Részletek a pályázatból
Röviden mutassa be a program célját, és azon tevékenységeket,
módszereket, amelyek segítségével ezen célt meg kívánja valósítani. (max.
2000 karakter)
A KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat kialakításának céljai:
a referenciaintézményekben meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és
bevezetésének koordinálása a Zalabéri Általános Iskola – TP 170000716 közreműködésével,
szakmai tanácsadásával;
a KGYTK tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet
működtetése;
a KGYTK tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása,
megismertetése.
A KGYT Tehetségsegítő Tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata.
A KGYTK referenciaintézmények, tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának
segítése, és ellenőrzése.
A KGYTK tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések
szervezése egyéni vagy csoportos szupervízió keretében.
KGYTK tehetségsegítő referenciaintézmények számára szakmai fórumok szervezése.
A célok megvalósításához a Tanács megszervezi a KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi
hálózat országos konferenciáját.
A konferencia plenáris ülést, fórumokat és poszter kiállítást valósít meg.
A plenáris ülésen előadások hangoznak el:
a referenciaintézményekben meglévő jó gyakorlatok bemutatása
a KGYTK tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felületet
működtetése (kgytk-zalaber.hu weblap)
A KGYT Tehetségsegítő Tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálatának
részeredményei
Szekcióülés
A KGYTK referenciaintézmények tehetséggondozása közbeni estek (esetleírások)
megbeszélése
A fórumokon diskurzus történik:
A KGYTK referenciaintézmények, tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának
gyakorlata
A poszter kiállításon
a KGYTK Tehetségsegítő Tanács tevékenységének bemutatása (nyomda)
Röviden foglalja össze, hogy a pályázati kiírásban megjelölt célkitűzésekhez
hogyan kapcsolódik jelen pályázat programja. (max. 500 karakter)
A Tanács:
segíti a tehetségsegítést hasznosító térségi program kidolgozását
koordinálja a referenciaintézmények jó gyakorlatinak megismertetését, bevezetését
elősegíti a tehetségsegítők közti információáramlást, információs felület működtetését

bemutatja a tehetségsegítő tevékenységét
elvégzi a KGYTK tehetséggondozás önkontrollos hatásvizsgálatát és segíti, koordinálja
a hatókörébe tartozó tehetségpontokét is
a KGYTK tehetségsegítő szakemberek részére fórumokat szervez

Röviden foglalja össze a várt rövid távú eredményeket, a tervezett tárgyiasult
alkotásokat. (max. 500 karakter)
A KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos konferenciáján a
referenciaintézmények (tehetségpontok) plenáris előadásokat tartanak (jó gyakorlatokról,
információáramoltatásról, önkontrollos hatásvizsgálatról). Az intézmények képviselői,
tehetségsegítő pedagógusai konzultációt folytatnak (esetleírásokról, önkontrolos vizsgálat
gyakorlatáról) a szekcióüléseken. A Tanács bemutatja működését kiállításon a tárgyiasult
alkotásokkal: hatásvizsgálat, esetleírások, nyomdai kiadványok.
Mutassa be a választott kiegészítő tevékenységeket, szükségességüket,
indokoltságukat. (max. 3000 karakter
a
tehetségsegítő tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok önkontrollos
hatásvizsgálatának segítése és ellenőrzése
A Tanács meggyőződése szerint az önkontrollos hatásvizsgálat segítésére és ellenőrzésére
azért van szükség, mert azt szabályozó funkcióval, visszacsatolási lehetőséggel bíró
tevékenységnek tarjuk, ami a tehetséggondozás egyéni fejlesztési terveinek kidolgozását és
módosítását teszi lehetővé, valamint objektív módon vizsgálható, bizonyítható a fejlesztő
hatása. Mindez megerősíti a tanács hatókörébe tartozó referenciaintézmények
(tehetségpontok) működésének hitelességét.
a tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése
egyéni vagy csoportos szupervízió keretében
A Tanács azért tartja szükségesnek a tehetségsegítő szakemberek részére szervezendő
esetmegbeszéléseket (a KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos
konferenciáján), mert ezzel kívánja segíteni a hatáskörébe tartozó referenciaintézményekben
(tehetségpontokban) történő egyéni vagy csoportos szupervíziók hatékonyságát
szakmai fórum szervezése
A Tanács szükségesnek véli a szakmai fórum szervezését a KGYTK referenciaintézmények
számára. Leginkább a tehetségpontok által végzett önkontrollos hatásvizsgálat tekintetében.
Ennek kíván teret adni a Tanács (a KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat
országos konferenciáján) azzal a szándékkal, hogy a szakmai fórumon nyilvános eszmecsere,
vita folyjék az önkontrollos hatásvizsgálat gyakorlatáról, annak erősségeiről és fejlesztendő
területeiről. Emellett a referenciaintézmények (tehetségpontok) lehetőséget kapnak arra,
hogy beszámoljanak a hatásvizsgálatok tapasztalatiról, részeredményeiről.

