
  

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában működő 
Minősített Tehetséggondozó Műhely 
2017/2018-as tanévi tevékenységei 

2016 októberében került kiírásra a Minősített Tehetséggondozó Műhely pályázat. A pályázat 
alapján sikeresen zajlott az előminősítési szakasz, a dokumentációs szakasz és a helyszíni 
minősítő ülés is. 
A Minősített Tehetséggondozó címet ünnepélyes keretek között vettük át 2017. május 31-én 
Budapesten. http://tehetseg.hu/aktualis/harmincnyolc-oktatasi-intezmeny-kapott-minositett-tehetseggondozo-muhely-cimet 
 
Minősített Tehetséggondozó Műhelyünk működése 

Alapfeladataink közé tartozik: 

 tehetségszűrés, 

 tehetségazonosítás, 

 komplex tehetséggondozó program megvalósítása, 

 kontroll/ nyomonkövetés, 

 tehetségtanácsadás, 

 szakmai konzultáció biztosítása, 

 egyéni jó gyakorlat kifejlesztése, 

 hálózati együttműködés. 

Kiegészítő feladataink: 

 publikációs tevékenység, 

 diákmentori tevékenység, 

 életvezetési, pályaorientációs tanácsadás, 

 önkéntesek bevonása, 

 szponzoráció megteremtése, civilszervezetek bevonása, 

 bemutatkozási lehetőség tehetségek számára. 
 
Intézményünkben komplex személyiségfejlesztés folyik. A tanulók részt vesznek 
tanulásmódszertani, önismereti és pályaorientációs foglalkozásokon is. 

Tehetségsávjaink: 

 táblajáték, gondolkodásfejlesztés/ matematika 

 angol 

 német 

 robotika 

 fizika 

 informatika/ECDL 

 sakk 
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Partnerviszony, hálózati együttműködés: 

 2017. augusztusában a robotika jó gyakorlatunk iránt érdeklődő szarvasi Benka Gyula 
Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda intézményből 
érkezett kollégák számára tartott tájékoztatást Libor Roland. 

 Részt vettünk 2017. szeptember 22-23-án (Csányi Judit, Oroszné Vass Ildikó, Libor 
Roland, Orosz László, Kovalcsikné Borombós Edit) a Magyar Tehetséggondozó 
Társaság 28.  Országos Konferenciáján, Szarvason a Benka Gyula Evangélikus Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvodájában. A szarvasi tehetség konferencián 
az intézményünkben működő tehetségsávok közül a robotika (Libor Roland), és a 
gondolkodásfejlesztés táblajátékkal (Oroszné Vass Ildikó) mutatkozott be. Csányi Judit 
az alsó tagozaton alkalmazott módszereinkről tartott előadást. 

http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2017_3.pdf 

Műhelymunkák 
2017. 11. 13-án a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban tekinthettük meg a 
„Sokoldalú robotika a nevelésben és a tehetséggondozásban” című előadást (Csányi Judit, 
Orosz László, Libor Roland). 

Az Új Nemzedék Központ által az MTM-eknek nyújtott komplex támogatási csomag elemei: 

 akkreditált pedagógus-továbbképzések 

 tehetséges tanulókat támogató mentorprogramok 

 képesség- és tehetségfejlesztő eszközök 

 szülőket és szakembereket bevonó szakmai rendezvények 

 az MTM-eknek nyújtott szakmai konzultáció és tanácsadás 

 a szakmai együttműködések támogatása 

 utazás, táborok 

 publikációs lehetőség biztosítása 

Továbbképzések, mentorálások 
A fenti csomagelemek közül valósult meg pl. mentoraink képzése. Jankóné Lövei Erika, 
Oroszné Vass Ildikó 2017. szeptember 14-16-án Budapesten 30 órás mentorképzésen vettek 
részt. Mentoraink Szegeden, majd Orosházán és Békéscsabán szupervízión vettek részt, 
melyen megbeszélhették a fejlesztés során adódó egyéni problémákat, megoszthatták 
egymással sikereiket, kudarcaikat (a szupervíziónak intézményünk is otthont adott). 

Szakmai műhelymunka 
Az iskolánkban 2017. 11. 29-én zajlott szakmai műhelyre meghívott előadóink: Bagaméri 
Andrásné (beszédfejlesztő előadás); Horváth Kristóf (rendkívüli irodalomóra). A rendezvényen 
60 fő vett részt. 
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Kirándulás 
2017. december 8-án kirándulást szerveztünk Debrecenbe a tehetségprogramos diákjaink 
számára. A kiránduláson 63 diák vett részt. Megtekintettük az Agóra Tudományos 
Élményközpontot, a Botanikus kertet, a Debreceni Egyetemet, múzeumi foglalkozáson 
vettünk részt a Református kollégiumban, majd a Debreceni Nagytemplomot nézhettük meg. 
http://www.vmoh.hu/vm_web/gallery/1718/debrecen/index.html 

Tehetséggondozó program 
2017. december 20-án került sor a Tehetséggondozó programunk keretében intézményünk 
több, mint 60 éves ének-zene tagozatának karácsonyi koncertjére. Tagozatos diákjaink 
megismerkedhettek a Trefort Ágoston Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 
énekkarával. Az esti koncerten közösen is fellépett a két énekkar. 
 

Egyéb tehetséggondozó tevékenységek az MTM-ben 
2018. május 27-én Budakeszin került megrendezésre a Tehetségfesztivál. A rendezvényre 42 
fő tanulónk és 7 fő kollégánk jutott el az Új Nemzedék Központ támogatásával. 
 

 
 
Iskolánk - az 5. évfolyamon végzett próbamérésekkel - részt vett tehetségazonosító 
mérőeszköz kifejlesztésében is. 

Működés, minőségbiztosítás, fenntartás 
2018. május 7-én zajlott intézményünk monitoring vizsgálata. A vizsgálaton minden 
dokumentumunk megfelelő volt. Az intézmény megfelelt minősítést (kifejezetten 
eredményes, sikeres munkát végez) kapott. 
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