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KÖSZÖNTŐ 

Tisztelt Kollégák!  

Kedves Olvasók! 
 

Három évvel ezelőtt indítottuk útjára Évszakos című kiadványunkat, melynek negyedévente    

megjelenő számaiban az aktualitások mellett egy-egy kiemelt témával szeretnénk pedagógus 

kollégáink figyelmét megragadni. Írásokat közöltünk a következő kiemelt témákról: iskolai         

bántalmazás, önbecsülés és lelki egészség, versengés és együttműködés, hagyomány és     

megújulás, fenntarthatóság, szövegértés, a zene mindenkié, értékelés, válaszúton.   

Arra törekszünk, hogy az egyes témák pedagógiai, intézményi aspektusait mutassuk meg         

országosan vagy megyénkben ismert és elismert cikkírók, szaktanácsadók, bázisintézmények 

vezetői és pedagógusai segítségével. Megtisztelő számunkra, hogy felkérésünket elfogadták 

azok a szakemberek, művészek, elöljárók, gazdag intézményi tapasztalattal rendelkező            

pedagógusok, akiknek írásait olvashatták a megjelent számokban. Őszintén reméljük, hogy        

olvasóinkat is inspirálják, továbbgondolásra, megvitatásra ösztönzik, vagy egyszerűen csak      

élményhez juttatják a már megjelent, és a továbbiakra tervezett írások.  

Állandó témáink (jogszabályváltozások, programok) mellett e számunk kiemelt témája a           

tehetség. Családunk, intézményünk számára büszkeség egy-egy tehetséges gyermek, de ezen 

túlmenően komoly kötelezettség is a talentumok kibontakozását segíteni. Intézményeink,          

országunk, nemzetünk, de egész bolygónk érdeke, hogy a leendő tudósok, művészek, feltalálók 

kiteljesedhessenek képességeik szerint. Gondoljuk csak meg, hol lennénk ma Hippokratész, 

Euklidész, Newton, Mengyelejev, Beethoven, Liszt, Bolyai, Puskás Tivadar, Ady Endre,         

Neumann János, Karikó Katalin nélkül (és nagyon hosszan lehetne sorolni…) A tehetséget        

felismerni, támogatni, a tehetséget jellemző belső hajtóerő számára megfelelő utat találni közel 

sem egyszerű feladat – erről nem csak a szakirodalom szól, de a tehetséggondozó pedagógusok 

is hosszan tudnának beszélni. Ugyanakkor a tehetséges gyermek vagy felnőtt számára sem    

mindig könnyű, pláne nem mindig egyenes az út képességeinek megfelelő kibontakoztatásához. 

Edison szerint „a zseni egy százalék ihlet, kilencvenkilenc százalék verejték”. Ez a verejték, 

vagyis a befektetett munka nem spórolható meg, de ideális esetben gazdagon kamatozik a       

tehetséges ember és környezete számára. Hogy ne a véletlenen, ne egy-egy elhivatott            

pedagógus küzdelmein múljon a tehetségek felkarolása, rendszerszintű programok indultak és 

vannak jelen országszerte pl. a Nemzeti Tehetség Program vagy a Mathias Corvinus Collegium 

keretein belül, és ezek mellett több lokális tehetséggondozó iskola is működik intézményekhez 

kötötten vagy alapítványi háttérrel, mint pl. Baranyában a Matego.  

A tehetséges fiatalokat segítő pedagógusok elismerését országosan több díj is szolgálja: az      

állami kitüntetések mellett pl. a Bonis Bona díj, a Rátz Tanár Úr Életműdíj vagy a Graphisoft díj. 

Ezen díjak üzenete is – a munka elismerése mellett – elsősorban az lehet, hogy a tehetségek 

gondozása közös ügyünk, közös érdekünk.  

A tehetség témájához ajánlom előző számainkban megjelent írásaink közül Boros Mihály        

zongoraművész, dr. Beck Zoltán, a 30Y frontembere és Uzsaly Bence karmester írását a 2022. 

év tavaszi számból, valamint Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok igazgatója és Balásy 

Szabolcs karnagy írását a 2021. évi téli számból, Fekete Panna, a leány matematikai olimpiai 

csapat felkészítőjének írását a 2021. évi őszi számból. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/Kiadvany_tavasz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2022/Kiadvany_tavasz.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_tel.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2021/Kiadvany_osz.pdf
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Ritter Betty 

főosztályvezető 

KÖSZÖNTŐ 

A természet tavaszi megújulásával együtt az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási        

Központja is új programokat hirdet. Tavaszi Pedagógiai Napok c. rendezvénysorozatunkban 

olyan programokat kínálunk intézményvezetőknek és pedagógus kollégáknak, melyek szinte 

minden intézménytípusban használható, megújító tudást, élményt, módszert adnak a résztvevők 

számára. Változó világunk sokszínűségéről és veszélyeiről, az online térről, az új típusú           

konfliktusok kezeléséről, a gyermeki agy fejlődéséről, a pedagógiai munka új kihívásairól és      

lehetőségeiről, gyermekvédelmi és tanügyi kérdésekről, továbbá az iskolai erőszak kezeléséről 

szólnak előadásaink, műhelymunkáink, melyek döntő többsége online formában valósul meg. 

Bázisintézményeink gazdag programját is figyelmükbe ajánlom. 

Tavaszi belső megújulást, friss energiát kívánva várjuk az érdeklődőket rendezvényeinken. 

 

 

Évszakos kiadványunk kiemelt témái 
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Jogszabályváltozások  

 

Az alábbiakban a fontosabb jogszabályi változásokat gyűjtöttük egybe. Cikkünk nem tartalmazza 

a jogszabályhelyek teljes szövegét, azokat kivonatolva közöljük, esetleg csak utalunk a változás 

megtörténtére. A jogszabályok pontos megismeréséhez azok szövegének tanulmányozása 

szükséges. A jogszabályváltozások figyelésének kezdete 2022. december 1. napja,           

lezárása 2023. február 28. napja. 

 

Magyarország Alaptörvénye tizenegyedik módosítása alapján a jogszabályokban        

2023.01.01-jén kezdődő hatállyal a „megye” elnevezés „vármegye” elnevezésre módosult. 

 

Az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 

2022. 12. 20-tól hatályos változások: 

Az Oktatási Hivatal, mint az oktatási nyilvántartásért felelős szerv, a külföldi állampolgárok 

szálláshelyének adatairól, valamint Magyarországon tartózkodásuk jogcíméről adatot igényelhet 

az idegenrendészeti nyilvántartást kezelő szervtől. (3. § (3b)) 
 

Az oktatási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás során az adatszolgáltatás helyességéért 

az adatszolgáltató felelős. (6. § (1)) 

 

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII. 30.) Korm. rendelet 

2023. 01. 01-től hatályos változások: 

A pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatott a (9) bekezdésben 

foglaltak alapján a pótlék és illetményeltérítés nélkül számított illetménye harminckettő 

százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra jogosult. (16. § (11)) 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 

2023. 01. 01-től hatályos változások: 

Az elveszett, megsemmisült üres bizonyítványnyomtatvány, tanúsítvány érvénytelenségéről 

szóló közlemény a minisztérium honlapján kerül közzétételre, a miniszter minősített elektronikus 

aláírásával, minősített szolgáltató által kiadott időbélyegzővel ellátva. (116. § (1)-(2)) 

 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 



6 

 

Forrás: pixabay 

 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 

A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára 

tekintettel, az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és 

juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi 

LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 

106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 

2022. 12. 10-től hatályos változások: 

A menedékes, a menedékesként elismerését kérő, valamint az Ukrajnából menekült magyar 

állampolgárok gyermekei ingyenes intézményi gyermekétkeztetésre jogosultak a kérelem 

benyújtását követő 6 hónapon túl is a feltételek megléte esetén. (3/A. § (2) - (2a), 1. melléklet) 

 

A gyermekek napközbeni ellátása veszélyhelyzeti működéséről szóló 510/2022.               

(XII. 13.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: 2022. 12. 14. 

 

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 

4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: 2023. 01. 13. 

 

Az Ukrán Országos Önkormányzat által köznevelési intézmény tanítási év közbeni 

alapításának veszélyhelyzeti szabályairól szóló 17/2023. (I. 27.) Korm. rendelet 

Hatálybalépés: 2023. 01. 28. 
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AKTUALITÁSOK 

Oktatási Mérföldkövek:                                                                       

néhány kattintással elérhetők az oktatási életút adatai 
 

Az Oktatási Hivatal weboldalán érhető el az Oktatási                  

Mérföldkövek szolgáltatás, amelynek segítségével elektronikusan 

hozzáférhetők az oktatási nyilvántartásokban kezelt legfontosabb 

adatok, továbbá igazolás kérhető az oktatási azonosítóról és a     

diákigazolványokról. 

A merfoldkovek.oh.gov.hu weboldalon elérhető szolgáltatásban a felhasználónak ügyfélkapus 

bejelentkezést követően lehetősége van arra, hogy megtekintse az oktatási életútjával           

kapcsolatos, rendelkezésre álló adatokat: mettől meddig, melyik oktatási intézményben folytatott 

tanulmányokat; érettségi bizonyítványa, nyelvvizsga-bizonyítványa és felsőfokú oklevele adatait; 

a köznevelésben, illetve a felsőoktatásban létesített alkalmazotti jogviszonyának adatait;         

diákigazolványai adatait; szaktanácsadói, szakértői és vizsgaelnöki névjegyzéken rögzített     

adatait. Az információkról igazolást is kérhet, ha pedig adatai hiányosak vagy helytelenek,        

lehetősége van hibajelzések küldésére. A rendszerben az oktatási igazolványok adatai 2003-tól, 

a köznevelési, érettségi adatok 2005-től, a felsőoktatási adatok 2006-tól, a  nyelvvizsga-adatok 

pedig 2007-től érhetők el. 

A szolgáltatás a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059: Oktatási nyilvántartás továbbfejleszté-

se elnevezésű kiemelt európai uniós projekt támogatásával jött létre. 

 

Megalakult az új Országos Diáktanács 
 

A Baranya Megyei Diákparlament 2022 őszén 9 fő delegáltat választott meg az ott jelen lévő  

intézmények diákönkormányzatainak képviselői közül. A delegáltak képviselik a vármegye     

diákjait a 2023. márciusban megrendezésre kerülő Országos Diákparlament ülésén              

Székesfehérváron, ahol a delegáltak előre meghatározott tematikájú szekciókon vehetnek részt.  

A megyei diákparlament feladata szintén, hogy egy-egy fő Országos Diáktanács tagot és       

póttagot válasszon az Országos Diákparlament küldöttjei közül. Az Országos Diáktanács        

testülete az Országos Diákparlament ülései között működik, feladata, hogy képviselje a diákok 

érdekeit, rendszeresen tolmácsolja a fiatalokat érintő ügyeket, és javaslatokat fogalmazzon meg 

a mindenkori oktatás-igazgatás felé. Alakuló ülésén a tanács elsősorban az Országos               

Diákparlament ülésének előkészítésével foglalkozott.  

Forrás: pixabay 

https://merfoldkovek.oh.gov.hu/
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Forrás: pixabay 

AKTUALITÁSOK 

Elismerés a diákolimpikonoknak 

A tavalyi tudományos diákolimpiákon eredményesen szereplő tanulókat és felkészítő tanáraikat 

köszöntötte Maruzsa Zoltán, a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára 2023. március 3-án, 

a Belügyminisztériumban. 

Az ünnepségen az államtitkár kiemelte: szívből gratulál a tanulóknak a szép eredményhez,     

amelyet a korábbi évekhez képest nehezített körülmények között sikerült elérniük. Szerte a         

világban nagy erőfeszítések történnek annak érdekében, hogy a tudományos megméretéseken 

aktívabb legyen a részvétel - mutatott rá, jelezve: a tavalyi versenyeken a korábbiaknál több     

ország szerepelt, s a diákoknak több versenyben, erősebb mezőnyben kell helytállniuk.           

Hozzátette, hogy korosztályukban a világ legjobbjai közé tartoznak a magyar diákok, ezt           

bizonyítják a nemzetközi tudományos diákolimpiákon elért eredmények is.  

 

A magyar diákok összesen 7 arany, 13 ezüst és 20 bronzérmet szereztek tavaly, így ez 

minden idők egyik legjobb eredménye lett. 

Maruzsa Zoltán megköszönte a tanulók családjainak támogatását, valamint a pedagógusok és 

mentorok áldozatos munkáját is. Ők voltak azok, akik inspirálták és segítették a tehetséges fiata-

lokat, hogy a nemzetközi mezőnyben is a legjobbak közé kerüljenek.  

 

A cikk forrása: 

https://kormany.hu/hirek/elismeres-a-diakolimpikonoknak?

fbclid=IwAR1Iw_SnkLfoza0ZkmnzkwuWydb0X_pl7RHhB5s4km5yb1e-A3ylTCGKLGM  

(Utolsó letöltés: 2023.03.07.) 

 

https://kormany.hu/hirek/elismeres-a-diakolimpikonoknak?fbclid=IwAR1Iw_SnkLfoza0ZkmnzkwuWydb0X_pl7RHhB5s4km5yb1e-A3ylTCGKLGM
https://kormany.hu/hirek/elismeres-a-diakolimpikonoknak?fbclid=IwAR1Iw_SnkLfoza0ZkmnzkwuWydb0X_pl7RHhB5s4km5yb1e-A3ylTCGKLGM
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AKTUALITÁSOK 

 

Tavaszi Pedagógiai Napok  
2023. március 16. - április 13. 

 

Online programok 
Az online tér veszélyei 
  Előadó: Kiss Viktor r. alezredes - Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
 2023. március 16. (csütörtök) 14 óra 
 

Változó világ – változó konfliktusok:  
           konfliktuskezelés az óvodákban és az iskolákban 
   Előadók: Szabó Erika és Golob András szaktanácsadók  
 2023. március 21. (kedd) 14 óra 
 

A gyerek az első! - Gyermekvédelem a gyakorlatban 
   Előadó: Pápai Balázsné c. r. alezredes - Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság 
 2023. március 29. (szerda) 14 óra 
 

Tájékoztató előadás a véradás jelentőségéről  
 Előadó: : Ohnsorge Éva véradásszervező - Országos Vérellátó Szolgálat  
 2023. március 29. (szerda) 15 óra 
 

Neurodiverzitás, kihívások és lehetőségek a pedagógiai munkában 
 Előadó: Prof. Dr. Csépe Valéria 
 2023. április 13. (csütörtök) 14:30 óra 
 

Intézményvezetőknek szóló online programok 

A tanügyigazgatás aktuális kérdései  
 Előadó: Dr. Pelles Tamás, Dr. Bandiné dr.Temesi Ágnes, Dr. Murányi Zsófia Etelka  
 2023. március 23. (csütörtök) 8:45 óra 

 

Brandépítés a köznevelésben: Hogyan választ iskolát a szülő?  
  Előadó: Demeter Gáborné PhD. 
 2023. március 23. (csütörtök) 10 óra 

 

   Jelenléti program 
„Tabuk nélkül” 
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság  
saját élményen alapuló programsorozatának nyitó alkalma: 
Iskolai erőszak témakörben gyanúsítotti kihallgatás  
és szembesítés megtekintése, feldolgozása.        
Tájékoztató az iskolaőr program céljairól,  
az elért eredményekről. 

 

  Előadók: Dr. Ambrus Zoltán r. alezredes  
                              Kovács-Hegedűs Krisztián r. törzszászlós 
 

2023. március 23. (csütörtök) 14 -16 óra között 
Helyszín: BVMRFK (Pécs, Vargha Damján u. 1.) II. emeleti tanácsterem 
 

A programokról bővebben itt olvashat!  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/pok/Pecs/2023/Tavaszi_Pedagogiai_Napok_2023.pdf
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AKTUALITÁSOK 

Szakmai szolgáltatási csomagok 

 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központja a 2022/2023. tanév tavaszi félévében 

újabb három tematikus pedagógiai-szakmai szolgáltatási csomagot kínál az illetékességi          

területén működő köznevelési intézményeknek: 

 

A Lépéselőny, valamint a Bemenettől a kimenetig szolgáltatási csomagok esetében a honlapon 

tematizálva találhatóak meg az egyes csomagokhoz ajánlott szolgáltatási elemek (műhelyek,  

előadások, nem akkreditált és akkreditált képzések stb.). Az Ahogy tetszik szolgáltatási csomag 

esetében pedig a Pécsi POK ebben a félévben ajánlott szolgáltatási elemei közül a                  

nevelőtestület, munkaközösség, együttműködő pedagógusok maguk állíthatják össze saját     

csomagjukat, mely így még inkább intézményre szabott lehet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szolgáltatási csomagokról szóló tájékoztatást kiküldtük az intézményeknek, de az egyes      

szolgáltatási csomagok részletes programjai elérhetőek a https://www.oktatas.hu/kozneveles/

pok/pecs/szolgaltatasi_csomagok  oldalon is (időpontokkal együtt).  

 

Egyik csomag megvalósításának sem feltétele, hogy minden, a csomagban ajánlott 

szolgáltatási elemet igénybe vegyenek az intézmények – a struktúra és a megvalósí-

tás már 2 vagy 3 igénybe vett elem esetében is működik. Azaz, ha van   3 pedagó-

gus, akik 1-1 műhelyen vagy előadáson vesznek részt és/vagy egy szakmai anyagot 

dolgoznak fel, ők már szolgáltatási csomagot valósítanak meg, és a nevelőtestületi 

tudásmegosztást is megvalósíthatják. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szolgaltatasi_csomagok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szolgaltatasi_csomagok
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TEHETSÉG 
 

A múlt üzenete a jövő számára 
 

A Rátz Tanár Úr Életműdíjról 
 

Huszonkettedik alkalommal került sor a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében a       

Rátz Tanár Úr Életműdíj átadására, a fizikai, matematikai, kémiai és biológiai középfokú            

oktatásban kiemelkedő eredményeket felmutató 2-2 tanár díjazására. A díjazottak felkutatását és 

a díjak odaítélését az „Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért” szervezi, a       

díjakat pedig ezen alapítvány kuratóriuma – szakértő szervezetek bevonásával – ítéli oda.          

A tevékenység (és a díjak) anyagi fedezetét a három alapító, az Ericsson Magyarország Kft., a 

Graphisoft Kft., és a Richter Gedeon Nyrt. biztosítja. 

Korunkban, a tudás századában, különösen fontos azok szerepe, akik az emberi élet –              

tudásgyűjtés szempontjából – legfontosabb szakaszában oltják be a serdülőkorú fiatalokba a    

tudás és a megszerzéséhez szükséges munka szeretetét, az egészséges társadalom etikai     

normáit, a közösségépítés alapjait, az élő és élettelen környezet védelmének eszközeit, a kisebb 

és tágabb társadalmi környezet, valamint a mások érdekében végzett munka szeretetét és       

értékeit. 

Különösen fontos modern korunkban a természettudományos tárgyak oktatása, hiszen ezek     

alapozzák meg a jövő értékteremtő kutatóinak, mérnökeinek, sőt szakmunkásainak tudását, de 

talán minden középfokon tanuló gondolkodását, sőt bonyolult világunkban való eligazodási       

képességét is. 

Mindezt csak kiválóan képzett, a tanítást nem csak foglakozásnak, hanem hivatásnak tekintő, a 

társadalom által elismert, a diákok által pedig példaképnek tekintett tanárok képesek             

megvalósítani. 

Miközben napjainkban egyre több ismeretre van szükség ahhoz, hogy boldogulni tudjunk a     

mindennapokban, ezeket egyre tovább tart megszerezni, ám ugyanakkor egyre gyorsabban el is 

évülnek. Ellentmondást látok azonban a realitás, vagyis hogy egyre nagyobb szükség van ezekre 

az ismeretekre, és azon tendencia között, hogy a fiatalok érdeklődése folyamatosan csökken a 

természettudományok iránt. Ez az ellentmondás pedig olyan körülményeket teremt, melyek      

között nehéz megvalósítani a problémamentes oktatási folyamatot. 

Többek között ezért is fontosak az olyan kezdeményezések – és ilyen a Rátz Tanár Úr Életműdíj 

is – amelyek, ha mégoly szerény mértékben is, de ellensúlyozzák ezt a negatív tendenciát.       

Az, hogy ez az erőfeszítés már ilyen hosszú ideje folyik, talán kisebb csodának is tekinthető. 

Szükségesnek tartok azonban még egy fontos megállapítást. Díjazottjaink mindegyike odaadó 

munkával járult hozzá a legtehetségesebb fiatalok, a jövő szakmai elitje felkészítéséhez,         

gondolkodásuk formálásához, ismereteik bővítéséhez. 

