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Több mil l iós adományt adott át az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport és a Mátrai Erőmű Zrt. kedden délután a
városháza nagytermében.
A két nagyvál lalat az idén sem feledkezett meg a gyermekek-
ről , s nem szakította meg nemes hagyományt: az év végi ünne-
pi időszakhoz közeledve adományokkal és jótékonysági
akciókkal támogatja a rászorulókat.
A tehetséges gyerekek felkutatásában és fej lesztésében a ko-
moly eredményeket felmutató hazai tehetséggondozás kiváló
szakemberekkel rendelkezik. Annak érdekében, hogy munká-
jukat hatékonyan végezzék, az ELMŰ-ÉMÁSZ vezetői idén úgy
döntöttek, hogy a rendelkezésre ál ló forrásokat olyan intézmé-

nyek támogatására fordítják, amelyek küldetésüknek tekintik a tehetséggondozást. A támogatás összege 3,5 mi l l ió
forint vol t, amelyet olyan hét Heves megyei intézmény kapott, amelyek tehetséggondozással foglalkoznak: például
a Berze Nagy János Gimnázium.
Az adományokat ünnepélyesen adta át Bernhard Lüschper, a Mátrai Erőmű igazgatóságának elnöke, s az ELMŰ-
ÉMÁSZ Társaságcsoport igazgatóságának tagja. A rendezvény résztvevői között ott vol t dr. Paj tók Gábor kormány-
megbízott és Horváth László országgyűlési képviselő is.

Három és félmil l ió forint támogatást
adtak tehetséggondozásra

BernhardLüschperadta át azünnepieseményen azadományt

Fotó: CzímerTamás

PÁLYÁZATI KI ÍRÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 201 5/201 6-os
tanévben a magyarországi és szülőföld i felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon
tú l i magyar hal lgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a
- Márton Áron Kutatói Szakkol lég iumi Programban vagy a
- Márton Áron Tehetséggondozó Szakkol lég iumi Programban
való részvételre.
További információ: http://www.martonaron.hu - http://www.balassi-intezet.hu
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A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt felhívás. A támo-

gatásra rendelkezésre ál ló tervezett keretösszeg 6,5 mil l iárd forint. A támogatási kérelem benyújtása

2016. január 15-tól 2016. február 29-ig lehetséges.

Jelen felhívás keretében főkedvezményezett az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. Kon-

zorciumi partner a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége.

A konstrukció átfogó célja a tehetséggondozás működő rendszereinek továbbfej lesztése, összekap-

csolása és koordinációja, a területi hozzáférési egyenetlenségek korrigálása, a tehetségek kibontakoz-

tatására lehetőséget nyújtó programok megvalósítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

A projekt eredményeképpen területi leg egyenlő hozzáférést biztosító tehetségsegítő rendszer épülhet

ki , i l letve - a tehetségtámogató szolgáltatások fej lesztése a rendszerszerű, hatékony működés érdeké-

ben - lehetővé vál ik további beavatkozási irányok meghatározása a regionál isan összekapcsolt, tehet-

séggondozással kapcsolatos kutatások eredményeit alapul véve.

A támogatási kérelem benyújtása 2016. január 15-tól 2016. február 29-ig lehetséges. A felhívás tel jes

szövege, valamint a mellékletek elérhetők: palyazat. gov. hu weblapon.

