap fokon: 25 fő, közép 
fokon: 14 fő, felső fokon: 1 fő.
Angol nyelv versenyeredmények:
Gyakorlóiskolák idegen nyelvi prezentációs versenye Eger: 7. osztály 2-3. helyezés.
iDig angol prezentációs verseny: megyei 1. helyezés
London Bridge: országos 2. helyezés
Tudásbajnokság: országos arany fokozat
Es weihnachtet schon, levelezős verseny: egyéni országos 1. helyezés, csapat 4. helyezés

A program keretében a POK- Szolnok, EKE Jászberényi Campus, ONYC, OXFORD Uni-
versity Press szervezetekkel dolgozunk együtt, az együttműködés tartalma: idegen nyelvi 
versenyek, nyelvvizsgák, bemutató órák a pedagógiai napok szervezése, lebonyolítása.

2. Képességdiagnosztika és tehetséggondozás vizuális képességfejlesztéssel
Kugler Erika mesterpedagógus vezetésével longitudinális vizsgálatot indítottunk, 
amelynek lényege, hogy egy-egy tanulóról több éven át gyűjtjük az információkat a ku-
tatásban megjelölt képességek szerint. Minden kijelölt vizuális képességről négy éven át 
gyűjtjük az információt, ami jól elemezhető képet ad a fejlődésről, fejlesztésről. 
Szükségszerű az alsó (4. oszt) és felsőbb évesek bevonása a mérésekbe: a rajzszakkör és 
fakultációra járó (7-12.-es) tanulók kijelölt képességek szerinti mérése lehetőség az össze-
hasonlító elemzésre az alsóbb évesekkel. 
Fejlesztendő és mérendő kiemelt képességek: a vizuális kommunikáció, a térszemlélet, 
a műelemző képesség és a színérzék 
Értékelési forma: képességtesztek és rajzi portfólió.
A kutatás évei alatt a tanulók teszteredményeit rajzi (képző-, ipar- és népművészeti tervező 
és leképező, illetve szabad témájú alkotásait), illetve félévente két munka terveit és vázlata-
it is portfólióban gyűjtjük és meghatározott értékelési kritériumok szerint értékeljük. 
A gyerekek vizuális fejlődése nem lineáris, hanem spirális, azaz ugrásszerű, ezért egy-
egy komplexebb vizuális képességet, nagyobb kompetenciát bizonyos időszakonként (fél-
évente, évente) mérünk. A portfólió az egyes fejlődési szakaszokból rögzít összehasonlító 
elemzésre alkalmas feladatmegoldásokat. 
A Vizuális kultúra módszertana, mérés, és értékelés módja; különös hangsúly a média ta-
nítása; képességmérő tesztek kidolgozása, a mérés módja, a tesztek kiértékelése; tovább-
képzések, tudásmegosztás, publikációs lehetőségek területen együttműködő partnereink: 
ELTE TTK, MTA-ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, Vizuális Mesterpe-
dagógus Műhely, Magyar Rajztanárok Egyesülete

3. Tehetséges gyerekek kiválasztása a korcsolya utánpótlás részére
Célcsoport: 6-7-10-11 évesek.
A leendő első osztályos gyerekek kiválasztása megtörténik áprilisban a fizikai felmérések 
keretében. A szeptemberi hónapban pedig sor került a tehetséges és a korcsolyázó 
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gyerekek kiválasztása a szakkörbe. Kiválasztás alapja: fizikai fejlettség, korcsolyázás-
hoz szükséges speciális feladatok teljesítése pl.: ugróerő, gyorsaság, mozgáskoordináció
A tehetséges gyerekek heti 2 alkalommal vesznek részt szakkörön. A foglalkozáson játékos 
feladatokon keresztül ismerkedhetnek meg a korcsolyázás technikájával. A JSE korcsolya 
szakosztály versenyzői heti 5 alkalommal vesznek részt az edzéseken, amelyek 2-3 óra 
időtartamúak. Nyári edzőtáborokon is részt vesznek sportolóink, amelyek Mátrafüreden, 
Tiszafüreden és Jászberényben kerülnek megrendezésre. Biciklis edzésekkel, erősítő, vala-
mint imitációs gyakorlatokkal készülnek fel nyáron a téli verseny időszakra. Augusztustól 
hétvégi összetartásokon vesznek részt Budapesten, ahol az utánpótlás keret munkájába 
kapcsolódnak be gyerekeink. Több tanulónk az utánpótlás programba is bekerült, ami azt 
jelenti, hogy a nemzetközi versenyeken válogatott színekben képviselik hazánkat. 
A több éve folyó program eredménye, hogy a gyerekek megtanulják a helyes technikát, és 
a legügyesebbek bekerülnek a JSE korcsolya szakosztályába. Számtalan nemzetközi, orszá-
gos, és diákolimpiai dobogós és pontszerző helyezések eredményei mutatják a program 
hasznosságát, jelentőségét.

Rövidpályás Gyorskorcsolya Országos Diákolimpia 
egyéni: 1-2-3-4-5-6. helyezés, váltó : 1-2-3. helyezés, ügyességi versenyszámban : 1. és 3. 
helyezés
Együttműködő szervezetek neve: MOKSZ (Magyar Korcsolyázó Szövetség), Jászberényi 
SE korcsolya szakosztálya
Együttműködés tartalma: Szakmai konferenciák, továbbképzések, versenyek szervezé-
se, tehetséges gyerekek egyesületbe történő irányítása.
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Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Címe:  5000 Szolnok, Baross u. 68.
 Elérhetőségei:  06/56/512-620
  http://www.kollegium-szolnok.sulinet.hu/  
  titkarsag@kollegium-szolnok.sulinet.hu
 Intézményvezető:  Brahmi Ilona

Az intézmény tehetségfejlesztő tevékenysége: 
Tehetségek felismerése:
Egyik legfontosabb feladatunk felfedezni a gyermekek speciális képességeit, készségeit, 
és az intézmény lehetőségei szerint fejleszteni azokat. 

Módszereink: 
• tanulói bemeneti mérések és azok eredményeinek elemzése,
• pedagógusok megfigyelései, 
• interjúk, egyéni beszélgetések, (tanuló, szülő, osztályfőnök, edző stb.),
• iskolai és iskolán kívüli elfoglaltságok, eredmények megismerése.

Tehetségfejlesztési lehetőségek az intézményben:
• Tanulói érdeklődés és igény alapján szerveződő tehetséggondozó foglalkozások heti 

rendszerességgel
• A foglalkozásokon differenciált feladatok biztosítása, csoportmunka, gazdagítás, elmé-

lyítés, projektmunka, gyűjtő- és kutatómunka stb.
• Szakkörök, szabadidős foglalkozások keretében egyéni fejlesztő tevékenység
• Pályázatokon való részvételre ösztönzés, felkészítés
• Képzőművészeti kiállítások szervezése
• Tantárgyi-, művészeti, sportversenyekre felkészítés
• Intézményi vetélkedők szervezése, lebonyolítása 
• Tehetségfejlesztő hétvégi programok szervezése

A tehetséggondozás területei:
• Tantárgyi (történelem, idegen nyelvek, matematika, biológia)
• Művészeti (képzőművészet, zene, előadóművészet, vizuális- és médiakultúra)
• Környezeti nevelés

Jó gyakorlatok a kollégiumban:
1. Játékos matematikaverseny
Minden tanévben négy tagintézményünk 9-10-es kollégistáinak hirdetjük meg a játékos 
matematika csapatversenyt, melynek célja a kevéssé népszerű matematika tantárgy 
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megszerettetése, a benne rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A vetélkedő logikus 
gondolkodásra, újszerű megközelítési módok alkalmazására, figyelem-koncentrációra, 
csapatmunkára, egymástól való tanulásra neveli a tanulókat, személyiség- és közösség-
fejlesztő hatású.
A versenyt évek óta megszervező matematika szakos tanárnő folyamatosan gyűjti a 
szórakoztató, érdekes feladatokat, amelyek nem csak az iskolai tananyag ismeretével, 
hanem logikával, ötletességgel, kreatív szemlélettel oldhatók meg. Gazdag gyűjtemé-
nyéből válogatja össze a 60 perces verseny feladatait.
A matematikát kedvelő jelentkezők öt fős csapatokban érkeznek a verseny helyszínére, 
közülük egy tanuló sorsolás alapján kerül egy másik csapathoz ellenőrnek, javítónak, 
ettől lesz a verseny igazán „fair play”. A feladatok leírását a segítő diákok osztják ki a csa-
patoknak, minden feladatot külön lapon. Elhangzik az adott feladatra fordítható idő és 
a kapható pontszám is. A segítő, időfelelős tanulók a munka közben jelzik a megoldási 
határidő közeledtét, végét. Ezután a pontozók felírják a szerzett pontot a kapott össze-
sítő lapra, és a tanárnő ismerteti a helyes megoldást minden feladat után.
A verseny végén az összesítés végeztével eredményhirdetés, rövid értékelés, oklevelek, 
emléklapok, ajándékok átadása történik. A vetélkedő lebonyolításához és a versenyzők 
jutalmazásához szükséges forrást a Szolnok Városi Kollégium Diákszövetsége biztosítja.

2. „Plein air” festőverseny
A Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium tehetséges, képzőművészet iránt ér-
deklődő tanulói számára meghirdetett, a természetben, a festői Tisza-parton minden 
év őszén lebonyolított, immár hagyományos rendezvény, melyet a Magyar Festészet 
Napja alkalmából szervez elhivatott, rajz szakos kolléganőnk. Célja az önkifejezés, a 
kreativitás fejlesztése, lehetőség biztosítása a tehetség kibontakoztatására, a természet 
szépségének megszerettetése, a szabadban való festés élményének megélése. 

A nap természetes fényében, tetszőlegesen választható technikával (aquarell, vízfes-
ték, pasztellkréta) készülnek az alkotások, amelyhez a Diákszövetségünk támogatásával 
eszközöket is tudunk biztosítani. Az elkészült - épített és természeti környezet által ihle-
tett - műveket a Szolnoki Galériában a Művésztelep festőművészei és művésztanáraink 
értékelik, elismerő szavakkal ösztönözve további alkotásra a fiatalokat. A Diákszövetség 
és a Damjanich Múzeum is hozzájárul a fiatal alkotók díjazásához.

Az elkészült műveket a rendezvény után bekereteztetjük, és kollégiumi kiállításon be-
mutatjuk az érdeklődő tanulóknak, szülőknek, kollégáknak. A kiállítás megnyitó ünnep-
sége több, zenében, előadóművészetben tehetséges diákunknak ad bemutatkozási, 
szereplési lehetőséget.

Az intézményi honlapon az alkotás folyamatáról, az elkészült képekről készült fotókkal 
illusztrált beszámolóval népszerűsítjük ezen rendezvényünket is.
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3. Digitális újság szerkesztése
Az online oktatás idején a Tiszaparti tagintézményünkben egy számítástechnika szakos 
tanárunk irányításával, tanulói közreműködéssel a Google Suit intézményi felületén, a 
tagintézmény kurzusában elkészült és folyamatos szerkesztés alatt áll a Tiszaparti Hír-
mondó.

A tartalom és a design a tanulók igényeinek megfelelően alakul, és egyre bővülő pro-
fillal, informatív, szórakoztató hírforrásként szolgál a tagintézmény kollégistái és peda-
gógusai számára. Emellett tartalmaz a felhasználók által készített online rejtvényeket, já-
tékokat, kvízeket különböző témákban (irodalom, történelem, biológia, képzőművészet, 
sport stb.), melyekre nagy szükségük van a diákoknak kikapcsolódásként, ugyanakkor 
az általános műveltség bővítését is szolgálják szórakoztató formában. A „Konyhatündér” 
szakkör tagjai otthon is sütnek-főznek, mindezt megörökítik, és receptjeiket, az elkészült 
ételek fotóit közkinccsé teszik. Van „Terefere” rovat, amely szintén a közösségi élmények 
erősítését szolgálja, így az online térben is megélhető a kollégiumhoz, a társakhoz való 
kötődés érzése.

Profil:
Mivel az intézmény tanulói állománya folyamatosan változik, ezért tehetséggondozó te-
vékenységünket az adott tanévben tapasztalható tanulói adottságokkal, képességekkel, 
készségekkel és igényekkel összehangoltan végezzük. 

Amire/akikre büszkék vagyunk: 
• Azokra a címekre - Tehetséggondozó Szakkollégium, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, 

Ökoiskola, Boldogiskola, Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola, OH Bázisintézménye, 

• Azokra a jelentős versenyeredményekre – országos történelmi versenyek, képző-
művészeti pályázatok, sakkversenyek, idegen nyelvi versenyek, környezetvédelmi ver-
senyek, sportversenyek, amelyek az intézmény szakmai tevékenységét minősítik, 

Azokra a pedagógusainkra és tanítványainkra, akiknek mindez köszönhető.

Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel
A város tehetségpontjaival, szervezeteivel szoros együttműködést ápolunk a tehetség-
gondozás területén, egyebek közt az alábbiakkal:
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnoki Művésztelep, Verseghy Könyvtár, Ádám 
Jenő Zeneiskola, Széchenyi István Gimnázium, Varga Katalin Gimnázium, Damjanich Já-
nos Múzeum, Szolnoki Galéria, Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanács)

További fejlesztési lehetőségeink a tehetséggondozás terén:
Az intézmény 2019. szeptember elseje óta tehetséggondozó szakkollégiumként műkö-
dik, amely szakmai és módszertani lehetőségeink bővülését eredményezi. Szakvizsgá-
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zott tehetséggondozó mentortanárunk segíti a 2021/22-es tanévtől a szakkollégiumi 
munkacsoport működését. Folytatódik a Varga Katalin Gimnáziummal együttműködve 
az Arany János Tehetséggondozó Program, amely kb. 100 tanuló felsőoktatásban való 
továbbtanulását és a tehetséges tanulók fejlesztését célozza meg.
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Szolnok Városi Óvodák

A tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Szapáry u. 8.
 Elérhetőségek:  titkarsag@szolnokiovodak.t-online.hu
  06/20/277-9990
 Intézményvezető neve:  Ferenczné Teleky Éva igazgató

A Szolnok Városi Óvodák Tagintézményeiben a kezdetektől hangsúlyosan kezeltük az 
átlag feletti adottságokkal, képességekkel rendelkező gyermekek óvodai nevelését, 
ennek gyakorlata már több jogelőd intézményben is megvalósult. A jó gyakorlatokat 
figyelembe véve alkottuk meg „Gyermekvilág” Tehetséggondozó Programunkat, mely 
Dr. habil Gyarmathy Éva iránymutatása, szakmai támogatása alapján készült. A fo-
lyamat kialakítását segítette és támogatta, hogy intézményünk több sikeres pályázat-
ban vett részt. Tehetségsegítő rendszerünk működtetését a Nemzeti Tehetségsegítő 
Tanács a 2010/2011. nevelési évben Kiválóan Akkreditált Tehetségpont minősítéssel 
díjazta. Azóta intézményünk harmadik alkalommal, 2018.03.24-én nyerte el ezt a mi-
nősítést.

Tehetségpontunk célja, szerepe: tehetségígéret felkutatása, fejlesztése, esélyte-
remtés, szakmai együttműködési kapcsolatok kiépítése, működtetése, fejlesztése, 
eredményeink publikálása. Intézményünkben a tehetség ígéretek kibontakozásának 
segítése két szinten valósul meg: valamennyi tagintézményünkben saját óvodai cso-
portban, illetve komplex tehetséggondozó programba történő beválogatással, kiscso-
portos programban történő támogatással. A tehetség ígéretek olyan speciális irányú 
többletet kapnak felkészült szakemberek segítségével, amelyre kiemelkedő képessé-
geik és érdeklődésük miatt vágynak. A tehetségazonosítás, felismerés, megismerés 
egységesen kialakított eljárásrendnek megfelelően történik intézményünkben. 
Az adott nevelési évben minden 5-6-7 éves korú kisgyermeket több szempont, mód-
szer alapján azonosítunk, így minden óvodáskorú gyermek számára biztosítjuk az 
esélyegyenlőség feltételét, a kora gyermekkori tehetségmegsegítés területén. Ebben 
a folyamatban több mint 800 kisgyermek vesz részt. 

A tehetség ígéretek gondozását - gazdagítás, dúsítás, fejlesztés, lazítás tevékenység 
formájában, mind a 19 tagintézményünkben, óvodai csoportjainkban, 13 tagintézmé-
nyünkben pedig tehetséggondozó műhely formájában speciális 4 „modul” alprogram 
során valósítjuk meg. 

A „Paletta”, „Töprengő”, Örökmozgó”, „Hang-szín-játék” elnevezésű műhelyeinkben a 
Pedagógiai Programunkban leírtak alapján, a gyermekek érdeklődési irányultságának 
megfelelően 8 intelligencia terület beazonosításával fejlesztjük:
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Az egyéni- és társas képességeik kibontakoztatásával, 
• intelligenciájuknak megfelelő kihívás és probléma megoldó gondolkodásuk, kreati-
vitásuk fejlesztésével, 
• egyéni érdeklődésüknek megfelelő tevékenységekkel, 
• motivációs bázisuk aktivizálásával,
• gazdag tárgyi környezet biztosításával.
Szeretetteljes légkör megteremtésével komplex személyiségfejlesztés során olyan 
speciális többleteket kapnak a „tehetségígéreteink”, amelyre képességeik és érdeklő-
désük miatt vágynak, ahol a hozzájuk hasonló gyermekek között a gyermekközösség 
erősebb és motiváló hatású többlettudással, többlettapasztalattal rendelkeznek. A 
mindennapi munkánk során a tehetséggondozásba történő beemelésük élmény-gaz-
dag óvodai és óvodán kívüli témákat, tartalmakat, programokat kínál számukra. 
Jó gyakorlataink között szerepel a változatos, kihívást jelentő projektek megvalósítá-
sa, mely  a sokoldalú,  saját  élményű tapasztalatszerzésre épül. Gazdagító műhelye-
inkben évente 52 projekt feldolgozása valósul meg. 
Néhány projektünk: „Fedezzük fel együtt a világot!”; „Zenék meseszárnyán”; „Együtt, 
egymásért”; „Kis kutakodók”; „Polgár Judit Sakkpalota Óvodai Program”; „Varázsjáték”; 
„Titkok háza”; „Ritmusország”.
Meggyőződésünk, hogy a gyermekek tehetségének hatékony kibontakoztatása érdek-
ében akkor vagyunk eredményesek, ha a szülőkkel folyamatos, rendszeres, sokszínű 
kapcsolattartási formát működtetünk. (szülői értekezletek, családi napok, Tehetség 
Tea Ház ,Játszó délután )

További intézményi jó gyakorlataink között szerepel: egységes pedagógiai dokumen-
tációs rendszerünk kidolgozása, annak folyamatos fejlesztése: tehetség felismerés, 
azonosítás, beválogatás, nyomon követés, adatbázis kezelése, hatásvizsgálat, tanács-
adás, értékelés, mindezek intézményi szintű digitális nyilvántartásának működteté-
sével. 
Büszkék vagyunk intézményi tehetséggondozó gyakorlatunk részeként hagyomá-
nyainak és rendezvényeinek megvalósítására, mely a nemzeti keresztény kulturális 
értékek megismerését, megtartását, ápolását szolgálja, széleskörű együttműködő 
partnereink bevonásával. (Egészséghét, Advent, „Magyar vagyok, magyarnak szület-
tem”, Húsvét, Pünkösd). Hagyományteremtő céllal igényes kulturális programokat 
szervezünk és rendezünk a kora gyermekkori tehetségek felkutatása, tehetségsegítés, 
esélyteremtés megvalósítása, partneri kapcsolatok működtetése érdekében. Váro-
sunk közintézményeiben, a családok és társintézmények bevonásával rendezvénye-
inken az elmúlt időszakban közel 2000 fő vett részt: 

„Ovi Dobogó Seregszemle” tehetségnapok keretében 4 műveltségi területen – moz-
gás; verselés, mesélés; sakk; ének, zene, - ahol minden 5-6-7 éves korú kisgyermek 
számára részvételi lehetőséget biztosítunk.
„Gyermek rajz-és makett kiállítás ” kapcsán több mint 250 sík és térbeli alkotást tekint-
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het meg a közönség - művészeti, esztétikai élményt nyújtva gyermekeink munkáiból.
Hagyományteremtő célú „Jubileumi Gála Műsorunkkal” lehetőséget teremtünk csa-
ládjaink számára a szabadidő hasznos eltöltésére.
Adomány átadó ünnep Advent keretében a „Minden gyermek fontos” Családbarát 
Egyesület szervezésében, külső partnerek, családok bevonásával támogatjuk a kora 
gyermekkori tehetséges gyermekeinket.