A zsűrizés két lépcsőben történik. Az egyiket az adott terület tudományos egyesületei, társulatai 

végzik. A matematikát a Bólyai János Matematikai Társulat, a fizikát az Eötvös Loránd Fizikai 

Társulat, a kémiát a Magyar Kémikusok Egyesülete, a biológiát pedig a Magyar Biológia          

Társaság, a Magyar Biokémiai Egyesület, a Magyar Immunológiai Társaság és a Magyar        

Genetikusok Egyesülete véleményezi, kuratóriumunk pedig ezt a sokágú folyamatot próbálja   
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Forrás: Rátz Tanár Úr Életműdíj hivatalos facebook oldala 
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integrálni. Az előzsűrikben a beérkezett pályázatokat úgy rangsorolják, hogy kiválasztják az első 

hatot, továbbá ezeket sorrendbe is állítják. Ez az Alapítványnak nagy segítség, azonban a         

kuratóriumnak is van fizikus, kémikus, matematikus és biológus tagja, akik széleskörű               

ismeretekkel rendelkeznek szakterületük oktatásáról, sokszor ismerik is a jelölt tanárokat, így    

előfordulhat, hogy a felállított sorrendet a kuratórium megváltoztatja. Tapasztalatom azonban, 

hogy ez nagyon ritkán fordult elő. 

Én minden pozíciómban, például az Európai Kutatási Tanács Tudományos Tanácsában is azt az 

álláspontot képviseltem, hogy a díjak, elismerések nyerteseit csak a kiválóságuk alapján lehet 

kiválasztani. Persze a kiválóságot szinte lehetetlen definiálni, de ha valakivel leülök, és öt percet 

beszélgetünk, azonnal ráismerek a kiváló emberre. Ugyanez igaz a legjobb tanárok               

megtalálására is. A kiválasztás több paraméter alapján történik, és e szempontoknak csak egy 

része az, hogy a tanár diákjai mit értek el, milyen versenyeket nyertek, hol tanulnak tovább. Az is 

ugyanilyen fontos, hogy a diákok később hogyan nyilatkoznak róla, vagy érettségi után           

visszatérnek-e az iskolába, mert nem képesek elszakadni tanáraiktól. Ezért a kiválasztás objektív 

folyamata azzal kezdődik, hogy volt diákok, más pedagógusok, iskolaigazgatók jelölnek a díjra 

tanárokat. 

A névadóról: 

Rátz László nemcsak azért lett nagy név a szakmában, mert ő maga is elkötelezett, kiváló tanár 

volt, hanem azért is, mert kiemelkedő embereket nevelt, többek között Wigner Jenőt, aki fizikai 

Nobel-díjat kapott 1963-ban, de rajta kívül is sok kiváló diák ballagott el iskolájából. Éppen ezért, 

amikor a három cég, az Ericsson, a Graphisoft és a Richter Gedeon vállalatok összefogtak, hogy 

létrehozzák ezt az Életműdíjat, akkor Rátz Lászlóra gondoltak, mint annak névadó tanárára – ez 

történt immár 22 éve. 

Az ideális jelölt sokoldalú, mint maga a díj névadója. A jó tanár gondolkodni is tanítja tanítványait, 

összefüggések keresésére, a problémák megoldására tréningezi őket, felfedezteti a tanultak  

gyakorlati vonatkozásait. Emellett sok-sok élményt él meg tanítványaival, például kirándulások, 

versenyfelkészülések alkalmával. Hiteles, személyes példájával is nevel, emberséges, pozitív 

életszemlélettel végzi a munkáját, következetes, van humorérzéke, és a dicséret is fontos a      

pedagógiai eszköztárában. 

Az alapítvány kuratóriumi elnöki feladatainak elvállalását többek között Wigner Jenő iránti         

tiszteletem is motiválta. Először 1963-ban találkoztam vele, amikor éppen Svédországban        

dolgoztam a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ösztöndíjával. Akkor kapta meg Wigner Jenő a 

fizikai Nobel-díjat. Valahonnan megtudta, hogy az egyetemen van egy magyarországi magyar, és 

https://www.evamagazin.hu/tarsadalom/pedagogusnapi-onkoszonto-egy-tanar-keseru-szavaival
https://www.evamagazin.hu/vilagom/matematika-nobel-dija-karen-uhlenbeck
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Prof. Dr. Kroó Norbert 

a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagja 

fizikus, kutató professzor 

Wigner Fizikai Kutatóközpont  

megkeresett. Nagyon sokat beszélgettem vele akkoriban. Ő korábban dolgozott Einsteinnel, a 

nagy magyarokkal, Szilárddal, Tellerrel, de mindig a gimnáziumi éveiről mesélt és Rátz tanár   

úrról. Sok évvel később, princetoni dolgozószobájában láttam, hogy egyetlen fényképpel           

díszítette a falat, a Fasori Evangélikus Gimnázium tanáráéval, Rátz Lászlóéval. Már az is egy 

fantasztikus élmény volt, ahogy mesélt a pedagógus alázatáról: Rátz tanár úr úgy érezte, hogy 

diákjának, Wigner Jenőnek nem tud elég újat mondani, ezért beajánlotta őt a professzoroknak a 

Pázmány Egyetemen (azóta ELTE). A tanár felismerte a diákban a zsenit.  

Teller Ede azt mondta nekem egyszer, hogy: „Azt gondoljátok, hogy mi (Teller Ede, Wigner Jenő, 

Szilárd Leó, Neumann János) zsenik vagyunk. Nem! Egyetlen zseni volt közöttünk, Neumann 

Jancsi”. Ez is azt mutatja, hogy a nagy emberek kellően szerények is voltak. Különösen Wigner 

Jenő. Annyira udvarias volt, hogy ezen viselkedése körül legendák keringtek. Az egyiket egy    

vele dolgozó kollégám mesélte. Azt kérdezte Wignertől, „Professzor úr, elérem valaha, hogy Ön 

után mehetek át az ajtón?” Wigner azt válaszolta, nem, soha. Mindig mindenkit előreengedett, ez 

velem is megtörtént Stockholmban. Engem egyszer megkérdezett, hogy képes vagyok-e követni 

a saját szakterületem irodalmát, mert ő erre képtelen. De számos hasonló megnyilvánulása is 

volt. 

 

És a végszó: 

Sokan úgy gondolják, hogy az oktatás színvonala hazánkban az elmúlt évtizedekben csökkent. 

Jobbak voltak a tanárok és tehetségesebbek, szorgalmasabbak a diákok. Én nem gondolom, 

hogy az átlagos színvonal esett volna, inkább az a véleményem, hogy a tanári és                     

diákteljesítmények spektruma lett szélesebb. Tehát ugyanúgy megvannak ma is a kiemelkedő 

egyéniségek, mint régen, de a régebbi időkhöz képest többen vannak olyanok, akik csak az    

átlagos szint körül teljesítenek. Az én diákkoromból is emlékszem nagyon jó tanárokra          

(1953-ban érettségiztem), míg sokakat elfelejtettem, feltehetően azért, mert ők nem tanítottak 

olyan jól. Biztos vagyok benne, hogy ma is sokkal több tanár van, aki nagyon is megérdemelné a 

Rátz Tanár Úr Életműdíjat, mint akik megkapták. De abban is biztos vagyok, hogy nem volt olyan 

nyertes az elmúlt 22 év során, aki ne érdemelte volna meg ezt a kitüntetést. A díj rangját a       

kitüntetettek fémjelzik, és a tanári közösség ezt is realizálta. Ezt bizonyítja az is, hogy amikor a 

döntés után felhívom a győzteseket, szinte kivétel nélkül elérzékenyülnek, és életük egyik       

legnagyobb elismerésének tartják a kitüntetést, amit szinte tanári „Nobel-díjként” értékelnek. 
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Tehetségre hangolva 

A tehetséggondozás felületei Magyarország első egyetemén 

 

A tehetség fogalmának meghatározására az elmúlt évszázadok folyamán sokan tettek kísérletet. 

Szinte valamennyi definíció közös jellemzője, hogy a velünk született talentumok mellett további 

összetevők, mindenekelőtt szorgalom is szükséges a tehetség kibontakoztatásához. Ormos    

Mária akadémikus, egyetemünk egykori rektora mintegy negyedszázaddal ezelőtt az egyik       

előadásán úgy fogalmazott, hogy ahhoz, hogy valakiből jó történész legyen 1% tehetség és 99% 

szorgalom szükséges. E kijelentésén akkor évfolyamtársaim többségével magam is nagyon   

meglepődtem. Az arányokon persze polemizál-

hatunk, azonban ez a lényegen semmit nem      

változtat: lehet bárki kiemelkedő képességű egy 

adott területen, felfedező kíváncsiság, kreativitás, 

szorgalom, kitartás, motiváció és nem utolsó  

sorban alázat nélkül bizonyosan nem tudja         

tehetségét kibontakoztatni. Czeizel Endre, a     

híres orvos-genetikus egy alkalommal a            

következőképpen fogalmazott: „Emberi érték a 

tehetség, ami majdnem mindenkiben              

megtalálható, csak sokáig kell faragni a követ, 

hogy végül megcsillanjon a drágakő”. 

Természetesen a támogató közeg nélkülözhetetlen a tehetségek kibontakoztatása, azaz a 

„kövek faragása és csiszolása” során. Mindezt szem előtt tartva készítettük el a kiemelkedő      

képességű hallgatók gyámolítására hagyományosan nagy gondot fordító Pécsi Tudományegye-

tem (PTE) Tehetségre hangolva című tehetséggondozási stratégiáját az elmúlt év tavaszán.       

A tehetségek felkarolása, ösztönzése persze nem csak egyetemünk számára fontos, hiszen a 

korszerű, folyamatosan megújuló ismeretanyaggal és innovatív szemlélettel felvértezett hallgatók 

a város, a régió, sőt az ország számára is versenyképes szaktudást biztosítanak a jövőben. 

A hazai felsőoktatási intézményekben, így magától értetődően a PTE-n is, a tehetséggon-

dozás egyik legfontosabb, egyúttal legjelentősebb formája a több mint hét évtizedes múltra      

visszatekintő tudományos diákköri (TDK) tevékenység, amely egyértelműen hungaricumnak    

tekinthető. Ez voltaképpen az ön-, az elit- és a tudósképzés színtere, ahol a kiemelkedő tudósok, 

mesterek körül kialakuló hallgatói csoportok kezdik meg önálló tudományos szárnypróbálgatásai-

kat. A TDK-tevékenység a tanítvány és a mester közös munkáján nyugszik, amely a szakmai és 

emberi kvalitások egyensúlyára alapozva teremti meg a hallgatók magas színvonalú                

tudományos kutatásának, tehetségük kibontakoztatásának alapjait. A közös munka célja minden 

esetben egy, a hallgató által választott tudományterületen a témavezető oktató(k), azaz a      

mester(ek) iránymutatása mellett új kutatási eredmény elérése. 

A TDK-munka intézményes kereteit a tanszéki, intézeti, végül pedig a kari műhelyek        

alkotják. Egyetemünk mind a tíz karán működik természetesen a tudományos diákköri              

feladatokat összehangoló, elsősorban tehát szervező és adminisztratív tevékenységet végző 

szervezet. Ezen egységek működése stratégiai jelentőségű, hiszen hallgatóink túlnyomó       

Forrás: pixabay 
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többsége az általuk szervezett Kari Tudományos Diákköri Konferenciákon szerezhet                

jogosultságot a páratlan években megrendezésre kerülő országos seregszemlén, az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) történő részvételre. (A PTE-n zajló kari                

tanácskozások mellett lehetőség van a határon túli rendezvényeken, jelesül az erdélyi ETDK-n, 

a vajdasági VMTDK-n, a felvidéki FTDK-n és a kárpátaljai KTDK-n is kvalifikációt szerezni, 

amely rendezvények rendszeres résztevői hallgatóink.) 

2023 tavaszán egyetemünk lesz a házigazdája a 36. OTDK 

három szekciójának. E rendezvények szervesen illeszkednek a 

pécsi felsőoktatás közelgő centenáriumát középpontba állító, a 

Múltból a jövő felé programsorozathoz. A modernkori pécsi   

egyetemi oktatás kezdetének 100. esztendejében – az első        

magyar egyetem 1367-es alapításának 650. évfordulójához      

hasonlóan – ismét három OTDK Szekciót rendezhet meg a PTE; 

hasonlóra az OTDK-ák hét évtizedes múltra visszatekintő         

történetében még nem volt példa. Meggyőződésem, hogy mindez 

a PTE-n folyó magas szintű, eredményes tehetséggondozó    

munkának (is) köszönhető. 2023. április 11. és 13. között a      

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szervezi a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és 

Könyvtártudományi Szekciót, április 13. és 15. között a Természettudományi Kar ad otthont a 

Testnevelés- és Sporttudományi Szekciónak, április 25. és 27. között pedig a Kultúratudományi, 

Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon valósul meg a Tanulás- és Tanításmódszertani – 

Tudástechnológiai Szekció. Ez utóbbi rendezvényen kerül sor egyúttal a 36. OTDK országos   

záróünnepségére is, amely kellőképpen szemlélteti a PTE tehetséggondozásban játszott         

kiemelkedő szerepét. 

Az egyetemi tehetséggondozás fő letéteményesei köztudottan a szakkollégiumok,        

amelyekből összesen 19 működik Pécsett, ami országos összehasonlításban is kiemelkedőnek 

tekinthető. A szakkollégiumok széles tehetséggondozási portfólióval rendelkeznek, így egyebek 

mellett konferenciákat szerveznek, hallgatói publikációkat jelentetnek meg. A legfontosabb     

azonban, hogy ezek egyúttal a közösségformálás, a PTE-s (és a kari) identitás erősítésének is 

nagyon fontos színterei. A Természettudományi Karunkon működő Szentágothai János           

Protestáns Szakkollégium például évről évre megszervezi a nemzetközi Szentágothai              

Multidiszciplánirs Konferenciát, amely az idei évben immáron 21. alkalommal kerül                

megrendezésre. Ugyancsak a tudományterületeken átívelő szemléletet jeleníti meg az           

összegyetemi Fenntartható Fejlődésért Szakkollégium, amely a napjainkban különösen aktuális 

témák (pl. fenntartható fejlődés, környezet- és fejlesztéspolitika) vizsgálatára helyezi a         

hangsúlyt. 

A középiskolai tehetségek felkarolását is küldetésünknek tartjuk, éppen ezért számos       

tanulmányi verseny szervezésében veszünk részt. Ezek közül kiemelkedik a Hungarian 

Geographical Contest angol nyelvű földrajzi verseny, amelyről – egyébként Magyarországról 

egyedüliként – az évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Földrajzi Olimpiára juthatnak el a 

legjobb eredményt elérő diákok. Emellett megemlítem még a Hyperión Országos Tanulmányi 

Versenyt, amely a görög-római kultúrára fókuszál, a Szenthágothai János Biológia Versenyt,    

valamint a Kreatív Történelem Tanulmányi Versenyt. 

 

TEHETSÉG 

https://pte.hu/hu/centenarium
https://otdk.pte.hu/
https://kreativtortenelem.hu/
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Szintén a tehetséges középiskolás diákokra fókuszál a Szinapszis hallgató-mentor prog-

ramunk, amelynek keretei között egyetemünk szakkollégistái pécsi, illetve a város környéki      

középiskolák tehetséges diákjait készítik fel az egyetemi életre. A 10–11. évfolyamos diákok      

tanulmányi támogatása mellett hallgatóink egyetemi programokra (előadások, szemináriumok, 

szakkollégiumi rendezvények, campus-látogatások stb.) is elviszik mentoráltjukat, ezzel is        

szorosabbá téve a PTE és a térség középiskoláinak kapcsolatát. Az elmúlt időszakban e       

program révén több diák is részt vett a PTE Tehetség Esték sorozat egy-egy beszélgetésén, 

amelyeket – visszajelzéseik alapján – kifejezetten érdekesnek találtak. 

2021 őszén – a korábbi hagyományokra            

támaszkodva – elindítottuk a Kriszbacher Ildikó           

Tehetséggondozó Programot, amellyel egyrészt         

láthatóbbá kívánjuk tenni az egyetemen folyó             

tehetséggondozó munkát, másrészt pedig hallgatóink 

körében növelni szeretnénk a tudományos munka   

népszerűségét és presztízsét. Az interdiszciplináris tehetséggondozó program célja, hogy          

elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását, továbbá, hogy a legtehetségesebb    

hallgatók egyetemi oktatóvá és kutatóvá válását támogassa. Az egyéni készség- és                  

képességfejlesztő kurzusok (pl. angol és magyar prezentációs technikák, tudománymenedzs-

ment, vezetési stílusok, retorika, érveléstechnika) során olyan tudáselemeket szerezhetnek meg, 

amelyeket a formális oktatási rendszer jelenlegi keretei között nem tudnak elsajátítani. A          

képzések alatt a résztvevők olyan személyes tapasztalatokat és ismeretséget szerezhetnek, 

amelyeket mind az akadémiai szektorban, mind pedig a munkaerőpiacon is hasznosítani tudnak. 

Ez a fajta nem formális oktatás és tapasztalatszerzés segíti azoknak a kooperatív                     

képességeknek a fejlődését is, amelyek a későbbi kutatói vagy oktatói teamekben történő        

tevékenységvégzés során elengedhetetlenek lesznek a fiatalok számára. A program egyik pillére 

a PTE Tehetség Esték kerekasztal-beszélgetés sorozata, amely keretében az oktatással,         

kutatással, sporttal, kultúrával és egyéb közéleti témákkal kapcsolatos aktuális kérdésekről       

(pl. nők a tudományban, mesterséges intelligencia, digitalizáció a felsőoktatásban, a függőségek, 

Európa és a világ 2022 őszén, innováció és egészség, Petőfi 200, környezetvédelem és           

fenntarthatóság) cserélnek véleményt  – moderátor közreműködésével – meghívott vendégeink. 

„A tehetségnek a megbecsülés az, ami a virágnak a szellő: életadó fuvallat.” – írta egykor 

Baltasar Gracián y Morales 17. századi spanyol jezsuita szerzetes az Életbölcsesség kézikönyve 

című munkájában. Megbecsülést kívánunk mi is biztosítani hallgatóinknak és az őket támogató 

kollégáinknak egyaránt annak érdekében, hogy tehetségükben ki tudjanak teljesedni, ezáltal is 

öregbítve a Pécsi Tudományegyetem hírnevét. 

 

Dr. Fedeles Tamás  

oktatási rektorhelyettes 

Pécsi Tudományegyetem 

https://tehetseg.pte.hu/szinapszis
https://tehetseg.pte.hu/szinapszis
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMbCbSsPSsJwnBzbxsSCvmpk5NzYHtJCU
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Négyzetre emeljük a baranyai tehetségeket is –                                   

a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programja Pécsett 

 

A Mathias Corvinus Collegium (a továbbiakban: MCC) a világon egyedülálló tehetséggondozási 

rendszert képvisel, ugyanis nincs még egy olyan szervezet, mely általános iskola felső tagozatá-

tól egészen a posztdoktori szintig bezárólag kínál magas szakmai színvonalú, átfogó képzést; 

mindezt ingyen. A rendszer egyértelmű és hatékony: a hagyományos iskolai és egyetemi oktatás 

mellett kínál képzéseket és programokat az intézmény. Az MCC működése immár 26 éves    

múltra tekint vissza. A szervezet megalapítását az a cél vezérelte, hogy a legtehetségesebb    

magyar diákoknak olyan tehetséggondozó programot biztosítson, mely kiegészíti a köz- és felső-

oktatási képzést, mindemellett nemzetközi mércével mérve is versenyképes tudást kínál. A tehet-

séggondozási munka nem csupán a lexikális tudás bővítésére és a munkavállaláshoz szükséges 

készségek fejlesztésére épít, hanem intenzíven foglalkozik a közösségépítéssel is. Az MCC 

büszke képzési programjain átívelően megjelenő összetartó közösségére, mely nem csupán az 

aktív diákévek alatt, hanem az alumni időszakban is tovább fejlődik Magyarország területén és a 

Kárpát-medencében egyaránt. 

Az MCC programjai Pécsett is elérhetők a Dél-Dunántúl régió fiataljai számára, ahol három     

képzési szinten kapcsolódhatnak be a diákok az MCC szellemi keringésébe. Fontos leszögezni, 

hogy az MCC ott kezdődik, ahol az iskolai oktatás véget ér. Hisszük, hogy a legjobb és legfonto-

sabb hely, ahol diákok lehetnek, az iskola. Ott sajátítják el a gyerekek azokat az alapértékeket és 

tudást, melyre az MCC extrakurrikuláris képzésein építeni tudunk. 

Fiatal Tehetség Program 

A Fiatal Tehetség Program (FIT Program) az MCC tehetséggondozó képzésrendszerének első 

pillére, mely az általános iskola felső tagozatos diákjainak biztosít az iskolai oktatáson túlmutató, 

a mindennapi világhoz ezer szállal kapcsolódó, élménypedagógiai módszertant alkalmazó       

foglalkozásokat. A FIT Program képzései élményalapúak, a témakörök játékos megközelítésére, 

illetve tapasztalati tanulásra fókuszálnak.  

Évente egyszer tudnak az 5. osztályba lépő diákok csatlakozni a 

FIT Programba. A jelentkezők rátermettségét szellemi és         

érzelmi intelligencia, kreativitás, kooperációs készségek,         

valamint motiváció szempontjából mérjük fel, s a tehetségprofi-

lunkba illeszkedő 25 legkiválóbb diákkal indítunk minden új      

évfolyamot. A FIT Program jelenlegi hallgatói létszáma: 93 fő. 