Megjelent a Tehetségek Magyarországa
című kiemelt felhívás

Minden nap veszteséget jelent, amikor nem foglalkozhatunk a tehetséges, i l letve különleges érdeklődé-
sű és képességű gyermekek fejlesztésével – állítja Pető Mária, a háromszéki tehetséggondozás eredmé-
nyes pedagógusa, a tavalyi engedélyeztetés után azonnal költségvetés nélkül hagyott megyei
tehetséggondozó központ meghatalmazott irányítója.
Az oktatási minisztérium mindaddig nem szavazza meg a tehetségsegítő program finanszírozását, amíg
a helyiek nem teljesítik a szaktárca által előírt leépítési mutatókat, amit eddig a legszigorúbban betartott
előírások szerint sem tudott a tanfelügyelőség megvalósítani. A megye adós maradt harminc állás meg-
szüntetésével, emiatt a tehetséggondozó központ a tanév második felében sem kezdheti meg működé-
sét. Hogy mitől fosztották meg a különös képességű háromszéki diákokat, azt Pető Mária vázolta lapunk
érdeklődésére.
– Első körben szerettük volna, ha jelentkeznek azok a diákok, akik vállalnák ezt az iskolán kívüli munkát,
akik késztetést és képességet éreznek magukban arra, hogy a tananyagon kívüli ismeretekkel is gazda-
godjanak, valamilyen képességet szeretnének fejleszteni önmagukban, de még nem elkötelezettek egy
adott terület iránt – mondta Pető Mária. Felmérésekkel beazonosítanák ezt az érdeklődést, rejtőző tehet-
séget, szunnyadó képességet, megvizsgálnák, hogy az érintett diákok milyen menedzseri adottságokkal
rendelkeznek saját időbeosztásuk, tanulási szokásaik tekintetében, és azután osztanák el csoportokba a
diákokat. Egy másik vonal a már ismert tehetségek megsegítése, hogy a választott szakterületen tovább-
fejlesszék magukat, felkészüljenek tudásuk kommunikáció általi felmutatására, tudományos konferenci-
ákon, vitákon való részvételre, ismereteik, kutatásaik idegen nyelven való közlésére. Pető Mária nagyon
fontosnak tartja, hogy a tehetséggondozás több irányból hasson a programba bekerülő diákokra, ezért
a foglalkozások legkevesebb két óra időtartamúak lennének bevezetővel, játékkal, a tevékenység tartal-
mi részével és levezetéssel. Komplex fejlesztésre gondol, de nem versenyfelkészítőre – mondotta.
A különös adottságú diákok felkarolásáról ismert pedagógus a hivatalosan is rábízott tehetséggondozó
központ költségvetése hiányában sem ül tétlenül, pályázatok segítségével keresi a megoldást, mert sze-
rinte minden nap óriási veszteség, amit nem arra fordítanak, hogy a tudást, a tehetséget ápolják.

Nincs pénz tehetséggondozásra
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A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében az Em-
beri Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával
201 5 novemberében is meghirdetésre kerül a Veres Péter Al-
kotó- és Tehetséggondozó Tábor.
Az alkotóműhely időpontja: 201 6. június 24-25-26. A tábor
helyszíne a Nagyberegi Református Líceum. A tábor olyan te-
hetséges 1 2-1 6 éves középiskolásoknak ad lehetőséget ké-
pességeik fej lesztésére és új technikák megismerésére, akik
tanulmányaik során érdeklődést mutatnak a művészetek iránt
és képességüket az órák keretein kívül is szeretnék megmé-
rettetni kortársaikkal és gyakorlatot szerezni grafikai, szobrá-
szati és festészeti technikákból.
A táborban a meghirdetett korosztályon kívül a kárpátal jai
magyar középiskolák rajztanárai is részt vehetnek egy 3 na-
pos nyári gyakorlati továbbképzésen párhuzamosan a gye-
rekek számára szervezett tehetséggondozó táborral.

A 3 napon 3 szaktanár irányítása mellett
folynának a foglalkozások a gyerekek
részére:
- SZOBRÁSZAT
- FESTÉSZET
- GRAFIKA

Korosztályonkénti bontásban történnek majd a gyakorlati foglalkozások 12-14 éves korig és 14-1 6 éves korig,
továbbá a harmadik csoportot alkotják a rajztanárok és kísérőtanárok. A gyakorlati foglalkozásokon kívül, el-
méleti előadásokat is hal lgatnak majd a résztvevők a tanult technikák művészettörténeti kontextusba helyezé-
séről és különböző alkotói hozzáál lások bemutatásáról, melyeket közösen hal lgat meg minden résztvevő.
A tábor zárásakor a 3 nap alatt készített munkák kerülnek versenyeztetésre a korosztályok és szakcsoportok
kategóriáiban. Egy diák csak két szakcsoportban vehet, részt neki kel l eldöntenie, melyik munka áll hozzá kö-
zelebb, melyik technikát szerette meg jobban a 3 nap alatt.
Az Alkotótáborba minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. A jelentkezők oktatása kárpátal jai képző-
művészek közreműködésével valósul meg.
Az Alkotótábor ideje alatt előadások lesznek a résztvevők számára főleg a helyi , kárpátal jai képzőművészetet
i l letően, i l letve a napok nagy részét az alkotói tevékenység fogja jel lemezni.
Jelentkezni jelentkezési lap kitöltésével lehet 2016. május 4-ig, mely elérhető az alábbi elérhetőségek egyikén:
"GENIUS" Jótékonysági Alapítvány
Beregszász, Kossuth tér 6. 90202
tel. : 00380314124343 (149 mellék)
fax: 00380314123462
agora@kmf.uz.ua, www.genius-ja.uz.ua