Megjelenések a médiában
1. kgytk-zalaber.hu

2. http://tehetseg.tehetseg.hu/konferencia/kgytk-tehetsegsegito-referenciaintezmenyihalozat-orszagos-konferenciaja
tehetseg.hu
Szolgáltatások
Programok/határidők
KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos konferenciája

KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos
konferenciája

Időpont: május 27. 10:00-15:00
Dorogi József Attila Művelődési Ház Dorog, Otthon tér 1.
Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája

A KONFERENCIA PROGRAMJA
A konferencia megnyitása 10.00
Művészeti produkció – Énekkar – Dorog
A résztvevőket köszönti: Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere
A konferenciát megnyitja: Dankó József DOKI Zrínyi Ilona Tagiskolájának igazgatója
Plenáris ülés 10.15 – 12.35
10.15-10.25 Kolonits Péter: Tűzzománc-festőzománc (KGYTK Referenciaintézmény Dorog,
DOKI)
10.25-10.35 Kovácsné Fódi Krisztina: Ének-zenei tehetségnevelés a kórusmunkában (KGYTK
Referenciaintézmény Dorog, DOKI)
Művészeti produkció – Citera - Karancslapujtő
10.40-10.50 Dankó József: A KGYTK helye a referenciaintézmény tehetséggondozásában
(KGYTK referenciaintézmény, Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai
Általános Iskola Zrínyi Ilona Tagiskolája
10.50-11.00 Kovács Gáborné: Az osztopáni KGYTK referenciaintézmény egyik tanulójának
életútja (Dél – Dunátúli régióközpont, KGYTK referenciaintézmény Somogyjádi Illyés Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Osztopáni Tagiskolája)
Művészeti produkció – Versmondás - Osztopán
11.05-11.15 Szalai Emma: A KGYTK-s munka folytonossága a referenciaintézményben

(KGYTK referenciaintézmény, Hatvan, Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő
Általános Iskola)
Szünet 11.15-11.25
11.25-11.35 Szuláné Eckhardt Laura: A mentorpedagógus tehetségsegítő munkája a
referenciaintézményben (Budapest és környéke régióközpont, KGYTK referenciaintézmény
Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium)
Művészeti produkció – Fuvola - Dorog
11.40-11.50 Fenesné Tóth Ágnes: A referenciaintézmény egy tanulójának fejlődése a
pályamunkáinak tükrében (Duna – Tisza köze régióközpont, KGYTK referenciaintézmény,
Karancslapujtő, Mocsáry Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
11.50-12.00 Körmöczi Renáta: Sporttehetségek gondozása a Petőfi Iskolában (KGYTK
Referenciaintézmény Dorog, DOKI)
Művészeti produkció – Népdal - DOKI Zrínyi Ilona Tagiskola Dorog
12.05-12.15 Dr. Túri Sándorné: A KGYTK helye a referenciaintézmény tehetséggondozásában
(KGYTK referenciaintézmény, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
12.15-12.35 Kiss Albert: A KGYTK Tehetségsegítő Tanács működésének önkontrollos
hatásvizsgálata, részeredmények (KGYTK TT elnöke)
Művészeti produkció – Trombita - Hatvan
12.35 -13.00 Ebédszünet
Szekcióülések 13.00 – 14.30
Társadalomtudományi szekció (fókuszcsoportos megbeszélés)