A képzési alkalmak iskolaidőn túl, szombatonként valósulnak meg, így az iskolában töltött időt 

nem érintik az MCC-s foglalkozások. Ilyenkor egy teljes napot együtt töltünk, így különösen nagy 

hangsúlyt fektetünk arra, hogy másképp tanuljanak, más módon sajátítsanak el tudást a hozzánk 

járó diákok, mint a hétköznapokban. A program valamennyi eleme a „learning by doing”, vagyis  

a cselekedve tanulás szemlélet alapján valósul meg. Nálunk nincs munkafüzet, sem tankönyv, 

nem írunk dolgozatot, és jegyet sem adunk. Viszont képzett oktatóink olyan módszertan mentén 

tanítják a legkisebb gyermekeket, mely során játszva szereznek tapasztalatot és tudást az      

érintett szakterületről. Ezek célja bevezetni a gyermekeket különféle diszciplínák rejtelmeibe,   

miközben a foglalkozások hatására az egyéni erősségek is felszínre kerülnek. 

Forrás: https://mcc.hu/ 
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Képzésünkben kiegyensúlyozottan jelennek meg a természettudományos, a humán és a           

reáltudományokhoz köthető képzési területek, amelyeket művészeti vonatkozású és                 

személyiségfejlesztő képzések egészítenek ki. A FIT Program oktatási koncepciójában kiemelt 

szerep jut az olyan, iskolai oktatásban nem jelentkező területeknek, amelyek szorosan             

kapcsolódnak mindennapi életünkhöz. A képzési modulok egymásra épülnek, így diákjaink egyre 

mélyebb tudásra és tapasztalatra tesznek szert. A témakörök feldolgozása változatos             

eszközhasználattal, kooperációs technikával, csoportmunkában, akár külső helyszíneken         

(pl. mentőállomás, színház, laboratórium) tett személyes látogatások alkalmával valósul meg.  

Célunk, hogy a Fiatal Tehetség Program képzési időszakának végére diákjaink megtalálják az 

érdeklődésüknek és képességeiknek legmegfelelőbb kibontakozási lehetőségeket, illetve széles 

rálátással és gyakorlati tapasztalatokkal bírjanak mindennapi világunkhoz szervesen kapcsolódó 

szakterületeken.  

 

Középiskolás Program 

Az MCC második képzési szintje a Középiskolás Program (KP), mely a középiskolás korosztály 

számára, 9–12. osztály között kínál ingyenes, a középiskolai tananyagot kiegészítő képzéseket, 

készségfejlesztési lehetőségeket, valamint páratlanul összetartó közösséget.  

A KP egyik fontos pillére az online, e-learning, társadalomtudományi kurzusok elérhetősége, 

mely 2002 óta hozzáférhető a program diákjainak. A kurzusok moduláris rendszerben épülnek 

fel, s kínálnak olyan tudás elsajátítására lehetőséget, mely nem része a középiskolai                

tananyagnak, ugyanakkor betekintést kínálnak a felsőoktatás működési struktúrájába.               

Diákjainknak lehetőséget biztosítunk idegen nyelvek tanulására is, melynek célja, hogy a beszéd-

központúságot erősítve tudatos, az idegen nyelvre az önkifejezés és az érvényesülés egyik     

esszenciális eszközeként tekintsenek diákjaink.  

A hetente megrendezett klubdélutánok a központokhoz kapcsolódó KP-s közösség építését     

célozzák meg; programjuk elsősorban a közösségi élményszerzésre és az önfejlesztésre         

fókuszál. Az MCC számára fontos, hogy a közösségépítés során a diákok szabadidejének       

értékes és színvonalas eltöltését is biztosítsuk, így rendszeresen szakmai, tudományos és        

kulturális programkínálattal színesítjük oktatási programkínálatunkat.  

A közelmúlt eseményei az alábbi témakörök köré épültek: klímaváltozás, sajtófotózás és          

hitelesség, alkotói kerekasztal-beszélgetés, pályaválasztás, a racionális vitakészség fejlesztése, 

valamint egy aktuális társadalmi probléma megoldását célzó startup vállalkozások alapítása. 

Képzéseink során kulcsfontosságúnak tekintjük az adott programhoz kapcsolódó pedagógiai célt 

szolgáló legadaptívabb módszertan alkalmazását. 

Képzési palettánkban a legváltozatosabb oktatási típusok is megjelennek, így a racionális vita,    

a moderált beszélgetés és kerekasztal-beszélgetések, a szemináriumi jellegű, kiscsoportos     

műhelymunkák vagy akár az intenzív tréningalkalmak. Az MCC-ben fontos szerepet kap a        

közösségépítésen belül, hogy annak művelése során megismerjük Magyarország és Európa 

gazdag történelmi- földrajzi és kulturális örökségét is. Ehhez kapcsolódóan szervezünk túrákat, a 

Kárpát-medence KP-s diákjait célzó táborokat, Révfülöpön és más izgalmas helyszíneken,      

valamint biztosítunk nemzetközi tanulmányutakat is.  

TEHETSÉG 
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A KP egyik legnagyobb előnye annak flexibilitása. Ezt a kötelező minimum és a lehetséges     

maximális rugalmasság elvével biztosítjuk. Célunk, hogy a középiskolás diákok megismerjék    

saját határaikat, miközben emberileg és szakmailag egyaránt fejlődjenek, valamint olyan        

szorgalmas és tehetséges fiatalok alkotta hálózatokba kapcsolódjanak be, melyek megalapozzák 

későbbi jövőjüket. A Programot jelenleg 202 pécsi diák alkotja. 

 

Egyetemi Program 

Az Egyetemi Programja (EP) az MCC Pécsett elérhető jelenleg legmagasabb képzési szintje, 

melyre a Pécsi Tudományegyetem nappali tagozatos diákjai jelentkezhetnek. A hároméves    

képzés két nagyobb szakaszra bontható: az elsőéves egyetemisták az MCC Junior Programjába 

felvételizhetnek; a másodéves egyetemi hallgatók pedig az MCC hat iskolájának egyikébe     

(Jogi, Közgazdasági, Nemzetközi Kapcsolatok, Pszichológia, Média, Társadalom- és              

Történelemtudományi Iskolák). 

A Junior Program célja, hogy a heterogén környezetből érkező hallgatókat hozzásegítse a       

magas színvonalú, több tudományágat is felölelő, közös nevezőre hozott alaptudás megszerzé-

séhez. Ennek fókuszában a kritikus gondolkodásmód, a formális és informális logika és az       

idegen nyelvek elsajátítása áll; ezen kívül nagy szerepet kap a racionális vitakészségek           

fejlesztése, valamint a legfontosabb szakterületeken jelentkező, ám a világot jelentősen formáló 

kihívások ismerete is. Az EP egyik kulcsterülete a közösségépítés.  

Az EP-ben valamennyi diák számára kínálunk kollégiumi szálláshely mellett, tanulmányi és   

nemzetközi mobilitási ösztöndíjakat. A programban olyan hazai és külföldi szaktekintélyek       

oktatnak, akik több évtizedes szakmai és tudományos háttérrel, valamint jelentős nemzetközi   

beágyazottsággal rendelkeznek.  

Az elmúlt időszakban többek között Peter Boghossian, világhírű filozófus professzor a Portland-i 

Állami Egyetemről, Gladen Pappin, a Harvard Egyetemen végzett politikatudós, prof. Ács Zoltán, 

magyar származású vállalkozáskutató az amerikai George Mason Egyetemről, Norman Naimark 

történelem professzor az amerikai Stanford Egyetemről, valamint Calum T. Nicholson a        

Cambridge-i Egyetemről érkezett Pécsre annak érdekében, hogy az MCC egyetemistáit oktassa.  

A programban az egyetemi hallgatók nem csupán interdiszciplináris megközelítésben dolgoznak 

fel és sajátítanak el különféle ismereteket, hanem sikeres projekteket is megvalósítanak,          

valamint olyan nemzetközi hálózatokba kerülhetnek be, melyek támogatják későbbi szakmai   

kibontakozásukat is. 

Az MCC célja, hogy nemzetközi mércével mérve is versenyképes tudás elsajátításának            

lehetőségét biztosítsa a diákoknak, miközben olyan nevelési koncepciót alkalmaz, melyben     

fontos szerepe van a közösségért való elkötelezett tenni akarásnak. Szeretnénk, hogy az      

MCC-ben pallérozódó diákok – jövőbeli hivatásuk gyakorlása mellett – a magyar érdekeknek 

megfelelően gondolkodjanak és cselekedjenek.  

Az EP-t érintő célkitűzések megvalósításában fontos partnerünk a régió számos középiskolája 

mellett a Pécsi Tudományegyetem is; utóbbival formalizált együttműködési megállapodás rögzíti 

a tehetséges diákok Pécsre vonzását. 
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Oktatási és tehetséggondozási tevékenységünk mellett fontosnak tartjuk a pedagógusokkal és 

az MCC-s gyermekek szüleivel való kapcsolat ápolását is: mindezek érdekében szemeszteren-

ként szervezünk olyan előadásokat, beszélgetéseket, valamint továbbképzésre lehetőséget adó 

eseményeket, melyek középpontjában az oktatási és nevelési ismeretek bővítése áll. 

Az MCC szellemi építkezésével párhuzamosan hamarosan kezdetét veszi az új kampusz          

beruházásának elindulása is, melynek helyszíne a Király utcában található Nemzeti Kaszinó   

egykori épülete lesz, melyről a 2021. év téli számban bővebben is olvashatnak az érdeklődők. 

Az MCC képzési programjait azoknak a diákoknak ajánljuk, akik kíváncsiak, szeretnek             

közösségben lenni, s nem utolsó sorban szorgalmasak. Ehhez kapcsolódik az MCC jelmondata 

is: „Bonus intra, melior exi!”. Azaz, mint jó, térj be hozzánk, s még jobbként távozz! 

 Az MCC Kárpát-medencei tevékenysége ismeretében talán nem túlzás kijelenteni, hogy a    

szervezet oktatási-nevelési küldetése igyekszik megcáfolni Klebersberg Kunó egyik legtöbbet 

citált tételmondatát, hiszen tevőlegesen lép fel a magyar tehetségek négyzetre emelése           

érdekében. 

 

 

 

Pónusz Róbert 

MCC pécsi képviselet-vezetője 

Forrás: https://mcc.hu/ 
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PEDAGÓGIAI KALEIDOSZKÓP 

Szemléletváltás a tehetséggondozásban 

 

A tehetségsegítés mindig része volt az oktatásnak, azonban 2011-től törvényben előírt  

feladata is lett a magyar óvoda- és iskolarendszernek. Ez lehetőséget adott arra, hogy ne csak a 

látható és jól felismerhető tehetségek kapjanak egyéni pedagógiai ambícióból fakadó gondozást, 

hanem rendszerszintű tehetségsegítés – általánosabb kifejezéssel –, rendszerszintű tehetség-

gondozás indulhasson el a magyar oktatásban. Ezzel az új lehetőséggel megnyílt az út, hogy ne 

a véletlenen múljon a tehetségek megjelenése és gondozása, hanem a nevelés és oktatás teljes 

magyar spektrumában rendszerszintű keresés, azonosítás és gondozás indulhasson el. 

A rendszerszintű tehetséggondozás feladata rendszerszintű ellátást igényel, ami az iskola-

rendszer tehetséggondozó szemléletének változása révén jöhet létre. Mit is jelent ez a napi    

gyakorlat szintjén? Azt jelenti, hogy az óvodai és az iskolai élet minden szegmensében, mindig 

jelen kell lennie a tehetségre irányuló szempontnak is. Pontosan úgy, mint a gyerekek képesség-

ének, adottságának, a szaktárgyaknak, a készségtárgyaknak, a gyerekek személyes és szociális 

lehetőségeinek és igényeinek megfelelő szempontoknak, valamint a tanárok tudásának,        

módszereinek, személyes és szakmai lehetőségeinek és igényeinek, az adott iskola belső és   

külső adottságainak, kereteinek. Ahogyan a szaktárgyak mellett a művészeti, a sport és egyéb 

készségtárgyak is – legutóbb például a számítástechnikai ismeretek – rendszerszintű szempont-

ként beépültek a nevelés és oktatás mindennapjaiba. Meg kell értenünk és el kell fogadnunk, 

hogy a tehetségek tudatos keresése a közösségek, a társadalmak, és túlzás nélkül állítható, 

hogy az emberiség számára is életbe vágó jelentőségű lehet. (Gondoljunk a klímakatasztrófa, 

energiaválság, információválság, háborúk, a világűrben     

bekövetkező negatív vagy akár fenyegető hatások           

kérdésére.) A tehetséges emberek segíthetik hozzá az     

emberiséget a gazdasági, társadalmi és környezeti         

problémák megoldásához, az emberiség szociális, erkölcsi 

és művészi kiteljesedéséhez. A rendszerszintű tehetségse-

gítő munkával a véletlen tehetségmegjelenés helyett a     

tudatos kereséssel és gondozással megsokszorozzuk és 

biztosítjuk a tehetségmegjelenés lehetőségét. 

Mit kell tenni, hogy ez a szemléletváltás a rendszer egészét áthassa? A tehetséggondo-

zásnak nevelési és oktatási rutinná kell válnia. Mitől lesz napi rutin a tehetséges gyerekek        

felismerése és gondozása? Attól, hogy megismerjük a tehetségnek a természetét, a működését, 

a működése feltételeit, a megjelenési formáit. Attól, hogy megismerjük a tehetséges ember       

tulajdonságait, a tehetséges emberek működésének környezeti körülményeit, a tehetséges     

gyerekek tulajdonságait. Megismerjük a tehetséges gyerekek nevelési és tanítási lehetőségeit, 

és a napi nevelési gyakorlatban alkalmazzuk a tehetséggondozás pedagógiai módszereit. Ha 

mindezen túl vagyunk, látni fogjuk, hogy ez nem egy elkülönülő pedagógiai feladat, csupán 

szempontbővülés. Ráadásul, ki fog derülni, hogy ez egy örömteli, feltöltő viszony a gyerekekhez, 

amely nem megterhel és elvisz energiákat, hanem élvezetesebbé és sikeresebbé teszi a napi 

pedagógiai munkát. 

 

Forrás: pixabay 
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Milyen egy tehetséges gyerek? Olyan, mint a többi, mondhatnánk, és részben igazunk is 

lenne. Azért, mert csak kis dolgokban, apró eltérésekben ragadható 

meg a látható különbség. Egy kicsit energikusabb, egy kicsit      

gyorsabb, több dolgot csinál meg ugyanannyi idő alatt, több          

információval rendelkezik, és hamarabb jut el a következtetésekig, 

vagy más összefüggések jutnak az eszébe. Gyakran más       

szempontból lát meg dolgokat, különlegesebb, vagy különleges 

szempontokat tesz hozzá a már meglévőkhöz, ritkán használt vagy 

új módon lát meg dolgokat, vagy egyszerre több szempontból is  

látja a dolgokat. Amíg a többiek a probléma megoldásán             

gondolkodnak, ő már a megoldások közül válogat. Meglátja, ha    

valamelyik megoldás jobb, mint a többi, mert több feltételnek felel 

meg, ugyanis ő a teljes problémakört is látja már. A feltételek  változására is gyorsan reagál, sőt, 

ő maga is kipróbál több variációt. Érdekli, hogy ha valami megváltozik, akkor annak mi lesz a    

következménye. Nem, nem azért, mert meg akar felelni, és nem is azért, mert ő akar a legjobb 

lenni, hanem azért, mert tudni akarja. Érdekli és utánanéz. Izgatott lesz, ha új dolgokkal            

találkozik, és minden érdekli az új dolgokkal kapcsolatban. Nagyobb témakörökben gondolkodik, 

ugyanakkor apró részletekig képes elmerülni az őt érdeklő dolgokban. Szétszedi és összerakja, 

majd egy más szempont alapján újra összerakja. És mindezt élvezi. Láthatóan érdekesnek tartja, 

és feltöltődik egy-egy probléma, feladat megoldása kapcsán. Azért, mert egy újabb tapasztalattal 

lett gazdagabb, a világ egy újabb szeletébe látott bele. Neki ez tényleg élmény. Szereti, ha        

önállóan dolgozhat, ilyenkor kitartóbb és elmélyültebb. A tévedés lehetőségét is felvállalja, sőt 

kifejezetten érdekli, hogy hol és mit rontott el. Érezhető, hogy nem hibaként vagy szégyenként éli 

meg, hanem a javítás és az ebből fakadó tanulás motiválja. Nem csak az iskolában, azon kívül is 

foglalkoztatják a dolgok. Általában több területen kiválóan működik, de van egy – esetleg két,   

három – terület, amelyben kiugró teljesítményt nyújt. Teszi ezt könnyedén és folyamatosan. 

Szívesen tölti az idejét a kortársaival. Élvezetes játékokat talál ki, és szívvel-lélekkel      

játszik. Bár nem törekszik vezető szerepre, de mert kreatív és jó szervező, gyorsan átlát           

dolgokat, a gyerekek szívesen veszik a javaslatait és az elképzeléseit. Számára magától         

értetődő, hogy amit ő csinál, azért ő a felelős. Az is igaz, hogy mások felelősségét is pontosan 

látja, akár a felnőttét is. Könnyen és gyorsan dönt. Nem csak saját érzéseivel van tisztában, látja 

és érzékeli a többiek érzelmi állapotát is. Jól tűri a feszültséget, és van bátorsága megtenni vagy 

nem megtenni dolgokat, ha az szerinte hasznosabb célt szolgál.  

Szívesen van a felnőttek társaságában is. Kérdez és érdeklődik, véleményt mond,         

ötletekkel áll elő. Őszintén kíváncsi a felnőtt reakcióira. Partnerként képes reagálni, vagy     

együttműködni. Nemcsak a munkához és a kortársaihoz, a felnőttekhez is erősen kötődik.  

Ügyesen és szívesen beszélget. A sportokban is otthonosan mozog. Érdekli a kultúra és a 

művészet. Ő maga is művel néhány dolgot ezek közül. Ha nem itt van a tehetségterülete, akkor 

is jó abban, amit csinál.  

Vannak tehetséges gyerekek, akik elsősorban az iskola által elvárt képességekben        

teljesítenek kiemelkedően. Ők jól alkalmazkodnak az iskolai feltételekhez, és kiválóan              

teljesítenek tanulmányi versenyeken. Szívesen és jól tanulnak, a szabályoknak is mindig          

megfelelnek. 
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Vannak tehetségek, akik nem versenyhelyzetekben érzik jól magukat, hanem ha a maguk 

örömére mélyedhetnek el egy-egy dologban. Így apró részletekig végiggondolhatják, majd egy 

teljesebb rendszerbe helyezve megtalálhatják a helyét, a jellegét, a minőségét vagy a             

problémáját, pusztán azért, hogy megismerhessék magát a jelenséget, és ezzel újabb részletét a 

számukra fontos világnak. Ők is jól teljesítenek az iskolában, azonban a motivációjuk nem az    

iskolai siker elérése. Nekik önálló elképzeléseik vannak a céljaikról és a hozzá vezető útról. 

Vannak kettős különlegességű tehetséges gyerekek, akik amellett, hogy rendelkeznek    

tehetségjegyekkel, testi, érzelmi vagy tanulási zavarral küzdenek. Nekik tanulási gondjaik vagy 

viselkedési nehézségeik vannak az iskolában. Emiatt róluk ritkán derül ki, hogy egyébként         

tehetségesek is valamiben. Sok energiát és figyelmet visz el a nehézségekkel való  foglalkozás, a 

szinten tartás vagy a fejlesztés, mind az iskola, mind a tehetséges gyerek részéről. 

Vannak olyan tehetségek, aki valamilyen okból rejtőzködnek. Nem akarják, hogy                

kiderüljön, vagy hogy nyilvánosan foglalkozzanak a                

tehetségükkel. Például, ha a családjának nem érték a gyerek 

tehetsége, akkor a gyereknek sem lesz az, sőt kifejezetten 

megterhelő lesz számára a tehetségével való foglalkozás      

erőltetése. Vagy ha egy serdülő fiatal perifériára kerül a saját 

kortárscsoportjában a jó jegyei, a tanárok dicséretei vagy az   

állandó kiválósága miatt, nem fogja erőltetni az iskolai              

tehetséggondozást. 

Olyan is van, amikor a gyerek tehetsége nyilvánvaló, azonban – talán pont emiatt – nem 

tud beilleszkedni a gyermeki vagy iskolai közösségbe. Állandóan konfliktusba kerül a                 

környezetével, mindig mást vagy máshogy akar, nem tud vagy nem is akar beilleszkedni. Ők     

kevés elismerésben részesülnek, a tehetségük ellenére környezetük ritkábban jutalmazza őket. 

Érzelmi problémákkal küzdenek, vagy a viselkedésük miatt, vagy annak következményeként.   

Sok figyelmet igényel a szociálisan nehéz helyzetben lévő tehetségek gondozása. Ők az 

előítéletek miatt nehezebben mutatják meg magukat, és a körülményeik miatt több energiát       

követel tőlük a tehetségükre való odafigyelés. Az önbizalomhiány és a család hozzáállása sem 

segíti a tehetségük kibontakozását. Miután nincs azonnal érzékelhető, közvetlen haszna a         

tehetségüknek, azért az nem érték a számukra. Nekik segíteni kell a tehetség értékének             

felismerésében, hogy becsatornázhassuk őket a tehetséggondozásba.  