Veres Péter Alkotó- és Tehetséggondozó tábor
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Fiatalok jelentkezését várja nyáron induló egyéves ingyenes tehet-
séggondozó programjára a Felsőörsön működő Snétberger Zenei
Tehetség Központ, a felvétel i meghal lgatások február második felé-
ben kezdődnek – közölte az intézmény az MTI-vel kedden.

A közlemény szerint a felvételt nyert diákoknak 12 hetes bentlaká-
sos zenei és képességfej lesztő képzést, valamint egész éves men-
torálást biztosítanak.
A 12-22 éves fiatalok február 16-ig jelentkezhetnek az intézmény in-
ternetes oldalán keresztül vagy emailben, a felvétel i meghal lgatások
február 19-én és 20-án, valamint 26-án és 27-én lesznek Miskolcon,
Kecskeméten, Szegeden, Nyíregyházán, Budapesten, Békéscsa-
bán, Berettyóújfalun és Felsőörsön.

A központ Snétberger Ferenc művészeti vezetésével 2011 óta fog-
lalkozik a fiatal zenei tehetségek felkarolásával. A program célja,
hogy a növendékek megtalál ják saját útjukat, továbbtanulva vagy

zenei karriert építve önál ló, felelős és
alkotó emberekké váljanak
– olvasható a közleményben, amely
szerint a képzés az egyre szaporodó
tehetségkutatókkal el lentétben komp-
lex, hosszú távú fej lesztést nyújt.

Az egyéves, tel jesen ingyenes képzés
gerincét magas színvonalú klasszikus
és dzsessztanulmányok adják, mindez
kiegészül a mentorok szociál is munká-
jával, közösségi programokkal, kulturá-
l is és szabadidős tevékenységekkel,
fel lépésekkel és koncertlátogatásokkal.

A diákok kiválasztásáról Snétberger
Ferenc vezetésével idén is rangos

szakmai zsűri dönt. Mint a közle-
mény fogalmaz, nem kész zené-
szeket keresnek, hanem ígéretes
tehetségű, elkötelezett fiatalokat,
származástól és iskolai eredmé-
nyektől függetlenül.
A Snétberger Zenei Tehetség Köz-
pont tehetséggondozó képzéséről
bővebb információ a
www.snetbergerkozpont.hu

oldalon található.

Ingyenesen vehetsz részt a tehetséggondozó
egyéves programjában
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2016. január 14-én és 15-én két fő kőműves-hidegbur-
koló tanuló (Del ibel i Bál int és Szekeres Mihály, mind-
kettő 1 0 E) vett részt Budapesten az Építési Vál lalkozók
Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) által szervezett
„Tehetséggondozó Projekt” első ál lomásán, a „Tehet-
ségazonosítás” programon.

„Az ÉVOSZ a Nemzeti Tehetségprogram keretében el-
nyert pályázati támogatás segítségével kőműves-hideg-
burkoló szakmunkástanulók számára szakmai
továbbképzést szervez. A 60 órás továbbképzésen ti-
zennyolc másod, i l letve harmadéves kőműves-hideg-
burkoló szakmunkástanuló vesz rész.

A négy alkalommal tartandó kétnapos gyakorlatokra a
Budapestin kívül a székesfehérvári , zalaegerszegi, bé-
késcsabai, pécsi és kecskeméti szakiskolákból jelent-
keztek résztvevők. Az elméleti és gyakorlati
továbbképzés Budapesten az Ybl Szakiskola Tanműhe-
lyében (Cím: 1141 Budapest, Öv u. 29-33.) az alábbi
időpontokban kerül megrendezésre:

2016. január 14-15. (csütörtök – péntek)

2016. február 4-5. (csütörtök – péntek)

2016. február 18-19. (csütörtök – péntek)

2016. március 17-18. (csütörtök – péntek)

A résztvevők a projekt zárásaként a Construma Kiál l í-
tás keretében szervezett versenyen adnak számot a
projekt során elsajátított új ismereteikről. Időpont:
2016. ápri l is 7-9. Helyszín: Construma Kiál l ítás, Cím:
11 01 Budapest, Albertirsai út 1 0.

