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1. Bevezetés 

 

„Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; 

s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell 

azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.” 

Kölcsey Ferenc 

 

„Ahhoz, hogy az ember az igazi művész szerepét igényelhesse, nemcsak tehetség, szív 

és szellem emelkedettsége kell, hanem józanság is, logika a viselkedésben, s még azt is 

merném mondani, hogy - bizonyos számító ész is.” 

Liszt Ferenc 

 

„Van benned egy rész, amit átlagosnak, szürkének gondolsz, úgy tekintesz rá, és 

elhanyagolod. Ez lehet egy tehetség, egy tudás, valamilyen belső tartalmad. Ez a 

részed most szomjazik arra, hogy foglalkozz vele, hogy feléleszd, megszeretgesd, 

hiszen szárnyai vannak, és ha életre kelted, vele szárnyalhatsz.” 

Ara Rauch 

 

A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Tehetségsegítő 

stratégiája szorosan illeszkedik a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Tehetségsegítő Stratégiájához (továbbiakban: KTT), annak főbb irányelveit elfogadva. 

 

Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola (továbbiakban: Iskola) 

Tehetségsegítő Stratégiájának (továbbiakban: Stratégia) célja: az Iskolában folyó 

tehetségsegítő munka összehangolása, egységes keretbe foglalása.  

További célja, hogy az Iskolában tanuló gyermekek és fiatalok hatékony, az 

életkoruknak legmegfelelőbb segítséget kapják meg tehetségük felismeréséhez, 

kibontakoztatásához, képességeik komplex fejlődéséhez. 

Végső célja: Akkreditált Kiváló Tehetségpontként, valamint Európai Tehetség-

pontként a komplex tehetségsegítő munka megvalósítása, azaz tehetségazonosítás, 

beválogatás, tehetséggondozás, együttműködés más tehetségpontokkal, 

tehetséggondozó szervezetekkel. 

 

Tehetségsegítés: a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének meghatározása 

szerint: Bármilyen (tevékenység-, tanácsadás-, nevelés-, oktatás-, pénzügyi-, 

menedzsment stb. jellegű) tevékenység, amelynek célja vagy általában a tehetségügy 

(intézményi, helyi, társadalmi szintű) előremozdítása, vagy egy meghatározott 

személy/csoport tehetségének kibontakoztatása. 

1.1. Előzmények (KTT. stratégiával összhangban) 
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A lisszaboni stratégia egyik legfontosabb célkitűzése az oktatás minőségének javítása. 

A cél elérése érdekében speciális figyelmet kell fordítani az egyes területeken 

kiemelkedően tehetséges, valamint a lemaradó tanulók képzésére, nevelésére. 

Biztosítani kell a tehetség iskolai keretek közötti felismeréséhez, gondozásához, 

valamint a kiegyensúlyozott tanulmányi, közösségi teljesítmény támogatásához 

szükséges szakmai módszertani ismereteket a pedagógusok részére. 

„A tehetségek megtalálása és folyamatos fejlesztése a tehetséges fiatal számára mással 

nem pótolható kitörési, érvényesülési esélyt jelent. A tehetségek ma már egy adott 

ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé léptek elő. Ebből is 

következően a tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és családjuk magánügye, 

hanem nemzeti ügy, hiszen a tehetség hasznosulása a közvetlen haszon mellett a 

legversenyképesebb termelés kifejlesztésével és idevonzásával is a teljes nemzetnek 

többletlehetőségeket teremt. Így a tehetségek segítésének nemzeti programja 

gazdasági, esélyjavító és társadalomépítési program is.” (126/2008.(XII.4.) OGY. hat.) 

 

Az Európai Tanács 2010. június 17-én a lisszaboni stratégiát megújítva elfogadta a 

foglalkoztatást és intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó új stratégiáját, 

az Európa 2020 stratégiát. 

Az új stratégia kiemelt céljai között szerepel többek között a kutatás és fejlesztés 

feltételeinek javítása, és a képzettségi szint emelése, melyeknek a megvalósulását jól 

szolgálja jelen tehetségsegítő stratégia.  

 

A Nemzeti Tehetségprogram célrendszere 

 

1. sz. ábra (Forrás: Nemzeti Tehetség Program Országgyűlési Határozat) 

Célunk a Nemzeti Tehetség Programmal (továbbiakban: NTP), valamint a KTT-vel 

összhangban:  

 az iskolai és iskolán kívüli tehetséggondozás feltételrendszerének biztosítása, 
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fejlesztése;  

 az intézményi együttműködések és a tehetségsegítő hálózat tagjaként a 

kapcsolatépítés és a közös munka fejlesztése; 

 esélykülönbségek – szociális helyzetből – mérséklése, a tehetséggondozási 

szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása; 

 tapasztalatok, ismeretek átadása, annak érdekében, hogy az intézmény 

vonzáskörzetében a tehetséggondozást célul kitűző intézmények szakmai 

műhelyévé, módszertani központjává váljon. 

 

1.2. Helyzetelemzés, a tehetséggondozás intézményi háttere 

 

Intézményünk Regisztrált (2010.), Akkreditált Kiváló Tehetségpontként (2012., 2016.), 

valamint Európai Tehetségpontként (2016.) működik, amely biztosítja, hogy a tehet-

séget idejében felismerjük, és megfelelően gondozzuk. Elsődleges feladatunknak 

tartjuk a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítését, emellett lehetőség 

nyílik a tanulók tehetségének további kibontakoztatására külön foglalkozásokon, 

tehetséggondozó szakkörökön. Évek óta folyik tanórai és tanórán kívüli keretek között 

is tehetséggondozás, amely során a tehetségek felkutatására, képességeik 

kibontakoztatására, fejlesztésére, a versenyszellem kialakítására, a versenyeztetésre 

törekszünk. A tanórai és a délutáni tehetséggondozó foglalkozásaink valamennyi 

kompetenciaterület fejlesztését megvalósítják, amelyet újszerű módszerek 

alkalmazásával (csoportmunka, differenciálás, kooperatív munka), 

tevékenységközpontú oktató-nevelő munkával, regisztrált jó gyakorlataink 

alkalmazásával teszünk hatékonyabbá. Kollégáink résztvevői a különböző 

tehetséggondozó képzéseknek, fejlesztve ezzel is a tehetséggondozó munkát. 

 

A tehetséggondozó tevékenység hatékonyságának növelése érdekében tehetség-

gondozó szakmai műhelyt hoztunk létre, amelynek tagjai: 

 Lovrity Sándorné 

 Tóth Andrea 

 Bálintné Mészáros Mónika 

 Bátor Miklósné 

 Sotter Gabriella 

 Lipótzyné Kiss Erzsébet 

 

 

Tehetséges tanulóinkat, az őket gondozó pedagógusokat elismerésben részesítjük, 

biztosítva ezzel a folyamatos munkához szükséges motivációt. Így például: 

 Az iskolánk földszinti aulájában létrehoztuk a „Büszkeségeink” információs 

tablót. Oda kerül azoknak a tanulóknak a fényképe és neve, akik kiemelkedő 
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helyezéseket értek el a különböző tantárgyi, művészeti és sportversenyeken. 

Természetesen a felkészítő tanárok neve is ott található. 

 Minden tanév végén a ballagás napján Arany János-díjat kapnak azok a végzős 

tanulók, akik nyolc éven keresztül kiváló tanulmányi eredménnyel és 

kimagasló versenyeredménnyel büszkélkedhetnek. Nevük, fényképük és 

aláírásuk belekerül az iskola „Díszkönyvébe”. Aranyélet címmel megjelent 

újságunkba is belekerülnek ezek a tanulók, és mindazok, akik kiemelkednek 

tanulmányi munkájukkal. 

 A tehetséggondozás terén kimagasló tevékenységet kifejtő kollégák munkáját 

elismerjük. 

 

Tehetséggondozó munkánk akkor tekinthető teljesnek, ha a megfelelő 

információáramlást is biztosítani tudjuk. Ezt úgy érjük el, hogy a tantestületi 

értekezleteken tájékoztatjuk kollégáinkat az aktuális információkról, illetve iskolánk 

honlapján a különböző tehetséggondozó szakköri és egyéb lehetőségekről 

informálódhatnak a szülők, érdeklődők. 