Nézzük meg, melyek azok az alapvető jegyek, melyeknek az azonosítás során meg kell 

jelenniük a tehetséges gyerekekben! Okosnak kell lenniük, vagyis magas intellektussal kell       

rendelkezniük, kiemelkedő alkotóképességűnek, vagyis kreatívnak is kell lenniük, legalább egy 

speciális területen kiválónak kell lenni, és ehhez tartós és stabil elköteleződésnek is kell társulnia. 

Az intellektuális képességeknek kiegyensúlyozottnak és megfelelő kapacitásúnak kell lenniük,  

valamint a tehetségekre jellemző módon kell működniük. A speciális képesség az élet bármely 

területéről jöhet. Megjelenése a tehetség életében kortól függ, illetve attól, hogy van-e már a      

tehetségnek megfelelő szakterület, vagy csak a jövőben fog kialakulni. Mint például a               

számítástechnika, ami csak pár évtizede létezik, előtte, mint speciális területben nem lehetett    

valaki tehetséges. A tehetség kibontakozása hosszú és kitartó munka eredménye. Vagyis a       

teljesítményig való eljutás komoly belső energiát igényel, amit a tartós és stabil elköteleződés  

biztosít. Ha ezek megtalálhatóak egy gyerekben, akkor megvan a lehetősége a tehetséggé       

válásnak.  
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Forrás: pixabay 

A tehetséggondozás feladata a tehetséges gyerekek támogatása, megerősítése, védelme, 

úton tartása. Módszere a fejlesztő környezet kialakítása és folyamatos biztosítása. Célja pedig a 

tehetség teljesítménybe fordítása. Mindez nem könnyű feladat, viszont, ha ismerjük a tehetség 

mibenlétét, örömteli és sikeres munka várhat ránk az óvoda- és iskolarendszeren belül is. 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

   

Berta Zita 

                                                                                          

pedagógiai szakszupervízor                                                                       
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mesterpedagógus                                                                    

tehetséggondozó koordinátor                                                                                  
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„Valami megcsillan” 

A tehetséggondozás helyzete és kérdései 

 

A tehetség felismerésében társadalmi szinten a polgárosult, jó anyagi helyzetben lévő családok 

példája van a szemünk előtt: akár anyagi áldozatokat vállalva, a gyerek sportol, zeneiskolába, 

balettra, ilyen-olyan szakkörökre jár; kipróbálja, mihez van kedve, miben érzi jól magát, hol tud 

egy kissé kiemelkedni az átlagból. S ahogy haladunk lefelé a társadalmi ranglétrán, úgy fogynak 

a tehetségek, szűnnek meg a teljes élet megéléséhez szükséges kísérletek, próbálkozások. 

Hosszú időn keresztül az a nézet volt domináns, hogy „a tehetség utat tör magának”, csak      

hagyni kell kibontakozni. Ezt ma már minden kutató, hozzáértő gyakorlati szakember téveszmé-

nek tartja, s csak arra jó, hogy letegyük a saját vállunkról a felelősséget, s áthárítsuk a 

„tehetségígéretekre”, megengedve azt a következtetést is: „ha 

nem tört utat magának, minden bizonnyal nem is volt eléggé 

tehetséges a diák”. Ma már világszerte egyértelműen          

megfogalmazódik az a követelmény, melyet Czeizel professzor 

évekkel ezelőtt meghirdetett: „A tehetséget keresni kell!”       

Sokan az iskolai tehetséggondozó munka legkritikusabb      

pontjának    tartják ezt a területet. Nem véletlenül, hiszen, ha 

nem találjuk meg az igazi tehetségeket, a leggondosabban 

összeállított program sem lehet hatékony. 

Csak a teljes rendszert átfogó módszertani alap és a sokféle véleményt, mérést összefogó 

együttműködés biztosíthatja a tehetségígéretek korrekt azonosítását, s ez ad esélyt arra, hogy a 

jó adottságú tanuló ne kallódjon el az iskolában. Természetesen az azonosítás és a gondozás 

komplex folyamata szorosan kapcsolódik egymáshoz,  hiszen a hatékony gondozás az éles      

szemű pedagógusnak lehetőséget nyújt a tehetség megfigyelésére és további megismerésére is. 

Már az eddigiekből is kitűnhet, hogy a tehetségígéretek azonosítása, beválogatása a fejlesztő 

programokba összetett és felelősségteljes feladat. Sorsokat dönthet el, hogy felismerjük-e a      

tanulók tehetségét, vagy parlagon maradnak. Szakmai támpontként ebben a kérdésben még     

néhány szempontot ki kell emelnünk: 

A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtőzik, gyakran ezért is nehéz felismerni, óvatosnak 

kell tehát lennünk a „nem tehetséges gyerek” titulussal. A képesség és a teljesítmény két         

különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi        

eredmény nem mindig rejt igazi tehetségígéretet. A pszichológiai vizsgálati módszerek (tesztek) 

segítséget nyújthatnak az azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek, így nem         

jelenthetnek egyedüli megoldást. A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége 

adja a legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. Minél több forrásból szerzünk               

információkat a tanuló teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás. 

 

A tehetséggondozó koordinátor feladatainak részletezése A pedagógiai szakszolgálati              

intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet 12. alcímében történik: 

„30. § (1). Az Nkt. 18.§ (2) bekezdés i) pontja szerinti, a kiemelten tehetséges gyermekek,        

tanulók gondozása keretében az Intézmény feladata: 
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a) korai tehetség-felismerés, tehetségazonosítás, amelynek során a tehetség életkori             

megjelenését figyelembe kell venni, 

b) a tehetséges gyermek személyiségfejlődésének támogatása, 

szükség esetén további megsegítésre irányítás, 

c) önismereti csoport szervezése és vezetése a tehetséges 

gyermekek részére, 

d) tanácsadás, támogatás a szülőnek, 

e) konzultáció a pedagógus részére, 

f) közös tehetség-tanácsadási fórum szervezése, 

g) speciális tehetségprogramban való részvételre javaslat    

adása…” 

Mint látható, a tehetséggondozó-koordinátori feladatkör a tankerület tehetséggondozó            

munkájának teljes spektrumát felölelő, sokszínű kapcsolattartást és fejlesztést igénylő feladat. 

A tehetséggondozás mint intézményesített, a teljes intézményrendszerre és minden tanulóra    

vonatkozó szakszolgálati feladat, új elem a magyar közoktatásban. Nincs hazai mintája, előképe. 

Kérdés: mi volt a szándék, és merrefelé alakul a megvalósítás? 

Véleményem szerint hatékony eszköz lehet az esélykiegyenlítés területén, a közoktatásban    

meglévő minőségi különbségek kezelésében (pl. a PISA-mérések jelentős eltéréseket mutatnak 

a településnagyság és az ott élő tanulók kompetenciáiban). Ez magyarázható az anyagi/

jövedelmi különbségekkel, amelyek ugyanezt a szórást mutatják. Ennek az ollónak az              

összezárását, vagy további nyílásának megakadályozását szolgálhatná, ha a tehetséggondozás 

országosan kiépülő hálózata jobban odafigyelne a hátrányos helyzetből érkező tehetségekre. 

Mindemellett a tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása (mint a tehetséggondozás 

egyik nagy és hagyományos terepe) a Pedagógiai Oktatási Központoknál maradt, és a            

tehetséggondozás legsikeresebb „vállalkozásai” az alapítványi és a civil szféra kezében         

összpontosulnak. Az ösztöndíjak rendszere – a helyi önkormányzatitól az uniós szintekig –    

majdhogynem átláthatatlanul sokrétű és sokszínű, de itt is megfigyelhető a jó érdekérvényesítő 

képességgel rendelkezők helyzeti előnye. 

A kasztosodó, modern társadalomban az esélyegyenlőséget szolgáló eszköz kell, hogy legyen a 

tehetséggondozás országos rendszere, ha felismerjük, hogy másfajta módszerek és másfajta  

segítség kell a különböző szociokulturális háttérből érkező gyermekek számára. Nem a            

tehetséggondozástól várjuk a társadalmi különbségek kiegyenlítését, ahogy az iskolarendszerrel 

kapcsolatban is megfogalmazódik időnként az igény, de ezekben a programokban, amelyek a 

populáció egy kisebb hányadát érintik, igenis törekedni kellene a korrekciós, esélyegyenlőséget 

szolgáló eljárásokra. 

A pedagógiai szakszolgálat szakemberei a tehetséggondozásban afféle „telefonközpont”        

szerepét töltik be, összefogják a felismerésben, gondozásban és segítésben résztvevők          

tevékenységét, biztosítják a sokféle szereplő együttműködését, garantálják a teljes folyamat 

szakszerűségét. „Ma gyakran az oktatási eredmények egyformaságára törekszünk, ahelyett, 

hogy egyforma lehetőségeket biztosítanánk minden gyereknek, fiatalnak rejtőzködő adottságaik, 

képességeik felderítéséhez, kibontakozásához.” /Balogh L./ 
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Munkám során a teljes iskola- és óvodahálózatra kívánok támaszkodni, tartalmas és folyamatos 

kapcsolatot építeni minél több pedagógussal és intézménnyel. Igyekszem minél szélesebb     

kapcsolati tőkét bevonni a tehetségsegítés és -fejlesztés közös folyamatába, szülőktől a             

vállalkozókig, szakértőktől a civilekig. A törvényi és intézményi lehetőségekben ott rejtőzik a       

továbblépés szerény eszközkészlete, hogy mit hozunk ki belőle, az emberi tényezőn, a          

szándékon és az elkötelezettségen is múlik.  
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2) Dr. Balogh László: Új irányok az iskolai tehetséggondozásban 

3) Dr. Mangelné Balassa Márta: Tehetséggondozás a szakszolgálatok tükrében 2018. Pécsi             

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pedagógus szakvizsga – Tehetségfejlesztő szakirány 

Dr. Mangelné Balassa Márta 

mesterpedagógus - szaktanácsadó 

tehetséggondozó koordinátor  

Baranya Megyei Pedagógiai       
Szakszolgálat 
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A tehetség sokszínűsége 

Tehetségkibontakoztatás a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumban 

 

A Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium Pedagógiai Programjának mottója: „Csodagyerek voltam, mint 

minden gyerek, akire odafigyelnek.” (Kodály Zoltán) Ez az idézet jelen írás szerzőjének, egykori 

zenetagozatos, kodályos növendéknek az emlékezetében őrződött meg. Diákként, egy versenyre 

készülve, egy Kodállyal készített interjút olvasott, és felfigyelt egy, Kodály tehetségét firtató       

újságírói kérdésre adott válaszra. Ez a válasz (a fenti mottó) akkor örökre bevésődött az         

emlékezetébe. Ugyanis ő akkor, 1982-ben, az immár Kodály nevét viselő gimnáziumban szintén 

csodagyereknek érezte magát. Érezte a tanárai részéről felé áramló óriási figyelmet, az odaadó 

törődést, hogy megtalálják benne és iskolatársaiban azt a területet, amelyben ők igazán           

tehetségesek. Megtapasztalta az elköteleződést, hogy a pedagógusok személyre szabottan    

segítsék ennek a „csodának” a kiteljesedését. 

A tehetségkibontakoztatás tehát már a kezdetektől igen jelentős szerepet játszott az intézmény 

életében. A tehetséggondozás helyett inkább a tehetségkibontakoztatást (Arató, 2014)          

használjuk, mert ez a kifejezés pontosabban, árnyaltabban tükrözi a tehetségfejlesztéssel       

kapcsolatos kodályos elveket és gyakorlatot. Azt, hogy minden gyermekhez úgy kell                

odafordulnunk, hogy meglássuk a benne szunnyadó tehetséget, hogy azután azt az ő különleges 

adottságaihoz, személyiségéhez, sajátos helyzetéhez igazodva kiteljesíthessük. (Arató, 2014) 

Nagyon fontosnak véljük a tehetség fogalmának kiterjesztését, a „képesség- és teljesítménycent-

rikus tehetségszemlélet” (Gyarmathy, 2015) újragondolását, kibővítését. Pedagógiai                

gyakorlatunkban így meghatározó szerepet kap a „különleges helyzetű tehetségek” (pl. szocio-

kulturális hátránnyal, tanulási vagy szervi zavarokkal küzdők) támogatása. (Gyarmathy, 2015) 

 

A tehetségek kibontakoztatását iskolánkban tudatos személyiségfejlesztés kíséri. A                

pedagógusközösséget az érzelmi intelligencia, a különböző személyes és szociális                

kompetenciák fejlesztése iránti elköteleződés jellemzi. Az INNOMATE programba való bekapcso-

lódásunk is ezt igazolja. (A United Way Magyarországgal együttműködve már 2. éve veszünk 

részt az innovációs csapatversenyen, mely a diákok kreativitására épít, miközben fejleszti      

kommunikációs és együttműködési készségeiket, vitakultúrájukat.  A résztvevők olyan tudásra, 

kompetenciákra is szert tesznek, amelyek elengedhetetlenek egy vállalkozás elindításánál.)  

Forrás: Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium - hivatalos facebook oldal, fotót készítette: Futó Andrea 
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A fent említett transzverzális képességek, attitűdök (Arató, 2014) fejlesztését azért is tartjuk     

nagyon fontosnak, mert „nagyobb mértékben járulnak hozzá a kutatások szerint az egyén        

boldogulásához, konstruktív életviteléhez, mint például az IQ.” (Arató, 2014) Emiatt a               

személyiségfejlesztést a teljes diákközösségre kiterjesztjük színházi nevelési programunk     

segítségével. Valamennyi osztályunk, ill. egyes tanulócsoportjaink számára tanévenként        

többször is színházlátogatást szervezünk (PNSZ, Harmadik Színház, Szkéné Színház, JESZ, 

LEP), ill. osztálytermi előadásokat (Tandem Színház, Ákli Krisztián, László Csaba, Escargo      

Hajója) hívunk meg, melyeket beszélgetés, drámafoglalkozás követ. Ezek az alkalmak rendkívül 

eredményesen segítik kiemelt pedagógiai céljaink elérését: nyitott, érzékeny, empatikus,       

ugyanakkor kritikus, művészeteket nemcsak élvező, de értő, közösségi embereket nevelni. 

A Kodály Gimnázium több területen folytat csoportos tehetségfejlesztő     

programot (ének-zene, idegen nyelvek), ill. „vegyes tehetséggondozó        

tevékenységeket” (Gordon Győri, 2021) (színjátszás, médiaismeret,           

röplabda). Mindkét típusú munka esetében a tehetségkibontakoztatás fontos 

közösségfejlesztő erővel bír, hiszen a gyerekeknek lehetőségük van a                    

felkészülés, fellépések, versenyek, utazások során a közösségi lét minőségi 

megélésére,  intenzíven fejlődnek, alakulnak társas készségeik. 

A legtöbb tehetség a drámapedagógusunk, Gál Éva vezette színjátszó körökben (5 csoport) 

tevékenykedik. A színjátszás iskolai népszerűsége és sikeressége a motivált, kreatív tanárnő 

személyiségén túl az általa kifejlesztett jó gyakorlatnak, az Életjátéknak is köszönhető. Ennek 

„lényege a közös játék, mely az eljátszott élet rendkívüli szociális és kollektív élményére alapoz. 

A színpadra állított mű minden esetben diákokat érintő problémával foglalkozik. A tanévet         

általában közös beszélgetések, drámaórák nyitják, ahol kiderül, hogy a csoportot épp mely     

probléma foglalkoztatja leginkább. A későbbiekben ehhez keresünk közösen irodalmi szöveget, 

zenei aláfestéseket.” (Gál Éva, 2017) 

„Legfőbb célunk a színjátszással elérni, hogy diákjaink aktív, érzékeny, tetterős részévé váljanak 

társadalmunknak. Legyen önismeretük, tudják miben jók és miben kell még fejlődniük. Képesek 

legyenek a kommunikációra, tudják, merjék elmondani elképzelésüket, vállalják önmagukat.        

A foglalkozásaink teret adnak a kettős különlegességű tanulók megnyilatkozásának is,             

sikerélményt biztosítva számukra.” (Gál Éva, 2017) 

Színjátszóink sikerei: a számos arany minősítés (Helikon, RDT, WSO fesztivál, versmondó,   

szépkiejtési, prózamondó verseny), dráma OKTV, rendszeres fellépések iskolai és városi         

ünnepségeken, kulturális rendezvényeken, szakirányú továbbtanulás, adaptációk (a jó gyakorlat 

egyes elemeit a kollégák felhasználják, beépítik a tanítási gyakorlatba). (Gál Éva, 2017) 

1987 óta folyik iskolánkban magyar–olasz két tanítási nyelvű képzés, 2001-ben indult a magyar

–spanyol. Az ezeken folyó tehetségprogramok során mintegy 300 diák tehetségét mérjük fel, 

bontakoztatjuk ki. 2023 januárjától iskolapszichológus is segít bennünket ebben a munkában. 

Igyekszünk diákjainkat a nyelvi versenyek mellett olyan megmérettetésekre is felkészíteni, ahol 

kreativitásukat, kézügyességüket, előadókészségüket is megmutathatják. Tanulóink sikereket 

könyvelhetnek el az idegen nyelvű színjátszás területén, ill. magyar és külföldi középiskolák, 

egyetemek felhívására készített pályázataikkal.  

A Spanyol, latin-amerikai, Olasz Nagykövetségekkel, az Istituto d’Italianoval, a Cervantes         

Intézettel és magyar (PTE, ELTE, PPKE, SZTE), ill. külföldi egyetemekkel való szoros          

együttműködésünk révén diákjaink filmklubok, múzeumpedagógiai foglalkozások, kiállítások,    

célnyelvi előadások, író-olvasó találkozók részesei lehetnek. 
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A tanórákon rendszeresen használjuk a digitális pedagógia eszköztárát. Az itt végzett               

differenciált oktatás mellett a „tehetséges diákokat regionális és országos versenyekre is          

felkészítjük, melyek a tanév folyamán egyfajta követését is adják a diákok fejlődésének”:       

OKTV (11–12. évfolyam), Regionális olasz/spanyol verseny (minden évfolyam),                       

Festival d’Italiano / ENIBE (minden évfolyam). (Őriné, 2017) 

A tehetségkibontakoztatás mellett tanáraink sokrétű szakmai munkát folytatnak. A 2014/15-ös 

tanévben egy Erasmus+ KA1 projektbe kapcsolódtunk be: „A spanyol mint idegen nyelv oktatása: 

módszertan és tananyag-fejlesztés”. „2014 és 2016 között egy hatpartneres Erasmus+ KA2     

stratégiai partnerségben dolgozhattak diákjaink és tanáraink, amelynek eTwinning felületével   

országos versenyt is nyertünk.” (Őriné, 2017) Az olasz szakos kollégák és diákok a jövő          

tanévben kezdik meg a munkát egy ErasMove KA120 projektben 5 olaszországi és 2 magyar 

(két tanítási nyelvű) partneriskolával.  

Büszkék vagyunk, hogy csaknem minden évben van döntősünk a spanyol/olasz OKTV-n.  

„Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az 

ének szelleme véd meg.” (Kodály Zoltán) 

A zenetagozaton folyó tehetségfejlesztő munka 2013 óta 6 évfolyamos képzés keretében zajlik. 

Diákjaink egy, a Kodály-módszeren és a Mester zenepedagógiai elképzelésén nyugvó, komplex 

tehetségkibontakoztató program részesei. Magas szintű zeneelméleti és zenetörténeti              

tanulmányokat folytatnak, a kóruséneklés során Rózsa Bernadett tanárnő nagy hangsúlyt fektet a 

hangképzésre. A magyar népdalkincs ápolását és továbbadását is kiemelt feladatnak tekintjük. 

Már több évtizede iskolánk szervezi a Tiszán innen, Dunán túl országos népdaléneklési verseny 

megyei válogatóját. A rendezvény igazi jelentősége – küldetésén túl – abban rejlik, hogy           

összehozza a magyar népzene iránt elkötelezett pedagógusokat, diákokat és a neves            

szakemberekből, népzenészekből álló zsűri vezetésével élénk szakmai párbeszéd zajlik a     

résztvevők között a tehetségek további fejlesztésének érdekében. 

A zenetagozaton a tanévet kórustábor nyitja és zárja. A diákoknak minden évfolyamon heti 3 

énekórája van, emellett képességeiket (heti 2x2 óra) kórusfoglalkozáson, karvezetés fakultáción, 

egyéni népdal- és műdaléneklési felkészítőn bontakoztatjuk ki. Várkonyi András a Fiúkórus     

mellett a Kodály Banda nevű könnyűzenei formációt is irányítja. A XXI. század folyamatosan    

változó körülményeihez, az új generációkhoz igazodva úgy gondoltuk, hogy nyitnunk kell az     

igényes könnyűzene irányába. Úgy véljük, ennek révén még több diákot tudunk megszólítani. 

2017-ben ezért indítottuk el regionális musicaléneklési versenyünket is, mely a kezdetektől      

nagyon népszerű, és nemcsak énekes tehetségek felkutatását szolgálja, de beiskolázásunkat is 

támogatja.  