A társadalomtudományi kutatás módszertani elemeinek közvetítési lehetőségei (Kovács Lajos Dorog )



Kommunikáció a diákköri tevékenységben: PowerPoint prezentáció készítése és felkészülés az előadásra
(Trojkóné Horváth Ildikó Százhalombatta)



A tudományos diákkörben zajló tehetséggondozás problémái (esetmegbeszélés)

Természettudományi szekció (fókuszcsoportos megbeszélés)



A természettudományi kutatás módszertani elemeinek közvetítési lehetőségei (Kiss Albert Zalabér)



Kommunikáció a diákköri tevékenységben: PowerPoint prezentáció készítése és felkészülés az előadásra
(Ladányiné Sütő Tünde Budapest)



A tudományos diákkörben zajló tehetséggondozás problémái (esetmegbeszélés)

Plenáris ülés 14.30 – 15.00



Beszámoló a szekcióülésekről



Díjak, díjoklevelek, címek átadása



A konferencia zárása

Poszter kiállítás 10.00 – 15.00



A KGYTK referenciaintézmények bemutatkozása



A KGYTK TT tevékenységének bemutatása

3. https://www.szeretgom.hu/content/83447-kutato-gyerekek-tudomanyos-konferenciajanaktehetsegsegito-eloadasai

Kutató Gyerekek Tudományos
Konferenciájanak tehetségsegítő
előadásai
konferencia nevelés kgytk
2016.05.27. 10:00
2016.05.27. 15:00
Időpontja: 2016. május 27. péntek 10.00 – 15.00
Helyszíne: Dorogi József Attila Művelődési Ház Dorog, Otthon tér 1.
Szervezője: KGYTK Tehetségsegítő Tanács Zalabér, Hunyadi u. 2.
Rendezője: Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Zrínyi Ilona
Tagiskolája
A konferencia megnyitása 10.00
Művészeti produkció – Énekkar – Dorog
A résztvevőket köszönti: Dr. Tittmann János Dorog város polgármestere
A konferenciát megnyitja: Dankó József DOKI Zrínyi Ilona Tagiskolájának igazgatója

Plenáris ülés 10.15 – 12.35
10.15-10.25 Kolonits Péter: Tűzzománc-festőzománc (KGYTK Referenciaintézmény Dorog, DOKI)
10.25-10.35 Kovácsné Fódi Krisztina: Ének-zenei tehetségnevelés a kórusmunkában (KGYTK
Referenciaintézmény Dorog, DOKI)
Művészeti produkció – Citera - Karancslapujtő
10.40-10.50 Dankó József: A KGYTK helye a referenciaintézmény tehetséggondozásában (KGYTK
referenciaintézmény, Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Zrínyi
Ilona Tagiskolája
10.50-11.00 Kovács Gáborné: Az osztopáni KGYTK referenciaintézmény egyik tanulójának életútja (Dél –
Dunátúli régióközpont, KGYTK referenciaintézmény Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Osztopáni Tagiskolája)
Művészeti produkció – Versmondás - Osztopán
11.05-11.15 Szalai Emma: A KGYTK-s munka folytonossága a referenciaintézményben (KGYTK
referenciaintézmény, Hatvan, Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola)
Szünet 11.15-11.25
11.25-11.35 Szuláné Eckhardt Laura: A mentorpedagógus tehetségsegítő munkája a referenciaintézményben
(Budapest és környéke régióközpont, KGYTK referenciaintézmény Százhalombattai Arany János Általános
Iskola és Gimnázium)
Művészeti produkció – Fuvola - Dorog
11.40-11.50 Fenesné Tóth Ágnes: A referenciaintézmény egy tanulójának fejlődése a pályamunkáinak
tükrében (Duna – Tisza köze régióközpont, KGYTK referenciaintézmény, Karancslapujtő, Mocsáry Antal
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
11.50-12.00 Körmöczi

Renáta:

Sporttehetségek

gondozása

a

Petőfi

Iskolában

(KGYTK

Referenciaintézmény Dorog, DOKI)
Művészeti produkció – Népdal - DOKI Zrínyi Ilona Tagiskola Dorog
12.05-12.15 Dr. Túri Sándorné: A KGYTK helye a referenciaintézmény tehetséggondozásában (KGYTK
referenciaintézmény, Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola)
12.15-12.35 Kiss Albert: A KGYTK Tehetségsegítő Tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata,
részeredmények (KGYTK TT elnöke)
Művészeti produkció – Trombita - Hatvan
12.35 -13.00 Ebédszünet
Szekcióülések 13.00 – 14.30
Társadalomtudományi szekció (fókuszcsoportos megbeszélés)

A társadalomtudományi kutatás módszertani elemeinek közvetítési lehetőségei (Kovács Lajos Dorog )
Kommunikáció a diákköri tevékenységben: PowerPoint prezentáció készítése és felkészülés az előadásra
(Trojkóné Horváth Ildikó Százhalombatta)
A tudományos diákkörben zajló tehetséggondozás problémái (esetmegbeszélés)
Természettudományi szekció (fókuszcsoportos megbeszélés)
A természettudományi kutatás módszertani elemeinek közvetítési lehetőségei (Kiss Albert Zalabér)
Kommunikáció a diákköri tevékenységben: PowerPoint prezentáció készítése és felkészülés az előadásra
(Ladányiné Sütő Tünde Budapest)
A tudományos diákkörben zajló tehetséggondozás problémái (esetmegbeszélés)
Plenáris ülés 14.30 – 15.00
Beszámoló a szekcióülésekről
Díjak, díjoklevelek, címek átadása
A konferencia zárása
Poszter kiállítás 10.00 – 15.00

4. http://hatvanihirlap.hu/1orszagos-elismeres-kodalyos-pedagogusoknak/

ORSZÁGOS
ELISMERÉS A
KODÁLYOS
PEDAGÓGUSOKNAK
AZ IDEI KUTATÓ GYEREKEK TUDOMÁNYOS
KONFERENCIÁJÁN HÁROM KODÁLYOS
PEDAGÓGUS MUNKÁJÁT IS ELISMERTÉK:
MELYKÓNÉ TŐZSÉR JUDIT, SZALAI EMMA ÉS
BAKOSNÉ VARGA VALÉRIA „MESTER ÉS
TANÍTVÁNYA DÍJAT” VEHETETT ÁT.

Megosztás:
2016. JÚN. 03.

A Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola 2002-től vesz részt a Kutató
Gyerekek Tudományos Konferenciáján. A kutatásmódszertan kategóriában sikeres kodályos tanulók az
országos döntőn számos alkalommal szereztek első helyet az őket felkészítő és mentoráló pedagógusok
segítségével. A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája Tehetségsegítő Tanácsa a tehetséges diákok
fejlesztésében végzett példaértékű, követendő, több évi munka elismeréseként „Referenciaintézmény”
címet adományozott az iskolának 2015-ben, amely 4 évre szól.
Ebben az évben május 27-én Dorogon rendezték meg a KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi
hálózat országos konferenciáját. – A rendezvényen nagy megtiszteltetés, elismerés érte az iskola három
pedagógusát: Melykóné Tőzsér Judit tanárnőt, Szalai Emma tanítónőt és Bakosné Varga Valéria tanítónőt.
Ők több éven keresztül kiemelkedő tehetségnevelő munkát végeztek tanítványainkkal a KGYTK komplex
tanulmányi versenyre történő felkészítésben, ezért a KGYTK Tehetségsegítő Tanácsától „Mester és
Tanítványa Díjat” vehettek át – tájékoztatott Jagodics István, az intézmény vezetője.
Tanítványaik az idei országos döntőn Budapesten egy 1. helyezést, és kettő kiemelt 1. helyezést értek el
dolgozatukkal és prezentációjukkal ember és természet, valamint ember és társadalom műveltségterületen.
A CIKKET ÍRTA:hatvanihirlap.hu

5. http://arany.battanet.hu/bel_folap.php?kat=2
2016.06.01.

Referenciaintézményi tapasztalatok,
tanulói életutak és ének-zenei
tehetségnevelés
2016-06-01

Konferencia a tehetségsegítésről
2016. május 27-én négy kollégámmal együtt vettünk részt a KGYTK
tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos konferenciáján Dorogon.
Közülünk ketten (Deffentné Földvári Zsuzsanna és Gere László, tanítványaik
szavaival élve Zsuzsa néni és Laci bácsi) mint tehetségsegítő pedagógusok itt
vehették át hosszú évek támogató munkájának elismeréseként a nagy múltú
verseny Mester és Tanítványa Díjoklevelét.