 

2. A tehetség fogalomköre 

2.1. A tehetség definíciója 

 

A tehetséget leíró elméletekből többet is számon tart a szakirodalom (Balogh, 2006; 

Herkovits-Gefferth, 2000; Renzulli, 1977; Czeizel, 1997, 2003., Gagné 1991, Mönks 1992) 

napjainkban a legáltalánosabban a Renzulli-féle elmélet az elfogadott.  

 

Joseph Renzulli „háromkörös” tehetségkoncepciója (1977.) 

 
2. sz. ábra (Forrás: Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, 2004.) 
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Ez a modell három összetevőjét emeli ki a tehetségnek:  

 átlag feletti általános, speciális képességek;  

 kreativitás és  

 a feladat iránti elkötelezettség, motiváció.  

 

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont 

gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információ-

feldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális 

tehetség-területeken.  

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből rendkívül 

sokféle van, és az általánosan elfogadott Gardner-féle csoportosítás alapján hétféle 

speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-

téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális 

tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként szolgálnak.  

A kreativitás is több elemből épül fel: problémaérzékenység, a problémák 

újradefiniálása, a gondolkodási műveletek hatékony alkalmazása, a gondolkodás 

rugalmassága és eredetiség. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség 

funkcionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az a jellemző, hogy 

problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez kreatív képességek nélkül 

elképzelhetetlen.  

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek 

a magas-szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, 

kitartás, emocionális stabilitás stb. Az előzőekben ismertetett általános és speciális 

képességek bármilyen magas szintre is fejlődhetnek, e háttértényezők kellő fejlettsége 

nélkül nem jöhet létre magas szintű teljesítmény.  

 

Renzulli tehetségdefiníciója 

„A tehetség olyan viselkedésformákból áll, amik az emberi vonások három 

alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon felüli 

általános és/vagy specifikus képességek, magasfokú feladat iránti elkötelezettség és 

kreativitás. A tehetséges viselkedést felmutató emberek azok, akik ezekkel a jegyekkel 

rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni, és azokat az emberi teljesítmény 

bármilyen potenciálisan értékes területén hasznosítják. Azok az egyének, akik 

rendelkeznek ilyen interakcióval vagy képesek annak kialakítására a három terület 

között, az oktatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak széles skáláját igénylik, és ez 

utóbbiak gyakran hiányoznak a normál iskolai programból.” (Renzulli, 1985. 28.) 
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A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2007-es megfogalmazása alapján tehetségesnek 

tehát azok tekinthetők, akik - a négy fenti összetevő ötvözeteként értelmezett - kiváló 

adottságaik alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi 

területén.  

Az előzőekben leírt tehetség-összetevőket az egyén nem készen kapja, az öröklődés 

ebben nem kizárólagos faktor, hanem ezek hosszas fejlesztő munka eredményeként 

számottevően tovább formálódhatnak, fejlődhetnek az élet során. E fejlődési 

folyamatban a család, az iskola, a társak és a társadalom többi szereplőjének a 

befolyása meghatározó jelentőségű. E sokrétű kölcsönhatásokat írják le a Gagné-, a 

Renzulli-Mönks- vagy a Czeizel-féle modellek. 

 

Frank Mönks többtényezős tehetségmodellje 

 

 
 

3. sz. ábra (Forrás: Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, 2004.) 
 

A tehetségmodell alapja: a tehetséghez szükséges faktorok interakciója.  

A modell elemei:  

 kivételes képességek; 

 motiváció; 

 kreativitás; 

 család; 

 iskola; 

 társak; 
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Mönks tehetségfogalma 

„A tehetség három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek 

(motiváció, kreativitás, kivételes képességek) az egészséges fejlődéséhez megértő, 

támogató társadalmi környezetre van szükség (család, iskola, társak). Más szóval: a 

hat faktor pozitív interakciója a tehetség megjelenésének előfeltétele.” (Mönks és 

Knoers, 1997. 102.) 

 

A Gagné-féle fejlődési modell 

 

 
 

4. sz. ábra (Forrás: Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, 2004.) 
 

 

Gagné-féle definiálási kísérletek 

Gagné különbséget tesz modelljében a szunnyadó- és a megvalósult tehetségek között. 

„Szunnyadó tehetség: olyan kompetencia, amely az emberi adottságok valamilyen 

területén vagy területein jelentősen felülmúlja az átlagot.” (Heller, Mönks és Passow, 

1993, 27.) 

 

„Megvalósult tehetség: különböző adottságok és interperszonális, valamint környezeti 

katalizátorok interakciójának fejlődési terméke.” (Gagné, 1990, 66.) 
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Czeizel-féle tehetségmodell (1997. és 2003.) 

 

 
 

5. sz. ábra (Forrás: Balogh László: Iskolai tehetséggondozás, 2004.) 
 

Czeizel 2x4+1 faktoros modelljéből adódó tehetségdefiníció 

A kreativitás és a motiváltság mellett az általános értelmi- és a speciális mentális 

képességeket tekinti a tehetséghez szükséges belső összetevőknek, amelyet kibővít a 

külső, interperszonális hatásrendszerrel (társadalom, család, iskola, kortársak), 

továbbá a véletleneket, az általa sors-faktornak nevezett összetevőt is befolyásoló 

tényezőként nevezi meg. (Czeizel,1997.) 

 

A tehetségmodellek nagy száma bizonyítja, hogy nehéz a tehetségnek mindent 

magában foglaló meghatározását adni. Minden egyes gyermek egyéni, és lehetetlen a 

képességeknek és hajlamoknak olyan széleskörű listáját összeállítani, amely minden 

egyéni különbséget tartalmaz, miközben a modell a kor igényeinek megfelelő 

tehetségképet írja le.  

 

Ebből a gondolatból kiindulva a Renzulli-, és a Mönks-féle tehetségmodelleket 

tekintjük tehetségfelfogásunk alapjául, amely modellek szerint a tehetség kibonta-

kozásának külső és belső feltételei egyaránt fontosak.  

 

„Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos 

fejlesztés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy 

bizonyos, vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni.” 

(Harsányi István1) 

  

                                                             
1  Harsányi István tehetségdefinícióját idézi Balogh László: Elméleti kiindulási pontok tehetséggondozó 
programokhoz. http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg 
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Ennek megfelelően tehetséggondozó tevékenységünk fő célja, hogy az intézményben 

tanuló gyermekek és fiatalok hatékony, az életkoruknak legmegfelelőbb segítséget 

kapják meg tehetségük felismeréséhez, kibontakoztatásához, képességeik komplex 

fejlődéséhez. 

 

3. Tehetségdiagnosztika 

 

A tehetségdiagnosztika a tehetséggel kapcsolatos lelki, viselkedésbeli, teljesítmény-

beli, környezeti tényezők együttes vizsgálatát jelenti (Mező, 2008). A tehetség-

diagnosztika célja hármas:  

 tehetségazonosítás, a tehetséges gyermekek megtalálása; 

(tehetséges-e valamiben a gyermek, kik felelnek meg az alkalmazott 

tehetségkoncepció kritériumainak a csoportból) 

 beválogatás különböző tehetségfejlesztő programokba; 

(milyen tehetséggondozó programba válogatható be a gyermek, kik felelnek 

meg a tehetségkoncepció és a tehetséggondozó program kritériumainak) 

 hatásvizsgálat, az adott programok hatásvizsgálata. 

(milyen hatékonyságú volt a tehetséggondozó program) 

 

3.1. Tehetségazonosítás 

 

A tehetséggondozó munka egyik legkritikusabb és legnehezebb pontja a 

tehetségazonosítás, hiszen nagyon nehéz, hosszú folyamat korrekt módon azonosítani 

a tehetséget. 

 

„A tehetségazonosítás az a folyamat, amelynek során felderítjük az emberekben rejlő 

tehetségígéretet”. (Balogh, Mező, Kormos, 2011, 46. o.). 

 

Ebből a megfogalmazásból következik, hogy a tehetségazonosítást nem egyszeri 

alkalomként fogjuk fel, hanem egy tehetséggondozási tevékenységbe ágyazott 

folyamatnak, amely végigköveti a tehetségígéretek fejlődését. 