A fentiekből már kitűnik, hogy a zenei tehetségek kibontakoztatása folyamatos kihívások elé     

állítja az intézményt. A felnövekvő generációk sajátosságaihoz, igényeihez, megváltozott           

érdeklődéséhez igazodva módosítottunk zeneoktatási gyakorlatunkon. A tanórákba bevontuk a 

digitális pedagógia elemeit, valamint megpróbáljuk kórusaink klasszikus repertoárját                  

populárisabb, de igényes darabokkal színesíteni, hogy a kóruséneklést még vonzóbbá tegyük a 

gyerekek számára. Ám mindezt úgy igyekszünk megvalósítani, hogy a minőség, a kodályi       

alapelvek változatlanok maradjanak. 

A zenei tehetségkibontakoztató program komplexitását kiterjedt partnerkapcsolataink is            

bizonyítják. Iskolánk az Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola telephelye, így hangszeres és       

magánének-oktatás is folyik a gimnáziumban, külső szakemberek bevonásával. Szakmai          
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segítséget nyújtva és fellépési lehetőségeket biztosítva támogatja a tagozatot a KÓTA és a      

Kodály Társaság, de a PTE Zeneművészeti Intézetével is élő a kapcsolatunk. Az Éneklő Ifjúság 

kórusminősítő fesztivál (e kétnapos rendezvénynek évtizedek óta iskolánk ad otthont) nagyszerű 

alkalom arra, hogy a Baranyából érkező kórusok és karnagyaik bemutassák egymásnak az egy 

év alatt végzett munkájuk eredményét, de e fórum kiváló lehetőséget nyújt a szakmai              

eszmecserére is. 

A Gimnázium Bartók Leánykarának országos elismertségét jelzi, hogy együtt koncertezhetett a 

Muzsikás együttessel és a Pannon Filharmonikusokkal.  Az Éneklő Ifjúságon rendszeresen arany 

minősítést szerző, az Év Kórusa címet elnyerő, helikoni fődíjas, valamint KÓTA-díjas            

együttesünk a tavalyi év végén kvalifikálta magát a rangos, országos megmérettetésre, a XIX. 

Kodály Zoltán Kórusversenyre, melyen kategóriagyőztesként arany diplomát szerzett.  A kórus 

rendszeresen vesz részt külföldi koncertutakon, ahol nagy sikerrel népszerűsíti a magyar          

kórusmuzsikát. 

Az állandó megújulás igénye és szükségessége, a tehetségek felkutatása, a sokrétű                 

fejlesztőmunka a pedagógusközösséget folyamatos erőpróba elé állítja. Ám a befektetés        

többszörösen megtérül: a helyezésekkel, oklevelekkel, díjakkal mérhető, valamint a személyiség- 

és közösségfejlesztésben megmutatkozó, ám számokban nem kifejezhető eredmények, egy-egy 

fellépés közönségre gyakorolt hatása mind bennünket igazolnak.  

Felhasznált irodalom: 

• Arató Ferenc, Balogh László, Bodnár Gabriella, Gyarmathy Éva, Péter-Szarka Szilvia, Vass Vilmos
(2014) Ez is tehetséggondozás! Iskolakultúra, 14 (4). pp. 100–120. ISSN 1215–5233  

 http://epa.oszk.hu/00000/00011/00184/pdf/EPA00011_iskolakultura_2014_4_100-120.pdf   
 Letöltés ideje: 2023. 01. 07. 
• Gál Éva (2017) Életjáték - a jó gyakorlat - munkaanyag a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumnak a               

Tehetségműhely cím elnyerésére összeállított pályázati dokumentációjához.             
  http://www.kodaly-pecs.edu.hu/weboldal/doc/Eletjatek_a_jo_gyakorlat.pdf  
 Letöltés ideje: 2023. 01. 12. 
• Gordon Győri János (2021) Globális tendenciák a tehetségnevelésben - Tehetséggondozó         

programok. Magyar Pszichológiai Szemle, 76 (2021) 2, 477–493 DOI: 10.1556/0016.2021.00015 © 
2021  

• Gyarmathy Éva (2015) A különleges helyzetű tehetség és a tehetséggondozás szemléletváltásának 
szükségszerűsége. Magyar Pszichológiai Szemle, 70. 2/5. 371–393. DOI: 
10.1556/0016.2015.70.2.5. 

• A Kodálytól származó idézet letöltésének helye: https://kodaly.hu/kodaly_kodaly/kodaly-zoltan-
zenepedagogiai-koncepcioja-117202   A letöltés ideje: 2023. 01. 09. 

• Őriné Simonovics Andrea (2017) Tehetségfejlesztés a spanyol-magyar két tanítási nyelvű tagozaton 
- munkaanyag a Pécsi Kodály Zoltán Gimnáziumnak a Tehetségműhely cím elnyerésére összeállí-
tott pályázati dokumentációjához.                                                                                                              
http://www.kodaly-pecs.edu.hu/weboldal/doc/Tehetsegfejlesztes_a_magyar_spanyol_tagozaton.pdf 
Letöltés ideje: 2023. 01. 12. 
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Történetek a tehetség kapujából 
 

Kedves olvasó, engedje meg nekem, hogy a TehetségKapu 

portál szolgáltatásainak tételes ismertetése, vagy a           

tehetségpedagógia legújabb eredményeinek részletes és 

minden bizonnyal rendkívül tanulságos bemutatása helyett 

egyszerű történeteket meséljek. Történeteket tehetségekről, 

tudósokról, művészekről, a világot ámulatba ejtő, vagy      

éppen meghökkentő alkotókról. Teszem ezt azért, mert 

meggyőződésem – és nem utolsó sorban 2000 év             

tapasztalata – szerint a példabeszéd legalább olyan           

hatékony tudásátadó módszer, mint a definíciók és tételek 

gondosan rendezett sorozata. Íme az első történetem a     

tehetség és a siker viszonyáról. 

Egy sportrendezvény megnyitóünnepségén, a kötelező és a rendkívül unalmas tartalmi            

elemekben bővelkedő köszöntők után egy estélyi ruhás hölgy lépett a küzdőtérre és énekelni 

kezdett. A versenyzők és szurkolóik füléből egyszerre cuppantak ki a fülhallgatók, a szemük      

elkerekedett, és döbbent tekintettel meredtek az operaénekesre. 

Mi ez? Ez tényleg operát énekel? Ne már… 

A döbbent csendet egyre hangosabb moraj követte. De mielőtt kitörhetett volna a botrány, a zene 

ritmusa változott, a szimfonikus zenekar hangszerei helyett már elektromos gitárok vijjogtak,      

dobok dübörögtek és a hölgy üvöltve-hörögve, teljes átéléssel kezdte énekelni a                 

Highway to Hell-t. Az előző pillanatban még pfujolásra, füttykoncertre készülő közönség tombolva 

kezdte ünnepelni a továbbra is estélyi ruhás és polgári foglalkozására nézve továbbra is        

operaénekes művésznőt. A siker leírhatatlan volt. 

Naivitást színlelve kérdezhetném, hogy változott-e a művésznő tehetsége az előadás során.   

Nyilván nem. Tehetséges énekes volt és az is maradt, de a tehetség és a siker nem ugyanaz.   

És ahogy azt már nagyon sokan megtapasztaltuk, a tehetségnek nem kötelező velejárója a siker. 

De akkor mi a tehetséggondozást felvállaló pedagógus valódi feladata? A tehetséges   

gyermek minél hatékonyabb fejlesztése, vagy a siker elérésének segítése? 

Ed Sheeran egy interjúban azt mondta, ha valamibe          

10 ezer óra munkát fektetünk, akkor az szükségszerűen 

sikeres lesz. Ez egy időről időre előbukkanó             

„fészbuk-igazság”, melyet könnyű lenne szakmai kifogások 

sorával cáfolni. Azonban a szentencia mélyén megbúvó 

gondolat, miszerint belefektetett energia nélkül nincs   

siker, nem vitatható. 

Tudjuk, a gyakorlás nem elegendő, a sikerhez tehetségre is szükség van. A rendkívüli             

adottságok felismerése, ha azok a tanórákon nem mutatkoznak meg, igen nehéz. Léteznek     

tehetségmodellek, melyek segítik a szakembereket az információk rendezésében, de a napi     

pedagógiai gyakorlatban talán csak közvetett módon jelentkeznek. A TehetségKapu projekt a 

Renzulli modellt használja, mely szerint a tehetséget a kreativitás és a feladat iránti                  

elköteleződés mellett az átlagon felüli képesség jellemzi. Az átlagon felüli képességek 

A TehetségKapu portál  

A TehetségKapu projekt célja a        
lakóhelytől és szociokulturális háttértől 
függetlenül bárki számára elérhető, az 
online tehetségazonosítást és tehetség-
gondozást támogató rendszer             
fejlesztése és működtetése, mely a 
gyermek köznevelési intézménybeli 
eredményességétől függetlenül lehető-
vé teszi a tehetség felismerését. Ennek 
érdekében a tehetsegkapu.hu online 
felületet helyet biztosít tantárgyi és     
tantárgyfüggetlen tehetségazonosító 
méréseknek, tanulmányi versenyeknek, 
valamint tehetséggondozó szervezetek 
és programjaik adatbázisának. 

Gyakorló feladatlapok 

A TehetségKapu portálon 175 gyakorló 
feladatlap érhető el. Ezek nagy része 
regisztráció nélkül is kitölthető, de ha 
regisztrált diák tölti ki a tesztet, akkor az 
eredménye a Tehetségprofiljában is    
rögzül. Azt a diák és a tanára bármikor 
megtekintheti. 

https://www.tehetsegkapu.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=l482T0yNkeo
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
https://www.youtube.com/watch?v=RDyg_41QF1w
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/89/2_tbbdimenzis_tehetsgmodellek__renzulli.html
https://www.tehetsegkapu.hu/
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo
https://www.tehetsegkapu.hu/feladatbank/feladatlapGyakorlo
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(intelligencia területek) Gardner szerint: a nyelvi-, logikai-matematikai-, téri-, zenei-, testi-

kinesztéziás-, intraperszonális- és interperszonális területek lehetnek. 

Kedves olvasó, egy játékra szeretném megkérni önt. Ha van kedve, kérem gondolja végig, hogy 

az első celeb-tudósnak, Albert Einsteinnek, vagy a nagyon más területről ismert Giacomo         

Casanovának (aki egyébként a franciaországi királyi lottó létrehozója) mely tehetségterületei    

lehettek az átlagosnál fejlettebbek. Önnek van vagy volt olyan, az iskolai teljesítményét              

tekintve talán nem is különösebben sikeres tanítványa, aki sikeres felnőtt lett? Vajon neki 

mely gardneri tehetségterülete volt rendkívül fejlett? 

Bizonyára sokan emlékszünk rá, hogy milyen típusú versenyek voltak a Harry Potter regények 

varázslóiskolájában, a Roxfortban. Egyrészt, ahogy az minden mugli, azaz varázsmentes         

iskolában is szokás, a diákok a tanulmányi teljesítményükkel versenyeztek egymás ellen.            

A tanulmányi átlag döntötte el, hogy ki lesz az évfolyamelső. Másrészt, ha valaki jól teljesített az 

órán, okosan válaszolt egy tanári kérdésre, vagy ügyes volt a gyakorlati feladatokban (ügyesen 

varázsolt), akkor a tanulói közössége, a Griffendél-, a Hugrabug-, a Mardekár- vagy a Hollóhát-

ház kapott jutalompontot. Tehát minden tanuló versenyzett saját magáért és versenyzett a       

közösségéért. Évfolyamelső ugyan csak egy diák lehetett, 

de a közösség sikeréhez minden diák hozzájárulhatott. 

Tudom, hogy a Harry Potter sorozat nem a pedagógiai 

tudásmegosztás céljával íródott. Nem tekinthető        

módszertani forrásnak, de a közösségért versengés     

nemes gondolatát bátran integrálhatjuk módszertani      

repertoárunkba, hiszen azon gyermekeket is sikerélmény-

hez juttathatja, akiknek más módon erre csak kevés lehetőségük van. A TehetségKapu          

portálon a bájos kerettörténetbe illesztett Magyarországi kalandok elnevezésű tíz            

fordulós tanulmányi versenyt szervezzük ilyen céllal. 

Végül álljon itt két történet annak igazolására, hogy nem csak tantárgyi területen lehet              

tehetséges valaki. Az első történet szóljon Marcel Duchamp avantgárd művészről, a Független 

Művészek Társaságának egyik alapító tagjáról. 

A Társaság 1917. évi New York-i kiállítására Duchamp 

egy porcelán piszoárral nevezett. Tudta, hogy az       

alapítók pályamunkáit nem utasíthatja el a Társaság, 

ezért a piszoárt nem saját nevében, hanem a gyártó 

cég vezetőjének aláírásával adta be. Tréfának szánta? 

Provokációnak? Vagy valóban műalkotásnak            

tekintette a Fountain címmel ellátott fekvő piszoárt? 

Nem tudom, de a művészet világában ezzel mindent 

megváltoztatott. 

Han van Meegeren a II. Világháború idején milliós      

összegekért adott el 17. századi festményeket, elsősor-

ban Vermer műalkotásait a náciknak, köztük Herman 

Göringnek is. Ezért a háború lezárása után hazaárulással vádolták, halálos ítélet várt rá. De ő a 

bíróság szeme láttára, három hét alatt egy „vadonatúj Vermer képet” festett, ezzel bizonyítva, 

hogy ő valójában nem hazaáruló, hanem a nácikat az orruknál fogva vezető festményhamisító 

hazafi. A bíróság a bizonyítékok és érvelés alapján a hazaárulás vádja alól felmentette a média 

által közben nemzeti hősnek kikiáltott van Meegerent, és csalásért egy év börtönre ítélte. 

Tanulmányi versenyek 

A TehetségKapu portálon a Pedagógiai 
Oktatási Központok minden tanulmányi  
versenye megjelenik. Itt megtalálhatók a 
versenykiírások és a nevezéshez szüksé-
ges dokumentumok. Jelenleg a honlapon 
398 tanulmányi versenyről találhatók infor-
mációk. 

Tehetségazonosítást támogató               

megfigyelési szempontsorok és kérdőívek 

A TehetségKapu portálon 19 olyan teszt    
található, mely a tantárgyfüggetlen tehet-
ségazonosítás hatékony eszköze lehet. A 
tesztek között a pedagógusok által kitölthető 
megfigyelési szempontsorok és a tanulók 
által kitölthető kérdőívek érhetők el. A        
regisztrációval rendelkező pedagógusok    
kinyomtathatják a teszteket és az értékelési 
útmutatókat, vagy élve az automatikus      
értékelési funkció kínálta lehetőséggel, online 
kitölthetik azokat. Ha az online kitöltést      
választják, akkor az eredmények a tanuló 
tehetségprofiljában is megőrződnek. 

https://kultura.hu/piszoar-mely/
https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek
https://www.tehetsegkapu.hu/tehetseggondozas/versenyek
https://www.tehetsegkapu.hu/tehetsegazonositoKerdoivek
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 Dugasz János  

szakmai vezető 

 NTP-TTKIR-M-22-0001                   

TehetségKapu8 projekt 

 

Végül, a tehetségfilozófiánk lényeges elemeire rávilágító        

történetek után, de van Meegeren történetét nem feledve, 

álljon itt egy kérdés, mely a XXI. századi pedagógia         

kihívásaira is rámutat. Tehetségesnek gondolja ön azt a 

gyermeket, aki az itt látható képet készítette? És akkor 

is tehetségesnek gondolja, ha tudja, hogy a tanuló ezt a   

képet egy mesterséges intelligenciát használó honlappal 

rajzoltatta meg? 

 

 

 

Óceáni látkép egy középkori festő stílusában 
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Tehetséggondozás a „repülés” szerelmeseinek –                        

avagy bemutatkozik a Matematikai Tudásközpont pécsi központja 
 

A matematikai tehetséggondozás új formája – Repülő Osztály 
 

Történetünk 2017-ben kezdődött, amikor az Oktatási Hivatal elindította országos szinten a         

matematikából tehetséges diákok segítését biztosító hálózat felépítését. Kezdetben néhány        

kiválasztott iskola pilot program keretében kipróbálta ezt a rendszert, amely arra volt hivatva, 

hogy a MaTalent mérések során tehetségesnek ítélt tanulók további fejlesztését segítse. 

Miért van szükség a tehetségek felkutatására? 

Jó pár évvel ezelőtt egy beszélgetést olvastam Simon Péterrel, A Gondolkodás Öröme Alapítvány 

egykori oktatójával. Ő fogalmazta meg a következő észrevételeket: „A tapasztalat azt mutatja, 

hogy az országos versenyeken és a matematikai olimpiákon résztvevő diákok mindig ugyanabból 

a szűk körből kerülnek ki, 70 százalékuk Budapesti és ugyanabba a 20 középiskolába járnak. … 

Sok diákról nem derül ki, hogy jó matematikából, vagy ha esetleg ki is derül, nem jutnak el olyan 

helyre, ahol lehetőségük lenne fejlődni, ezen a helyzeten szeretnénk változtatni” 
1
(Simon Péter).  

Vajon az ország többi iskolájában nincsenek matematikából tehetséges diákok? Vagy ha vannak 

is, akkor a jelenlegi oktatási rendszer nem képes arra, hogy biztosítsa ezeknek a gyerekeknek a 

megfelelő fejlődést?  

Úgy gondolom, hogy nekünk pedagógusoknak nagy a felelősségünk abban, hogy hozzáértő 

szemmel felfedezzük-e a gyermekekben rejlő tehetséget, és kellő gondoskodással                     

kibontakoztatjuk-e azt. Nem kell mindenkinek mindenhez kiválóan érteni, ugyanakkor fontosnak 

érzem, hogy a lehetőségeket meg kell adni, a lehetséges utakat meg kell mutatni a ránk bízott 

gyermekek számára. Ez azt is jelenti, hogy igyekszem biztosítani tanulóim számára az             

előrelépést egy adott szakterületen. 

A kezdetek 

Az első tapasztalatok sikerén felbuzdulva 2018-ban az      

Oktatási Hivatal újabb intézményeket vont be a                  

tehetséggondozás ezen új szegmensébe. Ekkor kapott       

felkérést iskolánk is erre a munkára. Adódott a kérdés, hogy 

milyen hathatós rendszerrel tudjuk teljesíteni a vállalt         

feladatot. Lehetőségeinket mérlegelve igyekeztünk a       

program elejétől egy komplex, egymásra épülő rendszerben 

gondolkodni, amely a középiskoláig elkíséri az abba belépő 

diákokat. 

Feladatul kaptuk, hogy a Dél-Dunántúl régió – Baranya, Tolna és Somogy megye – összes,      

matematikából tehetséges diákját támogassuk, akik az országos MaTalent mérésen a felső         

6 %-ba kerültek (elérték a kiemelkedő tehetségfejlődésű/átütő tehetségfejlődésű diák                

kategóriákat). Már az elejétől kezdve éreztük, hogy ez egy hatalmas munka, amely könnyen      

maga alá temethet bennünket, hiszen kapacitásunk véges. Így az első években igyekeztünk csak 

Baranyára koncentrálni, és ebben a szűkebb régióban kipróbálni azt a tehetséggondozó modellt, 

amely hosszú távon életképes lehet. 

Forrás: Oktatási Hivatal 

1 
https://wmn.hu/ugy/49940-lehetne-orom-is-a-matekora--a-repulo-iskola-megmutatja-hogyan 

https://wmn.hu/ugy/49940-lehetne-orom-is-a-matekora--a-repulo-iskola-megmutatja-hogyan
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Két olyan utat, módszert láttunk magunk előtt, amelyek már kiállták az idők próbáját. Az egyik az 

évtizedes múlttal rendelkező, a MATEGO Alapítvány által működtetett Töprengő Klub, melynek 

fő profilja a matematikaversenyeken eredményes baranyai diákok további megsegítése. A másik 

út a budapesti A Gondolkodás Öröme Alapítvány fémjelezte Repülő Iskola modell volt. Ezt a két 

utat ötvöztük a helyi viszonyokhoz igazítva. Figyelembe kellett vennünk, hogy a diákok egy része 

vidékről érkezik a programra, és szem előtt kellett tartanunk a szülők teherbíró képességét is. 

Ezért olyan alkalmakban gondolkodtunk, amikor a meghívott tanulók hosszabb időt tudnak       

eltölteni iskolánkban matematikával foglalkozva. Így alakultak ki a tehetséggondozó délelőttjeink. 

Tisztában voltunk azzal, hogy a hozzánk érkező gyerekek többsége a MaTalent mérésen         

nagyon jó eredményt ért el. Tudtuk és tapasztaltuk évek óta, hogy a tehetséges diákokat sok 

bántás és kellemetlenség éri az iskolájukban pusztán azért, mert egy adott szakterületen jobban 

teljesítenek. Szerettük volna megadni ezeknek a gyerekeknek azt a közösséget, ahol nem kell 

szégyellniük azt, hogy matematikából többet tudnak, mint az átlag. Nagy hangsúlyt fektettünk 

ezért már a kezdetektől arra, hogy a különböző iskolákból, településekről érkező tanulók között 

új kapcsolatok, szorosabb kötődések alakulhassanak ki, mint egy osztályközösségben. Ezért is 

kapta a tehetséggondozó programunk modellje a Repülő Osztály modell elnevezést.  