A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája egy olyan megmérettetés,
amelynek célja a tudomány módszereinek, a tudományról való gondolkodás
lépéseinek megszerettetése és megismertetése a 10-14 éves diákokkal. A
Zsolnai József professzor úr által megálmodott rendszer sokat változott az
évek során, de célkitűzéseiben ma is a Tanár úr hitvallását követi:”A
világmegváltáshoz nem kell sokat tanulni. A világ megértéséhez annál többet.
(…) Későn jöttem rá, hogy a tanulás legjobb útja, módja az alkotás, a
reflexió.”
Én magyar nyelv és irodalom szakos tanárként ismerkedtem meg a KGYTK
mozgalmával, évek óta kommunikációs tanácsadóként igyekszem segíteni az
iskolai és a regionális forduló versenyzőinek munkáját, az írásbeli
pályamunkák alapján készített prezentációk bemutatását. Megtiszteltetés volt
számomra, hogy előadóként is számítottak rám a dorogi konferencián,
SzulánéEckhardt Laura kolléganőmmel együtt. Ő a régió koordinátora, de
mentorpedagógusi tapasztalatai útmutatóként szolgálhatnak a követők
számára. Erről szólt az általa megtartott előadás is. Sok témát érintettünk a
nap során, de mindegyik középpontjában a tehetséggondozás állt: sportban és
ének-zenében, tűzzománc-technikában vagy éppen helytörténeti kutatásban.
Az eredményekhez - a sok munka mellett - állandó feltételként emelték ki az
előadók a szülői támogatást, a lakóhely szellemi, kulturális örökségének
szerepét, a kutatómunka és a nevelés kapcsolatát. Ennek bizonyítékaként a
régió diákjainak művészeti produkciói színesítették a délutánig tartó
programot: iskolánkat, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és
Gimnáziumot az alsós intézményvezető-helyettes, Kovácsné Rumpler
Erzsébet kolléganőm javaslatára néptáncosok képviselték, Krepsz Anna az
5.a,Krepsz Ákos pedig a 4.b osztályból.
Bár a konferencia a tehetségsegítésről szólt, napi problémákat is érintettünk,

hiszen az időhiány, a diákok és a kollégák (túl)terhelése megnehezíti a
kutatómunka iránti kedv felkeltését. Ezért is fontos, hogy már 10 éves korban
lehetőséget teremtsünk – az életkori sajátosságoknak megfelelően – a
tudományos munkával való megismerkedésre. Egy bölcs mondás szerint a
múltból csak a parazsat szabad továbbvinni, a hamut ott kell hagyni. Én ezt
még hadd egészítsem ki egy gondolattal: a parazsat viszont muszáj életben
tartani.
(THI)

6. http://www.hirtukor.hu/bel.php?ssz=29307
2016.06.01.

Referenciaintézményi tapasztalatok,
tanulói életutak és ének-zenei
tehetségnevelés
2016-06-01

Konferencia a tehetségsegítésről
2016. május 27-én négy kollégámmal együtt vettünk részt a KGYTK
tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos konferenciáján Dorogon.
Közülünk ketten (Deffentné Földvári Zsuzsanna és Gere László, tanítványaik
szavaival élve Zsuzsa néni és Laci bácsi) mint tehetségsegítő pedagógusok itt
vehették át hosszú évek támogató munkájának elismeréseként a nagy múltú
verseny Mester és Tanítványa Díjoklevelét.

