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Tehetséggondozás a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában 
 

1. Az oktató-nevelő munkában, a tehetséggondozás terén végzett szakmai tevékenység 
 

„Bölccsé teszlek és megtanítalak melyik úton kell járnod” 
(Zsolt.32,8.) 

1.1. A tehetséggondozás kialakítása 
 
A nyolcvanas évek második felében lehetővé vált az iskolák számára, hogy a tehetséggondozás új útjait 
keressék. Így az általános iskolák között Magyarországon elsőként született egy korszerű, „komplex 
tehetségfejlesztő program” Törökszentmiklóson, a Bethlen úti Általános Iskolában, s indult el a 
megvalósítása 1987 szeptemberében. A tantestület kidolgozott egy tervezetet, amely - kísérletképpen - 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke közreműködésével került 
bevezetésre. 
 
Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek, tehetségének feltárása és intenzív fejlesztése volt. 
Ebben fontos szempontként szerepelt az általános intellektuális képességek és a speciális képességek 
párhuzamos fejlesztése. Ugyanakkor kiemelt része volt a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl. 
motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.). A programba való 
beválogatásnál - a legkorszerűbb pszichológiai elveknek megfelelően komplex szempontsor és 
módszerek kerültek alkalmazásra: bizonyos általános intellektuális képességek (lényeglátás, emlékezet, 
figyelem, kreativitás) mérése; az alap-szaktárgyakban nyújtott teljesítmények (anyanyelv, matematika) 
figyelembe vétele; a tanulók korábbi iskoláiból küldött jellemzés figyelembe vétele. E három tényező 
együttese alapján történt a programba a gyermekek beválogatása. Sokan közülük a környező hátrányos 
helyzetű kis településekről érkeztek, ugyanis az iskola kollégiumi ellátást (korábbi „tanyasi” kollégium) is 
tudott nyújtani. 
Két fontos pedagógiai szempont érvényesítése állt a tehetségfejlesztő munka középpontjában: az egyik 
a tanulók megfelelő motiválása, a másik az egyéni differenciálás. A differenciált munkára a tanórán is 
volt lehetőség, azonban igazán ez a délutáni blokkokban bontakozhatott ki. A tanulók délelőtti és 
délutáni foglalkozásai így szerves egységet alkottak. A délelőtti foglalkozások az általános iskolai 
óratervvel összhangban folytak, délután azonban - a tehetséggondozás céljainak megfelelően - 
speciális blokkokban folyt a munka, lehetőséget nyújtva a tehetséggondozásra. Ezek a blokkok a 
következők voltak az 1987-ben megindult kísérletben: anyanyelv, matematika, természettudomány, 
rajz-esztétika, ének-zeneesztétika, orosz nyelv, német nyelv vagy angol nyelv, számítástechnika. Ez az 
iskola pedagógusai által kidolgozott komplex blokkrendszer is eredeti volt akkor a magyar általános 
iskolai tehetséggondozásban. Míg délelőtt együtt dolgoztak a tanulók a tanórákon, addig délután már 
bontott csoportokban folyt a munka. Eredetileg a program az általános iskola 7-8. osztályára készült, 
amely során a 7. osztály elsősorban az alapozást és a speciális tehetségterület feltárását jelentette a 
gyermekeknél, a nyolcadik osztályban pedig már nagyobb szerepet kapott az egyének adottságaival 
összhangban levő speciális fejlesztés. Jelentős előrelépés történt, amikor a programot kiterjesztésre 
került az 5-8. osztályra, és - az eredeti elveket megtartva - gazdagodtak a lehetőségek. Egyrészt az 
alapozó szakaszt kibővült egy évről kettőre (5.-6. osztály), ugyanakkor az intenzív differenciált fejlesztés 
is két évre nőtt (7.-8. o.). A legnagyobb értéke a „törökszentmiklósi modellként” emlegetett 
tehetségfejlesztő programnak, hogy Magyarországon elsőként került kidolgozásra és megvalósításra az 
iskolai tehetséggondozás.  
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1.2 Az intézmény tehetséggondozási programjainak továbbfejlesztése 
 
A fenntartó Törökszentmiklósi Református Egyházközség és az intézmény nevelőtestülete a 2006-ban 
megváltozott társadalmi körülmények, a térségben kialakult közoktatási helyzet továbbá a szülői háttér 
figyelembe vételével alakította ki új stratégiai fejlesztési tervét, melynek alapelemei: 

 Cél az iskola és iskolán kívüli tevékenységen keresztül a református szellemiség közvetítése, a 
tanulók személyes élményen alapuló nevelése, személyes nevelői példamutatás, a gyülekezeti 
életben való részvételre nevelés, a keresztyén értékek napi közvetítése, a nemzet, a haza, az 
egyház szerepének erősítése 

 A keresztyén értékrend tudatos kialakítása: az egyén, az iskolai közösség, a szülők, a 
gyülekezet, az egyház együttműködése által 

 XXI.századi igényeknek megfelelő szakmai háttérfeltételek megteremtése, az épületek teljes 
felújítása, a teljes nevelőtestület felkészítése a differenciált módszertani eljárásokra, részvétel 
az Európai Uniós pályázati lehetőségeken  

 A négy pedagógiai szakasz újragondolása, a tehetséggondozás beépítése a 8 éves folyamatba 
 1-4. évfolyamon:, az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz (kéttanítós modell) 
 5-8. évfolyamon az eddigi tehetséggondozási rendszer komplex továbbfejlesztése 
 Komplex iskolai pedagógiai értékelési rendszer kidolgozása 
 A tehetséggondozás középpontba állítása az iskola egészére nézve. 