Hogyan működik nálunk a program?  

A teljes tanév során iskolarendszerű képzésben vesznek részt a programba meghívott gyerekek, 

elhivatott tehetséggondozó szakemberek
2 
segítségével. Már a kezdetektől az volt az elv, hogy ne 

terheljük tovább plusz órákkal őket, ezért a foglalkozások           

novembertől körülbelül havi rendszerességgel péntekenként        

zajlanak. Ez lehetővé teszi a hozzánk érkező diákok számára, hogy 

pótolni tudják az esetleges iskolai elmaradásokat. A foglalkozások 

nagy része a gondolkodtatást, a felfedeztető tanulást részesíti 

előnyben. A foglalkozások meghatározott tematika szerint            

haladnak. Egy-egy délelőttön általában két téma kerül feldolgozás-

ra az alapoktól a nehezebb, összetettebb feladatokig. A cél a tudás 

elmélyítése, az összefüggések felfedeztetése. A tanítás mellett 

nagy hangsúlyt fektetünk ezeken az alkalmakon a komplex          

személyiségfejlesztésre is.  

Az elmúlt tanévben pályázati forrásból sok olyan tevékenységet valósíthattunk meg, amely ezt 

szolgálta. Ilyen volt a nap elején a tehetségmentorunk ráhangoló foglalkozása, vagy a nap végén 

a különböző játékos csapatépítő tevékenységek. A közösségépítés kulcsfontosságú része a 

programnak. Ezek a gyerekek tehetségükből adódóan egy nyelvet beszélnek. Egy olyan nyelvet, 

amelyet az anyaintézmény átlagos tanulói korántsem biztos, hogy értenek. Ebből is fakad az ő 

különcségük, amelyet sokszor nehezen értenek meg, és teherként cipelnek magukkal. Nálunk a 

program során megtapasztalhatják, hogy nem csak én vagyok ilyen különc, hogy értik a többiek 

azt, amiről beszélek, hogy a tehetségem nem céltábla a többiek számára. 

Gazdagító programok 

Minden évadban igyekszünk diákjaink számára gazdagító programot is biztosítani a tanulás  

mellett azzal a céllal, hogy a hozzánk járó gyerekek belekóstolhassanak azokba a tudományterü-

letekbe is, amelyek kapcsolódnak a matematikához. Ilyen volt a LEGO robotok programozása 

vagy a LEGO fizika. Az elmúlt tanév során egy NTP- pályázat keretében sikerült a programban 

résztvevő diákok közel felét elutaztatni egy tanulmányi kirándulásra a Paksi Atomerőműbe és 

Budapestre, a Csodák Palotájába.  
2  

A programot a MATEGO Alapítvány Töprengő Klubjában oktató matematikatanárok segítik munkájukkal.  
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Együttműködés más intézményekkel 

Ez a tehetséggondozó program nem tud hatékonyan működni, ha a Matematikai Tudásközpont 

és az Anyaintézmény nem működik együtt. Vannak nagyon pozitív tapasztalataink ezen a téren. 

Sok iskola lehetőségként tekint a tevékenységünkre, ahol diákja tovább fejlődhet. Ugyanakkor 

érezzük azt is, hogy több olyan intézmény is van a megyében, akik konkurenciát látnak bennünk. 

A Tudásközpont indulása óta hangsúlyozzuk, hogy nem célunk iskolánkba összegyűjteni a     

megye vagy a régió tehetséges diákjait. Ebben az esetben ugyanis ott tartanánk, amit Simon   

Péter a cikk elején megfogalmazott.  

A kezdetektől azt az elvet vallottuk, hogy mindent tehetséges diák térjen vissza anyaintézményé-

be, és eredményeivel, gondolkodásával, a megszerzett plusz tudásával gazdagítsa azt. Bízunk 

benne, hogy a jövőben egyre inkább szorosabbra tudjuk fűzni a régió iskolái és a Matematikai 

Tudásközpont együttműködési szálait. Ezt segítik az iskolánkban, mint bázisintézményben tartott 

továbbképzések, konferenciák, műhelymunkák és bemutatóórák, ahol szívesen megosztjuk az 

érdeklődő pedagógusokkal a programban szerzett tapasztalatainkat. Ezekre is várunk nagy    

szeretettel minden érdeklődő kollégát. 
 

Hova „repülünk” tovább? 

Jelenleg 4. osztálytól 8. osztályig foglalkozunk évfolyamszinten 

közel 100 tehetséges gyerekkel. A számok alapján ennél sokkal 

több gyerek van a rendszerben, akit nem értünk el. Ennek egyik 

oka a kapacitáshiány. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy 

olyan rendszert sikerült felépíteni kollégáim segítségével, amely 

stabilan, rendszerszerűen tudja biztosítani a programba bekerülő 

diákok fejlesztését. Szeretnénk ezt a programot a közeljövőben 

kiterjeszteni a régió más körzeteibe is, hogy minél több           

matematikából tehetséges diákhoz eljussunk. Bízunk abban, 

hogy találunk kollégáinkban kellő nyitottságot és                       

befogadóképességet. 

Az együttműködés az elmék házassága. Amikor két vagy több ember összedugja a fejét, és     

életre keltenek egy ötletet, mindenki a saját kreativitását és ihletét beleadja a legjobb              

végeredmény eléréséhez. Az együttműködés lényege addig gyúrni közösen egy ötletet, amíg az 

jobb nem lesz, mint a résztvevők egyedi elképzelései. (Scarlett Johansson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cikkben szereplő szófelhőket a szerző készítette a programban résztvevő gyerekek gondolatai 

alapján. 

Lovas Zoltán 

koordinátor 

OH Matematika Tudásközpont 
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 Lezárult a MaTalent7 pályázat 

 

Az Oktatási Hivatal által koordinált MaTalent7 pályázat megvalósításával az elmúlt évben 

folytatódott a tanulók országos matematikai tehetségazonosító mérése, a Tudásközpontok 

és tehetséggondozó pedagógusok szakmai támogatása. 

 

A pályázat (NTP-TK-M-21-0004) kiemelt célja volt, hogy megszervezzük a 10-11 éves tanulók 

online matematikai tehetségazonosító mérését. A pályázat az ország valamennyi intézmény     

feladatellátási helyén lehetővé tette a tanulók mérésbe való bekapcsolódását. Az Oktatási Hivatal 

elkötelezett a külhoni magyar tanulók tehetséggondozásának támogatása iránt is, ezért 2022-ben 

a külhoni magyar pedagógusszervezetekkel együttműködve a pályázat biztosította a mérésbe 

történő bekapcsolódás lehetőségét számukra is. A mérésben összesen 10641 tanuló vett részt. 

 

Minden tanulónak 23 feladatot kellett megoldania. Az értékelést a diákok nem az összpontszám 

alapján kapták, hanem a készségek árnyaltabb mérésére alkalmasabb ún. képességmodell      

segítségével. A tanuló eredménye az ún. képességpont, amelynek meghatározásában a        

módszer figyelembe veszi, hogy milyen nehézségű feladatokat oldott meg. E metodika képes  

különbséget tenni két olyan diák között, akik ugyanannyi feladatot teljesítettek, de az egyik      

inkább a könnyebb, a másik inkább a nehezebb feladatok közül választott. A mérésben a         

képességpont 200 és 800 pont közé esett, 500 pont az átlagos eredmény. A felső 25%-ba          

tartoznak azok, akik elérték az 569 pontot (tehetségígéretek), a felső 6%-ba, akik legalább       

661 pontot kaptak (kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók), 737 pont fölé pedig a résztvevők      

1%-a került (átütő tehetségfejlődésű tanulók). 

 

Az idei mérésben a következő, egymásba ágyazott csoportfelosztás született a magyarországi 

résztvevők körében: 

 

 

A külhoni résztvevők adatait szemlélteti a következő táblázat:  

Megnevezés Csoport Ponthatár Létszám 

átütő tehetségfejlődésű tanuló felső 1% 737 felett 107 fő 

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló felső 6% 661 felett 642 fő 

tehetségígéret felső 25% 569 felett 2661 fő 

Megnevezés Ponthatár Románia Szerbia Szlovákia 

átütő tehetségfejlődésű tanuló 737 felett 2 fő 0 fő 1 fő 

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló 661 felett 15 fő 2 fő 9 fő 

tehetségígéret 569 felett 91 fő 8 fő 49 fő 

összes résztvevő   453 fő 63 fő 233 fő 
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Tehetséges tanulók csoporthatárai a képességskálán:  

A mérést követően minden résztvevő intézményt tájékoztattunk a tanulók eredményéről, és arról, 

hogy a diákok szülei hogyan tudják online (www.tehetsegkapu.hu) személyesen is megtekinteni 

gyermekük mérési eredményét.   

A pályázat idei kiemelt eseménye volt a Tudásközpontok 

számára szervezett kétnapos szakmai konferencia,     

amelynek célja a projektbe bevont Tudásközpont             

pedagógusai számára új ismeretek, új módszerek            

bemutatása volt, hogy a régióikban végzett, matematikai 

tehetséggondozással kapcsolatos feladataikat innovatív 

módon fejleszthessék. A konferencia további célkitűzése 

volt a Tudásközpontok vezetői és pedagógusai között a 

szakmai párbeszéd, a hálózati tanulás támogatása. Ennek 

érdekében a résztvevők lehetőséget kaptak a jó             

gyakorlataik bemutatására. A konferencia szakmai előadásai támogatták és mélyítették a         

Tudásközpontok tehetségazonosításról, tehetséggondozásról alkotott tudását, valamint            

segítették a matematikai képességek és logikai készségek fejlesztésére irányuló szakmai-

pedagógiai programjaik jövőbeni szervezését. A Tudásközpontok közreműködésével              

megvalósuló bemutatók, a regionális tehetséggondozó gyakorlatok bemutatása a kollaboratív  

tanulás jegyében gyarapították a tehetséggondozással kapcsolatos ismereteiket és tudásukat. 

A rendezvényt Brassói Sándor elnök úr nyitotta meg,              

beszédében kiemelve az Oktatási Hivatal tehetséggondozással 

kapcsolatos szerteágazó feladatait, valamint méltatva a          

Matematikai Tudásközpontok fejlesztő tevékenységét. A hazai 

és nemzetközi kutatások eredményei alapján megfogalmazható 

javaslatokról Vancsó Ödön a MTA-ELTE Korszerű Komplex   

Matematikaoktatás Kutatócsoport vezetője tartott előadást, 

érintve a matematikai tehetség, a matematikai tudás             
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megmutatkozásának, kompetenciájának gondolatkörét. Szűcs Gábor matematikatanár, a       

Gondolkodás Öröme Alapítvány és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkatársa a       

matematikaoktatás terén végezhető felfedeztető módszerben rejlő lehetőségeket tárta a kollégák 

elé. Előadásában gyakorlati elemekkel színesítve mutatta be, hogy egy matematikai jelenség 

kapcsán milyen felépített didaktikai folyamatok játszódnak le, amelyekre egy pedagógusnak      

tudatosan építenie szükséges, hogy ha optimálisan előkészített és szervezett pedagógiai munkát 

kíván megvalósítani - ennek kapcsán kitért a felfedeztető módszer és az élménypedagógia      

fogalmakra, valamint a mögöttük rejlő metodológiák fejlesztő hatására. Hujter Bálint                 

matematikatanár, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium           

pedagógusa a matematikai tehetségfejlesztést a játékos szakköri feladatok irányából közelítette 

meg. Kopasz Anikó a LEGO Education magyarországi képviseletében a legó eszközökről,        

valamint a robotika módszertanban rejlő lehetőségekről tartott előadást, hangsúlyozva, hogy 

ezeknek az eszközöknek az oktatásban történő használata miképpen járulhat hozzá a XXI.      

századi kompetenciák fejlesztéséhez. A szakmai előadások, az elméleti felvetések és              

információk, a bemutatott gyakorlatokat kiemelt segítséget nyújtottak a konferencián résztvevők 

számára.  

 

A pályázat további kiemelt célja volt, hogy           

országszerte támogassa a Matematikai           

Tudásközpontokat, amelyek biztosítják a       

matematikai tehetségek és az érintett             

tehetségfejlesztő szakemberek támogató      

környezetét. A Tudásközpontok fő feladata a 

komplex tehetségfejlesztés: a matematikai    

tehetségek segítése, a pedagógusok tehetség-

fejlesztő munkájának támogatása, valamint a 

regionális tehetséggondozási feladatok megvalósítása. Ennek megfelelően a Tudásközpontok a 

pályázati időszakban  tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, tanulmányi versenyek        

szervezését tűzték ki célul a saját és a régió érdeklődő tehetséges tanulóinak. A Matematika     

Tudásközpontok tehetséggondozó programjain részt vett tanulók és pedagógusok száma az   

elmúlt három tanévben a következőképpen alakult:   

 2019/2020. 
tanév 

2020/2021. 
tanév 

2021/2022. 
tanév 

Tehetséggondozásba bevont saját tanulók       
száma 

1192 1309 2040 

Tehetséggondozásba bevont külsős tanulók   
száma 

1142 1199 1832 

Intézményi tehetségazonosító, tehetséggondozó 
munkába bevont (saját) pedagógusok száma 

92 116 169 

A tudásközpontok tehetséggondozó munkája 
iránt érdeklődő, szakmai programon részt vevő 
külsős pedagógusok száma 

217 407 860 

Tehetséggondozó programok száma 387 321 516 
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Összefoglalva az elmúlt tanév kiemelt pályázati eredményei:  

• Külhoni iskolák bevonása a tehetségazonosító mérésbe.  

• Kétnapos szakmai konferencia megvalósítása a Tudásközpontok pedagógusai számára.  

• 120 új feladat kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben növeljük a feladatbankot, 

és a feladatok bemérésével új, a tanulók számára érdekes és motiváló, a tehetségazonosító 

méréshez szükséges feladatlapok készülhessenek.  

• Az eszköztámogatás lebonyolításával több kis- és nagyértékű eszköz beszerzése valósult 

meg, amelyek segítik a Tudásközpontok matematikai-logikai kompetenciafejlesztésben   

végzett regionális tehetséggondozó munkáját.  

• A pályázatban vállalt indikátornak megfelelően tíz Tudásközpont segíti a regionális            

tehetséggondozás feladatait: 

1) Béke Utcai Általános Iskola (Szeged) 

2) Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 

3) ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely) 

4) Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) 

5) Kőkúti Általános Iskola (Tata) 

6) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) 

7) PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma 

és Általános Iskolája (Pécs) 

8) Szegő Gábor Általános Iskola (Szolnok) 

9) Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és AMI (Edelény) 

10) Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém) 

 

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere által meghirdetett, „Hazai és 

határon túli tehetséggondozó képzések és programok támogatása” című pályázati kiírásra        

benyújtott MaTalent8 című, 2022/2023-as tanévre szóló pályázat sikeres volt, így az Oktatási   

Hivatal részéről a pályázat keretein belül a matematikai tehetségek azonosítására szervezett    

online mérés, és a Matematikai Tudásközpontok támogatása a következő évben is folytatódik. 

 

 

 

 

 

 

Matlári Gergely  

szakmai vezető 
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A memória működése stresszhelyzetben 

Hegedűtanárként sokat gondolkodom azon, hogyan lehet lerövidíteni a tudáshoz vezető utat a 

növendékeim számára. Mindenki hatékony akar lenni, kevesebb ráfordítással jobb eredményt 

elérni, a gyerekek is így vannak ezzel. Meg kell mutatnunk nekik, mi a legrövidebb út a tudáshoz. 

Eközben fontos, hogy sikerélményhez jusson a tanítvány, ez ad motivációt a továbbiakhoz.  

Gyermekként féltem a hangszeres szereplésektől, ha rajtam múlott volna, én soha nem játszom 

koncerteken, persze a tanárom nem hagyta. Leginkább a memóriahibáktól tartottam, attól, hogy 

egyszer csak semmi nem jut majd eszembe. Előfordult velem, hogy kimentem a pódiumra, és 

nem tudtam hogyan kezdődik a darabom, ezért már kisgyermekként rászoktam arra, hogy a    

kottámat mindig magamnál tartottam. A memóriahibáktól való félelemnek ellentmond az, hogy 

könnyen tanultam kívülről, sokáig megbízhatóan emlékeztem a zenei szövegekre, de koncerten 

játszani egészen más volt. Tanárként kerestem a módját, hogyan segíthetnék ebben az ügyben 

növendékeimnek, miként lehet edzeni a memóriát úgy, hogy stresszhelyzetben is működjön. 

Régóta alkalmazok, csiszolgatok egy módszert, tanítom növendékeimnek, ezt szeretném     

Önökkel megosztani. Bízom benne, hogy más területen munkálkodó kollégák is találnak hasznos 

elemeket az írásomban! 

Ha nehéz a terhed, tegyél még rá! 

Megfigyelésem: ha problémás a feladat, bizonyos esetben segíthet, ha egy-két fokozattal          

nehezítem a gyakorlatot. Később, ha elveszem a nehezítést, már könnyűnek tűnik a feladat. 

Hogy néz ki ez a gyakorlatban? 

Probléma: vannak zenei helyek, amikor nagyon sok hangot kell egy vonóra játszani (legato       

játék). Ilyenkor „zsugori” módon takarékoskodni kell a vonóval. Ha a jobb kar kicsit több súlyt    

helyez a vonóra, akkor csúnya, nyomott lesz a hang. Hogyan javítsuk? 

Feladat: A vonót az alsó harmadánál fogja meg a növendék, majd ugyanazzal a kötéssel kell    

eljátszania, ami már egész vonóval is nehéz volt. Ez a fajta extra „vonótakarékosság” megtanítja 

őt a helyes vonóbeosztásra, jobb karsúlyelosztásra.  

Más probléma: a húrsíkváltásoknál jobb kézben elveszi a súlyt a tanuló, majd visszateszi.          

Ez egyenetlen hangot eredményez, és elveszíti a húr érzetét. Hogyan javítsuk? 

Feladat: a húrsíkváltás pillanatában ugyanazt az erőt hagyjuk a vonón, mint előtte. Nem         

könnyítjük fel a vonót, hanem végig egyforma erővel húzzuk. Egy Végh Sándor kurzuson        

hallottam 15 éves koromban: „A négy húrt képzeld el egy csőnek. A húrsíkváltásokra úgy    

gondolj, hogy a cső külső ívét bejárod a vonóval, minden pillanatban rajta vagy a csövön.” 

Feladat: Enyhén marokra fogom a vonót, úgy gyakorlom a húrsíkváltós legatos részt. Ez a      

mozdulat egyszerű, nem teszi lehetővé az ujjak általi manipulációt. Remekül meg lehet általa    

tanulni, hogy a húrsíkváltás pillanatában is tapadjon a vonó.  

Különböző tempóban tanácsos gyakorolni a nehéz részeket, általában 5 metronóm számmal 

emeljük a tempót. Biztos tudást eredményez, ha a tanuló több tempóban is jól tudja a kényes  

részeket. 

Ha a gyors tempó okoz problémát, akkor azt fokozatosan növelve tanácsos fölé vinni a jelölt 

tempónak. Ha úgy is el tudja játszani a muzsikus, akkor a jelzett tempóban stresszhelyzetben is 

menni fog.  
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A memória működése stresszhelyzetben 

Mi történik, ha stresszhelyzetben hibázok?  

1) Rossz fekvésbe váltok. 

2) Hibás ujjrendet használok. 

3) Hibás vonást használok. 

4) Másik húrra megyek, mint ahová kéne. 

5) Nem az a motívum jut eszembe, ami éppen jön. 

6) Egyáltalán nem jut eszembe semmi (összeomlás). 
 

Valamennyi esetről elmondható, hogy megszakadt bennem a darab egységes, megtanult        

folyamata. Ez tényleg ilyen lutri helyzet? Teljesen ki vagyok szolgáltatva az idegrendszerem, a 

memóriám pillanatnyi állapotának, vagy tehetek valamit azért, hogy biztosabb legyen a játékom? 

Ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

Egy egyszerű módszer, amely nálam, és a növendékeimnél bevált: 

Paneleket képezünk a zenéből, szakaszoljuk (ezeket betűvel jelöljük), úgy tanuljuk meg, hogy 

bármelyik panel önállóan is megáll. Ha egy panel megsérül, akár össze is omolhat, a következő 

paneltől tovább tudja folytatni a muzsikus. Szerintem a részleges összeomlás esetére is föl 

kell készítenünk a növendékeinket. Egy panel dőlt össze (nem az egész világ), várunk, a      

következőnél folytatjuk. A részleges összeomlás is elég megsemmisítő élmény, különösen, ha 

éles helyzetben vagyunk, és teljesíteni kell. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy lehetséges      

eseményként tekintsünk rá. Mindenki hibázhat, és hibázik is. Abból felállni, mielőbb felülemelked-

ni a tévedésen, fontos tudás, a mindenkori megújulás záloga. 