A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája egy olyan megmérettetés,
amelynek célja a tudomány módszereinek, a tudományról való gondolkodás
lépéseinek megszerettetése és megismertetése a 10-14 éves diákokkal. A
Zsolnai József professzor úr által megálmodott rendszer sokat változott az
évek során, de célkitűzéseiben ma is a Tanár úr hitvallását követi:”A
világmegváltáshoz nem kell sokat tanulni. A világ megértéséhez annál többet.
(…) Későn jöttem rá, hogy a tanulás legjobb útja, módja az alkotás, a
reflexió.”
Én magyar nyelv és irodalom szakos tanárként ismerkedtem meg a KGYTK
mozgalmával, évek óta kommunikációs tanácsadóként igyekszem segíteni az
iskolai és a regionális forduló versenyzőinek munkáját, az írásbeli
pályamunkák alapján készített prezentációk bemutatását. Megtiszteltetés volt
számomra, hogy előadóként is számítottak rám a dorogi konferencián,
SzulánéEckhardt Laura kolléganőmmel együtt. Ő a régió koordinátora, de
mentorpedagógusi tapasztalatai útmutatóként szolgálhatnak a követők
számára. Erről szólt az általa megtartott előadás is. Sok témát érintettünk a
nap során, de mindegyik középpontjában a tehetséggondozás állt: sportban és
ének-zenében, tűzzománc-technikában vagy éppen helytörténeti kutatásban.

Az eredményekhez - a sok munka mellett - állandó feltételként emelték ki az
előadók a szülői támogatást, a lakóhely szellemi, kulturális örökségének
szerepét, a kutatómunka és a nevelés kapcsolatát. Ennek bizonyítékaként a
régió diákjainak művészeti produkciói színesítették a délutánig tartó
programot: iskolánkat, a Százhalombattai Arany János Általános Iskola és
Gimnáziumot az alsós intézményvezető-helyettes, Kovácsné Rumpler
Erzsébet kolléganőm javaslatára néptáncosok képviselték, Krepsz Anna az
5.a,Krepsz Ákos pedig a 4.b osztályból.
Bár a konferencia a tehetségsegítésről szólt, napi problémákat is érintettünk,
hiszen az időhiány, a diákok és a kollégák (túl)terhelése megnehezíti a
kutatómunka iránti kedv felkeltését. Ezért is fontos, hogy már 10 éves korban
lehetőséget teremtsünk – az életkori sajátosságoknak megfelelően – a
tudományos munkával való megismerkedésre. Egy bölcs mondás szerint a
múltból csak a parazsat szabad továbbvinni, a hamut ott kell hagyni. Én ezt
még hadd egészítsem ki egy gondolattal: a parazsat viszont muszáj életben
tartani.
(THI)

7. http://www.dorog.hu/index.php?oldal=9&hir=2175

Az európai elismertségért (A Tehetségtanács országos konferenciája
Dorogon)
Frissítve: 2016. június 02 12:48:34

A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája elnevezésű komplex országos vetélkedőt szervező és lebonyolító
szervezet, a Tehetségsegítő Tanács Dorogon rendezte meg 11 iskolát tömörítő szerveződésének konferenciáját. A
plenáris ülésen mindhárom dorogi tagiskola bemutatta tehetséggondozó programjait: Kolonics Péter vizuális
kultúra szakkörét, Kovácsné Fódi Krisztina a kórusmunkában végzett tehetségnevelésről, Körmöczi Renáta a
közoktatási sport programjáról, Dankó József a KGYTK helyét mutatta be a Zrínyi iskola tehetséggondozó
rendszerében. A konferencia két szekcióban folytatta munkáját: Kiss Albert Zalabérről a természettudományi,
Kovács Lajos Dorogról a társadalomtudományi megbeszélést

vezette.

A legnagyobb érdeklődést Kiss Albertnek a másfél évtizedes vetélkedősorozat önkontrollos hatásvizsgálatának
összefoglalását kísérte. Kiemelte a főszereplők mellett a szülök szerepének fontosságát. Rámutatott a dolgozatok
színvonalának emelkedésére, de javítható még a szövegkoherencia, valamint a saját és az átvett szövegek világos
elkülönítése, a hivatkozások pontossága. Kifogásolta a középiskolákban történő folytathatóság szűkösségét. A célok
között említette a Kárpát-medencére történő kiterjesztés folytatását, a referenciaintézmények szakmai
együttműködésének elősegítését, valamint fő törekvésként a vetélkedő európai tehetségprogramként történő
elismertetését.