 

A tehetségazonosításnál figyelembe vett szempontjaink, a szakirodalmi ajánlásokra 

támaszkodva:  

 

Martinson (1975., idézi Gyarmathy, 2006) hármas szabálya:  

1. Folyamatosság: a gyermekek képességeit lehetőség szerint éveken át, többször 

ismételve vizsgáljuk; 
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2.  Többféle forrás egyidejű alkalmazása: a gyermekek képességeiről több, 

különböző forrás felhasználásával gyűjtünk információt (érdemjegyek, 

versenyeredmények, mérések, tesztek, vélemények (szülő, tanár, társ…)) 

3. Figyelembe vesszük a nem-intellektuális faktorokat is. (társas szociális, 

emocionális, motoros-faktorok) 

 

Balogh László (2012.) ajánlásai:  

– az azonosításhoz a Renzulli-féle definíció és a Czeizel-modell ad 

kapaszkodókat; 

– a tehetség minden (a modellben szereplő négy intrapszichés összetevőre 

(általános értelmesség, specifikus képességek, kreativitás, motiváció) 

összetevőjére figyelünk;  

– a tesztek segítséget nyújthatnak, de önmagukban nem elegendőek, így nem 

jelenthetnek egyedüli megoldást;  

– a szunnyadó tehetség rejtőzik, lassan, fokozatosan kerül a felszínre, ezért is 

nehéz felismerni; 

– a képesség és a teljesítmény két különböző dolog, gyakori az alulteljesítő 

tehetséges gyerek, a kimagasló képesség mellett a gyenge oldalt is fejleszteni 

kell; 

– a pedagógus vagy más fejlesztő szakember és a gyermek folyamatos együttes 

tevékenysége ad legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez; 

– minél több forrásból szerzünk a gyermekre vonatkozó információkat, annál 

megbízhatóbb az azonosítás;  

– figyeljük a gyermek különleges, egyedi megoldásait, megnyilvánulásait; 

– a szociális kompetenciák fejlesztésére nagy odafigyelés szükséges. 

 

Herskovits Mária ajánlása alapján többlépcsős azonosítási folyamatot alkalmazunk.  

 

3.1.1. Tehetségazonosítás gyakorlati megvalósítása 

 

A tehetségazonosító rendszerünk több elemből épül fel, de ezen összetevők komplex 

felhasználása alapját képezi iskolánkban a hatékony tehetséggondozó munka 

megvalósításának. 

 

A tehetségazonosítás szintjei 

Gyarmati Éva (2006) és Dávid Mária (2010) ajánlásai alapján a tehetségazonosítást két 

szinten valósítjuk meg: 

1. A beiratkozott tanulócsoport egészének vizsgálata; 

(pedagógiai módszerekkel teljes populációra kiterjedő vizsgálat, cél: 

tehetségjegyek szisztematikus azonosítása, eredményei alapján 
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kiemelkedhetnek a tehetségígéretek) 

2. A tehetségígéretek további azonosítása (differenciált tehetségazonosítás) a 

kiszűrt csoportból; 

(pszichológiai mérőeszközök is megjelennek, cél: speciális képességek feltárása, 

beválogatás a különböző tehetségprogramokba) 

 

Főbb kérdések, amire keressük a választ: 

 Tehetséges-e valamiben a vizsgált gyermek? 

 Kik felelnek meg az általunk elfogadott/alkalmazott tehetségkoncepció 

kritériumainak? 

 

A tehetségazonosítás módszerei 

 

A tehetségazonosításban sokféle módszer együttes alkalmazására törekszünk. Ezen 

módszerek egy része szubjektív, másik része objektív. Az általunk alkalmazott 

módszereket az alábbi táblázatban foglaljuk össze: 

 

Módszer 

megnevezése 

Módszer rövid 

leírása 

Tehetség-

azonosítás 

szintje 

Objektív/ 

Szubjektív 
Megjegyzés 

Pedagógiai 
tehetségszűrő 
megfigyelési 
szempontsor 

Elősegíti a tehetség-
jegyek szisztemati-
kus azonosítását. 
Eredményei alapján 
kiemelkedhetnek a 
tehetségígéretek. 

1. szint Sz. Olyan tevékenység-
lista, amely tevékeny-
ségek tehetséges sze-
mélyiségjegyekre 
utalnak, és 5 fokú 
skálán ítélhető meg e 
tevékenységek előfor-
dulási gyakorisága a 
gyermekeknél. 

Tóth-féle kreativi-
tás becslő skála 

A személyiség krea-
tív jellemzőinek 
megállapítására 
szolgál. Önjellemző 
típusú kérdőív. 

1. szint Sz. 72 állítás megítélését 
kéri a gyermekektől. 
12 éves kortól 
alkalmazható. 

Renzulli-Hartman 
skála 

Tehetségazonosítás 
bizonyos tulajdonsá-
gok és viselkedéses 
kategóriák alapján. 

1. szint Sz. A skálát a tanulási és 
a motivációs jellem-
zők, a kreativitás és a 
vezetői társas jellem-
zők alkotják. 

Gyermek magas 
szintű érdeklődése 

 1. szint Sz. 
--- 

Véleménygyűjtés  1. szint Sz. --- 

Tehetséglista 
(tulajdonságlista) 

 1. szint Sz. 
--- 
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Iskolai teljesítmé-
nyek (tanulmányi 
eredmény) 

A releváns (vonatko-
zó) tantárgy érdem-
jegyei 

1. szint Sz./O. 
--- 

Versenyeredmé-
nyek 

A releváns (vonatko-
zó) terület verseny-
eredményei 

1. szint O. 
--- 

Pszichológiai 
vizsgálatok  
motivációs teszt, 
kreativitás teszt, 
kreatív szabadidő 
tevékenység 
kérdőív, rybakov 
teszt, … IQ, 
figyelem, 
emlékezet, 
szókincs, logikai-
matematikai 
gondolkodás, 
tanulási stílus, 
szorongásvizsgálat,  
szabadidő, 
önértékelés 

 2. szint O.  

 

 

A tehetségazonosítás folyamata 

 

A tehetségazonosítás folyamatának lépései: 

1. Az 1. és 2. évfolyamon Renzulli forgóajtó-modelljét alkalmazva, minden 

tanulónak gazdagító programokat kínálunk fel. 

2. Sportosztályokba belépéskor tehetségazonosítás a sportképesség méréssel 

történik. 

3. A 3. osztálytól minden tanuló esetén elvégezzük a Renzulli-Hartmann és a 

Tóth-féle kreativitásbecslő skála alapján történő mérés-értékelést. 

4. A tanulók tehetségprofiljának meghatározásához figyelembe vesszük az 

iskolai teljesítményüket, versenyeredményeiket, a szülők, a kortársak 

valamint a pedagógusok véleményeit is. 

5. A pszichológus méréseinek (intelligencia- és rajzvizsgálat, 

személyiségkérdőív, gyermekviselkedés kérdőív) eredményei is 

hozzájárulnak a tehetségprofiljának meghatározásához. 

A tehetségazonosítás folyamata kiterjed az átlag feletti általános képességekre, az 

átlagot meghaladó speciális képességekre, de figyelembe vesszük a tanulók 

érdeklődését, kreativitását és a feladatvégzésben való kitartását is. 
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Tehetségazonosító/gondozó munkánk során lényegesnek tartjuk, hogy csak olyan 

tanulókat vonjunk be a folyamatba, akik önmaguk is motiváltak, azaz a gyermekek 

érdeklődését kiemelt tényezőként vesszük figyelembe. 

 

 3.2. Beválogatás különböző tehetségfejlesztő programokba 

 
Beválogató, tehetségfejlesztő munkánk során Gardner sokoldalú intelligencia 

elméletére támaszkodunk.  

Gardner állítása szerint: „Minden ember legalább hétféle módot alkalmaz a világ 

megértésére és megismerésére. Ezen analízis szerint a világot mindenki a nyelv, a 

matematikai-logikai elemzés, a térbeli megjelenés, a zenei gondolkodás vagy a test 

segítségével (amit problémamegoldásra vagy tárgyak készítésére használ), valamint 

mások vagy önmaga, saját létének megfigyelésén keresztül ismer meg. Más szóval az 

emberek egymástól egyrészt abban a tekintetben különböznek, hogy e hét komponens 

között hogyan oszlik meg az ún. intelligencia-profiljuk. Másrészt pedig abban a 

tekintetben különböznek, ahogyan ezeket a komponenseket használják, ahogy azokat 

kombinálják a különböző feladatok megoldására, különböző problémák kezelésére.” 