 
1.3. A tehetséggondozó program céljai 
 
A tehetséggondozás célja: komplex, nyolc évre kiterjesztett tehetséggondozási rendszer 
működtetésével a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűdjének, motivációjának 
rendszerszerű fejlesztése, követése, ezen belül 
 

 elsődlegesen a gyermekek, tanulók képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése, 

 az általános intellektuális képességek és speciális képességek párhuzamos fejlesztése, 

 személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, viselkedéskultúra, moralitás, stb), 

 célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az egyéni képességek, 
érdeklődés kibontakoztatására,  

 megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az önálló 
információszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai tanulmányokra,  

 esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása. 
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A tehetséggondozás folyamatábrája: 
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Az iskola az alsó tagozat pedagógiai céljának tekinti a gyermekek átvezetését az óvoda játékközpontú 
tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Kiemelten kezeli a keresztény magatartásformák, 
szokások megismertetését, megerősítését, az egyéni adottságokra épülő differenciált tanulás-
szervezéssel biztos alapkészségek elsajátíttatását (olvasás, írás, számolás). 
 
A bevezető szakasz (1.-2. évfolyam) az alapkészségek megalapozását, a motivációs eszközök 
biztosítását, a gyermekek biztonságérzetének kialakítását, a játékos elemek mellett a szabályrendszer, 
önellátás kialakítását tűzte ki céljául. 
Az alapozó szakasz (3.-4. évfolyam) célja a biztos alapkészségek elsajátításán túl a tehetségígéretekre 
való odafigyelés, a tehetségterületeken olyan kínálat biztosítása az intézményben, amely segíti a 
programba való bekerülést, a tanítók reális pedagógiai véleményének kialakítását. Módot és 
lehetőséget adnak a tanulónak több sajátos terület saját élmény szerzésére. 
Fontosnak tartja a nevelőtestület az alábbi szempontok érvényesítését: 

 Olyan magasabb szintű általános képességek fejlesztése tanórákon kívül, melyeket a 
gyermek egyéni érdeklődésének, képességének, irányultságának megfelelően, önállóan 
választhat ki a felkínált lehetőségek közül. 

 A 3-4. évfolyamon a tehetségígéretek felkutatása 

 Az iskola felső tagozatán működő komplex tehetséggondozó programhoz kapcsolódóan a 
beválogatás rendszerének tudatos alkalmazása. 

 
Komplex tehetséggondozás az általános iskola felső tagozatán 
 
Cél:  

 az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, komplex tehetséggondozási rendszer 
működtetésével,  

 a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, attitűdjének, motivációjának rendszerszerű 
fejlesztése, követése,  

 az önálló tanulás megtanítása, önálló ismeretszerzési eljárások megismerése, 

 az információ tudatos kezelése, 

 tudatos kommunikáció(magyar-idegen nyelv- elektronikus), 

 az önérvényesítés fejlesztése, egészséges versenyszellem, 

 gyakorlatorientáltság kialakítása, 

 a magyarságtudat fejlesztése, a keresztyén múltunk megismerése, református gyökereink 
erősítése, reményteljes  jövőkép kialakítása. 
 

Az 5.-6. évfolyamon a tehetségazonosítás a program alapcélja. Azonosítani a tanuló erősségeit, 
gyengeségeit, ezek alapján fejlesztési tervek kidolgozása, a tanuló egyéni fejlesztése, 
A 7.-8. évfolyamon a tehetséggondozás célja a klasszikus tehetségfejlesztési elemek alkalmazásával a 
tanuló erős területeinek továbbfejlesztése, gyenge területeinek szükséges erősítése, személyiségének 
fejlesztése. 
 
Célcsoport: az általános iskolai korosztály 9-14 éves tanulói a tehetségkeresés, tehetségazonosítás és 
tehetségfejlesztés területeken. 
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1.4.A tehetségsegítő programba történő beválogatás  
 
A programba írásban jelentkezhetnek a (szülők) negyedikes tanulók minden tanév április végén. A 
programba bekerülésről a szülők írásos értesítést kapnak május hónapban.  
A tehetséggondozó programba történő beválogatás a negyedik évfolyamon az alábbi szempontok 

szerint történik: 

 az osztálytanítók megfigyelésekre alapozott véleménye, 

 pszichológiai tényezők vizsgálata (pszichológus) 

 a tanulói portfóliók, 

 a tanulók tanulmányi eredménye, 

 a kimeneti vizsga eredményei, 

 az „Ügyes kezek, okos fejek” körben nyújtott teljesítménye. 

 

Az iskola nagyfelmenő rendszerében az osztálytanítók elsőtől egyéni nyomonkövetési rendszert 

építenek ki. Tanítói megfigyeléseket alkalmazva dossziéban gyűjtik a tanulókkal kapcsolatos 

információkat. A tanulók legfontosabb munkái, mérési eredményei is fontos támpontot szolgáltatnak a 

beválogatáshoz. Ehhez kapcsolódik a tanulók vizsga és tanulmányi eredménye, az „Ügyes kezek, okos 

fejek” körben nyújtott teljesítménye, valamint a pszichológiai tényezők vizsgálata. 

Ennek megfelelően a negyedik évfolyam végére a jó döntéshez minden tanulóról elegendő információ 

áll rendelkezésre.  

 

A tanítók általános megfigyelési szempontjai 

 Milyen a tanuló szóbeli kifejező készsége, fejlettsége? 

 Milyen mértékben tud érvelni és kulturáltan vitázni, gondolatait, elképzeléseit indokolni? 

 Mennyire képes a megosztott figyelemre, milyen az emlékező képessége? 

 Milyen fejlett gondolkodási és rendszerező képességekkel rendelkezik? 

 Milyen mértékű az összefüggések felismerése, az összefüggéslátás mélysége? 

 Mennyire fejlett a lényegkiemelő képessége? 

 Milyen mértékben alkalmazza a mindennapokban a megszerzett tudást? 

 Mennyire kreatív? 

 Milyen a problémamegoldó gondolkodás és alkotás fejlettsége? 

 Mennyire motivált, szorgalmas és kitartó? 

 Mennyire kíváncsi, milyen mértékű a tapasztalatszerzési igénye? 