Belső képzéseket, rendezvényeket szervezünk a folyamatos megújulás, szakmai 
fejlődés érdekében: szakmai tanácskozás, fórum, pályázat nyitó-és záró rendezvény. 
Szakmai műhelymunka , munkaközösség keretében támogatjuk , segítjük  fiatal óvo-
dapedagógus munkatársaink tehetséggondozó tevékenységét : belső továbbképzés 
és gyakorlati bemutató szervezésével ,belső hospitálási rendszer működtetésével,  
módszertani kiadvány kidolgozásával. 
Nevelőtestületünk 30 % - a rendelkezik tehetséggondozás területén képzéssel, vég-
zettséggel. 
Minden évben lehetőséget biztosítunk városi-, térségi-, országos rendezvényeken 
való részvétel támogatására, ezzel biztosítva a tehetséggondozás magasszintű meg-
valósítását, jó gyakorlatok közzétételét, megosztását, a partneri együttműködésünk 
hatékonyságát: Szolnok napja, Tehetségnap, Szolnoki Pedagógiai Szakmai Napok, 
konferencia, Nebraskai Tehetséglabirintus Rendezvény, Sakkpalota Országos Szak-
mai Konzultációs Nap, Világsakk fesztivál, EFOP. 3.1.1. képzések, előadások, Szakmai 
beszámoló, MATEHETSZ rendezvények. 

Együttműködő partnereink körét folyamatosan bővítjük a tehetséges gyermekek 
támogatása érdekében. Több mint 25 partnerrel működünk együtt a tehetséggondo-
zás területén, akik szakértők, szaktanácsadók, fejlesztő szakemberek, városunk általá-
nos- és középiskolái, közművelődési intézményei, művészeti csoportjai. 
Partneri kapcsolatot tartunk fenn térségi közoktatási intézményekkel a szakmai ta-
pasztalatszerzés, fejlődés érdekében. Tehetségpontokkal való együttműködésünk 
jegyében kapcsolatot tartunk az iskolákkal: az óvoda-iskola átmenetet támogatva a 
tehetségígéretek nyomon követésében érdekében. Óvodás gyermekeink évente 3 
alkalommal iskolai gazdagító tevékenységben vesznek részt mozgás, drámajáték és 
képzőművészeti területen.  Lehetőséget nyújtunk iskolák, óvodák pedagógusai szá-
mára, hogy bekapcsolódhatnak rendezvényeinkbe, konferenciáinkba, tehetségnapja-
inkba, megismerhetik tehetséggondozó gyakorlatunkat.  
Nemzetközi együttműködésünk jegyében 15 éve tartunk szakmai kapcsolatot „Nasa 
Radost” Iskoláskor Előtti Nevelési Intézménnyel (Szabadka). 

Továbbfejlesztési lehetőségeink, feladataink továbbra is tehetséggondozó prog-
ramunk folyamatos felülvizsgálata, módosítása, a Tehetségpont által kapott informá-
ciók beemelése gyakorlatunkba, egyéb jó gyakorlatok kidolgozása, pedagógusaink fo-
lyamatos képzése, utánpótlás nevelés, együttműködő partnereink körének bővítése. 
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Intézményünk pedagógusainak szakmai munkája, elkötelezettsége a tehetséggondo-
zás iránt továbbra is kiemelt feladat. Minden „tehetség ígéretet” örömmel támoga-
tunk, képviseljük azokat a pedagógiai értékeket, melyekkel sikeresen biztosítjuk min-
den gyermek és felnőtt örömteli részvételét, hiszen: 

„Nekünk minden gyermek fontos”
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Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Réz utca 1.
 Elérhetőségek:  bbzenesuli@gmail.com
  06/56/514-628 • 06/56/514-626
 Intézményvezető neve:  Abonyi Katalin

A Tehetségpont/intézmény tehetségfejlesztő tevékenysége:
A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola önálló művészeti iskolaként, 12 évfolya-
mon, zeneművészeti ágon látja el a gyermekek zenei oktatását, nevelését. 
A zeneiskolába 6-22 éves korú tanítványok járhatnak, egyaránt lehet növendékünk az óvo-
dás korú és a főiskolás/egyetemista korú fiatal is.
Az egyéni hangszeres oktatás nagy lehetőséget ad a tehetségek felismerésére, szűrésére. 
Az egyéni órákon különösen gyorsan megmutatkozik az egyéni haladási tempó, érdek-
lődés, befogadás, kiemelkedő hallás, ritmusérzék, logikai gondolkodás, kifejező készség 
éppúgy, mint a tanuló lelkének érzékenysége.
Ezt a tevékenységet jól támogatja a csoportos szolfézs óra, amelyen folyamatos a zenei 
írás-olvasás, a hallás, éneklés, ritmusérzék fejlesztése.
Nagyon korán – 2. évfolyamtól – lehetőségünk van kiemelni és „B” tagozaton foglalkozni 
azokkal a tanulókkal, akik haladása, érdeklődése a zenei tanulmányok iránt erőteljeseb-
ben mutatkozik meg. A „B” tagozat nagyobb időkeretet – heti 2x45 perc – több meghallga-
tást, szereplési lehetőséget biztosít a gyermekek számára.
A tehetséges tanítványok azok, akik nemcsak a féléves kötelező vizsgákon vesznek részt, 
hanem gyorsan, sikerélménnyel, motiválóan hat rájuk a szereplés vagy a versenyzés lehe-
tősége.

Intézményünk elkötelezett a versenyek szervezése irányába. Az alapfokú művészetokta-
tásban a versenyszervezés célja az adott hangszer pedagógiai eredményeinek bemutatá-
sa, a tehetség felismerése, a tehetséges tanuló számára rendszeres időközönként a ver-
seny lehetőségének biztosítása.
Intézményünk 1975 óta 3 évente ad otthont az Országos Friss Antal Gordonkaversenynek, 
melyen számos, ma már országos vagy nemzetközi szinten elismert gordonkaművész mu-
tatkozhatott be és kaphatott kezdő indítást zenei pályája irányába.

Ugyanilyen elkötelezettséggel szervezzük a „megyei” szintű versenyeket, melyek célja, hogy 
a lehető legtöbb bevonható tanulók számára az első versenyzési lehetőséget biztosítsa.
• Házigazdái vagyunk a 2 évente megrendezésre kerülő
• Kamarazene Verseny – Szolnoknak,
• az Ütőhangszeres Szóló-, és Duó Versenynek, 
• a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Rézfúvós Fesztiválnak.
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Kiemelt szerepet foglal tevékenységünkben a Szakmai Napok szervezése, melyen adott 
hangszeren ügyes, szorgalmas, tehetséges tanulók vehetnek részt. Kurzus jelleggel mu-
tathatják meg tudásukat, ahol magasabb szintről - általában zeneművészeti szakgimnázi-
umból vagy egyetemről - érkező művésztanártól kaphatnak további szakmai útmutatást.
Az elmúlt években zongora, fuvola, gitár, hegedű, gordonka, trombita, ütő hangszereken 
voltak szervezett szakmai napjaink.

A szakmai napok szervezésében és a tehetséggondozásban legnagyobb vállalt feladatunk 
a Nyári Vonós Mesterkurzus megszervezése, amely különleges, nyári, egyhetes, intenzív,  
tehetséggondozó szakmai tábor hegedűs és gordonkás tehetségek számára. A Nyári Vo-
nós Mesterkurzuson az egyéni órák mellett kamarazenei formációkban, vonószenekari 
munkában is részt vehetnek a gyermekek, amely különösen erős motivációt, lendületet ad 
további fejlődésüknek.

Jó gyakorlataink közé azokat a módszereket választottuk, amellyel pedagógusaink több 
év távlatában is sikeresebb, eredményesebb, hatékonyabb zenei oktatás, nevelést tudnak 
megvalósítani.
Ezek között a módszerek között tartjuk számon 
a zenei munkaképesség gondozása, Kovács módszer alkalmazását
ütőtanszakunk új útjait a multi-percussiontól az ütőhangszeres kamarazenéig
zenei szoftverek, digitális programok használatát intézményünkben, valamit
a szakmai napok és a versenyszervezések gyakorlatát.

Büszkék vagyunk a szereplésekben aktív tanulóinkra, versenyző növendékeinkre, az őket 
felkészítő pedagógusokra és zongorakísérőikre. Nagy örömünkre szolgál, hogy együttese-
inkben sok gyermek éli át az együtt zenélés örömét, amit pedagógusaink egyre gyakrab-
ban építenek bele saját tanszakjaik működésébe is.
Olyan hálás helyzetben lehetünk, mint zeneiskola, hogy együttműködésünk szervezetek-
kel sokrétű lehet. Együttműködésünk sikeres a város általános iskoláival, a megye zeneis-
koláival, zeneművészeti szakgimnáziumokkal és zeneművészeti egyetemekkel és a város 
kulturális együtteseivel, szervezeteivel is.
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Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje:  Akkreditált Kiváló Tehetségpont
A tehetségpont neve: Szolnoki Kőrösi Tehetségpont 

Intézményvezető: Gál Gábor
Művészeti iskola intézményegység-vezető: 

Kulinné Kupai Márta (tehetségpont-koordinátor)

Művészeti iskolánk komplex tehetségprogramjába való bekerülés szempontjai:
• átlag feletti intellektuális képességek
• érdeklődés és belső motiváció
• a tehetségprogram szempontjából fontos képességterületek fejlettsége – képi-tér-

beli, testi-mozgásos, zenei és társas intelligencia – a gardneri többszörös intelligen-
ciamodell alapján

• személyiségjellemzők, mint tehetségalkotó tényezők
A matematikai és a természettudományi tehetségazonosítást a MaTalent mate-
matikai tehetségmérés, a 4. és 8. évfolyamokon a TIMMS mérés és a természettudo-
mányi próbamérés segíti.

Tehetségfejlesztési lehetőségek, a tehetséggondozás területei
Iskolánkban a testi kinesztetikus területen a tehetséggondozás egyik kiemelt szín-
tere a komplex tehetséggondozói programot is kínáló művészeti iskolai képzés. 
Tanítványaink több mint egyharmada tanul alapfokú művészeti iskolánk balett és 
néptánc tanszakán. Ez az alapképzés továbbtanulási lehetőséget is ad, így volt tanítvá-
nyaink közül már többen előadóművészek, művésztanárok. Ezen a képességterületen 
a mindennapos testnevelés keretein belül folyik még kiemelkedő tehetséggondozás. 
Jelenleg 2-8. évfolyamon két-két osztályból szerveződnek képesség szerint differenci-
ált csoportok, melyekben alsó tagozaton is testnevelés szakos tanárok végzik a fejlesz-
tést. A Kőrösi DSE támogatásával a sportköri foglalkozásokon, a különböző sportági 
edzéseken, a diákolimpiákon és tömegsportversenyeken fejlődhetnek a mozgásban 
legtehetségesebb tanulóink. 
Nyelvi területen kiemelt az 1987 óta működő angol nyelvi képzésünk, mely minden 
évfolyamon emelt óraszámú csoportokban történik. 
Matematika-logika területen a 2-3. évfolyamokon a gyorsabban haladókat külön 
csoportokban, 5-8. évfolyamon nívócsoportban tanítjuk. Szorobán szakköreinkben 
évek óta kiemelkedő a tanítványok számolási és logikai képességének fejlesztése.
A tanórán kívüli tevékenységek hosszú sora bizonyítja, hogy iskolánk tanulói több 
olyan területen is kipróbálhatják magukat, amelyek nem feltétlenül kapcsolódnak 
tantárgyakhoz, pl. furulyaszakkör, kézműves alkotókör.  A német nyelvet szakköri 
szinten második idegen nyelvként is választhatják tanulóink. 
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Iskolai ünnepségeink kiemelkedő színvonalúak, melyeken az előadói képességeik-
ben – ének, vers, próza, dramatikus játék, tánc – tehetséges gyerekek elismerést kap-
nak társaiktól, tanáraiktól, szüleiktől. Gyakori, hogy a nagy rendezvényeken tanulóink 
konferálnak, mondanak köszöntő szöveget. Tantestületi kórusunk is jó példával szol-
gál az iskolaközösségnek.  
Iskolánk épületének nagy terei alkalmasak a gyerekek rajzainak, alkotásainak kiállítá-
sára. A jeles napokhoz, ünnepekhez, évfordulókhoz, projektekhez kapcsolódó alko-
tásokból készült kiállítások, dekorációk izgalmasak, a vizuálisan legtehetségesebb 
tanulóink, tanárain kreativitását igazolják. 
Iskolánk helyet és diákokat ad a drámajáték képzéssel foglalkozó Teátrum Alapfokú 
Művészeti Iskola csoportjainak is. 
Iskolánk hagyományaihoz tartozik a „Mátyás tudósai” megyei tehetséggondozó ver-
seny – vers- és prózamondás, kis nyelvész, angol nyelv, matematika és vizuális kultúra 
területen – és a „Kőrösi kupa” városi sportverseny megrendezése.
Az elmúlt években bekapcsolódtunk a MaTalent matematikai tehetségmérésbe, a 4. 
és 8. évfolyammal a TIMMS mérésbe és a természettudományi próbamérésbe.
Táboraink, külföldi útjaink, erdei iskoláink tovább színesítik kínálatunkat, a gyerekek 
az idegen nyelv gyakorlása mellett más népek kultúrájába is betekintenek. 
A legkiemelkedőbb tanulók eredménye, fényképe kikerül az „Akikre büszkék vagyunk” 
tablóra. Az év végi iskolagyűlésen elismerjük, a tanévzáró ünnepségen jutalmazzuk 
őket. A legkiválóbbakat 8. osztály végén a Kőrösi-plakettel tüntetjük ki. 

Tehetséggondozás az intézményben
A bármely területen kiemelkedő képességű gyermekek megkapják iskolánkban azt 
a lehetőséget, hogy saját adottságaikhoz, képességeikhez mérten megfelelően tud-
jon fejlődni személyiségük. Feladatunk az egyes tanulókban rejlő többletértékek, az 
átlagnál jobb képességek megismerése és fejlesztése, a tehetségkutatás, a tehetség 
időbeni felismerése, azonosítása, versenyeredményeink fokozatos gyarapítása. Meg-
felelő szintű fejlesztő feladatok, tevékenységek elvégzése, ellenőrzése, a sikeres telje-
sítmény eléréséhez megmérettetési lehetőségek biztosítása. 
A tehetségfejlesztés alapvető lehetőségei a néptáncos komplex tehetséggondozó 
programban, a tantárgyakhoz kötődő nívócsoportos és emelt óraszámú oktatásban 
és a tehetséggondozó foglalkozásokban találhatók meg: 1-8. osztályban angol nyelv 
tanítása csoportbontásban, a testnevelés oktatását 2-8. osztályban, a matematika ok-
tatását 2-3. évfolyamon csoportbontásban, 5-8. osztályban nívócsoportban valósítjuk 
meg. A csoportképzés alapja: a tanulók belső motivációja, tanítói, tanári megfigyelés, 
pedagógiai mérések.
A művészeti iskolában a balett és néptánc tanszakon a tanórák mellett a tehetséggon-
dozó foglalkozásokon, pályázati programok keretében a tanulók mozgásművészeté-
nek országos eredményekkel igazolt, magas színvonalú fejlesztése történik. 
Tehetséggondozó programokon, versenyeken megmutathatják tanulóink tudásukat: 
matematika, szorobán, rajz, táncművészet, népdaléneklés, sport területén. Termé-
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szettudományos versenyekkel bekapcsolódtunk négy város – Balatonfüred, Debre-
cen, Kecskemét, Szolnok – közös tehetségprogramjába. Megyei tehetséggondozó ver-
senyünk: a Mátyás Tudósai a Kőrösiben, amelyen matematika, vers- és prózamondás, 
kis nyelvész, rajz és vizuális kultúra, valamint idegen nyelvi területen jeleskedhetnek 
tanulóink. Témahét, tehetségnap, projekthét szintén bizonyítási lehetőséget nyújt 
erre.A Nemzeti Tehetségprogram művészeti, a MATEHETSZ csoportos tehetséggon-
dozást segítő pályázatai az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét 
segítő pályázatok, a TIT a Természettudományos élménypedagógiai programkínálat 
és természettudományos élményközpontok fejlesztése, valamint az Erzsébet prog-
ram táborai keretében további lehetőségeink adódtak a tanulók lehetőségekhez jut-
tatása és képességeik fejlesztése területén.
A tehetséggondozásban a pedagógus személyiségének meghatározó szerepe van. 
Olyan testületben, ahol odafigyelünk arra, hogy a pedagógus az erősségeit fel tudja 
mutatni a munkájában, a tehetséges gyerekek is nagyobb valószínűséggel ki tudnak 
teljesedni. A humánerőforrás fejlesztése ezért folyamatosan kiemelt feladatunknak 
tekintjük.
A tehetségpont együttműködései
A Tehetségpont tervezett hatóköre: Szolnok város, Szolnok testvérvárosai, a Szolno-
ki Tanke-rület, Jász-Nagykun-Szolnok megye, illetve testi-kinesztetikus területen az 
Észak-Alföldi Régió.
Iskolánk – négy iskola jogutód intézményeként is – több évtizedes tehetséggondozó- 
és fejlesztő tevékenységét programjai révén városi, megyei szintű, művészeti iskolán-
kat régiós, illetve országos szintű együttműködés jellemzi.
A Szolnok városi és a szolnoki tankerületi együttműködés a tankerület köznevelési, 
a város egyéb oktatási, köz- és kultúraközvetítő, valamint szociális intézményeivel, a 
szakmai szolgáltatókkal, a szakszolgálatokkal, a civil szervezetekkel szinte napi rend-
szerességgel jellemző, közös projektek, versenyek, nyílt foglalkozások, szakmai meg-
beszélések formájában. Új színfolt a több éve tartó, négy város között működő te-
hetséggondozó programsorozat, melynek keretén belül Szolnok város Debrecennel, 
Kecskeméttel és Balatonfüreddel kötött együttműködési megállapodás alapján bizto-
sít teret a természettudományok területén tehetséges tanulóink megmérettetésére/
fejlődésére.
A megyei együttműködést sport- és kulturális tehetséggondozó rendezvényeken, ver-
senyeken való részvétel jellemzi leginkább. 
A régiós együttműködés néptánc tanszakunk különlegessége, ugyanis a néptáncos 
versenyek leginkább régiós elődöntőkkel kezdődnek, amit minden évben a régió más-
más intézménye szervez meg. Szakmai tapasztalatcserék is e körben gyakoriak, de 
versenyeztetésben évi egy-két alkalommal jellemző az országos szintű együttműkö-
dés is. Az utóbbi években egyre sikeresebb táncművészetben tehetséges tanulóink 
művészeti szakközépiskolában való továbbtanulása. A lehetőségek régión belül, illet-
ve a szomszédos Dél-Alföldi Régióban biztosítottak.
A táncos tehetséggondozásban az Örökség Népművészeti Egyesülettel, az elmúlt 
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években a néptáncos komplex tehetséggondozó programunk kapcsán a Nyíregyházi 
Táncművészeti Szakgimnáziummal, a Magyar Táncművészeti Egyetemmel, a TIT-tel 
alakult ki szoros kapcsolat.
Városunkban több tehetségpont működik. Egymás rendezvényein rendszeresen és 
kölcsönösen részt veszünk. A Fiumei Tehetségponttal – a Kulturális cserebere program 
keretében – évente táncos és bábelőadásokat cserélünk. Tehetségnapi programja-
inkra, nyílt napjainkra, szakmai tapasztalatcseréinkre a tankerület intézményei és a 
Szolnok Városi Óvodák mellett más intézmények érdeklődő szakembereit és a szülő-
ket is várjuk.
A városi szintű rendezvények állandó résztvevőiként szoros együttműködés jellemzi 
a város Tehetségpontként működő alapfokú művészeti iskoláit. Corvinka Néptánc-
együttesünk a szolnoki Tisza Táncegyüttes utánpótlás-csoportjaként is működik, így 
velük szoros szakmai kapcsolatot ápolunk.
Tehetséggondozó jó gyakorlatok
Művészeti iskolánk néptáncos komplex tehetséggondozó programjai, nyertes NTP-
s pályázatok célja a különböző tájegységek népművészeti örökségének megismerte-
tése, képesség-, személyiség- és közösségfejlesztés:
• Bólya-Nánási Alexandra -Bólya Dávid - Kulinné Kupai Márta – Nánásiné Dr. Horváth 