 

Programjaink a gardneri speciális tehetségterületekre épülnek, amelyek a következők: 

 Logikai-matematikai: matematikai logikai tevékenységek; 

 Természeti: mindenféle természettudományos témakörű foglalkozás, 

természetjárás; 

 Nyelvi: anyanyelvi és idegen nyelvi; 

 Testi-kinesztetikus: sport, tánc, mozgáskultúra; 

 Térbeli: képzőművészet, filmművészet, kézügyesség, népi kismesterségek; 

 Zenei: Mindenféle ének-zene; 

 Interperszonális: dráma, színjátszás, kommunikáció, vezetői kompetenciák; 

 Intraperszonális: Önismeret; 

 PC tudományok.  

 

A különböző tehetségprogramokba való beválogatás szempontrendszerét a 

tehetségazonosítás eredményei alapján határozzuk meg, a beválogatás során 

figyelembe vesszük a tanítói és szaktanári véleményeket is. A tehetségígéretek esetén 

a tanulók képességeit, személyiségtényezőit, erős és gyenge oldalára, motivációjára, 

érdeklődési körére valamint az egyéb – a fejlesztés befolyásoló – háttértényezőkre 

vonatkozó információkat dokumentáljuk. 

 

Alapelveink: 

– valamennyi tehetséges gyermek részt vehessen a programjainkban; 
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– a gyermekek a különböző foglalkozásokon érdeklődésüknek, korosztályuknak, 

motiváltságuknak megfelelően találják meg a helyüket; 

– mindenkinek legyen esélye tehetsége kibontakoztatására; 

– minden gyermek gyenge oldalának erősítése kötetlen, játékos formában 

történjen; 

– minden szociális képesség erősödjön, fejlődjön a foglalkozások során. 

 

A tehetséggondozás általánosan megvalósuló területei iskolánkban 

 

Tanítási órákon: 

 a differenciált osztálymunka 

 páros és csoportmunka 

 egyénre szabott fejlesztés 

 csoportbontás – matematika, nyelvi, informatika és technikaórákon 

 kooperatív tanulási technikák alkalmazása 

 kompetencia alapú oktatási módszerek 

 tanulói prezentációk 

 

Tanórán kívüli tevékenységekben: 

 délutáni foglalkozások 

 szakkörök 

 sportkör 

 könyvtári foglalkozások  

 versenyekre való felkészítések  

 levelezős tanulmányi versenyek feladatainak megoldása 

 részvétel a különböző tanulmányi, művészeti és sport versenyeken  

 napközi és tanulószoba működtetése 

 osztályprogramok szervezése 

 osztály és iskolai kirándulás 

 hangverseny és színház látogatások. 
 

Regisztrált Jó gyakorlataink:  

1. „Aranyos” DÖK programok: „Agymo-show” és „Tréfás szaladgáló”   

2. Az óvoda és iskola átmenet megkönnyítése az „Aranyos Kóstolgató” 

programmal 

3. Adventtől karácsonyig projekt 

4. Egészségmegőrző nap az „Aranyban” 

5. Fizika és kémia a természetben 

6. Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny 
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Tehetséggondozó tevékenységek tehetségterületek szerint 

Logikai – matematikai tehetségterület 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

A tehetségazonosításnál figyelembe vesszük: 

- az előző évben az osztályban tanító pedagógusok véleményét, javaslatát 

- a második osztály tanév végi tanulmányi eredményeit matematikából 

- az előző tanév versenyeredményeit 

- a harmadik osztály tanév eleji felméréseinek eredményeit 

 

Tehetségműhelyek 

 

Tudorka tehetségműhely: 

A tehetségműhely célja a matematikai-logikai tudásszint növelése a szaktárgyi 

versenyekbe történő bekapcsolódással, a tanulók kreativitásának fejlesztése és a 

tevékenység-központúság elősegítése. A tanulók egyéni képességeinek feltárása és 

fejlesztése, személyiségük gazdagítása, intellektuális képességeik minél magasabb 

szintre juttatása gazdagító programokkal, differenciálással. 

A matematikai gondolkodás és alkalmazás, valamint a szóbeli és írásbeli anyanyelvi 

kommunikáció fejlesztése. 

További célja: A tanulók képességeinek, egyéni adottságainak feltárása és intenzív 

fejlesztése a leghatékonyabb módszerek és eszközök alkalmazásával. A tehetségesnek 

ígérkező tanulók problémaérzékenységének, problémamegoldó, algoritmikus 

gondolkodásának fejlesztése. 

 

Fejlesztési feladatok: gondolkodás fejlesztése: problémamegoldás, induktív követ-

keztetések, deduktív gondolkodás, analógiák ismerete, mennyiségi és valószínűségi 

következtetések, kritikai gondolkodás; „megismerési képességek” fejlesztése: 

információszerző- és feldolgozó képesség, kommunikáció, szövegalkotás; kreativitás 

fejlesztése: ötletek, divergens gondolkodás, problémaérzékenység, újrafogalmazás, 

transzferálás 

 

Alkalmazott módszerek: tevékenykedtetés, felfedeztetés; kooperatív foglalkozásve-

zetés, problémafeldolgozás, képességek fejlesztése; projektmódszer a mindennapi 

élethez kapcsolódóan: adatgyűjtés, kiértékelés, szemléltetés, grafikonok, táblázatok 
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készítése; differenciálás; testek építése, modellezése, szétválogatása; próbálgatások 

tárgyi tevékenységgel, sejtések megfogalmazása, egybevetés a kísérlettel; konkrét 

mérések különböző mértékegységekhez kapcsolódóan. 

 

Feldolgozandó témakörök: az 1. mellékletben olvasható 

 

Egyéb tehetséggondozó programok: 

 Iskolánkban emelt szintű matematikaoktatást biztosítunk heti 6 órában a felső 

tagozaton, melyet az alsós évfolyamokon matematika szakkörökkel, a 4. 

évfolyamon pedig előkészítő matematikaórával alapozunk meg. 

 Sokféle tanulmányi versenyben vesznek részt diákjaink, szép városi, megyei, 

területi és országos helyezések születnek évről évre. 

 A tantestület innovatív munkájának eredményeképpen referencia-

intézmény-jelöltté váltunk a kompetencia nevelés és oktatás területén. 

Kiemelt kompetenciaterületünk a matematika. Ennek kapcsán rendszeresen 

járunk továbbképzésekre.  

 Iskolánkban több szakkör működik: matematika tehetséggondozó alsó és felső 

tagozaton, sakk. 

 A Szegei Tudományegyetem Mentorháló2.0 programjának keretében 

minden tanévben tartanak kollégáink bemutatóórákat régiós szinten 

matematikából és a különböző természettudományi tárgyakból. 

 Sok éve kapcsolatban állunk a felsőoktatási intézményekkel, hiszen minden 

tanévben érkeznek hozzánk szakmai gyakorlatra hallgatók. 

 

Az alábbi versenyekben veszünk részt: (A dőlt betűseket itt szervezzük iskolánkban) 

 Bátaszéki matematikaverseny 

 Bolyai matematika csapatverseny  

 Kalmár László matematikaverseny 

 Zrínyi Ilona matematikaverseny 

 Kenguru matematikaverseny (Helyszínt adunk, itt bonyolítjuk) 

 Varga Tamás matematikaverseny (Helyszínt adunk, itt bonyolítjuk) 

 Bolyai Gimnázium által hirdetett matematikaverseny 

 Bányai Gimnázium matematika pontszerző verseny 

 Országos logikaverseny 

 Abacus matematika  

 Kis vakond matematika 

 
Természeti tehetségterület: 
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Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. Továbbá a 7-8 évfolyamos diákok 

csoportját vizsgáljuk meg abból a célból, hogy a természettudományos 

műhelymunkában kik vegyenek részt. 

 

A következő módszereket használjuk a tehetségazonosításra: 

 Az előző évben tanító pedagógusok véleménye 

 Az előző tanév eredményei - matematika, fizika év végi jegyek, 

versenyeredmények 

 Az év eleji felmérések eredményei 

 

 

Tehetségműhely: 

 

Fürkész természetismereti tehetségműhely 

A tehetségműhely célja: Az eddig felismert tehetséges gyerekek fejlesztése, az eddig 

szunnyadó tehetségek felmérése és fejlesztése. A képességek fejlesztése, a tudásszint 

növelése, a szaktárgyi versenyekbe valóbekapcsolódás, a kreativitás fejlesztése 

tevékenység-központú munkával. 