A rendezvényen vehették át a „Mester és Tanítványa Díjoklevél" című elismerésüket eredményes mentori
tevékenységükért: Partosné Tóth Major Krisztina, Kovács Klára, Kovács Lajos és Dankó József.
A KGYTK-ról immár elmondható hivatalosan is, hogy a nagy hagyományú, elismert tehetséggondozó programok
közé emelkedett. Jelenleg a legfontosabb, hogy európai tehetségprogramként is elismerjék. Bízhatunk benne, hogy
ehhez az első lépést a kutató gyerekek programja a dorogi konferenciával tette meg.

8. Iskolai Tájékoztató
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9. ZalabÉrték Körkép
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Szakmai beszámoló NTP-HTT-15-0011
megvalósulásáról

1.

Legfeljebb 5 mondatban foglalja össze a pályázati program lényegét! (maximum 500 karakter)

A KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat kialakítása során a Tehetségsegítő Tanács (a
Zalabéri Általános Iskola - TP 170000716 közreműködésével)
-koordinálta a referenciaintézményekben meglévő jó gyakorlatok megismertetését
-elősegítette a KGYTK tehetségsegítők közötti információáramlást
-széles körben bemutatta a KGYTK TT tehetségsegítő tevékenységét
-megvalósította a KGYTK verseny és a Tehetségsegítő Tanács önkontrollos hatásvizsgálatát
-megszervezte a KGYTK tehetségsegítő referenciaintézményi hálózat országos konferenciáját
Dorogon.

2.

Időrendi sorrendben foglalja össze a támogatás segítségével megvalósult szakmai tevékenységeket! (maximum 1500
karakter)

2016.01.04.-2016.06.30.
A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozása és
megvalósítása - A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése, információs felület
működtetése
A tehetségsegítő tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának
segítése, és ellenőrzése
A tehetségsegítő tanács működésének önkontrollos hatásvizsgálata
A tehetségsegítő tanács hatókörébe tartozó tehetségpontok önkontrollos hatásvizsgálatának
segítése, és ellenőrzése.
A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni
vagy csoportos szupervízió keretében – egyéni szupervízió
Szakmai fórumok szervezése - A KGYTK referenciaintézmények (tehetségpontok)
önkontrollos hatásvizsgálatának gyakorlata, megvalósítása
2016. május 27.
A tehetségsegítést, a tehetségesek produktumait hasznosító térségi program kidolgozása és
megvalósítása
- A meglévő jó gyakorlatok megismertetésének és bevezetésének koordinálása
- A tanács tehetségsegítő tevékenységének széles körben történő bemutatása,
megismertetése
A tehetségsegítő szakemberek részére team munka, esetmegbeszélések szervezése egyéni
vagy csoportos szupervízió keretében – csoportos szupervízió
Szakmai fórumok szervezése – a KGYTK referenciaintézmények (tehetségpontok)
önkontrollos hatásvizsgálatának eredményei
3.

Mutassa be, hogyan valósultak meg a pályázatban megfogalmazott célok! Foglalja össze, hogy a program milyen
hatást gyakorolt a célcsoportra! (maximum 2000 karakter)

A KGYTK Tehetségsegítő Tanács önkontrollos hatásvizsgálat célja annak megállapítása, hogy milyen
mértékben érvényesülnek a KGYTK Tehetségsegítő Tanács célkitűzései.
- Az általános iskolai tudományos diákköröket működtető tehetségpontok és közoktatási
intézmények számának bővítése, hálózatosodásának segítése és a határon túli magyar iskolák
bevonása a KGYTK projektbe,
- szakmai segítségadás az intézmények tehetségsegítő munkájának fejlesztéséhez,
- szakmai együttműködés a PE MFTK NI Országos ÉKP Központtal, a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanáccsal,
- szakmai elismerés és önmenedzselés segítése (Mester és tanítvány, ÉSZ online folyóirat),
- pályázatokkal történő segítségadás a KGYTK működtetéséhez és a tehetségnapok tartásához.
A hatásvizsgálat során becslést alkalmaztunk, mely során mérhető adatokkal, indikátorokkal becsültük
meg a Tanács működésének várható hatását azzal a feltételezéssel, hogy milyen mértékben érte volna
el a Tanács a céljait, ha nem végez fejlesztést a tevékenysége során.
A méréskor kapott valóságos adatokban kifejezhető eredményeket hasonlítottuk össze a becsült
adatokkal. A különbségek értékéből vontunk le következtetést arra nézve, hogy pozitív vagy negatív a
hatás eredménye. Az értékeket diagramokon ábrázoltuk és további részeredményeket állapítottunk
meg.
Ezen felül a régióközpontokra fókuszáltan végeztük el az országos hatásvizsgálat egy-egy elemét. Így
többek között:
- A KGYTK pszichológus szemmel
- A mentorpedagógus KGYTK-s munkája a régióban
- Tudományos diákkör a referenciaintézményben
- A család viszonyulása a KGYTK tehetséggondozáshoz
- A KGYTK-s tehetséggondozás hasznosulása a gimnáziumban, a felsőoktatásban, a
munkahelyen
A hatásvizsgálatot teljesebbé tettük a KGYTK referenciaintézmények bemutatkozásával és „A KGYTK
helyzetelemzés egy swot analízis tükrében a karancslapujtői Mocsáry Antal Általános Iskolában” fókusz
csoportos megbeszélésről készült leírással.