 Képes-e a dolgok logikus okának és érvényességének megkeresésére? 

 Mennyire tud együttműködni a társakkal, mennyire aktív a csoportos tevékenységekben, milyen 

a segítőkészsége, munkában való feladatvállalása? 

 Képes-e az önálló, pontos munkára? 

 Milyen mértékben igényli különböző eszközök használatát (könyvtár, média, digitális technika 

stb.), hogyan dolgozza fel az új információkat? 

 Milyen mértékben tartja be, követi a szabályokat?  

 Képes-e a stresszhelyzetek és a kudarc kezelésére? 

 Milyen fokú az önfejlesztés és az önellenőrzés igénye, milyen fejlődést mutat ezekben? 

 Mennyire ismeri önmagát, objektíven értékeli-e teljesítményét? 
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Tanulói portfóliók 

 

Iskolában 1. osztálytól kezdődően az alsós tanítók rendszeresen gyűjtik, személyre szóló mappába 
rendezik a gyermekmunkákat, füzeteket, felméréseket, a szülőkkel folytatott értékelő beszélgetések 
tapasztalatait, a gyerekek által készített produktumokat stb., melyekből a tanulók fejlődése 
egyértelműen nyomon követhető.   A 4. évfolyam végére áll össze az a portfólió, amelyet a szülők 
kézhez kapnak, és amely segítségével a felső tagozatos osztályfőnökök tájékozódhatnak leendő 
tanítványaikról.  
 
Az egyéni dosszié tartalma a következő: 

 matematika, írás, olvasás, szövegértés füzetek 1-4. osztály, 

 felmérések és eredményeik, 

 versenyeredmények, oklevelek, 

 rajzok, technikai alkotások, 

 értékelő beszélgetések tapasztalatai, 

 a gyermekkel kapcsolatos esetleges vizsgálatok (TKVSZRB, nevelési tanácsadó), eredménye, 

határozatok, 

 tanítói megfigyelő lapok, 

 egyéni fejlesztési tervek.                                    

 

Tanulmányi eredmény 

 

A negyedik évfolyamon a tehetséggondozó programba való beválogatáshoz a tanítói megfigyelések 

mellett, a tanulók előrehaladásának, tanulmányi munkájának nyomon követése is sok információval 

szolgál. Az első három tanév alapkészségeket megalapozó időszaka után, a negyedik tanévben a 

célirányos megfigyelések, a tanulmányi teljesítmények alapján szűrik ki a tehetségígéreteket. A 

negyedik évfolyamon tanuló diákok ötödikben a tehetséggondozó programba kerülve másik osztályban 

folytatják tanulmányaikat. 

A negyedik tanév során végzett mérések eredményei, a második félévében szerzett osztályzatok, 

valamint az év végi vizsga eredményei együttesen számítódnak be. Nem határoz meg az iskola konkrét 

elvárt eredményt, a tapasztalat szerint a programba bekerülők átlagos tanulmányi átlaga 4,5 körül 

mozog. 

 

 „Ügyes kezek, okos fejek” 

A tehetséggondozó program megújításaként a negyedik évfolyamon célirányosan kerül sor a 

tehetségígéretek felkutatatására. Többféle tanórán kívüli foglalkozást ajánlanak fel, amelyben 

kipróbálhatja magát a tanuló. Ezek a délutáni foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek 

megtartásra, mindig ugyanazon a napon. A negyedik évfolyamon tanuló két osztályból vegyesen 

vesznek részt a tanulók ezeken az alkalmakon. Általában két foglalkozás zajlik egyszerre, amelyek 

ciklikusan ismétlődnek. A tanulók választás alapján iratkoznak be az egyes foglalkozásokra. Ez a 

program az „Ügyes kezek, okos fejek” címet viseli, és az alábbi foglalkozásokat tartalmazza. 

 Játékos matematika,  

 Nagy felfedezések,  

 A világ csodái,  
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 Könnyedén angolul,  

 Különleges állatok, növények,  

 Olvasókör, 

 Kézműves műhely, 

 Színjátszókör.  

A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a felső tagozaton tanító kollegák is részt 

vesznek, ezáltal megismerik a tanulókat, egy előzetes kapcsolat alakul ki közöttük. A foglalkozások alatt 

információkat szereznek a tanulók érdeklődéséről, az egyes témák iránti motiváltságáról, 

szocializációjáról. A két negyedikes osztályból kialakított közös csoportok jó alkalmat teremtenek a 

leendő osztálytársak közelebbi megismerésére, a feladatok megoldásában való együttműködések által 

közös élmények szerzésére.  

 

Tanév végi vizsgák: 

 

A negyedik évfolyam kimeneti vizsgájának célja, információkat szerezni a tanuló szövegértési 

jártasságáról, logikus gondolkodásáról, a matematikai alapműveletek alkalmazásáról, szókincséről, a 

tanuló általános tájékozottságáról. A vizsgákra az intézmény vizsgaszabályzata szerint minden tanév 

májusában kerül sor. Az írásbeli vizsgák szervezésénél fontos szempont a nyugodt körülmények 

biztosítása. A szóbeli vizsgák általában két három fős vizsgabizottság előtt zajlanak, két napra 

szerveződnek. A vizsgabizottságok összeállításánál az egyik fontos szempont a leendő osztályfőnök 

jelenléte, ezzel is segítve az tanulók megismerését, az információk begyűjtését. A tanulói 

teljesítményeket vizsgalapon vezeti a bizottság. A szóbeli feleletek végén egyezteti véleményét és 

alakítja ki a végső jegyet. A vizsgajegyek a tanév végi érdemjegybe beszámítanak:  azt erősítik vagy 

gyengítik. A vizsgaszabályzat célja, hogy a negyedikes osztályokban ugyanolyan minőségben, 

ugyanolyan színvonalon kerüljön sor a vizsgák megszervezésre.  