A programban a kiválasztott 7-8. osztályos tanulók vesznek részt. Fontos a tanulók 

egyéni képességeinek a fejlesztés, ugyanakkor a csoportban való munkálkodás 

/kísérletek/ elsajátítása. Cél, hogy a tanulók komplex természettudományi 

ismereteket szerezzenek, gazdagító programokkal. A fejlesztéshez elsősorban 

kooperatív, differenciált tanulásszervezési eljárásokat választunk.  

A műhely további célja a természettudomány felfedezése, megismertetése. A 

kíváncsiság felkeltése. Az ismeretanyag bővítése, az együtt munkálkodás, kísérletezés 

megszerettetése. Képességeik, kreativitásuk fejlesztése, alkotó gondolkodásra nevelés. 

 

Fejlesztési feladatok: problémamegoldó képesség; digitális kompetenciák; 

csoportszabályokhoz való alkalmazkodás; önértékelés, önfejlesztés, együttműködési 

képességek fejlesztése, személyiségfejlesztés, kreativitás, absztrakt gondolkodás 

fejlesztése. 

 

Alkalmazott módszerek: Kísérletezés; mérések és azok eredményeinek feldolgozása 

matematikai módszerekkel; csoportos feladatmegoldás; egyéni feladatmegoldás és 

kísérletezés; kísérleti eszközök készítése; versenyfeladatok megoldása; egyéni 

beszámolók készítése; Kooperatív foglalkozásvezetés; projektmódszer a mindennapi 

élethez kapcsolódóan: adatgyűjtés; Kiértékelés, grafikonok, táblázatok, 

jegyzőkönyvek készítése. 
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Feldolgozandó témakörök: a 2. mellékletben olvasható 

 

Egyéb tehetséggondozó programok: 

 A törvényszerűségek, természeti törvények megértését megfigyelésekkel, 

mérésekkel, kísérletekkel, következtetések levonásával, oktatófilmek, 

segítségével igyekszünk elmélyíteni. 

 Iskolánk indította el a megyei szintű tehetséggondozó tanulmányi versenyt, a Varjú 

Lajos Természettudományi Emlékversenyt 5-8. osztályosok számára, ahol évről 

évre tehetséges tanulók megmérettetésére nyílik alkalom. Lehetőséget 

biztosítunk a tehetséges tanulóknak, hogy tudásukat összemérjék, ugyanakkor 

olyan ismeretekre is szert tegyenek, amelyek elősegítik logikus 

gondolkodásukat, az ismeretek integrálását és gyakorlati alkalmazását. 

 A versenyhez kapcsolódóan az elmúlt évek feladatlapjainak segítségével egy 

kiadványt készítettünk, melyet tovább szeretnénk bővíteni az elmúlt év 

feladatlapjaival. 

 Előadások, bemutatók, terepgyakorlatok szervezésével olyan folyamatok, 

jelenségek megismerését is biztosítjuk, melyeket tantermi körülmények között 

nem láthatnak a tanulók (pl. Csodák Palotája, szegedi Vadaspark és Füvészkert 

programjai). Mindez hozzájárul a természettudományos versenyeken való 

aktív részvételhez, eredményes szerepléshez.  

 Informatika és számítástechnika órákon megismerkednek tanulóink a weblap 

készítéssel, szerkesztéssel is. 

 Minden tanévben jól sikerül a Madarak és Fák napja című témanapunk. 

 Környezetvédelmi témanapokat szervezünk. 

 Egészségmegőrző projektnapot rendezünk a beiskolázási program keretében. 

 Bekapcsolódunk a Kecskeméti Ifjúsági Otthon projektjeibe.  

 Szakköröket is működtetünk: közlekedési ismeretek, informatika, fizika. 

 Élő kapcsolatunk van a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, a Planetáriummal és a 

Vízművel. 

 Részt veszünk az Ifjúsági Otthon „Zöld ernyő” projektjében. 

 „Alkotótábor Parádfürdőn” című témahetet valósítunk meg nyáron. 

 A beiskolázási program keretében játékos informatikai foglalkozásokat tartunk 

a leendő első osztályos gyerekek számára.  

 
Az alábbi versenyeken veszünk részt. (A dőlt betűseket iskolánkban szervezzük):  

 Varjú Lajos Országos Természettudományi Emlékverseny (saját versenyünk)  

 Arany János Matematikaverseny (saját versenyünk) 

 Rácz Zsolt fizikaverseny 

 Jedlik Ányos országos fizikaverseny (Helyszínt adunk iskolánkban). 
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 Öveges József fizikaverseny 

 Bolyai Természettudományi csapatverseny 

 

Nyelvészeti tehetségterület: 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

Tehetségprogramok: 

 Emelt szintű idegennyelv-oktatás (angol, német) is folyik csoportbontásban heti 

5 órában.  

 Első osztálytól heti egy órában, másodikban heti 2 órában, harmadik-negyedik 

osztályban heti 3 órában tanulják a tanulók az angolt vagy németet. Felső 

tagozaton heti 3, ill. emelt szinten heti 5 órában tanulnak tanulóink idegen 

nyelvet. 

 Az emelt szintű idegen nyelvoktatás eredményeképpen egyre nagyobb 

számban tesznek alapfokú nyelvvizsgát tanulóink a 8. évfolyamon.  

 Szakkör keretében felkészítjük végzős tanulóinkat a sikeres továbbtanulásra. A 

középiskolák visszajelzései alapján tudjuk, hogy kiemelkedő sikereket érnek el 

diákjaink pl.: a Bolyai Gimnázium nyelvi tagozatain. 

 Christmas, Weihnachten című idegen nyelvi projekt létrehozása. 

 Halloween angol nyelvi kisprojekt a 3-4. évfolyamosoknak. 

 A társintézmények (Ifjúsági Otthon, Könyvtárak, Szórakaténusz, Művelődési 

Központ, Ciróka Bábszínház, Katona József Színház) által szervezett 

foglalkozásokon, előadásokon, rendezvényeken szép számmal jelen vannak 

diákjaink. 

 Nagy előrelépés a nyelvoktatás terén a DLL digitális nyelvi laboratórium 

létrehozása alapítványi segítséggel (egyénre szabottan, célirányosan, 

differenciáltan küldi a program a tanulóknak az ismereteket.) 

 Megvalósítottuk az „Adventtől karácsonyig” című projektet. Feldolgoztuk Jó 

gyakorlatnak is.   

 „Farsangi népszokások” című projektben vettünk részt. 

 Az iskolai szintű Műfordító versenyünk alapozza meg a tehetségek kiválasztását, 

hiszen utána több városi, megyei és országos versenyen veszünk részt. 

 Jól sikerül minden évben a Magyar kultúra napja és a Költészet napja című projekt 

. 

 Ovi-suli munkaközösségben dolgozunk együtt a szomszédos Széchenyi 

Sétányi Óvodával (meseprojekt). 

 A beiskolázási program keretében Szivárvány délután címmel játékos 

foglalkozásokat szervezünk a leendő első osztályosok számára. 
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 Irkalapok címmel online felületen jelenik meg iskolaújságunk 

 

Az alábbi tanulmányi versenyeken veszünk részt: (A dőlt betűs versenyek 

szervezésére iskolánkat kérték fel.) 

 Arany János Titok magyarverseny 3 fordulós (1. és 2.  forduló) 

 Bendegúz Nyelvész verseny 3 fordulós (iskolai és megyei szintű) 

 London Bridge Titok angol verseny 3 fordulós (1. és 2. forduló) 

 Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesíró verseny 3 fordulós (1. forduló) 

 Országos Lotz János szövegértési és helyesírási verseny (iskolai és megyei 

forduló) 

 Országos angol nyelvi verseny 

 Bolyai Gimnázium által meghirdetett  magyar- és németverseny 

 Zrínyi Ilona városi angolverseny 

 Magyar Ilona kommunikációs és nyelvhelyességi verseny 

 Vásárhelyi Pál angol nyelvi verseny 

 Piarista angol nyelvi verseny 

 Német kommunikációs verseny (Magyar Ilona) 

 Katona József Gimnázium által meghirdetett  németverseny  

 Ifjúsági Otthon szavalóverseny 

 Katona József Könyvtár mesemondó verseny 

 Katona József Könyvtár Táltos próba 

 Bolyai magyar csapatverseny 

 

Testi-kinesztetikus tehetségterület 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

Tehetségprogramok: 

 Nagy múltra tekint vissza sportéletünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az 

egészséges életmódra, tanulóink több sportágban is országos helyezettek a 

Diákolimpián. 