Edit: Karcolatok a Nyírség szívéből (2017)
• Bólya-Nánási Alexandra -Bólya Dávid – Farda-Markóth Franciska - Kulinné Kupai 

Márta – Nánásiné Dr. Horváth Edit: Kortársba fonva (2018)
• Bólya-Nánási Alexandra -Bólya Dávid - Kulinné Kupai Márta – Nánásiné Dr. Horváth  

Edit: Zsurnaliszták a Szilágyságban (2020)

Akikre büszkék vagyunk
Iskolánk több iskola (Konstantin, Mátyás, Kölcsey) jogutódjaként működik. Mint ilyen 
intézmény, a büszkeségeit ezekből az intézményekből is meríti. Az elmúlt évtizedek-
ben nagyon sok tehetséges diák került ki iskolánkból, akikre méltán lehetünk büszkék. 
Terjedelmi korlátok miatt most csak azok nevét említjük, akik országosan/nemzetkö-
zileg is ismertek lettek, és továbbviszik azt a szellemiséget, amit egykori tanáraiktól 
kaptak.

Bartha Ágnes színész 
Bordács Balázs: ifjúsági kajak-kenu világbajnokság 1. és 6. helyezés
Dr. Herczeg Géza matematikus, amerikai ösztöndíjas kutató 
Drávucz Rita olimpiai 4. helyezett, világ- és Európa-bajnok bajnok vízilabdázó Euró-
pa-bajnok és csapatban Világ-kupa győztes
Ecseki Ágota a Magyar Állami Operaház címzetes magántáncosa
Lenner Ádám tájgazdálkodási mérnök, ajánlására lett hungarikum a Tiszavirág, a ti-
szavirágzás. 
Marsi Anikó újságíró, televíziós műsorvezető
Nagy Márton közgazdász, miniszterelnöki megbízott
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Ötkölök (Horváth Róbert, Nagy Zoltán, Simon Gyula, Szabó Lajos, Varga Péter) Ki mit 
tud? győztes néptáncosok
Seprenyi László színész
Simon Béla: világ- és Európa-bajnok magyar evezős (Juhász Adriánnal kormányos 
nélküli kettesben)
Rusvai Máté-Bontovics Letícia: A felszállott a páva néptáncos tehetségkutató ver-
seny különdíjasai
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SZOLNOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki Technikum  

és Szakképző Iskola

 Címe:  5000 Szolnok, Bán utca 9. 
 Elérhetőségek:  06/56/341-710
  www.szolmusz.hu/baross
  baross@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Szabó Andrásné

Az egyéni különbségek figyelembevételé-
nek fontos területe a tehetséggondozás, 
amelynek feladata, hogy felismerje a ki-
emelkedő szakmai, közismereti, művész, 
vagy sport teljesítményre képes tanulókat; 
segítse őket, hogy képességeiknek meg-
felelő szintű eredményeket érjenek el. E 
tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán 
kívüli területekre egyaránt, és a legszoro-
sabb együttműködést igényli a családdal 
és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó 
intézményekkel és szakemberekkel. A gya-
korlati oktatásban különleges tehetséget 

felmutató tanulók fejlesztése a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezetek-
kel való együttműködés keretében folyik. A tehetséggondozás módszereiben célirányos 
tanulásszervezési eljárásokat alkalmazunk, ösztönözzük az oktatók szakirányú továbbkép-
zéseit (tanulásmódszertan, tehetségdiagnosztika).
A műszaki profilból adódóan a legnagyobb hangsúly a szakmai tehetséggondozásra, en-
nek eredményeképp pedig a szakmai tanulmányi versenyekre helyeződik. A diákok te-
hetséggondozó foglalkozásokon, a tanórákon kapott plusz feladatok segítségével, illetve 
egyéni felkészítések keretében szerezhetik meg a versenyeken való eredményes teljesítés-
hez szükséges tudásanyagot. Ehhez elengedhetetlen az elkötelezett oktatók munkája és a 
tanulók eltökélt részvétele. A tárgyi feltételeink is kiemelkedők, hiszen korszerű, modern 
tanműhellyel rendelkezünk.
 Az iskolánkban zajló zenei tehetséggondozás a művészetpedagógia általános irányelveit 
követi melynek célja, hogy segítse a teljes, harmonikus személyiség kialakítását. A Baross 
zenész diákjai, a heti rendszeres találkozó mellett számtalan alkalommal spontán zenélés-
re is összegyűlnek. A tehetséggondozó foglalkozás zenei anyagait a résztvevők STUDIO605 
néven gyűjtik össze egy youtube-csatornán.
A sport területén is folyamatos tehetséggondozás zajlik. Iskolánk erőemelői szinte minden 
évben kiemelkedően szerepelnek a diákolimpia országos döntőjében.
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Okunk van büszkének lenni mindazokra, akik oktatóként vagy tanulóként részt vállalnak 
az iskolánkban zajló tehetséggondozó tevékenységben, hiszen nem feltétlenül a megmé-
rettetés, a versenyeken elért eredmény a cél, hanem maga a tevékenykedés és a fejlődés. 
A jó eredmény pedig ráadásként megkoronázhatja ezeket.

Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola 
és Kollégium

 Címe:  5435 Martfű, Gesztenye sor 15.
 Elérhetőségek:  06/56/450-005
  www.szolmusz.hu/dami
  damjanich@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Molnár Aranka

Iskolánk hitvallása, hogy minden gyermek, 
minden diák tehetséges valamiben, ehhez 
igyekszünk sokoldalúan hozzájárulni a te-
hetség felfedezésében és támogatásában, 
fejlesztésében is. Mivel intézményünk a 
szakképzés területén tevékenykedik, leg-
inkább a szakmai sikerességet, tehetséget 
tartjuk szem előtt. Az iskolai tanulmányok 
ideje alatt maximálisan ösztönözzük tanít-
ványainkat a szakmájuk profi szintű elsa-
játítására, lehetőséget biztosítunk a ver-
senyzésre. Oktatóink szakmai tudásukat, 

kreativitásukat is felhasználják, befektetik a versenyfelkészítésekbe. Kiemelt helyet foglal el a 
tehetséggondozásunkban a szakma kiváló tanulója – „Szakma Sztár” versenyre való felkészí-
tés két általunk oktatott szakmában: az eladó és a bőrdíszműves képzésben is. Tanítványa-
inkat jól szervezett oktatói csoportok készítik fel a versenyekre. Nagyon büszkék vagyunk rá, 
hogy az utóbbi 8 évben ötször képviselték iskolánkat tanulóink a „Szakma Sztár” döntőjében 
mind eladó szakmában, mind bőrdíszműves területen. Büszkék vagyunk rájuk és felkészítő-
ikre is.
Iskolánk másik fontos tehetséggondozó szakterülete a kollégium, a kollégiumi nevelés. Ezen 
a szakterületen az egyéniség kibontakoztatásában vállalunk nagy szerepet. Olyan harmoni-
kus, szép, családias környezetet alakítunk ki, ahol a kollégista diákok otthon érezhetik magu-
kat, a nevelőik támogatják őket a tanulásukban, aktívszabadidő-eltöltésben, tartalmas hobbi 
megvalósításában. Felkarolják a tehetséget a kézművesség, a művészet és a sport területén 
is. Folyamatosan lehetőséget biztosítunk a városi intézmények rendezvényeinek látogatásá-
hoz. Nagyon fontos egyéniséget megerősítő közösségi élet színtere a szociális kollégiumunk, 
ahol a hátrányos helyzetű diákjainkat is igyekszünk helyzetbe hozni, megsegíteni, szakmai 
vizsgához, érettségihez juttatni és segíteni a munkaerő piacon való elhelyezkedésüket.
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Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum

 Címe:  5000 Szolnok Baross utca 37.
 Elérhetőségek:  06/56/425-844
  www.szolmusz.hu/jendrassik
  jendrassik@szolmusz.hu 
 Intézményvezető, igazgató neve:  Pesti László

Iskolánkban immár több éves hagyomány a hozzánk érkező kilencedikesek beszoktatása 
és bemeneti mérése matematika, magyar nyelv és idegen nyelv tantárgyakból, kompeten-
ciáik felmérése, ezáltal a tehetségek felismerése, beazonosítása. A tehetséges tanulóinkkal 
már kilencedik évfolyamtól kezdve foglalkozunk, 4 fő területre összpontosítva. 
Tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk matematika, fizika és ágazati tantárgyakból, 
ahol a diákok matematikai és műszaki kompetenciáit fejlesztjük. Működik iskolánkban 
egy innovációs szakkör, mely a szakma iránt elkötelezett diákok számára nyújt lehetősé-
get, tehetségük kibontakoztatására. Rendszeres a versenyekre és a nyelvvizsgákra való 
felkészítés. Nevezünk megyei versenyekre, OKTV-re, ÁSZÉV-re, OSZTV-re. Továbbá tész-
tahídépítő versenyre, műszaki rajzversenyre, LEGO robotprogramozó versenyre készítjük 
fel tanulóinkat. Szívesen vesznek részt tanulóink a társintézményeink által meghirdetett 
tanulmányi versenyeken. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink minél nagyobb 
számban tehessék le nyelvvizsgájukat a nálunk töltött tanulmányaik alatt.
Jó gyakorlatunk, a Tanulói mentorálás, amely lehetőséget ad arra, hogy oktató és diák kö-
zelebb kerülve egymáshoz, fejlődjön a tanuló személyisége és kiteljesedhessen tehetsége. 
A mentor támogatja, terelgeti, útmutatást ad mentoráltjának, tutorként irányítja és fejlesz-
ti. E mellett a diákok egymás között is végeznek ilyen tevékenységet, a tanulmányaikban 
élen járó diákok mentorálják a kevésbé jól teljesítőket.
Színjátszókör működik iskolánkban már több mint 10 éve. Egy műszaki iskolában felbe-
csülhetetlen kincs a tanulók ilyen irányú fejlesztése. A kommunikációjuk, a társas kapcso-
lataik, a közösségi toleranciájuk fejlődése hozzásegíti őket kitűzött céljaik eléréséhez.
Büszkék vagyunk volt diákjainkra, akár a gépészetet, akár a színművészetet választották 
hivatásuknak.
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Szolnoki SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 

 Címe:  5000 Szolnok, Károly Róbert utca 2.
 Elérhetőségek:  06/56/800-130
  www.szolnokikero.hu
  kereskedelmi@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Földváriné Sugár Ildikó

A tehetségek szűrése szaktanári kompetencia, tanórai keretek között történik. Az év 
eleji mérések, tanulói prezentációk, kiselőadások, a témahetek, projektek szervezése 
szintén jó alkalom a tehetségek felismerésére.
A tehetséggondozási foglalkozások tanórán kívül heti rendszerességgel vagy – egy-
egy konkrét versenyfelkészítésre – alkalmanként történnek. A rendszeres tehetség-
gondozás-foglalkozásokon kívül úgy véljük, hogy minden órán szükséges a tanulók 
motiválása. Mindennek az alapja a jó tanár-diák kapcsolat, és fontos motiváló erő az 
előző évek sikereinek bemutatása is.
Iskolánk kiemelkedő eredményeket ért el a szakmai versenyeken, a humán- és a 
sporttal kapcsolatos területeken egyaránt (ÁSZÉV, Szakma Sztár, Cégre fel!, IIlésy 
Gasztro-kupa, Tatai Farsang Kupa, Pelikán Kupa, Bankcode, Implom József Középisko-
lai Helyesírási Verseny, OSZKTV-humán kategória, Író-Deák Vers- és novellaíró pályá-
zat, Ókori vizeken pályázat, Leány labdarúgás, stb.).
A felkészítésben – szem előtt tartva a tanuló személyiségét, a verseny jellegét – az 
egyéni felkészítés mellett a páros és kiscsoportos felkészítést is alkalmazzuk. Össze-
gyűjtjük a tanulók erősségeit, amelyekkel sokszor ők sincsenek tisztában. Ezek után a 
jó tulajdonságok felszínre hozása, erősítése a feladat, külön kiemelve az önbizalom, 
érzelmi intelligencia fejlesztését. Egy-egy versenyre való felkészüléskor, az összeszo-
kott oktatói közösségek mellett, teret adunk az új kollégáknak is, átadjuk a bevált mód-
szertant és befogadjuk az új ötleteket.  A korábbi versenyfeladatok, típusfeladatok 
gyakoroltatása, tehetségérzékenyítés, egyéni vagy páros prezentációk, projektmun-
kák, divergens gondolkodásfejlesztés mind-mind megtalálhatók az eszköztárunkban. 
A páros felkészítés erősíti a tanulók motivációját, szakmai fejlődését.
Erősségeink: szakmai versenyek (kereskedelem, postaforgalom, vendéglátás, pénz-
ügy), magyar nyelv és irodalom, történelem, sportversenyek, melyeken az alábbi 
eredményeket sikerült elérni a mostani tanévben:  
• Cégre fel! –országos vállalkozói esettanulmány verseny: 13. A postai üzleti ügyin-

tézők, országos I. helyezés (Biriszló Kíra, Talált Lili Anna, Tóvizi Zsanett), felkészítő: 
Ignácz Róbert

• ÁSZÉV verseny: Postaforgalmi ismeretek tantárgy, 12. AC, az I. forduló, I. Hegedűs 
Nikoletta, II. Kapai Dávid, III. Patkós Panna, felkészítők: Deák Attila, Kovács Zsuzsan-
na

• Ezen kívül részt vettünk a BankCode versenyen, az Író-Deák vers- és novellaíró pá-
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lyázaton, OSZKTV  humán kategóriában, az Implom József Középiskolai Tanul-
mányi Versenyen. Mindegyik területen több fordulóban is szerepeltek a diákjaink.

Az SZKTV, OSZTV versenyek lebonyolításában a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarával, a felkészítésben a gyakorlati munkahelyekkel van jó kapcsola-
tunk. A Centrum hasonló profilú iskolái és oktatói közötti jó kapcsolat is kiemelendő. A 
humán kategóriákban a könyvtárak, múzeumok, kulturális intézmények, művelődési 
központok – megyén belül és azon kívül is – igény szerint elérhetőek számunkra.
A tehetséggondozásban a duális képzésben rejlő lehetőségeket kívánjuk jobban kiak-
názni a gyakorlati munkahelyek nagyobb fokú bevonásával. Kiemelt terület a szakmai 
kapcsolatok további építése, pl. a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetséggel és a 
Schnitta egyesülettel. Fontos lenne a külföldi és belföldi tanulmányi utak szervezése. 
A tehetségek felkutatása szempontjából lényeges elem lehetne a differenciált cso-
portbontás (nívócsoportok) kialakítása, a tehetségmentorálás, az iskolai testvérkap-
csolatok felelevenítése, tehetségműhelyek, táborok szervezése. Fejlesztendő terület a 
tehetségazonosító és -szűrő diagnosztikai rendszer működtetése.

Szolnoki SZC Klapka György Technikum 
és Szakképző Iskola

 Címe:  5100 Jászberény, Hatvani út 2.
 Elérhetőségek:  06/20/394-93-49
  www.szolmusz.hu/klapka
  klapka@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Tamás Zoltán

Tapasztaljuk, hogy a hozzánk érkező diákok nagyon komoly tudásbeli és motivációs 
különbséggel érkeznek. Ugyanakkor a szakmai képzésnek is fontos feladata a tehet-
ségek felismerése és fejlesztése. Célunk a magas színvonalú, hatékony csoportmunka 
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szervezése, annak érdekében, hogy a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifeje-
zőkészség tág határait felmérve, a hátrányos helyzetű, tanulásban lemaradt tanulók 
esélyegyenlőségét és fejlesztését meg lehessen valósítani.
Iskolánkban, ahol a tehetség nem a beiskolázás feltétele, mégis megvannak az eszkö-
zök, az akarat, és a szakértelem ahhoz, hogy a tehetségeket azonosítsuk és segítsük – 
egyéni bánásmóddal, órarend- és csoportbontással, szakkörökkel, valamint speciális 
pedagógiai technikákkal.
Az oktatók igyekeznek differenciálni a tanítási órákon, így nemcsak a lemaradó ta-
nulók tudnak felzárkózni, hanem a jobb képességű diákoknak is lehetőségük van a 
bővebb információszerzésre. Szakkörökben való részvételre van lehetőség a diákok 
érdeklődése szerint. Tehetséges tanulóinkat versenyekre készítjük fel, legyen az sport 
vagy szakmai, szaktárgyi megmérettetés. Az ő példájuk és sikereik megerősítést ad-
hatnak a többi diák számára is, s egyben erősítik a szakképzés, az iskola pozitív meg-
ítélését.  A tehetséggondozás komplex feladat, akkor lehet valóban fejlesztő hatású, 
ha igényli a logikai következtetést, ismeretek rendszerezését és alkalmazását, a kre-
ativitást és fejleszti a társas készségeket. A szakirodalom szerint a tehetséggondozás 
három típusát – a gazdagítás, a kiválogatás, illetve a gyorsítás – különböztetjük meg, 
amit alkalmazunk az iskolai munka során. A gazdagítás célja a képességek kötelező 
tananyagon túli fejlesztése, a tananyag a tanulóink érdeklődéséhez igazítása, kritikus 
gondolkodás fejlesztése. A tehetséggondozás lehetősége a kiválogatás, ahol a tehet-
séges tanulóink lehetőséget kapnak a továbbhaladásra. A tehetséggondozás harma-
dik formája a gyorsítás. A tehetséges diákjaink gyorsabban fejlődnek, ezért szükséges 
a számukra megfelelő haladási ütem biztosítása, akár tanórán belüli differenciálással, 
akár tanórán kívüli foglalkozások biztosításával.
Az elmúlt évek során számos versenyen értek el számottevő eredményeket diákja-
ink, köszönhetően az oktatókkal együtt közös munkának. Minden tanulót és diákot 
köszönet illet, büszkék vagyunk teljesítményükre, a teljesség igénye nélkül néhány 
eredmény az elmúlt három tanévből:
• A Gulág Emlékbizottság és az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Az elfeledett 

GUPVI táborok világa” elnevezésű internetes történelmi vetélkedőt indított, ahol 
tanulóink országos 3. helyezést értek el. 
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• Kisújszálláson az Illésy Gasztro Kupa, mely országos rendezvénnyé nőtte ki ma-
gát, közel kétszázan neveztek a kupára, melyen a szakácsok melegkonyhai főzését, 
a pincérek díszterítését, az eladók díszcsomagolását és a cukrászok tortadíszítését 
értékelték. 11 tanulónk arany, ezüst és bronzminősítést nyertek a rangos verseny 
során. Átadtuk a Vándor Kupát, amit iskolánk, mint az elmúlt tanév legeredménye-
sebb csapata hozhatott el és őrizhetett egy éven át. 