 

Vizsgatantárgyak:  

 A negyedikesek írásbeli vizsgája magyar nyelv és irodalomból szövegértés, szövegalkotás, 

tollbamondás-, helyesírás. A szóbeli vizsga anyaga ismeretlen szöveg önálló elolvasása, majd 

kis felkészülés után hangos olvasás, a szöveggel kapcsolatos kérdésekre való válaszadás, 

beszélgetés- általános tájékozottság, kommunikáció. Az előzetesen kiadott memoriterekből (15 

tanult vers), tételhúzás után egyet mondanak el a tanulók.  

 Matematikából a tanulók írásbeli vizsgát tesznek, ahol az alapkészségek fejlettségi szintje 

mellett (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) mérik a logikus gondolkodás képességét és az 

alkalmazni tudás szintjét is.     

A tételsorok/ feladatsorok összeállítására az iskolavezetés  külső szakembert kér fel.  

 A vizsgák eredményeinek osztályszintű kiértékelése, azok kihirdetése az iskolavezetés feladata. A 

tanítók név szerinti értékelést végeznek a tanulók körében. 

 

A 4-5. átmenetének megkönnyítése: 

 A helyi tanterv kiegészítéseként a nevelőtestület kidolgozta a negyedik-ötödik évfolyam átmenetének 

részletes követelményeit, magyar nyelv és irodalomból, és matematikából. Ez a szakmai anyag 

tartalmazza minden témakörhöz hozzárendelve a minimum és optimum követelményeket ismeretek, 
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készségek, attitűd vonatkozásában. 

A szülőket előzetesen felkészítik a változás kezelésére szülői fórum keretében. 

Az 5.osztályban az első hónapban együtt tanít a volt tanító a magyar illetve matematika tanárral. 

Az előzőeknek köszönhetően a negyedik-ötödik átmenetének nehézségei (új tanárok, sok tantárgy, új 

osztályközösség, nagyobb terhelés, stb…) a programba bekerülőknél nem okoznak problémát.  A felső 

tagozaton folyó tehetséggondozó munka, a pedagógiai hozzáadott érték, sikerélményhez juttatja a 

tanulókat, a tanulás iránti motiváltságukat sikerül megtartani. 

 

1.5. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek 

 Pedagógiai, pszichológiai alapelvek 
 

 A tehetségesek oktatása, szilárd filozófiai és pszichológiai alapelvekre épüljön 

 A tehetségesek oktatását úgy kell megtervezni, hogy érzékenyen reagáljon a helyi 
társadalom igényeire a nemzeti igényekre és a globális igényekre. 

 A tehetségesek oktatása inkább befogadó, mintsem kizáró attitűdöt képviseljen 

 A tehetségesek oktatása az egész iskolarendszer szerves részét képezze. 

 A tehetségesek oktatása a teljes személyiségre irányuljon és a tanulót a maga egyedi 
mivoltában fejlessze 

 A tehetségesek oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskola részérő 

Gazdagítás, differenciálás speciális területei 

Tanórai lehetőségek 

Szakirodalmak tanulmányozása során évek alatt az iskolában a következő elképzelések alakultak ki a 
gazdagítás és a differenciálás lényegéről. 

Gazdagítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges tanulók számára, 
melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik illetve 
fejlesztik. Nem egyszerűen ismereteket sajátítanak el, hanem felfedeznek, jövőre orientált problémákat 
oldanak meg. Olyan témákkal foglalkoznak, melyek nem kapcsolódnak szorosan a tanterv által 
megfogalmazott iskolai tananyaghoz, közvetetten azonban elősegítik annak mélyebb megértését.  
A gazdagítás egyrészt a tanítási órákon valósul meg. A gazdagítás gyakran a gyorsítással együtt fordul 
elő. Ha gyorsabban lehet megtanítani a tananyagot, akkor arra is van idő, hogy a tantervekben nem 
szereplő témák megbeszélésére is sor kerüljön. Elsősorban a mindennapi életben előforduló 
gyermekeket is foglalkoztató témák kerülnek napirendre, mint a környezetszennyezés és hatásai; a Föld 
felmelegedésének problémája; természetvédelem; kihalóban lévő fajok; modern irodalom; társadalom 
politikai kérdések; választások; híres helyek, nevezetes építmények a Földünkön; híres feltalálók 
kutatók nemzetiségi hovatartozása; stb. 

Differenciálás: A Pedagógiai Lexikon / I. Kötet 284. old./a következőképpen határozza meg a 
differenciálás lényegét: „ ..az oktatás megszervezésének az a módja, amely lehetővé teszi, hogy a 
nevelő a tanulók közötti egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulmányi anyag 
feldolgozásának szintjét, illetve módszerét....” 
Az iskolában ez a következőképpen zajlik: az oktatási folyamat egy-egy szakaszában testre szabott 
feladatot kapnak a különböző tanulók, s a feladatok megoldását a tanár egyénileg irányítja. A 
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differenciált munka elvégzését beszámoló, majd értékelés követi. Ez lehetőséget ad arra, hogy az 
egyéni feladatmegoldások a kollektív tapasztalatszerzés eszközei legyenek 
 

2.Újszerű és hatékony pedagógiai módszerek alkalmazása 
 

“Mert bölcsesség megy a te elmédbe és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.” 
 (Péld. 2:10) 

 