Megtörtént eset: „Mesterek és tanítványaik” koncerten játszotta egy tehetséges növendékem 

Pablo de Sarasate: Zigeunerweisen című művét a pécsi Kodály Központban. Egy tizenhatodos 

gyors részben, magas állásban összeakadtak az ujjai. Megállt, a zenekar játszott tovább,        

bennem megfagyott a vér. Kihagyott pár ütemet, és a következő panelnél folytatta tovább.  

A memóriában indulásra készen megvan a helyhez (betűjelhez) tartozó mozdulatsor, fogás,   

fekvésváltás, ujjrend, dallam. Egyszóval minden, amit az ujjaknak, a végtagoknak a következő 

periódusig tenniük kell. Eléggé katonásnak tűnik ez a felfogás és nem művészinek, de működik. 

Stresszhelyzetben a jól begyakorolt beidegződések működnek. 

„Vasúti váltó”, tájékozódás a zenei térben 

Tipikus tévesztési szituáció a következő:  

Van egy téma, az többször visszatér a darabon belül, csakhogy mindig egy kicsit másképp, ez 

igazi csapdahelyzet. Határozzuk meg, meddig azonos a motívum, és hol tér el a dallam. Úgy   

működik ez a zenei szituáció, mint a vasúti sínen a váltó. Egy kis váltószerkezet teljesen más 

irányba viszi a vonatot. Az első métereken alig van különbség az útirányban, de ha a váltó rossz 

irányban állt, rövidesen idegen tájakon találjuk magunkat. Ez egy koncert színpadán meglehető-

sen izzasztó élmény. Határozzuk meg a váltó fogalmát. Mi a váltó? A visszatérő motívum      

legelső eltérő hangja. Növendékünknek ilyen pontos definícióra van szüksége ahhoz, hogy 

stresszhelyzetben is biztonságos legyen a játéka. A „váltó” hangot és a környező hangokat       

szóban, abc-s névvel is ki szoktam kérdezni. A verbális megfogalmazás egy másik oldalról való 

megerősítése a tudásnak.  

 

Hogyan lehet elkerülni, hogy rossz irányba vigyen a váltó? 

A számítógépes rendszerben van egy kifejezés a mappák megtalálására: „elérési út”. Tudom, 

mit hol találok, hogy jutok oda. Hasonlóságot érzek a zenei memória működése és e között.        
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 Zsoldos Attila 

A zenei mappák, panelek egymástól elválasztva, rendszerezve sorakoznak, a megfelelő           

pillanatban eljátszásra készen várakoznak. Nem ömlesztve tároljuk őket, hanem külön-külön 

mappákban. 

Két dolgot kell tudni: 

1) Tudnom kell betűjel alapján a variációkat. (Lexikális tudás, mappákba rendezés.) 

2) Tudnom kell, hol tartok a darabban. (A zene folyamatának térben, időben való                

elrendezésének képessége.) 
 

Ehhez egy gyakorlat: 

Betűvel jelölöm a variációkat. Elég az ismétlődő témát és a váltó utáni egy-két ütemet jelölni. 

Ezeket meg kell tanulni betűjelek alapján, véletlenszerű sorrendben is biztosan el kell tudni       

játszani. Ezt órán felmondják a tanítványaim, ugyanúgy, mint én gyermekkoromban a szorzótáb-

lát. Gondolkodás nélkül tudni kell a jó választ. Ez a lexikális rész. 

Ezzel még azt nem gyakoroltam, hogy menet közben is tudjam „hol tartok a darabban.” Most jön 

a térben-időben való tájékozódás képessége. Ezt az alábbi módon lehet gyakorolni: 

• Játék közben minden egyes betűvel jelzett motívum előtt egy ütemmel hangosan be kell 

mondani a motívum betűjelét. Ha az 1-es pontot kellő ismétléssel begyakoroltuk, és a 2-es 

pontot is alkalmazzuk, akkor az agy előre a megfelelő motívum-variációt készíti elő a     

kezeink számára. Ezzel a módszerrel a „váltó szindróma” kezelhető. A megfelelő számú 

ismétlés fontos. 

• Azért kell hangosan kimondani a motívum betűjelét, mert akkor biztosan odafigyel a növen-

dék, és ellenőrizhetem, hogy valóban mondja. Ez esetben végigmegy a memóriában és a 

kezekben a megfelelő parancssor, így kialakul egy feltételes reflex. A hangszeres játék 

olyan, mint amikor egy nagy térben haladok előre, rengeteg információ vesz körül, valahol 

éppen vagyok, mögém kerülnek egyes elemek, és közeledek újabb terekhez. A motívumok 

betűjeleinek hangos bemondása azért fontos, mert ezek tájékozódási pontok. A nagy       

térben ilyenkor egy bizonyos kapun megyek be. A kapun túl jól ismert „tájak” vannak, a 

kapu számomra belépő a következő területhez, előhív egy odaillő információs mezőt. 

Nem véletlenül kerülök oda, nem odacsapódok valahogy, hanem tudatosan, éppen azon a 

kapun megyek be. Feltételes reflexek alakulnak ki, egyik kapcsoló, hang, dallam, indítja a 

sorban következőt. E módszerek hasznát sok növendékemnél láttam. 

Egy zenemű koncerten való előadásának megvan a maga feltételrendszere, amitől az jól         

működik. Pedagógusként így tudtam rendszerezni, és a tanítás szolgálatába állítani a            

megfigyeléseimet. Remélem, tudtam segíteni a zenetanár kollégáimnak, esetleg másoknak, ha 

azonosságokat találtak! 

 

 

  Zsoldos Attila 

intézményvezető  

Pécsi Liszt Ferenc Zeneiskola  
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A szomszéd kertje mindig zöldebb? 

Nekünk a mienk a legszebb!!! 

 

Zöld az erdő, és zöld a lomb? 

Zöld a zöldség, és zöld a domb? 

Zöldek a gyerekek, bár nem éretlenek! 

Tudják, hogy a jövőjük zöldebb lehet! 

Zöldüljünk együtt, hisz ez a cél! 

Együtt egy zöldebb jövőért! 

 

 Mit is jelent a zöld szín? A természet megújulásának, a tavasznak a színe. Harmóniát    

teremt, kiegyensúlyozó szín. Nyugtatja a testet, lelket, szellemet. A „színskála közepén” áll. 

A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé. 

Ez a szín szimbolizálja a természetet, a fejlődést, termékenységet és a harmóniát. 

 A fentiekből is kitűnik, hogy a Zöld Óvoda elnevezés mennyire találó! 

Az óvodába járó kis „magoncok, palánták” érzékenyítése a környezettudatos magatartás és a 

fenntarthatóság irányában. Kodály Zoltán mondta:  

 „Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni: kilenc    

hónappal a születése előtt.” 

Úgy gondolom, hogy ez igaz a környezettudatos nevelésre is. Hiszen a család az elsődleges    

közeg, ahol a gyermekeket különböző hatások érik. Későbbi szocializációjuk folyamán már az 

óvodában találkoznak ezzel a szemlélettel. 

Ezért nagyon fontos, hogy a környezettudatos nevelés az óvodai élet mindennapjaiban, a          

nevelés teljes folyamatában jelen legyen. A mi felelősségünk ezen a téren nagyon nagy! Hiszen 

a jövő generációját neveljük. Mi mutatunk nekik példát, az általunk adott minta alapján formálódik 

személyiségük, bővül tudásuk, ismeretük. És bízunk abban, hogy felnőttként majd saját            

gyermekeiket is ezen elvek alapján fogják nevelni.  

A környezettudatos nevelés erősíti az óvoda és a család kapcsolatát. Az újrahasznosítás terén 

be tudjuk vonni a szülőket, nagyszülőket. Így sok esetben nemcsak a gyermekeket formáljuk,  

hanem hatással lehetünk az őket körülvevő közvetlen környezetükre, a családokra is. 

 

Milyen óvoda is a Zöld Óvoda? 

Egy olyan hely, ahol a mindennapokat komplexen áthatja a környezeti nevelés. Fontosnak 

tartjuk a gyermekek egészségtudatos magatartásának megalapozását. Ennek alapja az          

óvodában dolgozók, az alkalmazotti közösség elhivatottsága, példamutatása. 

 Igyekszünk a gyermekek számára olyan környezet biztosítani (csoportszoba, udvar) ahol az 

egészségtudatos magatartást meg tudjuk valósítani. Az egészséges táplálkozást, a só- és cukor-

szegény étkezés fontosságát tudatosítjuk. A gyerekekkel savanyítunk, gyümölcsöt aszalunk.      

Az EFOP 3.1.5 projekt keretén belül mi is kidolgoztunk egy jó gyakorlatot: „Az vagy, amit        

megeszel!” A szülők figyelmét szeretnénk ezzel a programmal felhívni a gyermekeik              
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egészségesebb táplálkozására. A Hungaszt dietetikusának 

előadását kóstolóval tarkítottuk. Udvarunkban található    

diófa, meggyfa, som és szederbokor, melynek terméseit 

szeretettel fogyasztják. Magaságyásainkban dughagymá-

zunk, paradicsom-, paprikapalántákat nevelünk.               

Levendulabokraink virágából teát, illatpárnákat készítünk. 

Fűszerkertünkben van citromfű, lestyán, rozmaring,         

majoranna...  
 

Eszközök, játékok beszerzésénél is fontos szempont a zöld szemlélet érvényesülése.               

Kiaknázzuk az adódó pályázati lehetőségeket. A pécsi Zöld Óvodák szerencsés helyzetben    

vannak, mert az önkormányzat biztosít számukra pályázati lehetőséget. A Lépj! Légy Pécs        

jövője! pályázaton nyert anyagi támogatás segítségével lehet programot szervezni, eszközöket 

beszerezni. 

Az óvodában folyó tevékenységek során hangsúlyt fektetünk az újrahasznosításra.          

Lehetőség nyílik az egyéni bánásmód érvényesítésére, alkalom adódik a gyermeki kreativitás   

kiaknázására, a tehetségcsírák fejlesztésére. 

Az óvodai élet mindennapjait közös programokkal is tarkítjuk: Erdei Óvoda, kirándulások, 

séták, gyermekeknek szóló előadások. A Madarász Ovi keretein belül megismerkedhetnek az 

őket közvetlenül körülvevő madárvilággal. Terepen odúkat helyezünk ki, majd később beszedjük 

őket. Megnézzük milyen madár költhetett benne. Madárkalácsot készítünk, és télen folyamatosan 

etetjük a madarakat. Az ornitológus, aki ezt a foglalkozást tartja, a gyermekek számára érthetően 

ad új ismereteket.  

A közlekedésre nevelés is egy sarkalatos feladatunk. A családi házak közötti sétákon kívül 

vannak buszos programjaink is. A gyermekek elsajátítják a tömegközlekedés szabályait,        

megtanulnak önmagukra és társaikra figyelni. Udvarunkon KRESZ-pályát alakítottunk ki, itt a    

kicsik táblák segítségével, szabadjáték keretén belül gyakorolhatják a kerékpáros és gyalogos 

közlekedést. 

Lehetőségünk van a szelektív hulladékgyűjtésre, papír- és kupakgyűjtésre. Az ezekért    

kapott pénz nem számottevő, de a nevelőereje, szemléletformáló hatása óriási. 

Fontos eleme a Zöld Óvoda Programnak a néphagyományok ápolása is. „A hagyomány 

nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” – mondta Morus Tamás. És ez a láng található 

meg a magyar népmesékben, népi gyermekjátékokban, népi kismesterségekben,                    

néphagyományokban. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a farsang sem merül ki a 

jelmezbe öltözéssel. Hiszen itt van a szomszédunkban Mohács. A mohácsi busójárás 2009-től az 

UNESCO szellemi örökség listáján szerepel, és 2012 óta hungarikumnak számít. Ha módunk és 

lehetőségünk van, az óvodában is szívesen fogadjuk a busókat. Itt említeném meg a zöld jeles 

napokat is. (A víz világnapja, a föld napja, Ne vásárolj semmit! -nap stb.) 

Zöld Óvodaként lehetőség van a kapcsolati hálózat bővítésére. Itt kiemelném a Zöld-Híd 

Alapítvány Öko- Kuckó Oktatótermet. Széles repertoárral és magasan képzett szakemberekkel 

rendelkeznek. Foglalkoznak környezeti neveléssel óvodás és iskolás korosztály számára, Zöld 

Óvoda tanácsadással, Zöld Bébiszitter képzéssel, családi programokkal. Zöld Forrás program 

keretében ingyenes foglalkozások igénybevételére is van lehetőség a szabad férőhelyek        

függvényében, intézményenként egy alkalommal. 

Forrás: pixabay 
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A Zöld Óvoda hálózat segítségével bepillantást nyerhetünk más 

óvodák életébe. Ez jó lehetőséget nyújt arra, hogy megismerjünk új, 

ehhez a témához kapcsolódó jó gyakorlatokat. Ezeket adaptálhatjuk, 

saját óvodánk arculatához alakíthatjuk, vagy kiinduló ötletként       

felhasználhatjuk.  

 

Ha van olyan Zöld Óvoda, amelyik szívesen megosztaná jó gyakorlatát, az keresse meg a Pécsi 

Pedagógiai Oktatási Központot. Szeretettel várják az óvodák jelentkezését. 

 

Jó zöldülést mindenkinek!!!! 

            

 

 

 

 

 
Somogyiné Hang Tünde 

tagóvoda-vezető 

Kertvárosi Óvoda 

 Bimbó Utcai Tagóvodája 
 

szaktanácsadó 
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Jegyzet a „Változó világ, alkalmazkodó ökoiskola” című                                
online rendezvénysorozatról  

 

2022. november 29. és december 2. között zajlott le az online térben a „Változó világ,            

alkalmazkodó ökoiskola” – Ökoiskolák találkozója az Oktatási Hivatal szervezésében.          

A háromnapos rendezvény célja a környezeti neveléssel kapcsolatos tudás bővítése és az       

ökoiskolák közötti szakmai kapcsolatok erősítése, egymás tevékenységének megismerése volt. 

A találkozót az elméleti, plenáris előadások, és az ország különböző pontjairól felkért ökoiskolák 

bemutatkozásai képezték. 

Az előadások diáinak többsége az alábbi linkről visszanézhető: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/

fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_eloadasok_2022 
 

A felidézhető tartalmak közül különösen a három nap központi előadásaira hívnánk fel a            

figyelmüket, melyek diasoraiból, ismeretanyagaiból Önök is profitálhatnak önképzés vagy az 

órákra való készülés céljából.  

Kőrösi Levente, az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályának vezetője, a 

Biodiverzitás a fenntarthatóságért? című előadásában beszélt az élőhelyek, a fajok és a           

genetikai sokszínűség fontosságáról, szerepéről és prioritásáról a természetben és az ember 

mindennapi életében. Hasznos tippeket is adott, hogy helyi (egyéni, közösségi) szinten mit is    

tehetünk ennek megvédéséért (madarak, rovarok támogatása, virágosítás stb.). Előadásában 

különféle honlapokat is bemutatott, melyeket megismerésre és használatra ajánlott a            

résztvevőknek. 

Czippán Katalin oktatási szakértő, a Zöld Föld program szakmai vezetője, a Fenntarthatóságra 

nevelés – nemzetközi kitekintés címmel beszélt külföldi törekvésekről, programokról, hazai       

elképzelésekről, melyhez a harmadik nap előadója, Ütőné dr. Visi Judit (szakmai vezető) azzal 

kapcsolódott, hogy az Oktatási Hivatal megvalósult és megvalósulásra váró fenntarthatósági    

fejlesztéseit és eredményeit foglalta össze a kerettantervek és a fenntarthatóság tantárgy     

szemszögéből. A célokat és szempontokat a Zöld Föld tankönyvcsaládok bemutatásával és     

ismertetésével zárta.  

A 15-15 perces országjárás során láthattuk, hogy különböző anyagi helyzetű és funkciójú         

intézmények mennyire más módon, de mindig színesen és lelkesen valósítják meg az elképzelé-

seiket, irányítják a szemléletformálást. Jellemzően az intézményvezetők és az ökoprogramok  

felelőseinek személyes prezentációi sok fényképet, kisfilmet is tartalmaztak. A Baranya           

vármegyei Véménd bemutatkozása mellett talán még a legextrémebb példát lehetne kiemelni, 

amely semmiképpen nem hagyományos működésről számolt be. Az iskolai állatsimogató         

ismeretszerző és terápiás hatásairól szólt a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános     

Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézményének képes élménybeszámolója. A 2011 óta  

működtetett ökoiskola pár éve hatalmas vállalkozásba fogott. Eredményeiket az alábbi             

címszavakban foglalták össze: javuló beiratkozási arány, megoldott létszámprobléma, 11 év után 

a felső tagozat újraindulása, 80 főről 200 főre nőtt 2 éven belül a tanulók száma, széleskörű     

ismertség, rendszeres médiamegjelenések, infrastrukturális fejlesztés, sikeres pályázati           

lehetőségek. És hogy mivel érték ezt el? Tekintsék meg diasorukat, vegyék fel velük a              

kapcsolatot, kövessék példájukat! 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_eloadasok_2022
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_eloadasok_2022
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Mi kérdezünk – Önök válaszolnak: 

a Véméndi Általános Iskola ökoiskolai működéséről 
 

• Intézményük miért csatlakozott a zöld törekvésekhez? Miért tekintik a                     

fenntarthatóság témáját kiemelten fontosnak? 

Polgárőrként számomra mindig is fontos volt a környezetvédelem, 2017-ben intézményvezető-

ként lehetőségem nyílt arra, hogy az iskola minden dolgozóját és tanulóját bevonjam a             

környezettudatos tevékenységekbe.  

A Véméndi Általános Iskola Pedagógiai Programjának első oldalán célként fogalmaztuk meg, 

hogy „A fenntartható fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés nemcsak a projektekben, 

hanem az iskola mindennapjaiban is megjelenik.” Mottónk David Brower, amerikai környezetvédő 

mondása lett: "A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön." Hiszünk 

benne, hogy az iskolai példamutatás által a környezetvédelem beköltözik a családok otthonába 

is. Ezek a törekvéseink egyeznek a helyi önkormányzat céljaival. 

• Mennyire nyitott, rugalmas az intézmény: a pedagógusok, az ide járó növendékek? 

Hogyan tanulnak együtt új módszereket, hogyan képesek kijelölni új irányokat és 

azokon maradni? 

A Véméndi Általános Iskola csodálatos természeti környezetben fekszik. Ehhez kapcsolódóan 

határoztuk meg az ökoiskola céljait. Több iskolai program már tükrözte elköteleződésünket a   

környezetvédelem iránt: helytörténeti projektek, egészségnap, üzemlátogatások, túrák,            

kézművesnap újrahasznosítással, erdei iskola. A helytörténeti projektnapok kiemelt programja a 

faluban és környezetében megtett túra, ahol felhívjuk a gyerekek figyelmét környezetünk          

tisztaságának fenntartására és a természet védelmére. A rendezvény után a gyerekek              

visszajelzéséből az derül ki, hogy fontos számukra a falvak tisztasága, látják a változást.             

A tantestület minden program után megbeszéli a tapasztalatokat, szükség esetén változtat az 

eddigi gyakorlaton. Mivel mi egy kis tantestület vagyunk, mindössze 16 pedagógussal és négy 

technikai dolgozóval, mindannyiunk munkájára és elkötelezettségére szükség van ahhoz, hogy a 

legkisebb szemléletváltást is elérjük diákjainknál.  

Régi programjaink mellé minden évben vállaltunk néhány új feladatot. Először az iskola belső    

tereit és az iskolaudvart tettük barátságosabbá. Tehetséges diákjaink kidekorálták az aulák      

oszlopait, a helyi önkormányzat csúszdás erődöt vásárolt a kicsiknek, a Mohácsi Tankerületi 

Központ négy fitneszeszközt helyezett el az udvaron a felsősöknek.  

• Mit talál legnehezebbnek az akcióik megvalósításánál? 

Hat éve próbáljuk diákjainkat takarékoskodásra szoktatni, sajnos csak kevés sikerrel. Az összes 

mosdóban kézszárítót helyeztünk el, hogy ne pazarolják a gyerekek a papír kéztörlőt. A technikai 

dolgozók folyamatosan ellenőrzik, hogy a mosdókban ne legyen feleslegesen folyó csap és égő 

lámpa. Jó volna, ha már nem kellene a gyerekek után elzárni a csapokat, lekapcsolni a lámpákat, 

ha ezt maguktól is megtennék. 

Szelektív hulladéktárolókat helyeztünk el minden emeleten. Sajnos még mindig kerül ezekbe a 

tárolókba oda nem illő szemét. 

A legfontosabb és legnehezebb feladat, hogy a gyerekek a tanórákon elméletben megszerzett 

ismereteiket a mindennapi életben alkalmazzák és erre a családjukat is megtanítsák. 
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• Intézményük mire a legbüszkébb? 

15 éve rendszeresen járunk a felső tagozatos diákokkal 4 napos erdei iskolába. Célunk, hogy   

tanulóink megismerjék a Mecsek különböző részeit. A négy nap a környezettudatosság jegyében 

telik. A tábori élet alatt törekszünk a környezettudatos szemlélet kialakítására, érvényesítésére. 