• A Schnitta Sámuel Gasztro Emlékverseny szolnoki elődöntőjén tanulóink I. helye-
zést értek el, így az országos döntőben kivívták a jogot a részvételre, ahol a rangos 
mezőnyben a 4. helyen végeztek.

• Pelikán Kupa Szolnokon, melyen a tanulóink pincér kategóriában arany minősítést 
szereztek, a cukrász tanulónk munkáját ezüstminősítéssel díjazta a zsűri a népes 
mezőnyben.

Intézményünk nagyon sok változáson ment keresztül az alapítása óta eltelt évek alatt, 
de a legfontosabb dolog nem változott: mindig is azt tartottuk és tartjuk a legfonto-
sabbnak, hogy a hozzánk járó diákok minden segítséget megkapjanak, s szeretnénk 
az itt tanuló „klapkás” diákoknak olyan tudást közvetíteni, amelyre a későbbiekben 
is biztosan támaszkodhatnak, melyet alkalmazva társadalmunk hasznos és értékes 
tagjaivá válnak. Ezt tükrözi mottónk is, melyet Dr. Czeizel Endre így fogalmazott meg: 
„Emberi érték a tehetség, ami majdnem mindenkiben megtalálható, csak soká-
ig kell faragni a követ, hogy végül megcsillanjon a drágakő.”

Szolnoki SZC Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

 Címe:  5000 Szolnok, Áchim András utca 12-14.
 Elérhetőségek:  06/20/588-14-47
  www.szolmusz.hu/kreativ
  kreativ@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Simon Gyula

Több mint harminc éves működésre visszatekintő, szakmai oktatást végző iskolánk 
kiemelten kezeli a tehetséggondozás területét. A hozzánk érkező tanulók sokszínű 
iskolai és családi háttere kívánatossá teszi, hogy oktatótestületünket jellemezze a nyi-
tottság és az egymás munkája iránti kíváncsiság. E közös tevékenység eredménye az, 
hogy fel tudjuk ismerni és támogatni tudjuk tehetséges diákjainkat. 
A támogatást több területen is megvalósítjuk. A tehetséggondozásra plusz órákat biz-
tosítunk az iskolai órakeretből. A belső mérések kiértékelése eredményeiből képet ka-
punk a tantárgyi tehetségekről. A közismeretei tantárgyak házi versenyei támpontot 
adnak a tehetségek felfedezéséhez és támogatásához (pl. versmondó verseny, fordító 
verseny stb.). 
Szakképző intézmény lévén rendszeresen részt veszünk és mi magunk is szervezünk 
szakmai versenyeket, ahol a szakmájukért lelkesedő tanulók megmutathatják tehet-
ségüket. Ezek a diákok végzős korukban, szaktanári felkészítést követően, országos 
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szakmai versenyeken vehetnek részt. Eddigi szereplésükre büszkék vagyunk, hiszen 
évről évre több olyan tanulónk van, akik versenyeredményeik alapján szakmai bizo-
nyítványt kapnak.
A jövő nemzedékére gondolva a megyei általános iskolások és középiskolások számá-
ra divatrajzpályázatot hirdetünk. A legjobban sikerült rajzokat kiállítjuk, a modelleket 
megvalósítjuk és bemutatjuk. A sikeresen szereplő tanulók így reflektorfénybe kerül-
nek tanáraik és az iskolai közösségük előtt.
Sport területen is aktívan támogatjuk azokat a tanulókat, akik kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtanak valamilyen sportágban. Támogatjuk fejlődésüket az egyesületekhez 
való csatlakozásukban, versenyzésükben. Iskolánk, Szolnokon és talán a megyében 
is egyedülállóan kiépített mászófallal rendelkezik.  Évente országos amatőr falmászó 
versenyt rendezünk, ahol nem csak a középiskolai, hanem az általános iskolai kor-
osztály is megmutathatja tehetségét a falmászásban. A felkészüléshez a RISZI DSE 
Falmászó Szakosztálya nyújt segítséget.
Iskolánk képzési palettájának megújítása a figyelmünket a szakmai kreativitásban ki-
emelkedőt nyújtó tanulók felé fordul. A jövőben szakkörökkel, tehetséggondozó fog-
lalkozásokkal, pályázatokon való részvétellel, versenyekre való felkészítéssel fogjuk 
támogatni a tehetségek kibontakoztatását.

Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum

A Tehetségpont minősítési szintje:  Akkreditált Kiváló Tehetségpont
Tehetségpont neve: Szolnoki Műszaki Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.
 Elérhetőségek:  06/56/424-955
  www.palfy-vizugyi.hu
  palfy-vizugyi@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Szymczak Judit

Az intézmény tehetséggondozó munkája elsősorban a műszaki és természettudomá-
nyokhoz kapcsolódik, de nem felejtkezünk el személyiségfejlesztésről, az emberneve-
lésről sem.
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Több tehetséggondozó körünk működik informatika, elektronika, természettudomá-
nyos területen. A tanulók elmélyülnek új technológiák felfedezésében, programozás-
ban, robotikában, a fizika, kémia biológia kísérleti és mérési világában, a környezetvé-
delem kérdéseiben. Környezetvédelmi diákkörünk közel 20 éve működik.
Tehetséges tanulóink bemutatókat tartanak, kísérleteket végeznek beiskolázási ren-
dezvényeinken, a Szakmák Éjszakáján. Több tehetséges tanuló „szárnya alá veszi” osz-
tálytársait és mintegy mentorként segíti annak tanulását. Ennek a tevékenységnek az 
elindítását önmaguk a tanulók kezdeményezték.
Matematika, kémia és robotika területén az érdeklődő általános iskolás tanulók szá-
mára is indítunk érdeklődési kört, melyekben a pedagógusok mellett a tehetséges 
tanulóink fontos szerepet kapnak.
Műszaki iskolaként különösen büszkék vagyunk arra, hogy irodalmi színpadunk is 
van, ahol a nyelv és irodalom iránt érdeklődő diákjaink találnak elfoglaltságot. Évente 
sikeresen szerepelnek a Szolnoki Szigligeti Színház által szervezett Ádámok és Évák 
rendezvényen.
Legújabb tehetséggondozó körük az énekkar. 
Tehetséges tanulóink rendre eredményesen mérettetik meg magukat országos és 
megyei versenyeken.
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Szolnoki SZC Petőfi Sándor Építészeti 
és Faipari Technikum és Szakképző Iskola

 Címe:  5000 Szolnok, Petőfi utca 1.
 Elérhetőségek:  06/56/420-203 
  www.szolmusz.hu/petofi 
  petofi@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Sós Tünde

Iskolánk hosszú évtizedek óta nagy hangsúlyt fektet a tanulók tehetségének felisme-
résére, fejlesztő lehetőségek biztosítására, tehetségük kibontakoztatásának elősegí-
tésére. 

A tehetségek segítésének területei:
• a tehetségek felismerése, a tehetséges tanuló oktatói figyelmének felhívása az 

együttműködésre, szükség esetén mini megbeszéléseken a fejlesztés lehetőségei-
nek kidolgozása;

• a tehetséges gyerekek erős oldalának támogatása, gyenge oldalának fejlesztése, 
olyan területek támogatása, amelyek a gyermek tehetségével nincsenek szoros kap-
csolatban, de a tehetséggondozó munka eredményességét nagyban segítik pl. pá-
lyaorientáció, életvezetési problémák megbeszélése, motiválás;

• a felfedezett tehetségek segítése tehetséggondozó órák keretében, kérdéseik, ötle-
teik megbeszélése;

• a tanuló gyakorlati oktatóhelyével való együttműködésben külön feladatok biztosítá-
sa, azok értékelése, a tanuló érdeklődése szerinti munkák megismertetése;

• országos versenyeken való részvétel biztosítása, a versenyre való felkészítés pl. 
ÁSZÉV, SZKTV, Euroskill.

Büszkék vagyunk az országos versenyeken jó eredményt elérő tanulóinkra, felkészítő 
tanáraikra, azon a tanulóinkra, akik a felsőoktatásban bővítik nálunk megszerzett tu-
dásukat, és azokra, akik a nagybetűs életben sikeresen veszik az akadályokat.
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Szolnoki SZC Rózsa Imre Technikum

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5052 Újszász, Dózsa György út 23.
 Elérhetőségek:  06/56/552-047 
  www.szolmusz.hu/rozsa 
  rozsa@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Kovács Nándor Józsefné

Iskolánk alapító tagja az Észak-magyarországi Rendészeti Tehetségsegítő Tanácsnak, ame-
lyet a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola alapított 2015. március 13-án. A Tehetségsegítő 
Tanács pályaorientációs munkacsoportjában együttműködünk a Tanács tagjaival a rendé-
szeti képzés irányába történő tehetségkutatás és fejlesztés területén. Regisztrált tehetség-
pont vagyunk. Szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus segíti az iskolai tehetséggondo-
zást.

A humán munkaközösség 21 éve működő programja segíti tehetséges tanulóink intraper-
szonális képességei fejlesztését a szónokibeszéd-író verseny rendezésével március 15-e 
előtt. A legjobb mű alkotója a városi ünnepségen adja elő beszédét, a második helyezett 
pedig az iskolai ünnepségen.

Vasúti képzéseinken részt vevő diákjai között többen vannak, akiknek komoly hobbija a 
„vonat megfigyelés” (trainspotting). Ez a leendő szakmájuk iránti elhivatottságot tükrözi: 
hátterében színvonalas szakmai tudás áll, mindemellett az érdeklődő diákok rendkívül igé-
nyes minőségű és beállítású fényképeket készítenek. Tehetségük kibontakoztatása érdek-
ében évről évre pályázunk az NTP pályázatain, melyet 5 éven át meg is nyertünk, fotózunk, 
terepasztalt építünk, tanulmányutakon veszünk részt a tehetségígéretekkel. A MATEHETSZ 
pályázataiban is részt veszünk. Tavaly e program részeként voltak mentálhigiénés foglal-
kozások, műhelymegbeszélés, illetve a könyvtár irodalmi anyagának bővítése. A GINOP 
pályázat keretében (és azon kívül is) tartottunk és tartunk versenyfelkészítéseket, foglalkoz-
tunk tehetségígéretek mentorálásával is.

Pedagógusaink szakköröket, foglalkozásokat tartanak a tehetségek kibontakozása érdek-
ében (robotika, kézilabda, kosárlabda szakkörök). A katonai orientáció és a rendvédelmi 
szakma tehetséges tanulói rendszeresen csapatversenyeken vesznek részt, és jó eredmé-
nyeket érnek el, ahogyan vasúti képzéseink diákjai is a szakmai tanulmányi versenyeken. 
Honlapunkon és facebook oldalunkon bemutatkozhatnak az alkotói kedvet érző diákjaink. 

Kilencedikes diákjaink érdeklődését, motivációit és adottságait szeretnénk minél korábban, 
már a beiratkozásuk alkalmával, illetve a tanév elején felmérni, hogy minél hamarabb beil-
leszkedjenek az iskola közösségébe, és aktívan részt vegyenek a programjainkban. Részvé-



147Tehetségpontok Jász-Nagykun-Szolnok Megyében • 2021.

telüket tájékoztató anyagokkal is ösztönözzük. Tehetséggondozó órákat tartunk különbö-
ző területek (logikai-matematikai, nyelvi) tehetségígéreteinek.

Különös figyelmet fordítunk a szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges diák-
jainkra. Próbáljuk őket azonosítani és támogatni, hogy lehetőséget adjunk adottságaik fej-
lesztésére. A könyvtár tudásmegosztó pont szerepét vállalja fel, ahol ezen tanulók konzul-
tálhatnak egymással és tanáraikkal is, illetve bármikor hozzáférést enged az informatikai 
eszközökhöz.

Az Idegen nyelvi munkaközösség tizennyolc éven keresztül szervezte csereprogramját a 
németországi luckenwalde-i Friedrich Gymnasium tanulóival és tanáraival. Évente 10-15 
tanuló tölthetett el egy hetet a másik kultúrában. Idén és tavaly a világjárvány miatt sajnos 
nem volt lehetőségünk a csereprogram megszervezésére, lebonyolítására, de a kapcsola-
tot továbbra is tartjuk és várjuk a lehetőséget a folytatásra. 

Iskolánkban 19 éven át működött egy hagyományőrző citera és népdalokat éneklő csoport. 
A tevékenységüket patronáló tanár idén nyugdíjba vonult, jelenleg keressük az utódját. Ze-
nei támogatást az Ádám Jenő Zeneiskola biztosított.

Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium 

 Címe:  5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1. 
 Elérhetőségek:  06/56/522-013 
  www.soszi.sulinet.hu 
  sipos@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Szilvás Ágnes

„Igazi kihívás ott meglátni az értéket, ahol még nem kifejlett formájában jelenik meg. 
Tehetséggé válni folyamat, amely során a tehetség jellemzői mindvégig jelen van-
nak, de a környezet számára nem feltétlenül észlelhető vagy elfogadható formában. 
A tehetség nem rejtőzködik, csak annyira, amennyire a környezet rejtettnek véli.” A 
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Gyarmathy Évától választott idézetnek megfelelően az iskolai tehetséggondozásunk 
minden esetben azt a célt tűzi ki maga elé, hogy az iskolába járó gyermekek tehet-
ségét felismerve, ismerve és arra odafigyelve alakítsuk pedagógiai munkánkat.
Iskolánkban kiemelt fontosságú a tehetségek felismerése és fejlesztése. E tevékeny-
ség kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Tanórákon a közismereti 
tantárgyakból tehetséges gyermekek felismerése történik, míg szakmai gyakorlato-
kon a szakmai ismeretek iránt érzékeny és fogékony tanulók szűrése jut kiemelkedő 
szerephez. Emellett nagy jelentősége van a tehetségek felkutatásában, felismerés-
ében a tanórán kívüli lehetőségeknek is. 

A tanulói mentorálás kialakítása és működtetése során minden pedagógus 2-3 tanuló 
mentorálását vállalja a tanévben. A mentorált tanulók megkapják mentoruktól azt a 
többlettámogatást, amely megkönnyíti számukra az ismeretszerzést. A mentor és a 
mentorált tanuló között olyan szoros kapcsolat alakul ki, hogy a mentoroknak lehető-
ségük nyílik a tehetségek felismerésére. 

Ezen kívül segíti a tehetségek szűrését az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program 
és az Útravaló Ösztöndíjprogram is. Mindkét programban tanórán kívül történik a 
tehetségek támogatása, fejlesztése. Ennek eredményeként a tehetséggondozás több 
területen is jelen van intézményünkben:
• A gyakorlati oktatásban különleges tehetséget felmutató tanulók fejlesztése délutáni 

tehetséggondozó foglalkozásokon és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó 
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szervezetekkel való együttműködés keretében folyik. Ennek eredményeként rend-
szeresen sikereket érünk el a tatai Grillázs versenyen, a Pelikán Kupán és az Illésy 
Gasztro Kupán.

• A szakmai mellett a közismereti tantárgyak tehetséges diákjai is megmérettetik ma-
gukat iskolai, városi, regionális és országos versenyeken is. Az Országos Szakiskolai 
Közismereti Tanulmányi Versenyen diákjaink minden évben sikereket érnek el és 
méltón képviselik a régiót az országos versenyen.

• A szakma és a közismeret mellett a művészetek terén – zene, vizuális kultúra – is 
megmutatkozik tanulóink tehetsége, akik intézményi és városi rendezvényeken mu-
tatkoznak be.

A tehetséggondozás módszereiben célirányos tanulásszervezési eljárásokat alkalma-
zunk. Lehetővé tesszük tehetséges tanulóink számára a képességük kötelező tananya-
gon túli fejlesztését. Több lehetőséget kínálunk a tudásuk alkalmazására, emellett a 
feldolgozási képességek gazdagítására. Ennek eredményeként méltán vagyunk büsz-
kék Kiss Katalin, Lakatos Dóra, Markóth Antal, Bálint Krisztián és Szabó Zsolt tanuló-
inkra, akik a Zagyva Cukrászdában és Székely Szilárdra, aki a Marcipán Cukrászdában 
öregbíti iskolánk hírnevét. Köszönhetik ezt kiváló oktatóinknak: Jakobicz Józsefné és 
Csizmás Antalné személyében.

Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál 
Két Tanítási Nyelvű Technikum

 Címe:  5000 Szolnok, Baross utca 43.
 Elérhetőségek:  +36-20/551-84-60; 
   https://vasarhelyipal-szolnok.edupage.org/ 
  vasarhelyi@szolmusz.hu
 Intézményvezető, igazgató neve:  Mohácsi Csilla

A Szolnoki SZC Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű Technikum tehetséges tanulóinak 
szűrése már a 9. osztálytól megkezdődik. Intézményünkben a csoportbontásban ta-
nított idegen nyelv, illetve a második idegen nyelv választásának lehetőségével. Az 
emelt óraszám lehetővé teszi a tehetséges tanulók kiválasztását és versenyeztetését 
is idegen nyelvből. 

Több közismereti és szakmai tanulmányi versenyen is részt veszünk, legyen az „Ma-
gyar irodalom verseny”, „Gordiusz matematika verseny”, „Történelem verseny”, Szép 
magyar beszéd” versenye. Komoly eredményeket érünk el évről-évre az Ágazati Szak-
mai Érettségi Tárgyak Versenyén (ÁSZÉV), ahol minden ágazatunkból kerülnek be ta-
nulók az országos megmérettetésre, melyhez szakmai oktatóink biztosítják a felké-
szülés lehetőségét.
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Jó kapcsolatot ápolunk az Országos Takarékpénztár Zrt. helyi fiókjával, ahová rend-
szeresen járnak tanulóink „kihelyezett szakmai órákra”, ahol a banki ügyintézés sajá-
tosságait, illetve az ügyfelekkel való kapcsolattartást ismerhetik meg. 

A Nemzeti adó-és Vámhivatalba végzős tanulóink járnak előadásra, ahol az adózás 
alapjairól hallgatnak előadást, illetve alkalmuk nyílik ügyfélkaput is nyitni ilyenkor. 
Három éve van szoros együttműködésünk a Budapesti Gazdasági Egyetemmel (BGE) 
pályaorientációs és tehetséggondozási tevékenység kapcsán. Az együttműködés ke-
retében különböző, színes, változatos programokat, versenyeket szervez a BGE a di-
ákoknak. Ennek keretében minden évben megrendezésre kerül a KEVIN versenye, 
ahol a diákok a vállalkozások világába nyernek betekintést, mutathatják be kreatív 
ötleteiket a BGE szakmai csapatának segítségével.