2.1.Kompetenciaalapú oktatás 

A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást 
középpontba helyező oktatást értjük. Kompetencia alapú oktatás, az az oktatás, amely előre 
meghatározott kompetenciák megszerzésére irányul. A tanulók tudását, teljesítményét individualizált 
módon méri. A kompetencia alapú oktatás bevezetésének szükségessége azért vált időszerűvé 
napjainkban, mert a társadalmi környezet változásai – az információrobbanás, a globalizáció és a 
demokratizálódási folyamat – szükségessé tették az iskola szerepének újraértelmezését. Az intézmény 
feladata ma már egyre inkább az, hogy a jövőben is hasznosítható tudással rendelkező diákokat 
képezzen, hangsúlyozottan a tehetséggondozásban. Felkészíteni a tanulókat az élethosszig tartó 
tanulás kihívásaira, hiszen a társadalmi – kulturális változások rugalmas, folyamatosan képezhető és 
átképezhető munkaerőt követelnek. A kompetenciafejlesztés legfontosabb fogalmai az önállóság, 
együttműködés, empátia, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kritikus gondolkodás, közösségi 
részvétel. A tananyag az együttműködésre épít, megváltoztatja a tanár-diák viszonyt, hatékonyan készít 
fel a felnőtt szerepre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és 
cselekvésre. Ehhez megváltoztatták a NAT szabadságkeretén belül a tananyagok tartalmát, a tanulás 
szervezés módját, a képzés struktúráját és biztosították hozzá a szükséges infrastruktúrát. Ennek 
bevezetéséhez egy nyertes pályázat segítette hozzá az iskolát (TÁMOP 3.1.4 „Csak a hittel végzett 
munkának van értéke”) 

2.2.IKT eszközök használata, projektek 

Kibővült az információkhoz való hozzájutás lehetősége,a tanulóknak egyre természetesebbé válik, hogy 
mindinkább digitalizálódó világban élnek. A számítógép, a számítógép-hálózatok, az internet 
elterjedésével nem szükséges könyvtárakban hosszas kereséssel megszerezniük a nem is mindig friss 
információkat  Az internet lehetővé teszi számukra, hogy elképzelhetetlenül sok anyagot nagyon rövid 
idő alatt átnézzenek, a lehető legfrissebb információk közül válogathassanak. Olyan oktatástechnológiai 
fejlődés ment végbe, amely egyre több érzékszerv „bekapcsolását” tette lehetővé a tanulás során. A 
hangsúly áttevődik az információk kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos képességekre. Fontossá 
válik a külső forrásokból nyert ismeretek integrációja, a tanulási környezet motiváló hatása. A hatalmas 
információáradat, amely a mindennapok – és nem csak az oktatási folyamat – jellemzője, fejlett 
szelektivitást kíván meg a befogadótól. Mindez növeli a tanárok felelősségét is, rendszeres a 
számítógép használatán túl a digitális táblák és tananyagok használata, a WEB-alapú tesztek és 
oktatási anyagok elkészítése és használata, a digitális önálló tanulás módszertanának megtanítása. 

A projektmódszer használata rendszeres, az egyéni vagy a csoportmunkán alapuló, önálló, a 
pedagógus által rejtetten irányított tevékenység, amelynek az értéke éppen az, hogy a tanulók 
munkájában a tervezéstől a projekt tárgyában szereplő munka előkészítésén, végrehajtásán át egészen 
az eredmény prezentációjáig érvényesül a spontaneitás, a sokféle rögtönzés; de ezzel együtt a 
tervszerűség, az előre kalkuláltság is. A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, 
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módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a 
demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítására. Alkalmazásra került időtartama szerint: 

 Kisprojekt (2-6 tanóra), pl: egészséges táplálkozás 

 Közepes projektek (1-2 nap; legfeljebb egy hét (projekthét; témahét) pl: víz, digitális 
témahét 

 Nagyprojekt (három hétnél hosszabb projekt): pl Advent 

2.3.Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek összekapcsolása 

A fentebb megfogalmazott elvek alapján a tanulók délután kötelező és választható modulokon vesznek 
részt iskolában.  
A modulokat évfolyamok szerint az alábbi 1.sz.táblázat mutatja: 

A speciális készségfejlesztő modulok: (K kötelező, KV=kötelezően választott, V=választott) 
 
5. évfolyam 

K 

modul 1 modul 2 modul 3 
 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 

KV 
Választható modul 4  Választható modul 5 

Játékos 
logika 

Nyelvi kommunikáció Természet- 
ismeret 

Az ókor 
művészete 

V 

Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc 

Stratégiai játékok, sakk 

Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia 

 
6. évfolyam 
 

K 

modul 6 modul 7 modul 8 
 

Idegen nyelv IKT Honismeret, helytörténet Képességfejlesztés 

KV 

Modul 9 Modul 10 

ECDL Könyvtári ismeretek Viselkedéskultúra, 
etika 

Mindennapi 
környezetünk 

V 

Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc 

Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás 

Kereszténységünk: konfirmáció 

7. évfolyam 
 

K 

Modul 11 Modul 12 Modul 13 
 

Állampolgári ismeretek Tanulástechnika Magyarok vagyunk Európában 
élünk 

KV 

Modul 14 Modul 16 

ECDL Érdekes 
kísérletek 

Nyelvi kommunikáció Testi-lelki 
egészség 

V 

Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc 

ECDL, olvasókör, előkészítő 

Művészet, egyháztörténet 

 
8. évfolyam 
 

K 

Modul 17 Modul 18 Modul 19 
 

Középiskolába készülök Európai Unió Vizsgafelkészítés 

KV 
Modul 20 Modul 21 

ECDL Idegen Világháborúk Magyar 
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nyelv művészek 

V 
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc 

Nyelvvizsgára készítő, születésünk – jövőnk titka 

1.sz.táblázat 

Ezek a modulok a tanórai munkához szervesen kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek. A gazdagító 
program jellemzői nagyobb részt igazak rá, hiszen; tartalomközpontú, - amennyiben felvállalja, hogy sok 
plusz ismeretet nyújt a különböző témák kapcsán - tevékenységirányú, - hiszen az ismeretek 
feldolgozása nem pusztán elméleti síkon történik, hanem amihez csak lehet, mindig konkrét 
tevékenység kapcsolódik; kísérlet, megfigyelés, vizsgálódás, stb - ua kis részben teljesítménycentrikus, 
hiszen felvállalja a versenyekre való felkészítést is. 

