
Kiemelten tehetséges  
gyermekek/tanulók gondozása 

 

„A jövő a gyermekeinken múlik. A mi feladatunk pedig az, hogy segítsünk nekik kibontakoztatni a 

mindannyiukban ott rejlő tehetséget.” (Csíkszentmihályi Mihály) 

Mi a tehetség? 

 

A tehetséges gyermek jellemzői 
Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által 

kibontakozott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az 

átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. (Harsányi, 1988) 

A tehetséges gyermek személyisége meghatározó abban, hogy képességeit milyen mértékben képes 

kibontakoztatni. Akad, aki látható nehézségek nélkül képes kiemelkedő teljesítményt nyújtani, 

másoknál akár csak a viselkedési problémák hívják fel a figyelmet a tehetség gyanújára. 

 A szülők és pedagógusok szerepe meghatározó, hogy felfigyeljenek a jelekre, ha a gyermek/tanuló: 

o teljesítménye és motivációja a kiemelkedő képességek mellett is hullámzó, tartósan alul, 

vagy túlteljesít, 

o kiemelkedő képességgel rendelkezik, 

o teljesítményszorongás, teljesítménykényszer tapasztalható, 

o viselkedése vagy hangulata jelentősen megváltozik, esetleg szélsőségessé válik, 

o bármely – nem csupán tanulási – területen kiemelkedő képességű gyermek testi-, lelki-, 

érzelmi egészségi állapota labilissá válik, 
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o intézményválasztása, pályaválasztása bizonytalan, 

o tehetsége mellett beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségei vannak, felmerül a sajátos 

nevelési igény gyanúja, 

o a szülők, vagy a pedagógusok által megítélve tehetség-tanácsadást igényel. 

Intézményünk szerepe a tehetséggondozásban 
A kiemelten tehetséges gyermekeket intézményünk több területen segíti azok minél teljesebb 

kibontakozása érdekében. Célunk, hogy szakmai segítséget nyújtsunk: 

o a tehetséges gyermekek/tanulók felderítésében, képességstruktúrájának meghatározásában 

(erősségek-gyengeségek, környezeti és személyiségtényezők azonosítása), 

o a tehetséges gyermekek/tanulók személyiségének támogatásában (pl. önismeret, szociális 

készségek fejlesztése), 

o a tehetséges gyermeket nevelő szülőknek, illetve a tehetséges gyermekkel foglalkozó 

pedagógusoknak (tanácsadás),  

o az elérhető tehetségsegítő intézményekkel való megismerkedésben, kapcsolatfelvételben.  

A tehetséggondozás önkéntesen vehető igénybe intézményünkben. A kérést jelezheti a tanuló, a 

szülő, de akár a gyermekkel foglalkozó pedagógus, iskolapszichológus, tehetséggondozásért felelős 

szakember, védőnő, gyermekorvos is.  

Tehetséggonodzó koordinátorunk 
Gerencsér Enikő  gerencser.eniko@sek.elte.hu 

 

Szakirodalmi ajánló 
o F. J. Mönks, E. H. Ypenburg (2011). Ha tehetséges a gyerek... Útmutató szülőknek és 

tanároknak 

letölthető: http://tehetseg.hu/konyv/ha-tehetseges-gyerek-utmutato-szuloknek-es-

tanaroknak 

o https://felelosszulokiskolaja.hu/oktatas/tobb-mint-500-feladatsor-es-izgalmas-agytorna-

feladvanyok-a-csibesztura-oldalon?fbclid=IwAR2otk8ZhOxmtuqjv5Zm2lO-

VKux0R3v3LePdh5fI6ymsPdXW2crWRWcGU8 

Elérhető tehetségpontok a régióban 

- Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium 

o 9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1. 

o mail.hermanisk@gmail.com 

- Németh Pál Kollégium (NPK) 

o 9700 Szombathely, Magyar László u.2. 

o 9700 Szombathely, székhely: Zrínyi Ilona u.12. 

o egri.csilla@npk.szombathely.hu 

- NymE SEK Savaria Természettudományi Tehetségpont 

o 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. 

o nterika@ttk.nyme.hu 

- Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Széchenyi u. 2. 
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o gimnazium@szent-norbert.hu 

- Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Szent László király u. 7-11. 

o remenyik@lutheran.hu 

- Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Rákóczi u. 3. 

o pulay.terez@bartokzi.hu 

- Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium 

o 9700 Szombathely, Paragvári u. 77. 

o titkarsag@muveszetiszhely.hu 

- Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Dózsa György út 4. 

o iroda@server.nagylajos-szhely.sulinet.hu 

- Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

o 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 11 

o voros.livia.szombathely@gmail.com 

- Hét Kastély Kertje Művészeti Óvoda és Bölcsőde 

o 9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 5/c 

o 0036-94-377260 

Minősített Tehetséggondozó Műhely 

- ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 

o 9700 Szombathely, Bolyai János utca 11. 

o intézményvezető: Papp Tibor 

 

Információk, tehetségeket segítő intézmények, szervezetek 
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