Diákjaink pályaorientációs, kommunikációs workshopokon vehetnek részt, melynek 
témái: személyiségfejlesztés, motiváció, kommunikáció, időmenedzsment, pályaori-
entáció, tanulási stratégiák. A workshop támogatja a tanulási stratégiák oktatásán ke-
resztül a természettudományos készségfejlesztést is.
A BGE színházi előadásokat is szervez, valamely fiatalokat érintő problémát dolgoznak 
fel az előadásokban, neves színészek szerepelnek az előadásokban, az előadás után 
pedig pszichológus beszélget a gyerekekkel az adott téma kapcsán, segít feldolgozni 
az előadáson látottakat.
Lehetőség van a diákoknak matematikai kurzusokon való részvételre is, ahol a mate-
matikai tudás fejlesztése, felsőoktatásba való bekerülés a cél.
Digitális Közösségi Alkotóműhelyünkben az alkotás szabadságát élhetik meg tanuló-
ink, ahol a rendelkezésre álló különféle eszközök segítségével bárki megvalósíthatja 
saját ötleteit, projektjeit, legyen szó digitális technológiáról, robotikáról vagy hagyo-
mányos szakmákról. Többek között 3D nyomtató, digitális CNC-maró, eszterga, var-
ró- és hímzőgép, LEGO-robotok, várják az érdeklődőket. Külön LEGO-robot szakkör is 
működik intézményünkben.
Az udvarunkon kialakított kondipark, nemcsak a sportban tehetséges tanulóknak szol-
gál edzési lehetőségül, hanem a tanulás után közösséget formáló térként is működik.
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Szolnoki Szent- Györgyi Albert Általános Iskola

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 22.
 Elérhetőségek:  titkarsag@szgya.esuli.eu
  www.szentgyorgyi-szolnok.sulinet.hu/index.html
 Intézményvezető neve:  Várnai Beáta

A Szolnoki Szent – Györgyi Albert Általános Iskola Szolnok legnagyobb lakótelepén, a Szé-
chenyi városrészben helyezkedik el. A mindennapi iskolai tevékenységeket, hagyományos 
rendezvényeink, ünnepségeink szervezését kiváló adottságú iskolaépületünk segíti, mely 
tágas aulával, galériával, négy tornatermes tornacsarnokkal rendelkezik. Az eszközellátott-
ságunk kiváló, minden tantárgyhoz jól felszerelt tantermek állnak rendelkezésünkre.  Sza-
badtéri programjaink játszóudvarunkon zajlanak, mely kiegészül KRESZ parkkal, rekortán 
kézilabda pályával, pavilonokkal. A tanulók szabadidejének hasznos eltöltését segíti iskolai 
könyvtárunk is.

Fontosnak tartjuk a tehetségek kibontakozásának segítését, a differenciálással történő fej-
lesztést, és a hátránykompenzálást az iskolai élet minden területén. Ennek megfelelően 
lehetőséget biztosítunk a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal, köztük a tehetséges 
tanulókkal való kiemelt bánásmódra.

Fontosnak tartjuk, hogy felmérjük tanulóink előzetes ismereteit, a tanuláshoz szükséges 
készségeket, képességeket. Első évfolyamtól bemeneti és kimeneti méréssel belső gondo-
zási rendszert (BGR) működtetünk az alsó tagozaton. Nyomon követjük a tanulók fejlődé-
sét. 4 évfolyamon iskolapszichológus segítségével tehetségmérést végzünk. Korábban a 
Szolnok Város Szakszolgálatának pszichológusa mérte az 5. évfolyamos tanulók képessé-
geit. Az ő mérése alapján a tehetségekként meghatározott tanulók csoportos foglalkozá-
sokon vehettek részt. Részt vettünk az Új Nemzedék Központ megbízásából az OKT-FULL 
Tanácsadó KFT szervezésében végzett mérésekben, mely a tehetséges tanulók kognitív 
képességeinek több tehetségterületen történő vizsgálatára irányult. A projekt legfonto-
sabb célkitűzése az volt, hogy javítsa a tanulók tehetséggondozáshoz való hozzáférését, 
csökkentse a tehetségvesztés mértékét, illetve járuljon hozzá a tehetségbarát társadalmi 
környezet fejlődéséhez.

Iskolánkban a tehetséggondozás tanórai, illetve tanórán kívüli tevékenység részeként 
egyaránt megvalósul. Leginkább a gazdagítás, dúsítás lehetőségét kínáljuk tanulóinknak. 
A tehetséggondozás feladatainak megvalósítása differenciálással, egyéni tehetséggon-
dozással és heterogén csoportokból álló kooperatív tanulással történik. Alapfeladatunk-
nak tekintjük a tehetséggondozásra célirányos tanulás-szervezési eljárások alkalmazását, 
különösen a természettudományos projektek, tevékenységközpontú munkamódszerek 
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gyakorlását. Pedagógusaink arra törekszenek, hogy teljes mértékben kibontakoztassák a 
tanulókban rejlő képességeket, fejlesszék kreativitásukat, szociális kompetenciájukat. Az 
oktatás magas színvonalon zajlik iskolánkban. Első osztálytól minden tanuló tanul angol 
nyelvet és informatikát. Képesség szerinti bontásban tanítjuk a matematikát és az idegen 
nyelvet, a nívó csoportokban heti 5 órában tanulják a gyerekek az angolt. Minden tanév-
ben több tanuló tesz már 6. osztályban Junior nyelvvizsgát, majd 14 éves korukat betöltve 
középfokú nyelvvizsgát. Az előző 3 tanévben 26 tanulót készítettünk fel középfokú nyelv-
vizsgára.

Kiemelt figyelemmel kísérjük tehetséges tanulóinkat. Keressük számukra a versenyeztetés 
lehetőségét, az érdeklődési körüknek megfelelő tanórán kívüli tevékenységeket kínálunk 
számukra, segítjük őket a pályaválasztás során a tehetségüknek megfelelő középiskola ki-
választásában. 
Csatlakozott iskolánk 2015-ben a Komplex Instrukciós Programhoz (KIP), mely egyszerre 
teszi lehetővé a szociális készségek fejlesztését és a tehetséggondozást, illetve felzárkóz-
tatást igénylő tanulók egyéni differenciálását. 2017-ben elnyertük a minősített KIP iskola 
címet.

A KIP alkalmazása mellett 8. évfolyamon tanórán kívül is lehetőséget biztosítunk a tanulók 
tudásának bővítésére. A továbbtanulás, a középiskolai felvétel elősegítésére képességki-
bontakoztató órákat szervezünk magyar nyelv és matematika tantárgyakból. 
A tehetséges tanulók további fejlődését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti 
stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A leg-
tehetségesebb tanulókat városi, megyei és országos tanulmányi, művészeti versenyekre 
is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, a tanulók felkészítését a nevelők 
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

Alapfeladataink tekintjük a tehetséggondozásra célirányos tanulás-szervezési eljárások al-
kalmazását. Eszköztárunkban szerepel a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív tech-
nikák, projektmódszer, tevékenységközpontú pedagógia alkalmazása. Pedagógusaink 
szívesen vesznek részt módszertani képzésekben. A tantestület innovatív, a megismert, 
elsajátított módszereket belső képzéseken adjuk át egymásnak és a továbbiakban alkal-
mazzuk a tanítás során.

A tanórán kívüli tehetséggondozás szakkörök és a versenyfelkészítő tevékenységek által 
biztosítjuk, valamint ide tartozik minden olyan élmény nyújtása, ami a tanórák ismeret-
anyagát kiegészíti, a tehetséges (nagyobb érdeklődést mutató) tanulók látókörét szélesíti: 
színházlátogatások, rendhagyó órák, külső előadó meghívása stb. Az iskolánk nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy tanulóink minél szélesebb skálájú és minél nagyobb számú verse-
nyen induljanak el. A versenyeken való részvétel, az azokon elért eredmények fontosak az 
iskola, a pedagógus és a diák számára. A sikeres tehetséggondozásunkat alátámasztja az 
is, hogy városi szinten a legtöbb versenyeredménnyel büszkélkedhetünk. 
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Örökös Ökoiskolaként minden alkalmat megragadunk arra, hogy tanulóink ökológiai 
szemléletét megalapozzuk. Alsós tanulóink rendszeresen erdei iskolai foglalkozáson vesz-
nek részt. Megtartjuk az ökológiai világnapokat, témahéttel összegezzük a Víz világnapját. 
Szolnokon egyedülálló az általános iskolák között, hogy digitális iskolaként a tanulók digitá-
lis kompetenciáit a tanórákon túl ECDL vizsgára való felkészítéssel segítjük. Az informatika 
haladó csoportos tanulók ECDL vizsgát tehetnek nyolcadik évfolyam végére. Az előző 5 
tanévben 119 nyolcadikos tett sikeres 4 modulos vizsgát.

A nyári szünet során az érdeklődési körnek megfelelő tematikus táborozási lehetőséget 
nyújtunk diákjainknak. Alsó tagozaton nagyon népszerű a MAHUT (Matematikai Huncut-
ságok Tábora), ahol a matematikát az érdeklődő, tehetséges tanulók a komolyabb problé-
mamegoldás oldaláról ismerhetik meg játékos formában.

Ösztönözzük tanulóinkat a tehetséggondozó programban való részvételre. 2010 óta segít-
jük hátrányos helyzetű, jó képességű tanulóinkat az Útravaló Program pályázati lehetősé-
gével. A programban résztvevő tanulókon képesség-, és attititűdfelmérést végez a segítő 
pedagógus, melynek eredményétől függően a kiemelkedően jó területeken tehetséggon-
dozásra, az elmaradt kompetenciaterületeken pedig a hiányok pótlására egyéni fejlesztési 
tervet készít. A tanulmányi eredménytől függő tanulói ösztöndíj mellett heti 2 órában a 
mentoráló tanár szakmai segítségében is részesülnek a tanulók, melynek hatására javul, 
vagy nem romlik a tanulmányi eredményük és sikeres középiskolai felvételi vizsgát tesz-
nek. 12 mentor és 43 tanuló vett részt az elmúlt 8 évben a pályázatban.

Intézményünkben hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink számára az érvényesülés 
egyik lehetőségét jelenti az Arany János Programokban való részvétel. 2005 óta rendsze-
resen jelentkeznek tanulóink az AJTP programjába. Az eddig pályázó hat tanulónk kivétel 
nélkül sikeres felvételit nyert, középiskolái tanulmányaik kiemelkedő, felsőoktatási intéz-
ményben folytatták, illetve szándékoznak folytatni tanulmányaikat.

Intézményünk az elmúlt két tanévben kapcsolódott be a Magyar Tehetségsegítő Szerve-
zetek Szövetsége (MATEHETSZ) pályázatába. Tehetséges tanulóinkat a szülők aktív bevo-
násával pályáztuk be a programba. A pályázatot az osztályfőnök és egyik tehetségfejlesz-
tőként szakvizsgázott kollégánk nyújtotta be. 4 sikeresen pályázó tanulónk a tutorhálózat 
segítségével egyéni foglalkozásokon fejleszthette képességeit. A MATEHETSZ program a 
mentori támogatás mellett ösztöndíjjal is támogatta az eredményes résztvevőket.

Tehetséges tanulóink versenyekre való felkészítése mellett saját versenyeink is vannak. 
OviLogi matematika versenyt szervezünk nagycsoportos óvodások részére. Második év-
folyamosoknak szintén matematikából két évtizede működik a Szent- Györgyi Töprengő 
városi verseny, körzeti versenyünk pedig a népszerű, magas színvonalú angol versenyünk. 
A decemberi időszakban Ünnepváró város szavalóversenyt szervezünk. A természettudo-
mányos érdeklődésű tanulóink a Kisakadémia háziversenyünkön tartanak önálló előadá-
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sokat. A negyedikes-ötödikes átmenet megkönnyítésére rendezzük meg a Föld napján a 
„80 perc alatt a Föld körül” játékos vetélkedőnket, melynek középpontjában a környezet-
tudatosság áll. Tehetséges rajzolóink a “Lépcsőfokok” rajzversenyünkön mérhetik össze 
tudásukat a város többi iskolájának tanulóival.

A testnevelés órák mellett az iskolai sportkörök kínálnak széles skálán lehetőséget a spor-
tolni vágyóknak. Kiemelkedő sporttevékenységünk a floorball, a fit-kid, a kosárlabda, lab-
darúgás és az ugrókötél. Szakköreink között szerepel az orosz nyelv, a spanyol nyelv, kör-
nyezetvédelem, programozás, kézműveskedés, művészeti oktatás. Az alsós osztályokban 
néptánc oktatás, illetve társastánc oktatás is zajlik, az utóbbi a Szilver Alapfokú Művésze-
ti Iskola vezetésével. Rendszeresen szervezünk az iskolában közönségtalálkozót kortárs 
írókkal, de részt veszünk a Hild Viktor Művelődési Ház író-olvasó találkozóin is. A Szigligeti 
Színház egyik színésze színjátszó szakkör keretében rendszeresen találkozik tanítványa-
inkkal. Több osztályunk a szolnoki Szigligeti Színház ifjúsági bérletese, évente néhány alka-
lommal pedig a Nemzeti Színházba is ellátogatunk csoportjainkkal.

Alsó tagozatosaink alapítványi támogatással minden évben erdei iskolai programon vesz-
nek részt a szolnoki NEFAG munkatársainak irányításával.
Digitális Iskola, Ökoiskola és KIP bázisiskola is vagyunk. Kilenc kolléga 5 megyében KAP 
mentori tevékenységet is végez.

Kihelyezett természettudományos laborgyakorlatot is tartunk az Öveges program kereté-
ben Szolnokon a Szolgáltató Centrum laborjában. Bekapcsolódunk az országos témahe-
tekbe a tanórákon. Az iskola őszi nagy rendezvénye a Szent- Györgyi Nap, májusban pedig 
az iskolai Gála. Színvonalas műsorokkal emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről.
Az iskolánk rendszeresen vesz részt a lakótelep rendezvényein, városi sportversenyeken. 
Erdélyben van testvériskolánk, minden tanévben ősszel mi, tavasszal pedig ők látogatnak 
el hozzánk. A látogatás során nemzetközi labdarúgóversenyt szervezünk több megyei is-
kola bevonásával.
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Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Hild János tér 1.
 Elérhetőségek:  szolnokiszimfonikusok@gmail.com
  www.szolnokiszimfonikusok.hu

Intézményvezető, tagintézmény vezető neve: 
Patkós Imre ügyvezető – szakmai igazgató

A Tehetségpont/intézmény tehetségfejlesztő tevékenysége: 
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar 2011-ben, a szimfonikus zenekarok sorából elsőként 
csatlakozott a tehetséghálózathoz.

Kiemelt küldetésünknek tekintjük, hogy figyelemmel kísérjük a fiatal zenei tehetségek 
munkáját, lehetőséget biztosítsunk számukra a zenekari játék megismerése mellett a 
szóló- és kamarazenekari bemutatkozásra. A zenekar hangversenyein rendszeresen 
közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hangszeres és énekes növen-
dékei. Kiváló, tehetséges karmesterek és zeneművészek pályájának indulását segí-
tettük: Dobszay Péter, Ménesi Gergely, Hámori Máté és Bolyky Zoltán karmesterek, 
továbbá Kocsis Zoltán klarinétművész, Mester Ádám harsonaművész, Mester Viktor 
kürtművész, Nagy Dóra oboaművész és Szabady Ildikó fuvolaművész, akik jelenleg 
is zenekarunk művészei. A zenekar immár hagyománnyá vált Zenei Társalgó, Zenekari 
Anziksz ill. Kamara Anziksz koncertjei nagy sikerrel zajlanak, amelyeken a zenekar szó-
listái, kamarazenei formációi mutatkoznak be. A hangversenyeken rendszeres vendé-
gek a hazai és nemzetközi karrier előtt álló fiatal művészek.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar megalakulása óta foglalkozik gyermekek zenei nevelésé-
vel, zeneszerető és -értő közösségek létrehozásával. Az együttes az élőzenei produkcióival 
arra törekszik, hogy segítse a zenei nevelés megalapozását, és élményszerű betekintést 
adjon a komoly-, illetve klasszikus zene világába. Aktív szerepet vállalunk, éves prog-
ramunkban közel 100 ifjúsági előadás szerepel, melyet a térség, ill. a megye óvodásai, 
általános iskolásai és középiskolásai számára állítunk össze. Indulása óta részt ve-
szünk a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. ifjúsági hangversenysorozatában és 
a Lázár Ervin Programban a Szolnoki, a Karcagi és a Jászberényi Tankerületi Központ 
partnereként. Két nagy komplex pályázatunk is megvalósult a zenei nevelés témakör-
ében. A Szolnok ispán ladikján projekt keretében Szolnok művészettörténeti fejlődé-
sét kutatták a diákok és tanáraik a zenekar zenészeivel közösen. A Kalandozás a zene 
világában pályázat kapcsán pedig koncertek, interaktív zenei bemutatók, szakkörök 
formájában ismerkedhettek meg a fiatalok a különböző zenei stílusokkal és korsza-
kokkal.
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A Kodály-év alkalmából Eckhardt Gábor zongoraművész interaktív előadásában Kodály 
munkásságát ismerhették meg az ifjú hallgatók, amely programokba aktívan bekap-
csolódhattak a diákok, a pedagógusok és a szülők is. A programban résztvevők bepil-
lanthattak a szolnoki szimfonikusok próbáiba, megismerve a kulisszatitkokat. A projekt 
kapcsán – pályaorientációs céllal – gyermekcsoportok is látogatták az együttes próbáit. 
A zenekarnak rendszeres együttműködő partnerei az óvodák, iskolák, zeneiskolák és 
egyéb szervezetek tehetségpontjai, amelyekkel közös tehetségsegítő programok meg-
valósítása a cél. 

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar ifjúsági hangversenyei a diákok hangszerek iránti érdek-
lődését kívánják felkelteni, s ennek érdekében a hallgatóságot interaktív módon vonják 
be a produkciókba. Például a narrátor a szélsüvítés hangjának utánzására kéri fel közön-
ségét, vagy találós kérdésekkel bírja rá a különböző országok zenei motívumok révén 
történő felismerésére. Sokszor a társművészetek bevonásával (báb, homokanimáció, 
mese- és filmrészletek kivetítése), a figyelem folyamatos fenntartására törekedve így a 
diákok számára is tartalmas, változatos szórakozást nyújtanak a hangversenyek. 

A zenekar fontos tehetségfejlesztő feladata – a művészeti tevékenység színvonalának to-
vábbfejlesztése mellett – az akadémiai szintű oktatás biztosítása is. 2017 nyarán a zenekar 
egy régi szakmai terve vált valóra, amikor először rendezte meg a Martfűn a Nemzetközi 
Karmester és Karnagy Mesterkurzust Alpaslan Ertüngealp és Izaki Maszahiro művészeti 
vezetésével. Az oktatás különböző formákban zajlik, több területet érint és folyamatosan 
bővül. A SZOLNOK MASTERCLASS Nemzetközi Karmesterkurzus mellett az ifjú dirigensek 
karmesteri workshopok keretein belül fejleszthetik tovább szakmai tudásukat Giuseppe 
Montesano olasz karmester művészeti vezetésével, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar mű-
vészeinek közreműködésével. A zenekar nemcsak karmesterek, hanem énekesek részére 
is indít képzéseket. Az Izaki Maszahiro által vezetett Operaszeminárium – nemzetiségtől és 
végzettségtől függetlenül – minden korosztály számára nyitott.