A modulok meghatározott stratégiai célja a tehetséggondozásban résztvevő tanulók 
személyiségjegyeinek sokoldalú fejlesztése. Kiemelten: 

 A tantervi követelmények mellett a tanulók egyéni képességeinek, adottságainak minél 
szélesebb feltárása, és leghatékonyabb fejlesztése. 

 A kiegészítő anyagok feldolgozásának segítségével problémamegoldó gondolkodás és 
szélesebb látásmód kialakítása. 

 Hozzájárul a tanulók tudásszintjének növeléséhez, eredményesen segíti a szaktárgyi 
versenyeken, felvételi vizsgákon való szereplést. 

 Biztosítja folyamatos érdeklődésüket a témák iránt, mely természetes gyermeki 
kíváncsiságukból ered. Belső indíttatásukat bizonyítja, hogy rendszeres és aktív részesei a 
foglalkozásoknak, gyakran jellemzi őket a „szájtátva” figyelés. 

 A különböző jellegű tevékenységek, megfigyelések, mikroszkópos vizsgálatok, vázlatrajzok 
készítése, a kooperatív munka, projektek elkészítése mind a tevékenységközpontúságot 
garantálják, mely erősen motiváló jellegével fenntartja a belső elkötelezettséget. 

 Feltételezi a tanulók kreativitásának megnyilvánulását a feladatok végrehajtása alkalmával. 

 Lehetőséget biztosít egy-egy önként választott résztémában történő elmélyülésre, kutatásra. 

 Képessé teszi a tanulókat, hogy az elsajátított ismeretek birtokában kialakulhasson jövőképük. 

A modulok anyagának összeállításánál a következők voltak az iskolai taktikai célok. 

 Átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböző tantárgyak kapcsolódási pontjainak 
felismertetése 
Intellektuális képességek fejlesztése 

 Érdeklődés felkeltése vizsgálatok, kísérletek elvégzésével, megfigyelési feladatok adásával, 
vita-lehetőségek teremtésével 

 Az órán tanultak elmélyítése 

 Önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátítása, kommunikációs készségeik fejlesztése 

 Esélyegyenlőség biztosítása, hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a foglalkozásokba 

 Szociális érzékenységük fejlesztése társaikkal, és az őket körülvevő világgal szemben, 
magatartásuk, viselkedésük formálása, alakítása 

A fent felsorolt stratégiai és taktikai célok, tartalmak lehetőséget biztosítanak a délutáni foglalkozásokon 
a korábban már részletesen kifejtett tehetségfejlesztés főbb jellemzőinek megvalósulására, mint 
gazdagítás, gyorsítás, differenciálás. A délutáni foglalkozások során nagyobb lehetőség van ezek 
megvalósítására, hiszen a tanítási órákon a tér és az idő illetve az elsajátítandó tananyag nagyon 
komoly kereteket szab, melyet az igazán tehetséges, kreatív tanulók nehezen viselnek el. Mivel 
azonban teljesítménycentrikusak, az előrehaladás érdekében hajlandók magukat visszafogni, míg a 
délutáni órákon szárnyal a fantáziájuk, megnyilvánul kreativitásuk. Egy komplexebb témánál se vége, 
se hossza a miérteknek? Problémamegoldás során kedvelik a nehéz, gondolkodtató feladatokat, melyre 
több megoldási javaslattal állnak elő. Jelentős mértékben lehet fejleszteni kommunikációs 
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képességeiket. Az olvasás, írás mellett a beszéd kapott fő hangsúlyt. Szívesen mondják el 
megfigyeléseiket, összegzik kísérleti eredményeiket. Vitatkoznak, próbálják egymást meggyőzni, ha 
eltérő véleményre jutottak. Megoldási ötleteket adnak egymásnak, amelyek néha abszurdnak tűnnek. 
Vitatkozási kultúrájuk olykor kívánnivalót hagy maga után, hiszen a túlzott önérvényesítés társaik 
rovására mehet. 
Megismerési tevékenységeik magas szintűek, ezért kiválóan lehet támaszkodni érzékelési, észlelési, 
figyelmi, emlékezeti, képzeleti képességeikre. Szívesen készülnek önálló kiselőadással, de legjobban 
azokat a foglalkozásokat kedvelik, ahol konkrét tevékenységhez kapcsolódik a megismerés. 

2.5.Versenyeztetés 

A versenyeztetés célja: 

Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó 
tehetséggondozó versenyeken való szereplés, mely támogatja a tanulói személyiség kibontakoztatását 
adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: 

 Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötődően a 
tehetségek felkutatása.  

 Tehetségek kibontakozásának hétköznapi és versenyhelyzetekben való segítése.  

 A kreativitás támogatása a problémák megoldásában ahol alapvető fontosságú az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazása. A kreatív gondolkodás olyan érték, amelynek fejlesztése 
elengedhetetlen a társadalom előrehaladása szempontjából.  

 A önálló, hiteles információszerzés használata a gyakorlatban (internet, könyvtár). 

 Életkori sajátosságoknak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság támogatása 

 Humánus értéket védő magatartás, értékmegőrzés 

 Kritikai gondolkodás fejlesztése 

 Tanulás tanulásának elősegítése 

 Énkép pozitív alakulása 

 Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése 
 
2.6.Ösztöndíjrendszer 
 
A tehetséges tanulók motivációjának növelésére „AZ ISKOLAI TEHETSÉGNEVELÉSÉRT” Alapítvány 
ösztöndíjrendszert hozott létre. 
 
Az ösztöndíjra pályázhatnak az iskola 4-7. évfolyamos tanulói, az alábbi feltételek szerint, a mellékelt 
adatlapon. 
 
Pályázati feltételek: 
 

A tanuló tanulmányi eredménye legalább 4,4 (nincs igazolatlan órája, osztályfőnöki vagy igazgatói 
elmarasztalása): vállalja, hogy valamely intellektuális, művészeti vagy sport területen kiemelkedő 
eredményt ér el; magatartása-szorgalma példás, közösségi munkája példamutató; hozzájárul iskolánk 
és egyházközségünk jó hírnevének növeléséhez. 