Tisztasági versenyt rendezünk a szobák között. A győztest a tábor végén apró ajándékkal        

jutalmazzuk. 

Az erdei iskolák állandó programja a túranap. Az orfűi táborból a Jakab-hegyre mászunk fel, ahol 

megtekintjük a Pálos kolostor romjait. Óbányáról a patak mentén Kisújbányára és a Cigány-hegyi 

kilátóhoz kirándulunk. A Dombay-tó melletti táborból pedig a Zengőre túrázunk. Ezekkel a          

kirándulásokkal, túrákkal célunk, hogy megismerjük a környék legszebb tájait, és tudatosítsuk a 

gyerekekben a természettel való együttélés fontosságát, szabályait. A kirándulás alatt            

megismerkednek az állatvilággal és a növényvilággal. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy       

mennyire fontos a környezetvédelem. 

2016 óta kertészet szakkör működik iskolánkban. A gyerekek a Cigány Nemzetiségi Önkormány-

zat kertterületén tevékenykedhetnek, és megismerkedhetnek a kerti munkákkal. A szakkör       

legfontosabb célja, hogy a diákok közelebb kerüljenek a falusi önellátó életmódhoz, elősegítve 

ezzel is a fenntarthatóságra nevelést. 

• Ki tudna-e emelni olyan említésre méltó jó gyakorlatot, amely Önöknél bevált és    

ajánlaná másoknak is átvételre? 

Állandó programunk az erdei iskolában a polgárőrnap. Iskolánknak nagyon jó partnerkapcsolata 

van a Szebényi Polgárőr Egyesülettel. Az egyesület vezetője több szervezettel összefogva     

akadályversenyt szervez a táborban. A gyerekek vegyes csoportokban vesznek részt az           

állomásokon. Nagyon sokszínű ez a nap. Kipróbálhatják az erejüket, a tudásukat, de a kreativitá-

sukra is nagy szükség van.  

A Duna-Dráva Nemzeti Park képviselője az állomásán a megfelelő ökológiai szemlélet             

kialakítását erősíti a gyerekekben a környék növény-és állatvilágának megismertetésével és a 

hozzájuk kapcsolódó játékos feladatokkal. 

A Baranya Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság minden évben különlegességgel érkezik,     

kipróbálhatták magukat a gyerekek akadálypályán és air soft lövészetben. 

A Baranya Megyei Rendőrfőkapitányság Bűnmegelőzési osztálya egyik alkalommal egy fiktív 

bűntett helyszínét rendezte be, ahol a gyerekek nyomozhattak.  

A Magyar Vöröskereszt minden évben elsősegélynyújtási gyakorlatokat végez a diákokkal. 

A Pécsi Kutató-Mentő és Tűzoltó Egyesület hegyi mentést szimulált a táborozókkal. 

2022-ben film készült az óbányai erdei iskoláról, jó szívvel ajánljuk mindenki figyelmébe:  

https://www.youtube.com/watch?v=-h7MAaGf8Hg 

 

Galambos Jakabné  

intézményvezető 

Véméndi Általános Iskola 

https://www.youtube.com/watch?v=-h7MAaGf8Hg
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 Bemutatkoznak új szaktanácsadóink 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának pedagógiai-szakmai szolgáltatási 

feladatait 2023. januárjától 12 új szaktanácsadó segíti tantárgygondozói, valamint tematikus 

szaktanácsadás keretében. A szaktanácsadói kör intézményfejlesztés, konfliktuskezelés, tanítói, 

SNI, BTMN, biológia, digitális kultúra, idegen nyelv (angol), matematika és művészetek          

(ének-zene) szakterületen bővült. 

Bemutatkozásukat kiadványunk e számában és a következőben közöljük, abban a reményben, 

hogy az intézmények hívják őket is, régebbi szaktanácsadóink mellett. A teljes szaktanácsadói 

kört bemutató írások a következő hivatkozás alatt találhatóak: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szaktanacsadoi_munkakozossegek/ 

 

Harmat Mária – intézményfejlesztési szaktanácsadó 

Végzettségeim: tanító (matematika műveltségterületen), matematikatanár (főiskola), okleveles 

matematikatanár (egyetem), közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető 

mentortanár. Az Oktatási Hivatal szakértői, szaktanácsadói névjegyzékén megtalálható           

szerepköreim:  

Szakértő: Tanügyigazgatás területen; Esélyegyenlőség területen: nemzetiségi, valamint           

hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók integrált oktatása, együtt nevelése szakirányokkal. 

Szaktanácsadó: Intézményfejlesztési szakterületen – általános iskola alsó tagozat, 5–6. és 7–8. 

évfolyam, 9–12. évfolyam gimnáziumban, 12–13. évfolyam szakközépiskolában. 

2004 óta tanítok Alsószentmártonban A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános            

Iskolában marginális helyzetben lévő fiatalokat és felnőtteket. Mindennapi munkám legfontosabb 

elemeinek a tanítványaim iskolai eredményességének biztosítását, valamint a méltányos és 

esélyteremtő iskola működtetését tartom, melyekre ebben a különleges környezetben sok         

tényező is hatással bír. Elkötelezetten dolgozom azért, hogy a minőségi oktatáshoz való          

hozzáférés a szocioökonómiai helyzetükből fakadóan sérülékeny tanulói csoportok számára is 

elérhető legyen.  

Hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok oktatásával, nevelésével, valamint intézmény-

vezetői munkámmal kapcsolatos tapasztalataim, ismereteim szívesen osztom meg az érdeklő-

dőkkel. 

 

Golob András klinikai szakpszichológus vagyok, szaktanácsadó a konfliktuskezelés          

területén. Állásban a Pedagógiai Szakszolgálatnál vagyok, jelenleg a Megyei Szakértői Bizott-

ság tagjaként dolgozom. 

A terápiák világából érkezve abban szeretnék segíteni, hogy a gyermekek, fiatalok a családjaik 

és közösségeik elismert, szeretett és hatékony tagjainak érezhessék magukat. Ehhez az őket 

nevelő felnőttek támogatásán keresztül is szeretnék hozzájárulni, akár közösségi vagy             

intézményes szinten. Egészségügyben, szociális szférában és a köznevelésben szerzett           

tapasztalatok alapján integratív szemléletben gondolkodom. Célom annak elősegítése, hogy    

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/szaktanacsadoi_munkakozossegek/
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kialakuljon a társszakmák között egy hatékony együttműködés a gyermekek testi-lelki-szellemi 

egységben való fejlődésének támogatására. 

Az intézményes oktatással-neveléssel együtt járó konfliktushelyzetek kezelésében a mediátori 

képzettségem és a prevenciós, illetve resztoratív szemlélet jelenti az alapokat. Egyre több és 

egyre ismeretlenebb nehézséggel, ütközéssel találkozunk nap mint nap a pedagógiai                

gyakorlatban. Ez nagymértékű alkalmazkodásra, megújulásra készteti az oktatás rendszerét, és 

akarva-akaratlanul részesei vagyunk ennek a paradigmaváltási folyamatnak. Bízom abban, hogy 

egyre tudatosabban, erőforrásainkat és tapasztalatainkat egymással megosztva, közös           

gondolkodással konstruktív alakítói lehetünk a jövő konfliktuskezelési kultúrájának. 

Egyéni vagy csoportos konzultációk, előadások, képzések formájában igyekszem részt vállalni 

ebben a munkában. 

 

Szabó Erika – konfliktuskezelő-szaktanácsadó  

Klinikai gyermek-szakpszichológus vagyok a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pécsi 

Tagintézményében. Pszichológusi munkám több mint 20 éve, a jelenlegi munkahelyem jogelőd 

intézményében, a Nevelési Tanácsadóban indult. 2013 óta tagintézmény-vezetői feladatot is     

ellátok.  

Ebben a közegben szereztem tapasztalatot és ismeretet arról, hogy mit jelent a tudatos jelenlét, 

az értő figyelem, a tudatos-reflektív munka és munkaszervezés. Számtalanszor megéltem azt a 

folyamatot, melyben érzékelhető, hogy az elemző, reflektáló beállítódás hogyan hoz felszínre   

nehézségeket, problémákat, és ezek átkeretezése hogyan vezet a hatékonyabb szakmai munka 

és munkaszervezés felé. 

Szakszolgálati munkám révén némileg beleláthattam az óvodák, iskolák mindennapjaiban        

megjelenő társas problémahelyzetekbe is. A mindennapi nevelő-oktató munka során különböző 

szerepekben (pedagógus, kolléga, vezető, szülő) gyakran találkozunk problémahelyzetekkel. 

Ezeket igyekszünk legjobb tudásunk szerint megoldani. De vajon sikerül-e mindig jól kezelni a 

helyzetet, megtaláljuk-e a lehető legjobb megoldást? Tudatosan átgondoljuk-e az adott            

konfliktussal kapcsolatos érzéseinket? Tudjuk-e, hogy az intézményünkben kitől várhatunk        

támogatást, segítséget? Ismerjük-e a saját felelősségünket és határainkat az adott                 

problémahelyzet kialakulásában és megoldásában? Számtalan kérdés fogalmazódhat meg    

bennünk. 

A fenti tapasztalatokra is építve várom azokat, akik érdeklődnek a köznevelési intézményekben 

megjelenő társas problémák tudatosabb átlátása, a mögöttes tényezők megismerése, a          

személyiség működésmódjainak, mozgatórugóinak megértése iránt. Ezeken keresztül talán a 

megoldás, a megfelelő problémakezelés is könnyebben megvalósíthatóvá válik.  Az igényekhez 

igazodóan előadások, műhelyek keretében dolgozhatunk együtt. 

 

Ignáczné Ribarics Edit vagyok, tanító, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagó-

gus, nyelv- és beszédfejlesztő tanár. Pályámat az Ormánságban, Sellyén kezdtem, majd a        

Pécsi Református Kollégiumban tanítottam 22 évig. Jelenleg a Baranya Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Pécsi Tagintézményében dolgozom. Munkámat mindig a sokszínűség jellemezte, 

mert fontosnak tartom, hogy a gyermekek egyéni fejlődését figyelembe véve válasszam meg 



53 

 

SZAKTANÁCSADÓINK 

módszereimet, eszközeimet. Tanítóként a fejlesztés és a tehetséggondozás egyaránt kiemelt  

feladat volt számomra. Hat évfolyamon vezettem nyelvtanszakkört, és vettünk részt anyanyelvi 

versenyeken. Elsőtől nyolcadik osztályig vettem részt SNI-s és BTMN-es tanulók fejlesztésében. 

Mindezek mellett mindvégig osztálytanító és osztályfőnök voltam. Jelenlegi munkakörömben is 

célom, hogy a gyermekek iskolai eredményességét segítsem. 

Szaktanácsadóként fontosnak tartom, hogy sokéves szakmai tapasztalatom felhasználásával    

segítsem a kollégákat a tehetséggondozás, óvoda-iskola átmenet, differenciálás, nyelv- és       

beszédfejlesztés területén.  

 

Kovácsevics Edina mesterpedagógus szaktanácsadó vagyok, magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár. 2003 óta a Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolában tanítok. Diplomámat       

2003-ban szereztem tanító–kommunikáció szakon Kaposváron. 2013-ban Pécsett                    

magyartanár–pedagógiatanár MA-képzést végeztem el. Közoktatás-vezetői, mérés-értékelési és 

mentortanári szakvizsgával rendelkezem. 2010 óta az iskola törzskari vezetésében veszek részt 

munkaközösség-vezetőként. 2010 óta a PTE hallgatóinak csoportos és egyéni gyakorlatát     se-

gítem. 

Szaktanácsadói területeim:  

1. Magyar nyelv és irodalom tantárgygondozói szaktanácsadóként sokéves tapasztalatot         

szereztem versenyfelkészítésben. Az adaptív tanulásszervezést és a kritikai gondolkodás elemeit 

szívesen alkalmazom a mindennapi munkám során. A hátrányos helyzetű tanulók                  

esélyteremtése érdekében a digitális kompetenciám folyamatosan fejlődik. Szívesen alkalmazom 

mindennapi munkámban is. 

2. Mérés-értékelés szakterület keretében segíteni tudok a többszintű diagnosztizáló feladatlap-

rendszerek összeállításában az integrált és a többségi tanulók számára. Bemeneti, kimeneti     

mérésekben, országos mérésekkel kapcsolatos intézkedési tervek összeállításában is tudok    

segíteni. Az intézmények saját taneszközeinek elkészítésében (tk., mf.) tapasztalatot szereztem, 

mivel a KELLO felületén iskolánk kettő kiadványának háromszintű differenciált feladatlaprendsze-

rét készítettem el.  

3. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, tanulók integrált nevelése-oktatása határozta meg       

pedagógiai munkámat. 

 

Ömböliné Kapitány Rita vagyok. Végzettségeim: tanító, szakvizsgázott nyelv-és              

beszédfejlesztő pedagógus, gyógypedagógus (hallássérültek és tanulásban akadályozottak 

szakirány), gyógypedagógia mestertanár, SNI- szaktanácsadó.  

27 éve dolgozom pedagógusként. Munkahelyem a Baranya Megyei Pedagógiai                      

Szakszolgálat Járási Szakértői Bizottsága, ahol a tanulási problémák diagnosztizálásában         

veszek részt.   

Közvetlen szakmai segítséget, támogatást tudok nyújtani – középiskolai, általános iskolai, óvodai 

és bölcsődei szakmai közösségeknek, vagy személyre szabottan – bármely SNI-kategóriával 

kapcsolatban a következő területeken: 

• Ismeretek és gyakorlati módszerek átadása a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók           

sajátosságairól és szükségleteiről.  
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• Felnőttképzésben és képzésfejlesztésben való részvétel oktatóként, tanácsadóként.          

Fő területem az inklúzióval kapcsolatos szemléletformálás és az SNI fogalmi, törvényi,           

diagnosztikai és ellátási rendszerének megismertetése a koragyermekkori intervenciótól.              

• Dokumentumok megalkotásában való együttműködés: pedagógiai program, helyi tanterv, 

szakértői vélemény iránti kérelem, a szakértői vélemény kifejtése. 

• A pedagógusminősítés és a gyakornoki előmenetel folyamatának segítése.     

 

Lovas Zoltán matematika szakos mesterpedagógus vagyok. 21 éve vagyok a pályán, 18 éve 

a PTE GYÁIG Deák Ferenc Általános Iskolájában tanítok, ahol matematikatanárként,               

osztályfőnökként és munkaközösség-vezetőként is segítem diákjaimat és kollégáimat.  

Pályámon kezdetektől nagy hangsúlyt kapott a tehetséggondozás. Több mint 10 éve dolgozom 

oktatóként a MATEGO Alapítvány Töprengő Klubjában, 5 éve pedig az Oktatási Hivatal Baranya 

megyei Matematikai Tudásközpontjában végzek koordináló és tehetséggondozó feladatokat.  

Fontosnak tartom, hogy a gyerekekhez közeli, életszerű, gyakorlatias matematikát oktassak, 

hogy minél több sikerélményhez juthassanak a felfedeztetésen és gondolkodtatáson keresztül a 

diákok. Nyitott vagyok minden új módszerre, amellyel közelebb lehet vinni a gyerekekhez ezt a 

sokszor mumusnak tekintett tantárgyat.  

Szaktanácsadói munkámban közeli és távlati célként szeretném erősíteni az általános iskolai  

matematika szaktanárok közötti hálózatosodást, tudásmegosztást, közösségépítést, módszertani 

gazdagodást. Meggyőződésem, hogy egymástól tudunk a legjobban tanulni és motiválódni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

eTwinning  

A Dél-Dunántúl régió eTwinning nagykövete  

 

Hegedüs Beáta vagyok, a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium           

igazgatóhelyettese, emellett szaktanácsadóként is dolgozom. A nemzetközi 

projektek hosszú évek óta jelentős szerepet töltenek be intézményünk     

stratégiai célkitűzéseiben. Meggyőződésem, hogy a projektmunka          

nemzetközi környezetben az intézményfejlesztés kiváló eszköze, hiszen 

számos lehetőséget nyújt a szakmai tudásunk fejlesztésére, egyúttal        

érdekes és motiváló tevékenységeket kínál a tanulók és tanárok számára, 

lakóhelytől, távolságoktól függetlenül. 

 

Iskolánk az utóbbi években számos Erasmus+ projektet és ezekhez kapcsolódva eTwinning    

projekteket valósított meg, melyek elsősorban a hálózatosodást és a tudásmegosztást            

szolgálták, ugyanakkor rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagították a résztvevőket,         

hozzájárulva számos kompetenciaterület fejlődéséhez. Mivel a projektek tervezése,                

megvalósítása valódi együttműködést és közös tevékenységeket foglalt magában,                 

nagymértékben segítette a közösségépítést és az idegen nyelv aktív használatát is. 

Számomra a tudásmegosztás mindennapjaim része: intézményemben és szaktanácsadóként is 

segítem az érdeklődő pedagógusokat, intézményvezetőket munkájuk tervezésében,                 

változatosabbá tételében, szakmai fejlődésében. Szívesen mutatom be az eTwinning programot, 

annak lehetőségeit pedagógusoknak, munkaközösségeknek, tantestületeknek, tapasztalataim-

mal igyekszem hozzájárulni a sikeres projektindításhoz és megvalósításhoz, hozzájárulni az      

intézmény nemzetköziesítési stratégiájának kialakításához. 

 

Forrás: https://www.etwinning.hu/ 
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Feliratkozás 

 

Én is! –  jelentkezési felület pedagógusoknak 

Az Oktatási Hivatal Pécsi Pedagógiai Oktatási Központjának egyik kiemelt célja az illetékességi 
területén dolgozó pedagógusok munkájának támogatása. Ennek egyik fontos eleme a               
pedagógiai-szakmai szolgáltatások folyamatos fejlesztése, bővítése, ajánlása. Célunk, hogy    
minél több pedagógust érjünk el szakmai szolgáltatásainkkal, és amennyire lehetséges,         
személyre szabott, igényeikhez illeszkedő szolgáltatásokat tudjunk számukra nyújtani. Kérjük, 
iratkozzon fel az alábbi jelentkezési felületen, hogy az aktuális programokról, képzésekről,        
versenyekről, szakmai-szolgáltatási csomagokról tájékoztatást küldhessünk az Ön számára. 

 

 

 

Hasznos linkek 

 

Oktatási Hivatal –  az Oktatási Hivatal központi, információs oldala 

Nemzeti Köznevelési Portál – okostankönyvek, okostartalmak  

Intézményfejlesztés – ILMT PR alapú intézményfejlesztést támogató szakmai tartalmak  

Sulinet Hírmagazin – közoktatási és szakképzési tananyagtartalmak gyűjteménye 

TehetségKapu – tehetségazonosítás, tehetséggondozás támogatása  

Jeles Napok – jeles napokhoz kapcsolódó segédanyagok, tématervek 

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program – informális és nem formális tanulási alkalmakhoz      

 kapcsolódó tartalmak 

Pedagógiai Folyóiratok – értékteremtő és tudományos szakmai folyóiratok 

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala – az oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesíté-

sének támogatása 

 

Pályaorientáció, továbbtanulás 

POM – Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz 

felvi.hu - a felsőoktatási felvételi hivatalos oldala 

Diplomán túl – pályaorientáció és pályakövetés  

Pályaválasztás Baranya – a pályaválasztás támogatása Baranya megyében 

Innovatív Képzéstámogató Központ  – szakmai, tájékoztatási és információs központ 

Pályaorientációs portál – módszertani központ 

 

Témahetek 

Digitális Témahét  

Fenntarthatósági Témahét 

Pénzügyi és Vállalkozói Témahét 

 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetF2fEBW390ancINU_WXYCwBScHDSKT6tqZWt9rmuC38OHfA/viewform
https://www.oktatas.hu/
https://www.nkp.hu/
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu/s/ilmt
https://hirmagazin.sulinet.hu/hu
https://www.tehetsegkapu.hu/
https://jelesnapok.oktatas.hu/
https://www.csodaszarvasprogram.hu/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/
https://www.oktbiztos.hu/
https://pom.oktatas.hu/
https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/
https://www.diplomantul.hu/
https://palyavalasztasbaranya.hu/
https://ikk.hu/
https://palyaorientacio.nive.hu/
https://digitalistemahet.hu/
https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
https://www.penz7.hu/
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ELÉRHETŐSÉGEINK 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs  
 

Központi telefonszámunk: +36-1/374-2243 
 

Tematikus e-mail-címek: 
 

Szaktanácsadás:  

szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés:  

pokpecs@oh.gov.hu 
 

Versenyek:  

versenyek.pokpecs@oh.gov.hu 
 

Pedagógus-továbbképzés:  

kepzes.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Általános levelezés:  

info.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Bázisintézmények: 

bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu 

 

Címünk: Oktatási Hivatal  

    Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ 

7622 Pécs, Dohány utca 5.  

(bejárat a Vasvári Pál utcai és a Jogász utcai kapu felől) 

 

 Levelezési címünk: 7603 Pécs 3., Pf. 2. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs
mailto:szaktanacsadas.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:pokpecs@oh.gov.hu
mailto:versenyek.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:kepzes.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:info.pokpecs@oh.gov.hu
mailto:bazisintezmeny.pokpecs@oh.gov.hu