A továbbképzésre jó tanulmányi eredményű és gya-
korlati készségű, kreatív gondolkodású, szakmájuk
iránt elhivatottak másodéves vagy végzős kőműves ta-
nulók vesznek részt. A résztvevők utazási, szál lás és
el látási költségeit a lehetőségek szerint a támogatás-
ból finanszírozzuk.”

Tanulóink a második nap végére el ismerést vívtak ki
mind szakmai tudásuk, mind hozzáál lásuk terén. A ta-
nulóknak gratulálunk, mindkettőjüket dicséret i l leti a
nyújtott tel jesítményükért, hiszen a többségében har-
madéves tanulók között a zsűri döntése alapján beju-
tottak a programban lehetőséget kapó 18 legjobb
közé.

Az elméleti és gyakorlati foglalkozás Vidovszky István,
a Ski l lsHungary kőműves szakértője irányítása mellett
folyt.

Tehetségazonosítás
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Az iskolák szinte mindegyikében vannak tehetséges
gyerekek. Sorsuk azonban eltérő: őket visszük verse-
nyekre, vagy vetélkedőkre, másokat fel sem isme-
rünk, mert nyugtalanságuk, ál landó kérdéseik miatt
rendzavarónak tartjuk őket. Előfordulhat az is, hogy
magukba zárkóznak, mivel a környezetük nem képes
lépést tartani velük.

De mi is a tehetség?

A köztudatban még ma is erősen él az elkép-
zelés, hogy a tehetséges ember azonos
a magas IQ-val rendelkezővel. A tudo-
mányos elv azonban az, hogy ez
nem így van: az átlagosnál maga-
sabb IQ-jú emberek nem feltétle-
nül tehetségesek, mert a
tehetségnek van számos más
összetevője is.

A tehetség fogalmának meghatá-
rozásában több tudományos meg-
közelítés létezik. Alapvetően öt
kritériumot sorakoztatnak fel a kutatók:
- a tehetség lehetőséget, esélyt, ígéretet
jelent
- egy emberi tevékenységi körben
- olyan kiemelkedő tel jesítményre, amely
- társadalmilag hasznos
- megelégedettséggel, sikerélménnyel jár elérőjének.

Harsányi szerint: "Tehetségen azt a velünk született
adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fej-
lesztés által kibontakozott képességet értjük, amely
az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több terü-
letén az átlagost messze túlhaladó tel jesítményeket
tud létrehozni”.

Renzul l i -féle tehetségmodell három meghatározó tu-
lajdonságcsoportot említ. Ezek az átlagon felül i ké-
pességek, a kreativitás és a feladatok megoldásában

való elkötelezettség, a motiváció.
A képességek:
Rendszerint különböző területeken nyi lvánul meg.
Ezek lehetnek intel lektuál is képességek, a művészeti
képességek, vagy zenei képességek. Ez utóbbiak ál-
talában már korai életszakaszban megnyi lvánulnak.
Alapvetően megjelenhetnek a pszichomotoros és a
szociál is képességek is.
A kreativitás:
Az intel l igencia kiegészítőjeként gondolkodásukra a

divergencia jel lemző, azaz a tehetség több-
féle lehetséges válaszra törekszik. Jel-

lemzői az eredetiség, a flexibi l i tás és
a fluencia.
A motiváció:
A képességek és kreativitás re-
al izálódásának fő kérdését je-
lenti . Ennek a megoldásában
rej l ik a pedagógus fő feladata.
Elemei a következőek: kíváncsi-
ság, érdeklődés, szorgalom, ki-
tartás, becsvágy,

tel jesítménymotiváció és az emoci-
onál is stabi l i tás.