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar tehetséggondozó tevékenysége stabil szervezeti és 
humán erőforráson alapul. A zenekar állandó tagjai pedagógiai és előadóművészi vég-
zettséggel rendelkeznek. Tanári tevékenységük révén munkájukkal bekapcsolódnak az 
oktatási és közművelődési intézményekben kialakult tehetségpontok programjaiba. Vá-
rosunk művészei, művésztanárai számára fontos a fiatalok kulturális és esztétikai neve-
lése, a tehetségek felismerése és a tehetséggondozás. Szakmai kapcsolataink ezért ezen 
a területen is szerteágazóak, mind városi, mind országos szinten. Kiemelt partnereink a 
Szolnoki Művésztelep és a Szolnoki Táncműhely, valamint a Szolnoki Szigligeti Színház 
művészei, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti 
Iskolák Szövetsége, valamint a térség zenei-, oktatási- és közművelődési intézményei.
A zenekar vezetése és munkatársai a jövőt tekintve is elkötelezettek a tehetségek fel-
ismerése és segítése mellett. Minden szakmai és anyagi eszközt és lehetőséget meg-
ragadnak annak érdekében, hogy az elmúlt évtizedben létrehozott értékes koncert- és 
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programsorozatok, jó gyakorlatok ismételhetők és a gyermekek, fiatalok további gene-
rációira kiterjeszthetők legyenek.
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Tisza Evezős Egylet

 Cím:  5000 Szolnok, Szabadság tér 9
 Elérhetőségek:  Purucki Ferenc
  purucki.f@tiszaee.hu
  06/30/9898-368 
 Ügyvezető elnök:  Molnár Dezső

A Tisza Evezős Egylet 1901-ben alakult, Szolnok város első sportegyesületeként. Az egylet 
hajóháza a Tisza és a Zagyva találkozásánál helyezkedik el. Az elmúlt évtizedek során na-
gyon sok fiatal koptatta itt az evezőket. Kitartó és szorgalmas munkájuk rendre meghozta 
a kitűnő eredményeket. Számos Országos Bajnoki cím, érem és értékes helyezés mellett 
Európa- és Világbajnoki címek, érmek és pontszerző helyezések születtek. Az utóbbi évek-
ben pedig két olimpikon nőtt fel az egyesületben, Juhász Adrián és Simon Béla személy-
ében. A bajnoki címek gyűjtésének legfrissebb eredménye Furkó Kálmán Európa bajnoki 
győzelme. 2021.  április 11. – én az olaszországi Vareseben felnőtt kormányos nélküli ket-
tesben, győri partnerével, Szabó Bencével szerezte meg az első helyet. 
Az egylet 1994 óta Molnár Dezső ügyvezető elnök irányítása alatt folytatja tevékenységét, 
aki az ügyintézés mellett a vezetőedzői feladatokat  is ellátta 2020. november 30. – ig. 
Miután Szövetségi kapitányi kinevezést kapott, a vezetőedzői feladatokat Purucki Ferenc 
vette át.
Az egyesület célja az evezés és egyéb, igény szerinti versenysportok ( pl.: kajakozás, kenu-
zás ) versenyzési, túrázási és más, tetszés szerinti művelése által tagjainak testet edző, és 
lelket üdítő szórakozást nyújtani, valamint olyan tehetséges gyermekek felkutatása, akik-
ből az évek folyamán eredményes versenyzőket lehet nevelni. A célok elérésére a követ-
kező programot dolgoztuk ki:
• a 12 év alattiak gyerekek és szülők számára vonzóvá kell tenni az evezős sportot
• 6-11 éves korig csoportok toborzása
• fejlesztő sportmozgások programjának kidolgozása, lehetőleg komplex
• életkornak megfelelő tesztrendszerek alkalmazása
• víz- és a természet megismertetése a fiatal gyerekekkel
• 12-14 éves korú versenyzők magyar versenyrendszerbe való beemelése
• 15-18 évesek számára edzőtáborok beépítése a felkészülésükbe.
Ez a program az évek során eredményesnek bizonyult, mert egyfajta folytonosságot biz-
tosít a versenyzés legfiatalabb korosztályától a felnőtt korosztály eléréséig, illetve évről 
évre biztosítja az új versenyzők felnevelését. A sportolókkal jelenleg négy edző foglalkozik, 
Purucki Ferenc vezetőedző, valamint Rácz Milán és Terjéki Zoltán edzők, és Purucki Csaba 
segédedző. 

A program megvalósítása a következő módon történik.
Terjéki Zoltán toborzással foglalkozik, valamint szárazföldi edzéseket tart a 6-11 éves 
újoncoknak, amelyeken megtanulják a különböző sportmozgásokat, ahol az általános ké-
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pességeit fejlesztjük a fiataloknak. Az edzéseket rendkívül változatosan lehet megoldani 
kihasználva az egyesület melletti terepet. Fő hangsúly a nagyobb mennyiségű szárazföldi 
munkán van. A szövetség többtusa versenyeket szervez ezeknek a gyerekeknek, ami szin-
tén segíti az általános képességek fejlesztését. A csoport 14 éves korral bezárólag Purucki 
Csaba irányításával tanulja meg az evezős mozgást, a hajók és evezők kezelését, ők már 
az evezés minden formáját megtanulják és a fókuszba a versenyzés kerül. Ők a szárazföldi 
többtusás versenyeken is részt vesznek, illetve Sport XXI.-es programokban, illetve a Mini 
Kupák főszereplői. Serdülőtől felnőtt korosztályig a női szakágat Rácz Milán vezeti, míg a 
férfi serdülő, ifjúsági és felnőtt versenyzőkkel Purucki Ferenc dolgozik. 
A felkészülést a téli alapozó időszakban elsősorban az egylet helységeiben végezzük, illet-
ve kinn a szabadban amikor az időjárás megengedi. Heti egy alkalommal pedig uszodai 
edzést tartunk. Két vagy három alkalommal futótábort szervezünk a mátraházi edzőtá-
borban, itt elsősorban a változatos terepviszonyokat tudjuk jól kihasználni az állóképesség 
fejlesztésére. Kora tavasszal melegvízi edzőtábort szervezünk a versenyzőknek, többnyire 
Skradinban (Horvátországban), ami komoly előnyt jelent az első válogató versenyeken.
Tavasztól őszig a Tisza folyón, valamint a Holt-Tiszán evezünk. A vízi edzéseket motorcsó-
nakkal követjük minden alkalommal, ügyelve a versenyzők biztonságára. 
Az evezős sportnak két szakága van: váltott evezés és párevezés. A váltott evezésben egy 
versenyző egy evezőt használ, és az egységben egymás mögött ülve jobb és bal oldalon 
eveznek. A párevezésben egy versenyző két evezőt használ és az egységben minden ver-
senyző mindkét oldalon evez. A hajóegységek a következők: váltott evezésben : kettes, 
négyes, nyolcas; párevezésben: egypár, kétpár, négypár. A váltott evezésben a kettes és 
négyes lehet kormányos vagy kormányos nélküli, a nyolcas csak kormányos lehet. Fontos 
követelmény a versenyzés szempontjából, hogy a versenyző vagy a csapat, a maga kor-
osztályának megfelelő méretű hajóban versenyezzen. Más szóval, a versenyzők súlyának 
és testalkatának megfelelően méretezett hajóban tudjuk a legjobb eredményt elérni. A 
megfelelő hajó kiválasztása tehát nagyon fontos. Ez lehetne a további fejlődés egyik fő pil-
lére. A megfelelő hajópark biztosítása. A versenyző korosztályok, valamint a hajóosztályok 
nagy száma miatt viszonylag sok különböző hajót kell biztosítani, amelyek elhelyezése na-
gyobb hajóházat igényel. Ebből kifolyólag a további fejlesztéshez a létesítmény bővítésére 
is szükség van.

Az elmúlt húsz év legjobb eredményeit elért versenyzői:
Szabó Kornél  kétszeres U 23 világbajnok
Uri Szabó Károly, Püski Csaba Ifjúsági Világbajnok 3. helyezett
Bíró Márk Ifjúsági Európabajnok 2. helyezett, Ifjúsági Olimpiai 7. helyezett
Szabó Márton U23 Európabajnok, U23 Európabajnok 4. helyezett, U23 Világbajnok 4. he-
lyezett
Furkó Kálmán U23 Európabajnok, U23 Világbajnok 3. helyezett, felnőtt Európabajnok
Veress Ádám, Franczen Árpád, Kiss Patrik, Veres Dániel, Makai Csaba, Deák Zoltán, Abid 
Syham, Vallyon Bence, Novák Edvin, Erdélyi Zsófia, Turi Frida, valamennyien Olimpiai Re-
ménységek Versenyén győztesek, korosztályos világbajnoki érmesek és helyezettek.
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Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium

A Tehetségpont minősítési szintje: Regisztrált Tehetségpont

 Címe:  Szolnok, 5000, Tiszaparti sétány 4/a 
 Elérhetőségek:  06/56/513-821
  06/20/553-4330 
  titkarsag@tiszaparti.edu.hu
 Intézményvezető neve:  Balog Zsolt; 
  06/30/836-5973

A nagy hagyományokkal rendelkező intézményünk három területen történő tehet-
séggondozási tevékenységét emeljük ki.

1. Kodály Zoltán leánykar és az ének-zene tagozat
Az ének-zene tagozatos képzés kiscsoportos formában (6-8 fő) folyik. Évfolyamonként 
meghatározott feladatokkal (ünnepi műsorok készítése, versenyek, énekes szolgálatok, 
hangversenyek), ám a létszám csökkenése miatt az utóbbi időben ezek összemosódtak, 
többekre vonatkoznak. Nálunk a tehetség gondozásának fő eszköze a tevékenykedtetés. 
Minden tanulónak segítünk abban, hogy megtalálja azt a területet, ahol sikeres lehet. Az 
elmélyedés szintje különböző, egyéni adottságoktól és a feladat vállalásától függ. A te-
hetségek kibontakoztatása a tanórákon és az énekkari órákon kívül egyéni és csoportos 
foglalkozásokon történik. Néhány példa 2019-ből: Kodály Zoltán műveltségi vetélkedőre 
5 fős csoport készült, Megyei Társaséneklési versenyre duett, tercett és kamarakórus ka-
tegóriában indultak a tanulók. A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési versenyre szó-
listák és csoportok is jelentkeztek. A 9-10. évfolyamos énekesek műsort adtak Mikulásra, 
Karácsonyra, Nőnapra. Az egész kórus készült a templomi szolgálatokra, Magyar Kórusok 
Napja hangversenyre, a Kővári Gálára, a kórusminősítésre. Eredményeink és a visszajel-
zések mutatják a tanulók sikerességét. Kamarakórus kategória – kiemelt arany minősítés, 
duett kategóriában arany fokozat, Kodály Zoltán vetélkedő 3. helyezés. A nyári kórustá-
borban a Tiszaparti Gyermekkar (5-8.osztályosok, karnagy Seller-Somodi Anett) tagjaival 
együtt vettünk részt. Az utánpótlás nevelése, a közösségi szolgálat teljesítése, körmenet, 
mise szolgálat, az együtt éneklés öröme, az utazási élmények, kézműves foglalkozások, 
közös étkezések – maradandó élmény lett a diákoknak, tanároknak egyaránt.
Hagyományos rendezvényeink: Zenei Világnap – megemlékezés, Meglepetés koncert, 
Szent József napi kórustalálkozó, Kórusballagás
Büszkék vagyunk azokra az egykori diákokra, akik itt végeztek és jelenleg az ország okta-
tási intézményeiben tanítóként, zenetanárként dolgoznak, valamint neves művészekre, 
szakemberekre, akik a kultúra egyéb területein tevékenykednek. A teljesség igénye nél-
kül: Molnár Éva, Szabó Zsolt karnagyok, Bálint Erika, Lőrincz Judit, Mondok Yvette, Tóth 
Adrienn, Gál József, Rab Gyula magánénekesek, Tóth Lajos jazz – zongorista, Dióssy Klári, 
Hatvani Brigitta műsorvezetők, Széplaki Géza színész 
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Eredményeink:
• A Kodály Leánykar minden évben részt vett az Éneklő Ifjúság minősítő hangverse-

nyen, ahol évről évre elnyerte az „Év Kórusa” címet.
• 2003-ban a leánykar a III. Magyar Kórusversenyen 3. helyezést ért el és elnyerte az 

Editio Musica különdíját. 2009-ben Egerben elnyerte a Kodály Társaság különdíját.
• 2012-ben Szolnok város „KIUGRÓ” középiskolás tehetségkutató versenyén kategória 

győztes lett.
• 2011 és 2013 októberében az Éneklő Magyarország egri kórustalálkozóján „HANG-

VERSENYKÓRUS” minősítést kapott,
• 2015. és 2017. évi minősítésen „Fesztiválkórus” minősítést ért el az énekkar ifjúsági 

nőikar kategóriában

 2. Tiszaparti Színkör 
2009 tavaszán merült fel az igény egy iskolai színjátszó körre. A Szolnoki Szigligeti 
Színház meghirdette az Ádámok és Évák ünnepét, amelyre a város középiskolái jelent-
kezhettek. Madách Ember tragédiájának két színét kellett színpadra vinni. A színkör 
az Ádámok és Évák ünnepe mellett gondot fordít a tehetséges tanulók fejlesztésére. 
Volt, aki színjátszás irányába tanult tovább és többen is indultak a Megavers produkci-
óban. Több előadásban elnyertük a ’legjobb lány főszereplő’, a ’legjobb főszereplő’ és 
a ’legszebben beszélő szereplő’ díjait. Regionális és országos versmondó versenyeken 
indítjuk a legtehetségesebb tanulóinkat. 

2013-ban a színkör vezetését Horváthné Papp Andrea drámapedagógus vette át, aki 
jelenleg is a művészeti vezetője a csoportoknak. Az  Ádámok és Évák ünnepe mel-
lett előtérbe került az iskola életének, belső igényinek a kiszolgálása is: elsősorban 
a tehetséggondozás, a színkörbe járó gyerekek alap- és középfokú művészeti neve-
lésének a gondozása. A színkör kiszélesedett és az általános iskolásokat is bevonta. 
Fontos szereplési terület a városi rendezvényeken való tematikus ünnepi műsorok 
készítése.

Az iskolai életben is jelentőssé vált a színkör munkája. Az alsó tagozatosok Szent Jó-
zsef napján, a Beharangozón bibliai bábjelenettel szolgáltunk a kicsik felé. A bábok 
sajátkészítésűek és a történetek igazodnak az iskola keresztény szellemiségéhez.
Három színkör működik jelenleg az iskolánkban. Az alsó tagozaton 30 fővel, a felső-
ben és a gimnáziumban 25-25 tanulóval.

A 2020/2021-es tanévünkben beindult a dráma tagozat a gimnáziumi képzésben, 
amely további lehetőségeket biztosít tanulóink számára.

Büszkeségeink: Hám Réka Ágnes – magyar/ dráma szakos tanárnő 
                                Horváth Ábel Olivér – Megavers győztes. Szolnok Ifjúsági Díj 2021.
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3. Nyelvoktatás
Az iskola hagyományos sikerterülete a nyelvoktatás. A 10. illetve zömében 11. év-
folyam végére előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tehetséges diákjaink, majd az 
utolsó tanévben emelt érettségire vagy felsőfokú nyelvvizsgára készülhetnek. Ez első-
sorban az angol tagozatos és a nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályok emelt óraszá-
mának köszönhető. 

A többi gimnáziumi osztályok tanulóit a fakultációs plusz 2 óra segíti ebben. 
Iskolánkban nagyon magas az angol tagozaton és a nyolcévfolyamos gimnáziumban 
a nyelvvizsgák, az emelt érettségi vizsgák száma, többen a második idegen nyelvből is 
szereznek bizonyítványt 12. év végére.

A magas számú nyelvi órák mellett az iskolai nyelvi programok (szépkiejtési verseny, 
népek karácsonya), külföldi utazások, kirándulások, megyei és városi szintű versenye-
ken való eredményes részvétel segíti a céljaink elérését. 

Célunk, hogy a tehetséges tanulók felismerése és támogatása után diákjaink a to-
vábbtanulási céljaiknak megfelelő, aktív idegen nyelvi tudáshoz jussanak, eszközként 
használják a nyelvet. 
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Törökszentmiklósi Bethlen Gábor  
Református Általános Iskola, Óvoda

A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  Törökszentmiklós, Bethlen Gábor utca 1.
 Elérhetőségek:  bethlen@tmiklos@gmail.com
  www.bethleng.hu
 Intézményvezető neve:  Virágné Katona Zsuzsanna

„Ahol templom, ahol iskola, ott hittel él az ember
Ott épül a lélek, ott épül a haza.” 

Az intézmény bemutatása
Az intézmény alapfeladatának tekinti a család – szülők – és az iskola együttműkö-
dése által tanítani tanulni, úgy megtanítani tanulni, hogy a gyermekek önállóan 
képesek legyenek:
• a világban eligazodni,
• további iskolákban továbbtanulni,
• saját dolgaikat önállóan intézni,
• felelősségteljes döntéseket hozni.
Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik ember el-
fogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség. A fentiekhez 
nyújt segítséget a református keresztyén hit, az a légkör, amit az intézmény szel-
lemisége nyújt.
Az intézmény specialitása, hogy a Debreceni Egyetemmel együttműködve 1987 
óta tehetséggondozó programot működtet. Az iskola minősített Európai Tehetség-
pont, a nevelőtestület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjjal kitüntetett, 
a Magyar tehetséggondozó Társaság Nagy Kálmán Tehetségért Díj és  Elismerő 
Oklevelének birtokosa.

A program célja, szakaszai
A tehetséggondozás célja: komplex, nyolc évre kiterjesztett tehetséggondozási 
rendszer működtetésével a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűd-
jének, motivációjának rendszerszerű fejlesztése, követése, - mely időközben ki-
egészült az óvodai fejlesztési lehetőségekkel - ezen belül
• elsődlegesen a gyermekek, tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesz-

tése,
• az általános intellektuális képességek és speciális képességek párhuzamos fej-

lesztése,
• személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, viselkedéskultúra, moralitás, stb),
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• célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az egyéni ké-
pességek, érdeklődés kibontakoztatására, 

• megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az önálló in-
formációszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai tanulmányokra, 

• esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
A bevezető szakasz (1-2. évfolyam) az alapkészségek megalapozását, a motivációs 
eszközök biztosítását, a gyermekek biztonságérzetének kialakítását, a játékos ele-
mek mellett a szabályrendszer, önellátás kialakítását tűzte ki céljául.

Az alapozó szakasz (3-4. évfolyam) célja a biztos alapkészségek elsajátításán túl a 
tehetségígéretekre való odafigyelés, a tehetségterületeken olyan kínálat biztosítá-
sa az intézményben, amely segíti a programba való bekerülést.

Az 5. - 6. évfolyamon a tehetségazonosítás a program alapcélja. Azonosítani a ta-
nuló erősségeit, gyengeségeit, ezek alapján egyéni fejlesztési tervek kidolgozása, a 
tanuló fejlődésének egyéni követése.

A 7. - 8. évfolyamon a tehetséggondozás célja a klasszikus tehetségfejlesztési ele-
mek alkalmazásával a tanuló erős területeinek továbbfejlesztése, gyenge területe-
inek szükséges erősítése, személyiségének fejlesztése.