4.

Amennyiben a program során partnerszervezettel/partnerszervezetekkel együtt dolgozott, mutassa be a
partnert/partnereket, és ismertesse, hogy mely tevékenységekben, miért és hogyan vett/vettek részt!

Nem releváns
5.

Összegezze a pályázati támogatásból megvalósult programok (pl: team munka, esetmegbeszélések, szakmai
programok, szakmai fórum) tapasztalatait (a résztvevők visszajelzéseinek figyelembevételével). (maximum 1000
karakter)

Egyéni szupervízió - a KGYTK régióközpontokban együtt dolgozó mentorok esetmegbeszélése a
tudományos diákkör működtetésének problémáiról.
A Nyugat-Dunántúl régióban végzett pszichológusi vizsgálat eredményei a régióközpontban működő
tehetségsegítő teamet további fejlesztési célok célkitűzésére sarkallta a tehetségazonosítás és az
egyéni fejlesztés irányában.
A Budapest és környéke, valamint a Dél-Dunántúl régióközpontokban végzett kérdőíves felmérés a
mentorpedagógusok KGYTK-s munkájáról jó alapot adott az régióközpontban történő
esetmegbeszélésnek és a mentorpedagógusok önreflektív tehetségsegítésének fejlesztéséhez.
A Duna-Tisza köze régióközpontban végzett team munka eredményeként létrejött Swot analízis jó
alapnak bizonyult a régiókoordinátorok szakmai fórumán, ahol a többek között a gyengeségekből
vezettük le a további fejlesztési területeket.

A Tiszántúl régióközpontban végzett kérdőíves felmérések eredményei hasznosnak bizonyultak
azokhoz az esetmegbeszélésekhez, amelyek fókuszában: a család viszonyulása a KGYTK
tehetséggondozáshoz és a KGYTK-s tehetséggondozás hasznosulása a gimnáziumban, a
felsőoktatásban, a munkahelyen című témák álltak.
A Dél-Dunántúl régióközpontban végzett esetmegbeszélés egy tehetséges tanuló életútjáról mintát
adott a szakmai fórumokon arra, hogy miként követhető nyomon és hogyan elemezhetők a szerzett
információk egy tehetséges gyermek életútjának követéséről.
Csoportos szupervízió a KGYTK régióközpontok koordinátorainak körében a KGYTK-s pályamunkák és
a prezentációk értékeléséről. Pályamunkák és prezentációk értékelésének eredményei.
A pályamunkák és a prezentációk eredményeinek változása volt a szakmai program egyik témája. A
KGYTK TT elnöke ismertette az értékelési szempontok szerinti elemzés eredményeit, amely rávilágított
a pályamunkák és a prezentációk kiemelkedő területeire és a további fejlesztési területekre. Az
ismertetett eredmények továbbgondolásra késztette a szakmai fórumok résztvevőit.
A pályázat során megvalósított különböző szintű szakmai programokkal kapcsolatosan a résztvevők az
egyes programelemeknek a tehetséggondozó pedagógiai tevékenységben való hasznosíthatóságát
emelték ki.