Általános tudnivalók: 

 A pályázat beadási határideje: adott tanév március 01. 
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 A pályázat az adott tanévet követő tanévre szól.  

 A megpályázott összeg tanulónként 10.000,-Ft félévente. 

 Az ösztöndíjak felülvizsgálata félévkor történik. A feltételek nem teljesülése esetén  a tanuló a 
második félévben elesik az ösztöndíjtól. 

 Az ösztöndíj odaítéléséről a kuratórium dönt. 

A 2018-19.tanévben 25 tanuló részesült ösztöndíjban. Tanulóink bekapcsolódnak a MAHEHETSZ 
ösztöndíjprogramjaiba is (tutor-, mentor programok) 

 
 

3. Eredmények 
 

„És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, 
A mely idejekorán megadja gyümölcsét, 

És levele nem hervad el; 
És minden munkájában jó szerencsés lészen”) 

(Zsolt, 1.3) 
 
 
Nyomon követés: 
 
A program eredményességét a tanulók kiemelkedő versenyeredményei, középiskolai és felsőoktatási 
eredményei hitelesítik. A komplex programmal fejlesztett tanulók nyomon-követéses vizsgálata 2004-
ben, majd 2012-ben történt meg. A vizsgálat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a 
Debreceni Egyetem Pszichológiai Tanszéke. 
Mindkét esetben közel 300 olyan tanuló körében történt felmérés, akik 10-14 éves korban részt vettek a 
komplex tehetségfejlesztő programban. Középiskolai tanulmányait egynegyedük szakközépiskolában, 
háromnegyedük gimnáziumban végezte. Kilencvenkét százalékuk főiskolán, egyetemen tanult tovább 
(elsősorban közgazdász, bölcsész, mérnöki, orvosi, jogi, pedagógiai, hittudományi karon). 
 
A volt diákok a programban eltöltött évek alatt a tanulás hatékonyságára vonatkozóan a következőket 
tartották a legfontosabbnak: megtanulták a vizsgákra való felkészülés módszereit, kialakították saját 
tanulási stratégiáikat, megtanulták a hatékony időbeosztást, erősödött logikus gondolkodásuk, a tanulás 
során megismerték egyéni képességeiket. Az itt eltöltött évek alatt személyiségjegyeik közül a 
tolerancia, az önállóság, a szorgalom, az összetartozás érzése és a magas igényszint erősödtek a 
legjobban. 
 
Tanulmányi átlag:   
 

év iskolai átlag a programban 

résztvevők átlaga 

2012 4,09 4,64 

2013 4,11 4,55 

 2014 4,15 4,67 

2015 4,38 4,78 

2016 4,48 4,78 

2017 4,54 4,76 
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2018 4,5 4,75 

2019 4,53 4,75 

 
 
Az országos kompetenciamérésen a tanulók eredménye az első felső tizedben található:  
 
Matematika-logikai készségek 6.osztály:                               matematika 8.osztály 
 

év országos 

átlag 

iskola 

eredménye 

országos 

átlag 

intézményi 

átlag 

 2014 1491 1516 1617 1751 

2015 1497 1546 1618 1727 

2016 1486 1521 1597 1809 

2017 1497 1509 1612 1689 

2018 1499 1615 1614 1600 

 

Szövegértés:6.osztály                                    szövegértés: 8.osztály 

év országos 

átlag 

iskola 

eredménye 

országos 

átlag 

intézményi 

átlag 

 2014 1481 1514 1557 1603 

2015 1488 1587 1567 1631 

2016 1494 1514 1568 1638 

2017 1503 1630 1571 1678 

2018 1492 1597 1602 1619 

Sikeres középfokú nyelvvizsgát tett 8.osztályos tanulók száma: 

év  

 2014 4 

2015 6 

2016 8 

2017 5 

2018 9 

2019 11 
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Versenyeredmények 5 éves távlatban: 

Tanév Országos verseny  
1-10.helyezés 

Megyei verseny 
1-6.helyezés 

Városi verseny 
1-3.helyezés 

2018-19. 10 51 10 

2017-18. 28 62 8 

2016-17. 18 60 22 

2015-16. 68 124 39 

2014-15. 21 71 18 

2013-14. 27 28 13 

2012-13. 27 26 5 

2011-12. 22 15 22 

 

4. Tudásmegosztás 

 
Az iskola a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a Kelet-Magyarországi 
Tagozat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szakmai elemeket, s egyre több iskola igyekezett 
az egész programot megvalósítani. A program külföldön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, 
sok publikáció jelent meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability 
szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában. A legutolsó 2013.05.10.-én a 
25. évforduló alkalmából, amikor neves előadók, kiváló tehetséggondozó szakemberek, külföldi 
meghívott vendégek tudtak szakmai eszmecserét folytatni a tehetséggondozás jövőjéről. 
 

Az intézmény Akkreditált Kiváló Tehetségpontként komoly szakmai segítséget nyújt a tehetséggondozás 
iránt érdeklődő nevelőtestületeknek, pedagógusoknak, szülőknek. 
 A tudásmegosztás generálása során cél 

 a szakemberek knowhow–jának bővítése,  

 olyan iskolakultúra kialakítása, amelyben gördülékenyen tudják megszervezni a partnerek 

támogatását, 

 olyan adaptációs folyamat kidolgozása, amellyel a l program „átemelését” tudják támogatni 

más köznevelési intézményekben, 

 olyan protokoll kialakítása, amellyel megoldhatóvá válik az intézmény gördülékenyen 

működő támogató, szolgáltató funkciójának további fejlesztése és működtetése. 

A fenti célok elérése érdekében fejlesztő teameket hoztak létre, amelyek a folyamatok, konkrét 

tevékenységek és a kapcsolódó dokumentációs rendszer kidolgozásában működnek közre. 