A tehetségígéretek megfigyelése, keresése az alsó tagozaton
A tehetséggondozó program megújításaként a negyedik évfolyamon célirányosan 
kerül sor a tehetségígéretek felkutatására. Többféle tanórán kívüli foglalkozáson 
vehetnek részt, próbálhatják ki magukat a tanulók. Ezek a délutáni foglalkozások 
heti rendszerességgel kerülnek megtartásra. A program az „Ügyes kezek, okos fe-
jek” címet viseli.

A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a felső tagozaton taní-
tó kollegák is részt vesznek, ezáltal megismerik a tanulókat. A foglalkozások alatt 
információk gyűlnek a tanulók érdeklődéséről, az egyes témák iránti motiváltsá-
gáról, szocializációjáról. A két negyedikes osztályból kialakított közös csoport jó al-
kalmat teremt a leendő osztálytársak közelebbi megismerésére, a feladatok meg-
oldásában való hatékony együttműködésre a közös élmények szerzésére.

Modulrendszer a felső tagozaton
A modulok kötelező, kötelezően választható elemekből állnak. A kötelező modulok 
12-12 óra időtartamúak az önismeret, képességek és tanulástechnika fejlesztését 
tűzi ki célul. A választható modulok, összesen 16 a nyolc félév során, 16x18 óra 
időtartamúak, szolgálja a kikapcsolódás, az általános műveltség fejlesztését, az 
idegen nyelv jobb elsajátítását és az ECDL vizsgára való felkészítést.
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5. évfolyam

K
Modul 1 Modul 2 Modul 3

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés

KV
Kötelezően választható modul 1 Kötelezően választható modul 2

Játékos logika Informatika - ECDL Természetismeret
Az ókor 

művészete

6. évfolyam

K
Modul 4 Modul 5 Modul 6

Önismeret Tanulástechnika
Képességfejlesztés, 

kompetencia

KV

Kötelezően választható modul 3 Kötelezően választható modul 4

Honismeret, 
helytörténet

Kommunikáció, etikett
Informatika - 

ECDL
Mindennapi 

környezetünk

7. évfolyam

K
Modul 7 Modul 8 Modul 9

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés

KV
Kötelezően választható modul 5 Kötelezően választható modul 6

Informatika - 
ECDL Érdekes kísérletek Nyelvi 

kommunikáció
Testi-lelki 
egészség

8. évfolyam

K
Modul 10 Modul 11 Modul 12

Életpálya-építés Kitekintés a 
világirodalomba

Képességfejlesztés, 
kompetencia

KV
Kötelezően választható modul 7 Kötelezően választható modul 8

Érdekes 
matematika Idegen nyelv Európai Unió Informatika -ECDL

Tudásmegosztás
Az iskola a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a 
Kelet-Magyarországi Tagozat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szak-
mai elemeket, s egyre több iskola igyekezett az egész programot megvalósítani. A 
program külföldön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, sok publikáció 
jelent meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability 
szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában, neves 
előadók, kiváló tehetséggondozó szakemberek, külföldi meghívott vendégek tud-
tak szakmai eszmecserét folytatni a tehetséggondozás jövőjéről.
Az intézmény komoly szakmai segítséget nyújt a tehetséggondozás iránt érdeklő-
dő nevelőtestületeknek, pedagógusoknak, szülőknek.
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A tudásmegosztás generálása során cél
• a szakemberek knowhow–jának bővítése, 
• olyan iskolakultúra kialakítása, amelyben gördülékenyen tudják megszervezni a 

partnerek támogatását,
• olyan adaptációs folyamat kidolgozása, amellyel a l program „átemelését” tudják 

támogatni más köznevelési intézményekben,
• olyan protokoll kialakítása, amellyel megoldhatóvá válik az intézmény gördülé-

kenyen működő támogató, szolgáltató funkciójának további fejlesztése és mű-
ködtetése.

A fenti célok elérése érdekében fejlesztő teameket hoztunk létre, amelyek a folya-
matok, konkrét tevékenységek és a kapcsolódó dokumentációs rendszer kidolgo-
zásában működnek közre.
A szolgáltatói szerepköre tervezett, az alábbi területeken nyújt tanácsadást, men-
torálást:
• az intézményi tehetséggondozás teljes rendszerének bemutatása,
• a tehetség-megfigyelés, -keresés, 
• a tehetség-beválogatás,
• a differenciálás-kéttanítós modell,
• a felső tagozaton a komplex modulrendszer, mint speciális tehetségfejlesztés,
• az intézmény mérési-értékelési rendszere ( pedagógiai-pszichológiai-vizsgarend-

szer),
• a tanulók egyéni fejlesztése, tervek, egyéni követés, mentorálás, 
• óralátogatás, konzultáció. 

Az eddig nyújtott szolgáltatások:
konferenciaszervezés, részvétel, (15 fő/év), előadás 24,
jó gyakorlatok átadása-10 település, határon túl is; Zsámbok, Hajdúnánás, Fábián-
sebestyén, Tápiószőlős, Dombóvár, Pálmonostora, Hajdúböszörmény, Kunszent-
márton, Kiskunhalas, Szarvas. Jó gyakorlatok: Komplex intézményértékelés; Két-
tanítós modell; A pedagógusok teljesítményértékelési rendszere; Az intézményi 
önértékelési rendszer; „Ügyes kezek, okos fejek” tehetségkereső program; Komp-
lex modulrendszer.

Wass Albert Országos Vers és Prózamondó verseny szervezése-9. alkalom .
Hálózatépítés: országos, Kelet-Magyarországi Tehetség-konferencia (2007, 2013, 
2018), Tudástranszfer címmel (2014) régiós konferencia, 2016. Székely Tehetség-
segítő Tanács-2 napos látogatás (előadások, bemutató órák, konzultációk), folya-
matos tanácsadás
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A tehetséggondozó program eredményeiről több csatornán keresztül adnak tájé-
koztatást:
publikációk: 12 pedagógus, 30 publikáció, más szakemberek publikációi: 13,
konferenciákon előadóként: 8-10 kollega, 10-15 előadás/év,
honlapunkon: www.bethleng.hu,
szülői nyílt napok, tehetségnapok,
médiákban való megjelenés.
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Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda

A Tehetségpont neve: Túrkevei Református Általános Iskoláért Alapítvány
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5420 Túrkeve Kossuth L. u. 15.
 Elérhetőségek:  06/56/361-150 
  06/30/252-1992
  iskola@kevirefi.hu
  kevirefi.hu
 Intézményvezető neve:  Szabóné Debreczeni Ildikó

Tehetségterületek és hozzájuk rendelt programok:
Interperszonális tehetségterület – Színjátszó tehetséggondozás
A program célja: a drámapedagógiai, a színjáték és a dráma kifejezőeszközeinek használa-
ta, mondanivalók kifejezése az eszközök által.
Tanórán kívüli műhelyként működik, heti rendszerességgel.
Gyermekeink előadói és kommunikációs képességét fejlesztjük a különböző kommuniká-
ciós, beszéd, világnézet és önismeret fejlesztő szerepjátékokkal, irodalmi és zenei művek-
kel. A résztvevők a program elemei során megtanulják érzelmeik, gondolataik kulturált és 
kontrollált kifejezését.  Megismerik és gyakorolják a jó előadó ismérveit, elsajátítják a helyes 
kérdéskultúrát. Mindezek által fejlődik a szociális kompetenciájuk, kreativitásuk, verbális 
emlékezetük, kifejezésmódjuk. A kommunikációs képességük mellett az előadások, színpa-
di alkalmak lehetőséget nyújtanak az önbizalom és az önismeret fejlődésére is.
Színházlátogatások, művész előadók meghívása, koncertek alkalmai olyan személyes ta-
pasztalatokat, élményeket nyújtanak, amelyek a motiváció fenntartásában és az egyéni dif-
ferenciálásban jelentenek nagy segítséget.
A program fő tartalmi elemei: 1) tehetségazonosítás, beválogatás, feladatterv megismerése 
és elfogadása. 2) Képzési tréningek, felkészülés versenyekre, előadásokra. 3) Versenyek, 
bemutatók, előadások. 
A tehetséggondozó és –fejlesztő munka hatékonyságát bizonyítják a kiváló eredmények, 
aranyminősítések a vers- és prózamondó, továbbá énekversenyeken.
Nagy sikerű előadások nemcsak az intézmény, a település kulturális életében is meghatáro-
zóak, elismerést váltanak ki. Az elmúlt évek során bemutattuk a Légy jó mindhalálig, Valahol 
Európában és a Dzsungel könyve című musicalek feldolgozásait. 2017-ben mi adhattuk az 
ünnepi műsort Budapesten, a Corvin-közben, a Magyarok Világszövetségének ’56-os meg-
emlékezésén.

1. Logikai- matematikai – CsibÉSZ felfedezők
A program célja: Élmény és felfedezés központú, komplex tehetséggondozás. A tehetséges 
gyermek erős oldalának támogatása a matematika területén, illetve olyan területek támo-
gatása, amelyek közvetve befolyásolják a tehetség kibontakozását.
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A gazdagító tehetséggondozó szakkör tanórán kívül működik, heti rendszerességgel, amely 
mélységben, tempóban és tartalomban való gyarapítást jelent. A foglakozások biztosítják a 
problémamegoldó készség fejlesztésével együtt, a lazítást, feltöltődést. A tananyagot meg-
haladó ismeretek elsajátításához felfedezés útján jutnak el. A gondolkodásfejlesztő felada-
tok nemcsak feladatlapon jelennek meg, hanem online felületen is. Itt játszva fejleszthetik 
gyorsaságukat, figyelmüket, bővíthetik ismereteiket.  A feladatok lehetőséget nyújtanak, 
hogy a diákok a számítógép mellett hasznosan töltsék az idejüket, logikai feladatokat oldja-
nak meg, versenyekre készüljenek úgy, hogy észre sem veszik, hogy tanulnak. Ez a fejlődés 
nyomon követhető, mérhető. Különböző fejlesztési célokkal (számolási sebesség, figyelmi 
váltás, téri-vizuális emlékezet, mennyiségi becslés, tervezés stb.) készült feladványokat ol-
danak meg játékos formában, miközben a digitális írástudásuk is fejlődik. A játék során 
nem tudatosodik bennük, hogy iskolai ismereteket kiegészítő tehetségterülethez kapcsoló-
dó tudást sajátítanak vagy mélyítenek el, illetve készséget/képességet fejlesztenek. A külön-
böző versenyekre való felkészüléssel megjelenik az egyéni bánásmód. A versenyeken való 
részvétellel megtanulják, hogy hogyan viselkedjenek, gondolkodjanak ezeken a vizsgákhoz 
hasonló helyzetekben. A fejlesztő munka hatékonyságát és eredményességét nem csak a 
sikeres szereplés mutatja, hanem az is, hogy megtanulják, hogyan lehet stressz mentesen 
teljesíteni jól a felvételi vizsgákon. A programban résztvevők segítséget kapnak a személyre 
szabott továbbtanulásban és a pályaorientációban. Ezt online mérőeszközökkel is segítjük.
Ezek mellett tanulmányi sétákon végezhetnek megfigyeléseket, majd az itt szerzett isme-
reteket együtt dolgozzuk fel.  A programban részt vevő, kiemelkedő intellektuális képes-
ségekkel rendelkező gyermekek táncos délutánon, kézműves foglalkozáson lazíthatnak. 
Társasjátékok, logikai játékok használata közben erősíthetik a társas viselkedés szabályait.
A program fő tartalmi elemei:
1. Tehetségazonosítás, beválogatás, feladatterv megismerése, elfogadása.
2. Versenyekre való felkészülés témakörök szerint, feladatlapok szerint.
3. Online játékos agytornák, feladványok megoldása.
4. Versenyeken való részvétel.
5. Lazító, játékos foglakozások.
A programok megvalósítása során együttműködünk más tehetségpontokkal, a Magyar Te-
hetség Program pályázatai által gazdagítjuk tevékenységünket. Szakmai segítségnyújtás-
ban, képzésekben együttműködő partnerünk a MATEHETSZ.
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Varga Katalin Gimnázium 

Tehetségpont neve: Varga Katalin Gimnázium
A Tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe:  5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
 Intézményvezető neve:  Molnár László

1. A tehetségek felismerése, szűrése, figyelem felhívási módok:
A tanulók az általános iskolai eredményük és a felvételi eljárásban nyújtott teljesítményük 
alapján hatféle képzési programjaink egyikére jelentkezhetnek.
9. évfolyamon a tehetségazonosítás érdekében tett lépések:
A 9. évfolyamos tanulók bemutatkozó leveleinek feldolgozása, pszichológiai bemeneti mé-
rése, részképességekkel összefüggő nehézségek diagnosztizálása, fejlesztés (iskolai fejlesztő 
pedagógus és szaktanárok). 
Az Arany János Tehetséggondozó programban: kognitív és pszichológiai tesztek elvégzése (a 
Debreceni Egyetem mérése), egyéni fejlesztési tervek készítése, önismereti és tanulásmód-
szertan foglalkozások.

2. Tehetségfejlesztési lehetőségek:
• Hat választható képzési program
• 2. idegen nyelv választása
• Részvétel tanulmányi versenyeken
• Részvétel tanórán kívüli tanulmányi foglalkozásokon (szakkör, verseny- vagy érettségi előké-

szítő, felzárkóztatás)
• Részvétel az iskola által szervezett kulturális, szociális és sportprogramokon
• Részvétel az iskola külső kapcsolatai által létrejövő tehetségfejlesztő programokban
• Az iskola által hirdetett vagy az iskola által közvetített pályázati lehetőségek kipróbálása, ki-

használása
• A 11. évfolyamon kínált kötelezően választható művészeti modulok
• 11 – 12. évfolyamon emelt- vagy középszintű tanulás
• Előrehozott/osztályozó vizsga lehetősége

3. Tehetséggondozás az intézményben:
Arany János Tehetséggondozó program:
Komplex nevelési-oktatási modell, amely a tehetséggondozást és a hátránykompenzációt egy 
egységben kezeli. Az Arany János blokk tantárgyai között szerepel az önismeret, a tanulásmód-
szertan és kommunikáció, valamint megjelenik a természettudományos alapismeretek és a 
komplex humán ismeretek tantárgy is. Külső pszichológiai és tantárgyi mérések (Debreceni 
Egyetem), és azok visszacsatolása jó iskolai gyakorlatnak tekinthető. Az AJTP kapcsán olyan 
együttműködés alakult ki a Varga Katalin Gimnázium és a Szolnok Városi Tehetséggondozó 
Szakkollégium között, amely szintén figyelemreméltó lehet más iskolák számára is.
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Nyelvi és kommunikációs nevelés:
A két tanítási nyelvű oktatás olyan képzés, amelyben változó arányban keveredik az általá-
nos nyelvoktatás, bizonyos közismereti tárgyak és/vagy szakma-specifikus tárgyak (részben/
egészben) idegen nyelvű tanítása. A mi intézményünk 1988-tól működtet ún. magyar-angol 
két tanítási nyelvű négyéves gimnáziumi képzést. 
Bemutató órák, műhelyfoglalkozások keretében be tudjuk mutatni, hogy idegennyelv-órá-
kon is lehet olyan tartalom alapján tanulni, amely nemcsak az idegen nyelvi jártasságot, ha-
nem egy-egy közismereti témát is segít elmélyíteni.  
Au iskolai gyakorlatunk része az angol nyelvű diákszimpózium, a tanulók egyéni mentorá-
lása, kommunikációs tréning és nemzetközi kapcsolatok testvériskolákkal. A Modell Európa 
Parlament (MEP) a kommunikációs nevelés (anyanyelvi-, illetve angol nyelvű kommunikáció) 
mellett a közéletiségre nevelés egyik fontos eszköze, az iskola eddig két országos és egy 
inter-regionális MEP-et szervezett. A vitakultúra (debate), TED előadás technikák alkalmazá-
sa, a pénzügyi ismeretek tanítása angol nyelven, a kortárs angol irodalom felhasználása a 
nyelvoktatásban szintén jó iskolai gyakorlatnak tekinthetők.
Művészeti nevelés:
Jelentős hagyományokkal és jó gyakorlatokkal rendelkezik a Varga Katalin Gimnáziumban. 
Ide tartozik a művészeti tanulmányi versenyeken való részvétel, a szakköri formában mű-
ködő alkotókör, az iskolai suligálák szervezése, a diákszínjátszó kör fellépései az Ádámok és 
Évák előadásokon.  Egyéni mentorálás képzőművészeti és fotókiállítások a tehetséggondozó 
programok anyagából. A megyei rajzverseny szervezése.
Természettudományi és informatikai nevelés:
Szintén rendelkezik jó iskolai gyakorlatokkal, például a tanórai differenciálások, a közép/
emelt szintű tanórák, természettudományos tanulmányi versenyeken való részvétel, felzár-
kóztatás, szakkörök. Természettudományos diákszimpózium. Részvétel az Erdős Pál Mate-
matikaiskola munkájában. Az Öveges laboratórium működtetése. Digitális napló alkalmazá-
sa, google drive virtuális osztályterem, projekt napok. A nevelőtestület 2019-ben elnyerte a 
Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetsége által kiírt „Az év tanári csapata a digitali-
zációért” díjat.

4. A tehetséggondozás területei:
Tanórai tevékenységek, módszerek:
A differenciálás eszközeinek alkalmazása például: csoportbontás bizonyos tantárgyakból 
és/vagy évfolyamokon- munkaformák váltogatása, külön feladatok alkalmazása, a javítás 
lehetősége, részletes visszajelzés a tanulói teljesítményre, tanulói kiselőadások, a képzési 
programokhoz igazodó tanári módszertan.
Tanórán kívüli tevékenységek, rendezvények:
Szakkörök (MEP, tantárgyi szakkör)- diákszínpad- énekkar, a tanulók művészeti kiállításai, 
szimpóziumok, suligála (és egyéb szereplési lehetőségek), projektnapok (környezeti, egész-
ségnevelési, sport), felzárkóztató foglalkozások, érettségi vizsgára készítő foglalkozások, 
kommunikációs tréning, pszichológiai csoportok, pályázatok támogatása és versenyek.
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Tanulói mérések:
Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon- Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézetével 
közösen végzett kutatások, évfolyamdolgozatok.

5. Jó gyakorlat, az intézmény bevett szokásainak bemutatása:
Terepgyakorlat: 
Jó gyakorlat eredete: Az eszközhasználat megtanulása, környezet megismerése, környezet-
védelem fontosságának megértése, a gyakorlati készségek javítása. 
Térképészeti alapismeretek (tájékozódás, tájolás) megismerése, időjárás megfigyelés, és az 
adott növények és élővilág megismerése. A célunk tantervi tudás fejlesztése, a tanulás tá-
mogatása.
Projektnap:
Jó gyakorlat eredete: Oroszlány Péter tanulásmódszertani szakember ajánlása.
Alkalmazása: Személyiség- és szókincsfejlesztés, kifejezőkészség és előadásmód gyakorlása. 
Kiselőadások készítésének elsajátítása. Célja a tehetség- és személyiségfejlesztés, facilitáló 
érzések kialakítása.
Iskolai diákszínpad működése:
Jó gyakorlat eredete: Gimnáziumunkban a 70-es évek óta működik iskolai színjátszás
3 területen alkalmazzuk: produkció létrehozása; színházzal való nevelés: készség, képesség 
fejlesztése a drámapedagógia módszereivel; színházra nevelés: színházi produkciók befoga-
dása. Célja a diákok kommunikációs készségeinek, együttműködési készségeinek, szociális 
érzékenységének fejlesztése. Fantázia, kreativitás, tiszta beszéd fejlesztése. Magabiztosság 
növelése a szerepléseken keresztül.