 Rendszeresen szervezünk osztályok közötti versenyeket: sorverseny, 

váltófutás, labdarúgás. 

 Több tanulónk a Kecskeméti Sportiskola leigazolt tagja (utánpótlás nevelés): 

röplabda, atlétika, kézilabda.  

 Büszkék vagyunk arra, hogy városi, szülői és szponzori támogatással 4 

alkalommal jutottunk ki a Világjátékokra (Los Angeles, Athén, Bahrein, 

Tajvan) röplabda és asztalitenisz sportágban. 
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 Az Országos Diákolimpián az összesített pontverseny alapján a 

legeredményesebb iskola voltunk 2017-ben a 2016-os eredmények alapján, 

2016-ban pedig a z ország második legeredményesebb iskolája voltunk a 2015-

ös eredmények alapján. 

 Tárgyi és infrastrukturális adottságaink terén mindenképpen nagy előrelépés a 

korszerű, esztétikus műfüves pálya. 

 A szomszédos Széchenyi Sétányi Óvodával sport témanapot szervezünk, ahol a 

tehetséges tanulókat emléklappal és jutalmakkal motiváljuk. 

 A szomszédos óvoda nagycsoportosainak Ugribugri délutánt szervezünk a 

beiskolázási program keretében. 

 

Szakköreink: 

 röplabda 

 kosárlabda (lány) 

 atlétika 3-4. évfolyam 

 labdajáték 3-4. évfolyam 

 atlétika 5-8. évfolyam 

 labdajáték 5-8. évfolyam 

 asztalitenisz-oktatás 1. évf.  

 társastánc, néptánc  

 

Az alábbi sport- és művészeti versenyeken veszünk részt évek óta: 

 Vásárhelyi Kupa, röplabdaverseny 

 Mezei futás városi, megyei, országos döntő 

 Országos röplabdaverseny 

 Lánchíd Darvas Kupa terematlétika, országos verseny 

 Diákolimpia városi, megyei, területi, országos röplabdaverseny 7-8. osztály 

 Városi, megyei, országos atlétikadöntő 

 Röplabda városi, megyei, területi döntő 5-6. osztály 

 Varjú Lajos Röplabda Emlékverseny (saját versenyünk) 

 Atlétika csapatbajnokság megyei döntő, országos döntő 

 Röplabda Markovics Kupa 

 Úszás diákolimpia 

 Atlétika Tapsifüles Kupa 

 Játékos sportversenyek, városi döntő 

 Atlétikaversenyek  

 Asztalitenisz diákolimpia városi, megyei döntő 

 KTE sportverseny 

 Városi Show-tánc fesztivál 
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 Városi néptánc fesztivál 

 

Térbeli-vizuális 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

Tehetségprogramok: 

 Iskolánkon belül működnek a „Jövőnkért” Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

tanszakai: festészet, grafika, képzőművészet. 

 Rajz- és képzőművészeti szakkörre járnak tanulóink. 

 Rendszeresen szervezünk iskolánkban kiállításokat, bemutatókat is. 

 A helyi média híranyaggal szolgált az elmúlt kiállításról is. 

 A szomszédos Széchenyi Sétányi Óvodával az Intézeti napjaink keretében 

képzőművészeti projektben vettünk részt. 

 Az óvoda nagycsoportosainak Ügyes kezek délutánt szervezünk a beiskolázási 

program keretében. 

 

Az alábbi képzőművészeti versenyben vesznek részt tanulóink:  

 „Kecskemét város polgára leszek” képzőművészeti verseny 

 „Állatok hete” rajzpályázat 

 „Védett természetért” rajzpályázat 

 Versillusztrációs pályázat 

 Plakátkészítő verseny 

 Környezetvédelmi rajzverseny 

 „Állatok világnapja” rajzpályázat 

 Meseillusztrációs verseny 

 Adventi rajzverseny 

 Házasság Hete városi rajzverseny 

 1848-as ünnepi rajzverseny 

 

 

 

 

Zenei tehetségterület 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 
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Tehetségprogramok: 

 Iskolánk közel 70 tanulója tanul valamilyen hangszeren az M. Bodon 

Zeneiskolában. 

 Nagy létszámú énekkarunk van, hetente két alkalommal próbálnak a gyerekek. 

 Rendszeresen szerepelnek iskolai rendezvényeken is (karácsony, nemzeti 

ünnepek). 

 Furulya szakkörre járnak az alsós tanulóink. 

 Népi játékok és néptánc szakkör is működik. 

 Operaházba szervezünk látogatásokat. 

 Az Ifjúsági Otthon zenei foglalkozásaira járnak alsós tanulóink. 

 Rendhagyó népzenei órákon veszünk részt. 

 Rendszeresen szerepelnek művészeti csoportjaink a Széchenyivárosi 

Részönkormányzati Napon. 

 Ének szakos kollégánk zsűrizni szokott a Széchenyi Sétányi Óvoda „Fülemüle” 

fesztiválján. 

 

Az alábbi rendezvényeken veszünk részt:   

 „Éneklő Ifjúság” 

 Városi népdaléneklési verseny 

 Adventi hangverseny a Nagytemplomban 

 Városi kórustalálkozó 

 Magyar-Roma fesztivál 

 Jótékonysági Koncert  

 

Interperszonális tehetségterület 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

 

 

Tehetségprogramok: 

 A Művészetoktatási Iskola tanszaka: drámajáték, színjáték is. 

 Drámásaink különböző korosztályúak: 1-8. évfolyamig.  

 A szomszédos óvoda nagycsoportosainak Drámajáték délutánt tartunk a 

beiskolázási program keretében. 
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Városi és iskolai rendezvényeken több ízben felléptek:  

 Projektzáró rendezvények  

 Tavaszköszöntő 

Versenyeink: 

 Kecskemét város polgára leszek 

 Városi műveltségi vetélkedő 

 Városi drámajáték fesztivál 

 

 

Intraperszonális tehetségterület 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

A tehetségműhely résztvevőit az 1. osztály végén választjuk ki. A tehetség-

azonosításnál figyelembe vesszük: 

- az óvodai véleményt - „Tehetségcsírák” lista alapján 

- az első osztály tanév végi tanulmányi eredményeit 

- az előző tanév versenyeredményeit 

- a második osztály tanév eleji felméréseinek eredményeit 

 

Tehetségműhely: 

Szivárvány  tehetségműhely: 

A tehetségműhely célja, hogy az átlagfeletti intellektuális képességekkel, 

kreativitással és az ehhez kapcsolódó feladatelkötelezettséggel rendelkező 

tehetségígéreteknek olyan foglalkozásokat biztosítsunk, ami a tág érdeklődési 

területüket kielégíti, illetve tovább bővíti. Sokféle dolgot megismerve későbbi 

érdeklődési irányait tudja kialakítani. Olyan érzelmi biztonságot nyújtó légkört 

teremtünk számukra, ahol a gyermek el mer indulni, kereshet, kutathat, tapasztalhat 

olyan dolgokat, melyek tágítják világképét. Kötelességünk, hogy a tehetséges gyereket 

segítsük a továbbfejlődésben, erősítsük erős oldalát, és fejlesszük gyenge területeit 

(melyek megnehezítik a fejlődését). Olyan légkört alakítsunk ki, amely őt elfogadja, 

személyiségének fejlődését elősegíti. Erősíteni kell a gyermek tehetségével összefüggő 

gyenge területeket. 

 

Célok, feladatok: a tehetségígéretek felismerése, differenciált fejlesztése – egyénileg, 

vagy kiscsoportos formában; fejlődésük segítése a feltételek megteremtésével, a 

tevékenységek szervezésével, elsősorban a gyermekek saját aktív tevékenységén 

keresztül; élménydús környezet biztosítása a gyermekek számára; a tehetségfejlesztés 
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megalapozása, érzelmi alapok lerakása, lehetőségek felkínálása; a gazdagítás/dúsítás 

módszerének alkalmazása, nagy figyelmet fordítva a gyermekek egyéni képességeit 

figyelembe vevő differenciált fejlesztésre; a gyerekek pszichikus funkcióinak 

(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, gondolkodás) fejlesztése; nyelvi és 

beszédbeli kompetenciák fejlesztése: mese-dramatizálással, drámajátékok 

alkalmazásával; a tehetség általános képességeihez tartozó elemek (lényeglátás, 

problémamegoldás, emlékezet, figyelem, kreativitás) fejlesztése tanítási órán és 

tanítási órán kívüli időkeretben; személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, 

alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra, stb.); a tehetségígéretes gyermekek erős 

oldalának fejlesztése (emlékezet, önállóság, mozgási fantázia, figyelem); a tehetséges 

gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak kiegyenlítése; sokféle 

ismeretanyag elmélyítése, a későbbi érdeklődési irányok kialakítása. 