A tehetségfej lődés, kibontakoztatás legfonto-
sabb támogatója a biztos, támogató szülői háttér. A
tehetséget el kel l látni a tanuláshoz, tapasztalatszer-
zéshez megfelelő anyagokkal, különféle fej lesztő te-
vékenységekkel, gyakorlásokkal, de legfőképpen a
stabi l érzelmi támasz nyújtásával. Ezekkel a szülők-
kel a pedagógusnak is kapcsolatban kel l lennie,hogy
esetleg segítséget tudjon nyújtani a felmerülő kérdé-
sekben.

A pedagógus szerepe tehát meghatározó a témával
kapcsolatosan. A tehetségek oktatásában fontosnak
tartott tanári tulajdonságokat egy tehetségfej lesztő
program diákjai így rangsorolták:
Legfontosabbnak a tanár szakértelme, a tanulásban
való érdekeltsége, tantárgyának kiemelkedően ered-

ATEHETSÉGES GYERMEK
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ményes tanítása, együttműködő légkör megteremtése,
szerteágazó érdeklődési kör, el ismerés és dicséret al-
kalmazása, rugalmasság, tárgyi lagosság, humorérzék,
empatikusság, valamint a kel lemes megjelenés és mo-
dor.
A fentiekből látszik, hogy a szakmához kapcsolódó tu-
lajdonságok sokkal dominánsabban jelennek meg,
mint a személyes vonatkozásúak, habár azokat sem
lehet semmiképpen sem kizárni .
A tehetségfej lesztő pedagógus tehát egyszerre faci l -
átor(segítő), mentor, sámán, lelkész, misztikus gyógyí-
tó, empátiabűvész, értéktudatosító, önkifejezés-
gazdagító, motivációfelelős és prognosztizáló. Egy
személyben kel l mindennek megfelelnünk, ha a tehet-
séggondozás és fej lesztés útját járjuk.

Forrás: Tanítás-tanulás szakmódszertani folyóirat V. Évfolyamának 3. , 8. , 9. száma
Duró Zsuzsa rovatának cikkei

A nemzetközi Cewe cégcsoport ebben az évben megközelítőleg 80 mil l ió forintot fordított vi lágszerte az
SOS Gyermekfalvak megsegítésére, amely mellett 2016-ban is elkötelezte magát.

A Cewe 3 mil l ió forinttal támogatja a hazai SOS Gyermekfalvakat, amelynek keretében fotós tehetséggon-
dozó program is megvalósul. Az alapítvány nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is, hiszen a neve-
lésből kikerülő fiataloknak rövid időn belül saját lábra kel l ál lniuk. A szervezet gondozásába tartozó 14 év
felettieknek megközelítőleg 70 százaléka tanul tovább, közülük a többség (57%) valamilyen szakiskolát vá-
laszt, további 28 százalék szakközépiskolába megy, míg 5 százalék gimnáziumi tanulmányokat folytat. Vala-
mivel több mint 9 százalékuk felsőoktatási intézmény diákja.
"A gyerekek életében a továbbképzés megalapozhatja a későbbi jövőjüket, ezért döntött úgy a Cewe, hogy
tehetséggondozó program megvalósításában működik együtt a kecskeméti SOS Gyermekfaluval. Idén 3
mil l ió forinttal támogattuk a szervezetet. Reméljük, hogy a Cewe profi l jába i l leszkedő fotós oktatás a részt-
vevő fiataloknak sokrétű pályaválasztásra ad majd lehetőséget, és segíti az önkifejezést, amelyre az ENSZ
Gyermekjogi Egyezménye alapján is minden gyermeknek joga van" - hangsúlyozta Zoboki Zoltán, a Cewe
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

A nemzetközi Cewe cégcsoport 2015-ben megközelítőleg 80 mil l ió forintnyi adománnyal támogatta vi lág-
szerte az SOS Gyermekfalvakat, köztük több európai ország mellett ghánai gyerekek megsegítésére fordí-
tottak nagy erőket. A cég bejelentette: jövőre ugyan i lyen mértékben kötelezi el magát a jótékony szervezet
mellett.

Fotós tehetséggondozó programot indít a
Cewe
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A programokkal kapcsolatos további információkért
keressen meg minket személyesen, vagy elektronikus
formában a következő elérhetőségeken:

Első Nyírségi Fej lesztési Társaság
4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.

tel . : 42/509-11 6
e-mail : enyft@enyft.hu