6. Profil:
Felsőfokú továbbtanulásra történő felkészítés hat képzési programban: Arany János Tehet-
séggondozó Program, matematika - angol képzés, magyar-angol két tanítási nyelvű prog-
ram, általános tehetséggondozó program, biológia-kémia és informatika-programozás kép-
zés.

7. Kikre vagyunk büszkék:
Büszkék vagyunk a felvételi vizsgával bekerülő motivált tanulóinkra, az elhivatott iskolai dol-
gozókra, különös tekintettek a kitüntetésben részesített munkavállalókra.
A teljesség igénye nélkül: Dr. Polyák Kornélia professzor (Harvard Egyetem), Dr. Fazekas At-
tila Erik sportért felelős helyettes államtitkár, Al Ghaoui Hesna Prima Primissa-díjas újságíró, 
Dr. Lengyel Klára ELTE egyetemi docens, Dr. Nagy Béla igazgatóhelyettes MTA köztestületé-
nek tagja.

8. Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel, településekkel:
Napi kapcsolat a Szolnoki Tankerületi Központtal és a tankerületi központhoz tartozó általá-
nos iskolákkal és középfokú intézményekkel. Kiválóan akkreditált tehetségpontként együtt-
működés más tehetségpont intézményekkel. Európai Tehetségpontként kapcsolat más eu-
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rópai tehetségpont intézményekkel. Az iskola tagja az országos hatókörű Kétnyelvű Iskolák 
Egyesületének. Az iskola tagja az AJTP iskolák országos hálózatának. Napi kapcsolat a Szol-
nok Városi Tehetséggondozó Szakkolégiummal. Az iskola tagja a Modell Európa Parlament 
(MEP) 10 iskolából álló magyarországi hálózatának. Nemzetközi együttműködés keretében 
kapcsolat a szolnoki Europe Direct szervezettel. Szakmai kapcsolat a Szolnoki Pedagógiai 
Oktatási Központtal. Megállapodás a Nyíregyházi Egyetemmel, az Eszterházy Károly Egye-
temmel, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemmel és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem-
mel, rendszeres kapcsolat a Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszékével. Megállapodási 
szerződés 200 non-profit szervezettel az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséről. Kapcsolat 
a Szolnoki Sportiskolával és más sportegyesületekkel. Együttműködés a JNKSZ Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálattal a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási és magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók integrált oktatására. Együttműködés az Albert Einstein Gim-
náziummal (Reutlingen, Németország), a Kent School of English intézménnyel (Broadsta-
irs, Anglia), a maarsseni középiskolával (Hollandia), a Kopernik Liceummal (Lengyelország), 
a Vaskavuori Gimnáziummal (Vantaa, Finnország). Kapcsolat kulturális intézményekkel (pl. 
Damjanich János Múzeum, Aba-Novák Kulturális Központ). 

9. További fejlesztési lehetőségek a tehetséggondozás területén:
Fejleszteni kívánjuk kapcsolatainkat más megyei és megyén kívüli tehetségpontokkal. Az 
együttműködések során tervezünk: közös rendezvényeket, műhelymunkát tanároknak, va-
lamint tapasztalatcserét a tehetséggondozás területén. Vállaljuk olyan rendezvények meg-
szervezését, amelyekbe általános iskolás tanulókat, gimnáziumunk és más középiskolák 
tanulóit is bevonjuk (pl.: versenyek és szimpóziumok). 

10. Egyéb fontos információ:
Iskolai honlap: www.varga-szolnok.sulinet.hu
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Verseghy Ferenc Gimnázium

A tehetségpont minősítési szintje: Akkreditált Kiváló Tehetségpont

 Címe: 5 000 Szolnok, Tisza park 1.
 Elérhetőségek:  06/20/540-4896
  verseghygimnazium@gmail.com
 Intézményvezető neve:  Pogány Gyula

Az iskolánkba bekerülő tanulók mindegyike tehetséges valamiben. Célunk ennek felkuta-
tása, tehetségük kibontakoztatásának segítése, a gyengébb területek támogatása, átlagos 
szintre hozása

Az eddigi munkánk elismerése és eredménye, hogy iskolánk 2011-től Kiváló Akkreditált Te-
hetségpont.

A tehetséggondozás nem csak a középiskolásokat érinti, matematikából a 7-8. osztályos 
tanulók számára tehetséggondozó szakköröket szervezünk, évente megrendezzük a Szegő 
Gábor Matematikaversenyt, valamint a Tarján Imre Emlékversenyt fizikából és a Búvárkodj 
a biológiában! biológiaversenyt.
Tanulóink számára a tehetséggondozás már a tanítási órákon elkezdődik, a szakkörökön, 
egyéni versenyfelkészítő foglalkozásokon folytatódik. A tagozatok céltárgyait emelt óra-
számban, emelt szinten oktatjuk.

Iskolánk első komplex tehetségfejlesztő csoportja a 2011-ben alakuló KörnyÉszMűhely, 
melynek alapelve, hogy a tehetséggondozás egy komplex értelmi és érzelmi fejlesztés. Ki-
emelt helyen szerepeltek a média-, és múzeumpedagógia elvei, a környezeti nevelés, az IKT 
eszközök, ill. a földrajzi – környezeti jó gyakorlatok tantárgy független alkalmazása.

Tehetséggondozó munkánk sikerességét eredményeink támasztják alá. Évek óta végzőse-
ink több mint 90 %-át veszik fel egyetemre, a HVG rangsoraiban mindig a legjobb 40 kö-
zépiskola között szerepelünk, ami megyénkben a legjobb eredmény. Az OKTV döntőjébe 
évente 6-10 tanulónk jut be, az országos kompetencia mérések eredményei iskolánkban 
jóval magasabbak a tőlünk elvártnál, az országos átlagnál és a négy osztályos gimnáziumok 
átlagánál is.

A tehetséggondozás területei, tehetségazonosítás
A klasszikus tehetséggondozás területei iskolánkban: logikai-matematikai, inter- és intra-
perszonális, térbeli-vizuális, testi-kinesztetikus, nyelvi és természeti területek.
A tehetségazonosítás az egyik legnehezebb terület. A megbízható azonosításhoz több 
forrásból kell információt szereznünk, figyelnünk kell az átlag feletti általános és speciális 
képességekre, a kreativitásra, motivációra.  Alapvetően az általános iskolai tanulmányi és 
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versenyeredmények, a felvételi eredmények jelentik a kiindulást, később a tanórai teljesít-
mény, versenyeredmények alapján azonosítjuk a tehetségeket.

A jó gyakorlatok, az intézmény bevett szokásai
1994-től: Matematikából minden évben a 7. és 8. osztályos tanulók számára tehetséggon-
dozó szakköröket szervezünk.
1994-től: Évente megrendezzük elsősorban 7-8. osztályosoknak a Szegő Gábor Matemati-
kaversenyt.  A verseny három fordulóból áll, az első kettő levelezős forduló után a legjob-
baknak írásbeli döntő fordulót rendezünk iskolánkban.
1998-tól: A tehetségfejlesztésünk fontos színterét alkotják a testvériskolákkal kialakított 
kapcsolataink. Tanulóink nyelvi tehetségüket német és francia középiskolák diákjaival kö-
zösen fejleszthetik. 
2000-től: Évente megrendezzük a Tarján Imre Emlékversenyt fizikából két kategóriában: 
7-8. és 9-10. osztályosok számára. A Tarján versenyre háromfős csapatok egy játék műkö-
désének fizikai leírásával nevezhetnek, majd a pályamunkát a zsűri előtt be is kell mutat-
niuk. A versenyzőknek emellett egy elméleti feladatsort is meg kell oldani. Testvériskolai 
kapcsolataink bővülésével a verseny hatókörét is kiterjesztettük, sikeresen szerepelnek 
testvériskoláink, csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium, temesvári Bartók Béla Elméleti 
Líceum, diákjai is.
2009-től: A komplex tehetséggondozás kiemelt része az érzelmi intelligenciafejlesztése. En-
nek fontos eleme volt az „Ádámok és Évák” ünnepe, mely diákszínjátszó csoportunknak ad 
bemutatkozási lehetőséget.
2011-2015: Iskolánk első komplex tehetségfejlesztő műhelye a KörnyÉszMűhely. A komp-
lex természettudományos profilú tematikában kiemelt szerepet kapott a média és a mú-
zeumpedagógia elvei és gyakorlata, a környezeti nevelés, az infokommunikációs eszközök 
és módszerek alkalmazása a természettudományos témakörök feldolgozása keretében. A 
műhely kiemelt faladata volt a tanulók érzelmi és pszichológiai fejlesztése és a . A műhely 
programja egy-egy Tehetségnappal illetve Diákszimpóziummal zárult ahol a tanulók meg-
mutathatták a közösen szerzett tapasztalatokat.
2011-2015:A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által támogatott a „Tehetség-
hidak Program” keretében gazdagító programpárok megszervezésére került sor. Ezeknek 
a programoknak fontos sajátossága volt, hogy lazító elemeket is tartalmazott a komplex 
terepi megfigyelés és a térképészeti ismeretek kiszélesítése mellett.
2013-2015: A Comenius program keretében részt vettünk a „Our World, Our Future” prog-
ramban. Hat európai iskola diákjai és tanárai tanultak közösen a környezettudatosságról, 
miközben fejleszthették nyelvi készségeiket.
Verseghy 190: online matematikaverseny, ahol mindig annyi feladat szerepel, ahány éves 
az intézményünk. A verseghys diákok mellett más iskolák tanulói is bekapcsolódnak a küz-
delmekbe.
2017-től: Búvárkodj a biológiában! biológiaverseny a 8. osztályos általános iskolai tanulók 
számára
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Az intézmény külső partnerei:
Legfontosabb partnereink környezetünk általános és középiskolái, egyetemei, szakmai ta-
nácsadó és szolgáltató szervezetei. A Verseghy Ferenc Gimnázium a POK bázisintézménye. 
Kapcsolatainkat partnereinkkel alapjaiban határozza meg, hogy iskolánk településszintű 
tehetségpont.
A tanulmányi versenyek tekintetében kapcsolatot tartunk általános iskolákkal, középisko-
lákkal, egyetemekkel és szakmai szervezetkkel.
Ezeken az intézményeken kívül igen fontos szerepe van a Városi Kollégiummal kialakított jó 
kapcsolatunknak, hisz tehetséges diákjaink egy része vidéki lakóhellyel rendelkezik

Büszkeségeink
Alapvetően minden tanulónkra büszkék vagyunk, hiszen sikerrel veszik iskolánk tanulmá-
nyi követelményeit. Akiket mégis ki kell emelni, azok az OKTV-n helyezést elért tanulóink. 
Természetesen ugyanolyan fontosak más országos versenyek is, azokra azonban a hely 
hiány miatt lehetetlen kitérni. Az OKTV-s tanulóin közül az I-XV. helyezetteket sorolom fel 
2015-től kezdve. Az érintett tantárgyak: magyar irodalom, magyar nyelv, fizika, földrajz, tör-
ténelem, francia nyelv, angol nyelv, latin nyelv, informatika, német nyelv. 
Tanulóink: Kukri Márta, Gál Fanni, Menkó Gábor Péter, Kormos Kevin, Varga Péter, Tóth 
Máté, Szabó Zsombor, László Zsófia, Mihályi Vivien, Paulovics Péter, Lefor Petra Mónika, 
Bozsó Csanád, Tóth Emese, Kóródi Petra, Kota Johanna, Baráth László, Czifra Botond, Fonyi 
Máté Sándor, Kóródi Petra, Sila Petra, Kota Abigél. 
Három nevet külön is kiemelek: Kukri Márta magyar irodalomból, Paulovics Péter pedig 
történelemből I. helyezett lett, Fonyi Máté Sándor pedig az OKTV mellett a Portugáliában 
megrendezett EUSO természettudományi diákolimpián fizikából ezüstérmes lett.
Tanáraink: Baráth Márta, Bódor Mária, Oláhné Farkasinszki Edit, Nagyné Matolcsi Éva+, 
Pécsi István, Tarjányi István, Tekse Marianna, Káliné dr. Kovács Ilona, Lapu Béla, Veres Dé-
nes, dr. Valyon Eszter, Gazdag Helga, Kormosné Dózsa Erzsébet, Bozsik Lászlóné.
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Vadárvácska Óvoda Tiszaföldvár

A Tehetségpont minősítési szintje:  2019 Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2016 Európai Tehetségpont • 2018 ECHA tagság

 Címe:  5430 Tiszaföldvár Kossuth Lajos út 124. 
 Elérhetőségek:  06/56/470-300 
 Intézményvezető neve:  Bene Józsefné

Vadárvácska Óvoda Tiszaföldvár
Intézményünk Tiszaföldvár központjában helyezkedik el, az egykori Hajnóczy József Óvó-
női Szakközépiskola Gyakorló Óvodájaként működött közel 20 évig, ahol a „kisóvó nénik” 
magas szintű szakmai képzése folyt.
Nevelőtestületünk pedagógiai kultúráját gyermekcentrikusság, innovatív szemlélet, a he-
lyi értékek és hagyományok tisztelete és átörökítése jellemzi.

A tehetséggondozás szervezeti fejlődésének bemutatása
A gyermekek új szemléletű fejlesztésének megismerését intézményvezetőként kezde-
ményeztem. A MATEHETSZ által szervezet PAT, és a FAT képzésekben rendkívüli lehető-
séget találtam. Intézményi szinten mindenki az erősségének, érdeklődésének megfelelő 
területen szerzett ismeret és gyakorlati többletet a tehetséggondozásról. Ez nagyon jól 
segítette az együtt gondolkodás, elköteleződés kialakulását, kihívást jelentett, és 
motivációt is biztosított intézményi szinten.

Kidolgozásra került intézményünk tehetséggondozó rendszere, gyakorlata. Ezután csat-
lakoztunk a tehetségpont hálózathoz.
Három alkalommal vettünk részt akkreditációban, (2013, 2016, 2019) Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont minősítéssel.
A hálózati tevekénységeink, az akkreditációkban való részvételünk szakmailag segítették, 
tudatosították, tevékenységeinket, fejlesztették rendszerlátásunkat. A pályázatokban 
való részvételünk gazdagították módszertani kultúránkat, a tehetségpont együttműködé-
sek segítették a mindennapi tevékenységeinket, a gyakorlatfejlesztéseinket.
Az ERASMUS+ tevékenységeink alapján 2016-ban, Európai Tehetségpont címet is szerez-
tünk. 2018-ban ECHA tagok lettünk.

Tehetséggondozás a Vadárvácska Óvodában
A tehetséggondozás tevékenységét az intézményi tehetséggondozói rendszer elveit ala-
pul véve végezzük. Alappillére az intézményi igényekhez igazított innovációs gya-
korlatfejlesztés, amely az évtizedes tehetségfejlesztő tevékenységünkben alakult ki. Azt, 
hogy milyen szervezésben, és milyen területen, és tartalommal valósul meg azt a gyerme-
kek igényei, a csoportjellemzők, az intézmény erőforrásai határozzák meg, a tehetségfej-
lesztő team ajánlása alapján.
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A tehetséggondozás színterei gyakorlatunkban
Minden gyermekre érvényesített fejlesztő gyakorlat
Pedagógiai gyakorlatunkban a kiemelkedően kreatív, tehetségígéretet mutató gyerme-
kek saját csoportjukban élik élményekben gazdag óvodás napjaikat. Játszanak, önfeledt, 
szabad tevékenységeket folytatnak. A tehetségígéretek felismerése, fejlesztése az óvo-
dai csoportokban, a tevékenységekbe ágyazottan, differenciáltan történik. Rendszere az 
egyéni fejlesztés dokumentumaiban rögzített.

Tehetségműhelyek
A gyermekek 5 éves kortól vesznek részt a tehetségműhelyek munkájában, előzetes be-
válogatás alapján, melynek szempontjait szabályzatban rögzítettük. 30 órás fejlesztési 
ciklus, 5-10 gyermek részvételével.
Tehetségműhelybe való beválogatáshoz felhasználjuk az óvodába kerüléstől folyamato-
san alkalmazott tehetségazonosítási rendszert. 5 éves korban történik, a tulajdonságlistán 
alapuló megfigyelés, és az érdeklődési terület beazonosítása. Az alkalmazott tulajdonság-
listát szakmai műhelymunkában dolgoztuk ki, Gyarmathy Éva (2006), illetve Geffert Éva 
és Hetskovits Mária (1990) az általánosan a tehetséges gyerekekre jellemző tulajdonság-
listák elmélete alapján. A tulajdonságlista szempontjai a tehetségígéretes gyermekekre 
gyakran jellemző pozitív, vagy negatív tulajdonságokat, viselkedésjegyeket tartalmaznak, 
amelyek jelzésértékűek számunkra a tehetségazonosításban. Azoknál a gyermekeknél, 
ahol a tulajdonságlista a 60%-ot eléri, további vizsgálatokat, megfigyeléseket végzünk.
A gyermekek érdeklődési területének megállapítása, a Gardneri tehetségterületek figye-
lembe vételével történik, Nagy Jenőné Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gya-
korlata című könyve (ONME Egyesület, Szolnok, 2012) 9. számú melléklete alapján.
Tehetségműhelyeink minősített bevált jó gyakorlatok Iskolatáska (https://kosar.educatio.
hu/) felületén elérhetők, gazdagító programjaink MATAHETSZ felületén (https://tehetseg.
hu/jo-gyakorlatok/kereso?kulcsszo=vad%C3%A1rv%C3%A1cska+%C3%B3voda) megta-
lálható jó gyakorlatok.

Intézményünk tehetségműhelyei
„Daloló fecskék” zenei tehetségműhely
„Hozd el a kupát!” mozgásos tehetségműhely
„Manóvár” nyelvi-irodalmi tehetségműhely
„Ügyes kezek” vizuális tehetségműhely
„Kiskobak”matematikai tehetségműhely 

Intézményünk gazdagító programjai
„Perdülj-fordulj”-- zenei-táncos
„Kiskobak”logikai-- matematikai
„Meseváros”—téri-vizuális
„Kis felfedezők”—természettudományi
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Intézményünk csoportos tehetségsegítő programjai
„Aka, baka” szenzomotoros csoportos tehetségsegítő gazdagító program labdajátékkal
„Járjunk táncot” szenzomotoros csoportos tehetségsegítő gazdagító program mozgás- 

tánccal
„Ficánkoló halacskák” szenzomotoros csoportos tehetségsegítő gazdagító program vízi 

játékokkal

Tehetségnapok, programok
Városi, kis térségi szinten szerveződnek a tehetségtámogatás érdekében.
• „Sportolj velem” tehetségnap
• „Kössük koszorúba” tehetségnap

Együttműködések, eredmények, amelyekre büszkék vagyunk
• Tehetségpont hálózatban, egyéb kapcsolatokban való intézményekkel való együttmű-

ködések, gyakorlatfejlesztések
• Konferencia szervezése: ERASMUS+ projekt záró konferencia Szolnok megye háza
• Konferenciákon való bemutatkozások, disszeminálások
• Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola Óvoda Jubileumi Konfe-

renciája
• Dublin ECHA Konferencia gyakorlatbemutatás
• Tajvan IRATDE Biennális világkonferencia tehetségfejlesztésünk két gyakorlatának be-

mutatása
• Legkiemelkedőbb büszkeségünk a gyermekek tehetségígéretének felismerése, a to-

vábbvitel lehetőségének biztosítottsága
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