 

Alkalmazott módszerek: drámajátékok, drámapedagógiai módszerek, technikák; 

tevékenykedtetés, felfedeztetés; differenciálás; kooperatív foglalkozásvezetés, 

problémafeldolgozás, képességek fejlesztése; projektmódszer az ünnepkörökhöz 

kapcsolódóan. 

 

Feldolgozandó témakörök: a 3. mellékletben olvasható 

 

Egyéb tehetséggondozó programok: 

A felső tagozaton évek óta részt veszünk: 

 a FÉK (Fiatalok az élet küszöbén),  

 a Pályaválasztási tanácsadás,  

 a Családi életre nevelés, 

 a Bűnmegelőzés és a  

 Drogprevenciós programban. 

 Osztályfőnöki órák keretében önismereti tréningek. 

 

 

 

 

 

 

Technológiai és PC tudományok tehetségterület 

 

Beválogatás módszerei, szempontjai pedagógiai tehetségszűrés eredménye, 

tantárgyi/versenyeredmények, a gyermekek önkéntes csatlakozása, pedagógusok 

véleménye, a szülő beleegyező nyilatkozata. 

 

Tehetségprogramok: 
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 Korszerűen felszerelt két számítástechnika szaktanteremmel rendelkezünk, 

ahol a tanulók csoportbontásban tanulják az informatikát. 

 Jelenleg 4-8. évfolyamon tanulnak diákjaink informatikát 

 Nagy hangsúlyt fektetünk az önálló tanulási képesség fejlesztésére (pl.: internet 

használat stb.).  

 Az érdeklődőbb gyerekek számára számítástechnika szakkör indult több 

évfolyamon. 

 Alapítványi támogatással sikerült kiépítenünk a multimédiás oktatótermünket, 

amelyet valamennyi korcsoportra és minden tantárgy keretében 

használhatunk, ez nagy előrelépés a tehetséggondozás és felzárkóztatás terén.   

 Az XCLASS multimédiás oktatóprogrammal tanulnak tanulóink a különböző 

tantárgyi órákon. Referenciahely lettünk, bemutatórák lesznek iskolánkban. 

 A DLL digitális nyelvi laboratórium hatalmas lehetőség a tehetséggondozás 

területén. 

 Iskolánk az infokommunikációs technológia (IKT) fejlesztőműhelyben 

tevékenykedik (TÁMOP 3.2.2.). Nyílt órákat tartunk iskolánkban.  

 A TIOP pályázat kapcsán 11 interaktív táblát szereltek be a szaktantermekbe. 

 Előtérbe került az interaktív tananyagok használata. 

 Sikerült kiépíteni az épület első és második emeletén az internet hálózatot. 

 Játékos informatika az „ovisoknak”. 

 

Versenyeink: 

 Comenius logó számítástechnikai verseny 

 Logó országos számítástechnikai tanulmányi verseny 

 Bolyai János Gimnázium által hirdetett informatikaverseny 

 Prezentációkészítő verseny – Lánchíd Utcai Sport Iskola szervezésével 

 

Jó gyakorlataink: 

 „Aranyos” DÖK programok: „Agymo-show” és Tréfás szaladgáló” –– 2011. 

 Az óvoda és iskola átmenet megkönnyítése az „Aranyos Kóstolgató” 

programmal – 2011- 

 Adventtől Karácsonyig projekt – 2011.  

 „Varjú Lajos Országos Természettudományi Emlékverseny” – 2014. 

A verseny célja a matematikai, természettudományos kompetenciák komplex 

alkalmazása, problémamegoldó képességek, logikai gondolkodás, kreativitás, 

gondolkodási, tudásszerző, kommunikációs, vizuális-, megfigyelőképesség 

fejlesztése, komplex személyiségfejlesztés, csoportmunka, az együttdolgozás 

öröme érzés megismerése. Feladata, hogy a tanulóink képességeit feltárja, 

intenzíven fejlessze a természettudományos szaktárgyak terén, a tehetséges 

gyerekek számára lehetőséget biztosítani képességeik kibontakoztatására, a 
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megmérettetésre, ezáltal sikerélményhez juttatni őket, valamint egészséges 

versenyszellem kialakítása. 

A verseny négy évfolyamot ölel fel, ahol az 5. osztályosok matematikából és 

természetismeretből, a hatodikosok matematikából, informatikából és 

természetismeretből, a hetedikesek és nyolcadikosok pedig matematikából, 

fizikából, kémiából, földrajzból, biológiából és informatikából mérik össze 

tudásukat.  

 „Fizika és kémia a természetben” – 2014.  

 Egészségmegőrző nap az „Aranyban”. 

 

 

3.3. Hatásvizsgálat 

 

A tehetséggondozó programok hatásvizsgálata a programok és/vagy módszerek 

(tovább)fejlesztését, illetve az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását és módosítását 

lehetővé tevő, szabályozó funkcióval, visszacsatolási lehetőséggel bíró tevékenység. A 

tehetséggondozó programnak tulajdonítható hatás kimutatását hivatott feltárni. A 

hatásvizsgálat az „ilyen volt” és „ilyen lett” összehasonlító elemzésén alapul, 

amelynek „legegyszerűbb” formája az önkontrollos hatásvizsgálat. 

 

Az önkontrollos hatásvizsgálat sémája a következő ábrán látható. 

 

 
Forrás: A tehetségpontok működésének szabályai (NTT ülés) 

 

A hatásvizsgálat módszerei: 

 a beválogatási szempontok, módszerek elemzése; 

 a beválogatott tehetségígéretek megfigyelése, elemzése; 

 a program sikerkritériumainak meghatározása; 

2. Tehetséggondozó 

program 

Tehetséggondozás 

nem szükséges vagy 

nem lehetséges 

További gondozás 

nem szükséges vagy 

nem lehetséges 

Tehetséggondozás szükséges  

és lehetséges 

További gondozás 

szükséges vagy 

lehetséges 

1. Elővizsgálat 

3. Utóvizsgálat 
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 a sikerkritériumnak való megfelelés elemzése; 

 a program átalakítása, továbbfejlesztése szükség esetén. 
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1. melléklet: A Tudorka tehetségműhely órákra bontott munkaterve 

Óra-

szám 

A foglalkozás témája, anyaga 

1. Szervezési feladatok; 

Rutinszámolás fejlesztése, számok nagyságviszonyai, számképzések 

2. Szám- és szöveges feladatok a négy alapművelet alkalmazásával, szabályjátékok, 

nyitott mondatok 

3. Ismerkedés a Bolyai Matematika Csapatverseny feladataival 

4.  Bolyai Matematika Csapatverseny feladatainak megoldása 

5.  A 2012-es Bolyai Matematika Csapatverseny feladatsorának közös értelmezése, 

megoldása, levezetések, indoklások, érvelések 

6. Helyi értékek számrendszeres alapozása, csoportosítások különböző 

számrendszerben 

7. Gondolkodtató feladatok a számfogalom mélyítésére, számképzések 

8. Érdekes feladatok gyakorlása, műveletek alkotása és igazzá tétele megadott 

feltételekkel 

9. Műveletek alkotása adott feltételekhez számhalmazból, szabályok alkotása, 

megfogalmazása 

10. Számolási analógiák alkalmazása az ezres számkörben összetett számfeladatokban 

11. A műveleti eljárások kiterjesztése írásbeli műveletekre, összefüggések felismerése, 

meglátása 

Hiányos műveletek 

12. Műveleti tulajdonságok megfigyelése, összefüggések felfedezése 

13. Bűvös négyzetek, érdekes műveletalkotások, összetett szöveges feladatok 

14. Római számok olvasása, írása, műveletek római számokkal, játékos feladatok 

15. Műveletfogalom továbbépítése; szorzás, osztás kapcsolata; nyitott mondatok  

16. Szabályjátékok, nyitott mondatok a szorzás, osztáshoz kapcsolódóan 

17. Érdekes, gondolkodtató feladatok megoldása az oszthatósági témakörben 

18. Ismerkedés a feleletválasztós feladattípusokkal (Zrínyi Matematikaverseny) 

19. Ismerkedés a feleletválasztós feladattípusokkal (Zrínyi Matematikaverseny) 

20. Mérési feladatok a valósághoz kapcsolva (hosszúság, űrtartalom) 

21. Mérési feladatok a valósághoz kapcsolva (idő, tömeg) 

22. A Kenguru Matematikaversenyre való felkészülés 

23. A Kenguru Matematikaversenyre való felkészülés 

24. Törtszámok, egységtörtek előállítása tárgyi tevékenységgel 

25. Egységtörtek többszörösei, viszonyítások, előállítás tevékenységgel, pótlások, 

elvételek egészre 

26. Ismerkedés a MATEGYE kidolgozós feladatmegoldó verseny feladataival 

(értelmezés, levezetés, indoklás) 