A szolgáltatói szerepköre tervezett, az alábbi területeken nyújt tanácsadást, mentorálást: 

  

-az intézményi tehetséggondozás teljes rendszerének bemutatása, 

-a tehetség-megfigyelés, -keresés,  

-a tehetség-beválogatás, 

-a differenciálás-kéttanítós modell, 

-a felső tagozaton a komplex modulrendszer, mint speciális tehetségfejlesztés, 

-az intézmény mérési-értékelési rendszere ( pedagógiai-pszichológiai-vizsgarendszer), 
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-a tanulók egyéni fejlesztése, tervek, egyéni követés, mentorálás,  

-óralátogatás, konzultáció.  

Az eddig nyújtott szolgáltatások: 

 konferenciaszervezés, részvétel, (15 fő/év), előadás 24 

 jó gyakorlatok átadása - 10 település, határon túl is; Zsámbok, Hajdúnánás, 
Fábiánsebestyén, Tápiószőlős, Dombóvár, Pálmonostora, 
Hajdúböszörmény,Kunszentmárton, Kiskunhalas, Szarvas. Jó gyakorlatok: Komplex 
intézményértékelés; Kéttanítós modell; A pedagógusok teljesítményértékelési rendszere; 
Az intézményi önértékelési rendszer; „Ügyes kezek, okos fejek” tehetségkereső program; 
Komplex modulrendszer. 

 Wass Albert Országos Vers és Prózamondó verseny szervezése-6. alkalom 2017-ben. 

 Hálózatépítés: Az elmúlt 5 évben az intézményben került megrendezésre: Tehetség-
konferencia (2013), Tudástranszfer címmel (2014) régiós konferencia, 2016. Székely 
Tehetségsegítő Tanács-2 napos látogatás (előadások, bemutató órák, konzultációk) 
(2016).  

A tehetséggondozó program eredményeiről több csatornán keresztül adnak tájékoztatást: 

 publikációk: 12 pedagógus, 30 publikáció, más szakemberek publikációi: 13 

 konferenciákon előadóként: 8-10 kollega, 10-15 előadás/év 

 honlapunkon: www.bethleng.hu 

 szülői nyílt napok, tehetségnapok 

 országos konferenciák, tanulmányi verseny szervezése 

 médiákban való megjelenés 

 
Prof.Dr.F.J.Mönks az ECHA örökös elnöke, támogató nyilatkozata: 
 
”A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Általános Iskolában a tehetségfejlesztő program 1987 
óta működik. Az átlagosnál jobb képességű tanulók számára nyújt lehetőséget a széleskörű 
ismeretszerzésre. 
A program folyamán a tanulói képességek megismerése, azok tudatos fejlesztése, egy-egy 
részterületen kiemelkedő képességek intenzív gondozása van középpontban. 
több éve dolgozik együtt az iskola dr. Balogh Lászlóval a Debreceni Egyetem Pszichológiai 
tanszékének vezetőjével, akinek segítségével készült el az iskola tehetségfejlesztő programja. 
Az intézmény tagja az Európai Tehetséggondozó Társaságnak (ECHA). 
Ezt a nyilatkozatot az intézmény kérésére pályázaton való részvétel céljából adtam ki.” 
 
 

5. Kimagasló szakmai és pedagógiai felkészültség 
 

„Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: 
kösd össze azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára” 

(Példabeszédek 3.3) 
 

 
Az intézmény fenntartója a Törökszentmiklósi Református Egyházközség, amely kiemelten támogatja 
az intézményben folyó tehetséggondozással kapcsolatos szakmai munkát, elfogadja az intézmény 
stratégiai céljait, jövőképét, segíti annak megvalósítását. 
  

http://www.bethleng.hu/
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Az intézmény igazgatója, a tehetséggondozás szakmai vezetője mesterpedagógus, okleveles 
minőségmenedzser 10 éves pedagógiai szolgáltatói gyakorlattal rendelkezik. 4 pedagógus 
tehetségfejlesztő, 3 fő szakvizsgázott tehetségfejlesztési szakértő, 3 fő pályázati menedzsment 
tapasztalattal, 1 fő szakvizsgázott mentor-pedagógus, 27 pedagógus 19 tehetség témában 1625 órában 
vett részt képzésben. 4 pedagógus  „Bonis Bona- A nemzet tehetségeiért” díj, 4 a Református. 
Nagykunságért Pedagógiai, 2 fő a megyei Pro Talento díj birtokosa. A nevelőtestület Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai díjat kapott 2011-ben. 2016-ban Európai Tehetségpontként vált 
regisztrálttá, 2018-ban a Magyar tehetséggondozó Társaság tehetséggondozásért Díját vette át. A 
középiskolák is elismerték az intézményben végzett munkát, a Magasszintű Tehetséggondozó 
Munkáért oklevéllel. 
 
Az intézményvezetés elkötelezett a tehetségfejlesztés mellett, nagy figyelmet fordít a pedagógusok 
szakmai továbbképzésére, melynek köszönhetően az utóbbi években módszertani megújulás és 
szemléletváltás jellemezte/jellemzi a közösséget. Ezt a folyamatot sikeresen segítették a TÁMOP-3.1.4-
08/2-2008-0015  „Csak a hittel végzett munkának van értéke”  és a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0104  „Az 
érték bennük van” c. pályázati projektek, a MATEHETSZ programjain való részvétel, NKTP-s 
pályázatok (7) 
Tárgyi feltételrendszer:  
 
A tárgyi, infrastrukturális feltételek a 21. sz. elvárásainak megfelelőek. Az eredményes munkához teljes 
internet lefedettség, 20 tanteremre 19 interaktív tábla 1 mobil projektor, kültéri színpad, 
konferenciaterem, egyéni fejlesztésre, csoportbontásra alkalmas helyiségek, kézműves műhely, a 
pedagógusok számára laptop és releváns hazai szakirodalom, webfelület hozzáférés áll rendelkezésre. 
A tantestület aktívan jelen van a tudásmegosztás különböző elektronikus csoportjaiban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