27. Logikai gondolkodás fejlesztése I/H állítások megítélésével, kapcsolatok, 

összefüggések leolvasása ábrákról, grafikonokról 

28. Síkidomok előállítása tevékenységgel (vágás, rajzolás, hajtogatás, kirakás) 
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29. Téglalap és négyzet tanult tulajdonságai, összehasonlításuk, bonyolultabb 

kerületszámítások 

30. Konkrét valószínűségi játék alapján lehetséges és lehetetlen fogalmak értelmezése, a 

biztos és a véletlen esetek megállapítása 

31. Statisztika, adatok gyűjtése, rendezése, ábrázolása, táblázatok, grafikonok készítése, 

leolvasása 

32. Játékok logikai feladatok megoldása 

33. Hatásmérés 
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2. melléklet: A Fürkész tehetségműhely órákra bontott munkaterve 

Óra-

szám 

A foglalkozás témája, anyaga 

1-2. Projektmegbeszélés, motiválás. Kísérleti eszközök előkészítése, javítása. 

3-9. Tömeg, hosszúság mérése. A térfogat mérése vízkiszorítás módszerével és annak 

számítása. A sűrűség számítása. Versenyfeladatok megoldása. Kavics 

sűrűségének meghatározása. Jegyzőkönyvek készítése. 

10-15. Mechanika; egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenletesen gyorsuló mozgás; 

szabadesés. Kísérletek végzése Mikola-csővel, lejtővel. Az adatok lejegyzése és 

számítások végzése. Szabadesés- kísérlet súlyokkal és rugóval. Számítások 

végzése, versenyfeladatok megoldása. 

16-23. Erők-rugós erő. Mérések, és azok leírása. Munka, energia, teljesítmény, hatásfok. 

Fajfő meghatározása. Számítások, gondolkodtató feladatok megoldása. Emelők. 

Összetett feladatok az emelőkre. Emelők a gyakorlatban. Versenyfeladatok 

megoldása. 

24-30. A nyomás. Szilárd testek és folyadékok nyomása. A testek úszása, merülése. 

Példák a mindennapi életből. Nyomáskülönbségen alapuló eszközök működése. 

Összetett feladatok megoldása. 

31-37. Elektromosság. Az elektromos  egységdobozok előkészítése. Alapkísérletek 

elvégzése. Soros és párhuzamos kapcsolások készítése. Áramerősség és 

feszültség mérése, ezek alapján ellenállás , teljesítmény, elektromos munka 

számítása. Vegyes kapcsolások. Összetett elektromossági feladatok megoldása  

38. Kedvenc kísérleteink összeállítása. Játék. 
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3. melléklet: A Szivárvány tehetségműhely órákra bontott munkaterve 

Óra-

szám 

A foglalkozás témája, anyaga 

1. Kapcsolatteremtő játékok, koncentrációt fejlesztő játékok, lazító gyakorlatok 

Képességfa; Zsipp-zsupp játék 

2. Koncentrációt fejlesztő játékok, lazító gyakorlatok 

Zsipp-zsupp játék; Csomagolás; 

3. Csoportalakító, koncentrációt fejlesztő, bizalomjátékok 

KÁCS; Mi változott meg?; Vakhernyó 

4.  Önismereti játékok, érzékszervi finomítás (látás) 

Önarckép tükörrel; Tükörjáték; Képességfa (folyt) 

5.  Lazító játékok, koncentrációt fejlesztő játék, érzékszervi finomítás (hallás) 

Zsák búza, Dulpla, dupla, ez, az 

6. Asszociációs, ügyességi és beszédre késztető játékok 

Asszociációs játék, Vakkeresés, Félmondatos játék 

7. Lazító gyakorlatok, érzékszervi finomítás (ízlelés, szaglás), térhasználat, 

tájékozódás 

Gumiember; Ízlelés; Szaglás; Üvegdoboz 

8. Térhasználat, tájékozódás, ritmus- és ügyességi játékok 

Kiscsirkék; Összehangoló játék, Csöndben add tovább! 

9. Figyelemkoncentrációt, kommunikációt fejlesztő játékok 

Simon mondja; Szógyűjtés; Képességfa (folyt.) 

10. Lazító, kapcsolatteremtő, ritmusjátékok 

Lazító; Járványjáróka; Kis zenekar 

11. Érzékelés- és beszédfejlesztő, figyelemösszpontosító játékok 

Kötéltánc; Mit visz a kishajó?; Simon mondja 

12. Együttműködést, toleranciát fejlesztő játékok, furcsa kérdések 

Három kívánság; Furcsa kérdés 

13. Ügyességi és koncentrációt fejlesztő játékok 

Lopakodós játék; Állatlánc 

14. Koncentrációs játékok, a légzés megfigyelése, koncentrációs légzőgyakorlatok 

Méreg; Légző gyakorlat; Képességfa (folyt.) 

15. A hangadás megfigyelése, kommunikációs játékok 

Rajzold amit mondok!; Beszéljünk lóul, kecskéül! 

16. Kapcsolatteremtő és bizalomjátékok, üzenetek szavak nélkül (tekintet, gesztusok) 

Vakjárás egyedül; Tekintet játéka; Gesztusok 

17. Kreativitást, együttműködést, koncentrációt fejlesztő játékok, furcsa kérdések  

Háromrészes krokodil; Elefánt és pálmafa; Furcsa kérdések 

18. Önfegyelem erősítő szabályjáték, érzékelésfejlesztő játékok 

Csendkirály; Vakrajzolás 

19. Koncentrációs légzőgyakorlat, asszociációs játék 

Mondok egy szót, mondj róla egy másikat! 
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20. Mozgáskoordinációt, figyelmet és kommunikációt fejlesztő játékok, furcsa 

kérdések 

Barchoba; Mozgáskoordinációs játék, Furcsa kérdések 

21. Koncentrációt, figyelmet fejlesztő játékok, Képességfa (folyt.) 

Mi változott meg?; Fejérintős 

22. Térhasználatot, tájékozódást, figyelemkoncentrációt fejlesztő játékok 

Színcápa; Süsü 

23. Utánzó játékok, kommunikációt, figyelmet fejlesztő játékok 

Vándorcirkusz; Ki vagyok én? 

24. Figyelemfejlesztő játékok, furcsa kérdések 

Kakukktojás; Folytasd a sort!; Furcsa kérdések 

25. Beszédfejlesztő és asszociációs játékok 

Félmondatos játék; Erről jut eszembe 

26. Csoportfejlesztő és koncentrációt fejlesztő gyakorlatok, ritmusjáték 

Szoborjáték; Add tovább a hangot!; Csengőszó 

27. Kreativitást, együttműködést fejlesztő játékok 

Hajóúton vagyunk; Három kívánság 

28. Együttműködést fejlesztő játékok, Kreativitás fejlesztése 

Ketten rajzolni egyet; Közös mese 

29. Gátlásoldó, lazító játékok, furcsa kérdések 

Újságtánc, Furcsa kérdések 

30. Szókincsgyarapító játékok 

Sorold a párját; Mondd egy szóval!; Milyen is? 

31. Hangerő- , hangmagasság-, hangsúlygyakorlatok 

Karmester játék; Mondd úgy, ahogy én; Kakukk 

32. Mondat- és szövegalkotást fejlesztő játékok 

Mit tettem az asztalra? Mennyi kincs 

33. Kívánságkosár, képességfa elemzése 

A legkedveltebb játékok újrajátszása 

34. Hatásmérés 
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