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JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA 

 

 

A tehetségsegítő program 

megnevezése 

„Osztozzál egy szívemmel, lelket végy egy 

lelkemmel” - komplex tehetségfejlesztő program 

 

A program 

kidolgozójának/kidolgozóinak neve 

Deme Zsolt, Szabó Bianka 

 

A programot működtető szervezet, intézmény adatai 

 

 

Az intézmény, szervezet neve 

Serényi Béla Mezőgazdasági Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 

Levelezési cím 

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky E. út 31. 

 

Elérhetőségek 

Tel.: 06 48 

430035 

E-mail: 

sbgmszk.putnok@gmail.com 

 

Honlap 

www.serenyi.sulinet.hu 

 

A programról felvilágosítást adó személy adatai1 

 

 

Név 

Deme Zsolt 

 

Levelezési cím 

3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky E. út 31. 

 

Elérhetőségek 

Tel.: 

06704891110 

E-mail: 
zs.deme@gmail.com 

 

Publikus személyi adatok2 

 

 Név  

 Levelezési cím 

 Telefonos elérhetőség 

 E-mail elérhetőség 

 

 

A tehetségsegítő program leírása 

 

 

A tehetségsegítő programban 

résztvevők életkora  

 középiskolás korúak  

(14/15 – 18/19 év) 

 fiatal felnőttek (35 évig) 

  

 

 

A tehetségsegítő program 

alkalmazási területe 

 gimnázium 

 szakgimnázium 

 szakiskola 

 kollégium 

                                                           
1 Megjegyzés: Amennyiben több személy is tud felvilágosítást adni, a sorok bővítésével több név is megadható. 
2 A felsorolt személyi adatok közül a publikus adatokat szükséges bejelölni! 

http://www.erett-net.hu/


ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RENDÉSZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS 
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 78.   

Tel./fax: +36(46)323-916; Mobil: +36(20)4912412;+36(20)6172422;   

 E-mail:ttanacs22@gmail.com; Honlap: www.erett-net.hu  

                
2 

 

 
 civil szervezet 

 egyéb: ………………………… 

………………………………… 

 

 

 

 

A tehetségsegítő program által 

érintett tevékenységi kör(ök)3  

 tehetségazonosítás 

 tehetségfejlesztés  

 gyorsítás  

 gazdagítás  

 differenciálás  

 tehetség- tanácsadás  

 egyéb:………………………….. 

…………………………………. 

 

A tehetségsegítő program célja és 

tartalma 

 

Komplex készségfejlesztő program megvalósítása 

Ifjúsági szervezetünket hosszú évek óta szoros 

kötelék fűzi Gyergyószentmiklós diákjaihoz és 

tanáraihoz. Ezt az élő kapcsolatot mélyítjük tovább 

és aktívan bekapcsolódunk a hagyományőrző 

„Tarisznyás Márton útjain” c. rendezvénybe. A 

program első része a felkészülés. Ez 40 órás, 8-14 

fős foglalkozásokat jelent. A 2. rész a 

megvalósítás, ez Erdélyben történik. Minden 

évben Gömör vármegye egy-egy néprajzi 

jellegzetességét mutatjuk be. A népviselet 

szokásait, népdalhagyományokat, a néptánc 

elemeit mutatjuk meg olyan diákokkal, akik maguk 

is most ismerkednek az élő hagyományokkal. Az 

szervezők által kijelölt tematikához igazodva 

dramatizált népi játékkal veszünk részt az 

intézmény hagyományos településtörténeti 

vetélkedőjén. Diákjaink rendhagyó órákon 

vesznek részt.  Önálló múzeumi kiállítással 

veszünk részt az osztályok versenyében. A 

rendezvénysorozat zárásaként túrabakancsot 

veszünk magunkra és a Békás-szoros környékének 

természetföldrajzi értékeivel és történelmi 

tájegységeivel ismerkedünk. 
 

 

A tehetségsegítő programba történő 

beválogatás bemutatása 

A tehetséges tanulók kiválasztása az iskola több 

osztályából: 

1. Megfigyelés 

2. Konzultáció az osztályfőnökökkel és 

szaktanárokkal 

3. Interjú, önkéntes jelentkezés és a próbaidő 

során történő aktivitás figyelembe vétele 

4. Egyéni beszélgetés a tanulókkal. 

 Teljesítménykritérium:  

                                                           
3 Megjegyzés: Több válasz is választható a felsorolásból, szükség esetén más tevékenységi körrel/körökkel is 

kiegészíthető. 

http://www.erett-net.hu/
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A tehetségsegítő program hatásainak, 

eredményeinek bemutatása 
1. népi szokásokon alapuló önálló dramatikus 

jelenet bemutatása színpadon (néptánc, ének), 

a gyergyószentmiklósi hagyományőrző 

napon.  

2. Önálló tárlat létrehozása és bemutatása 

(Gömör bemutatkozik) 

3. Természetjárás (egész napos gyalogtúra a 

medvék birodalmában). Jellegzetes földrajzi 

képződmények és történelmi tájegységek 

megismerése és felismerése. 

Eredmények: 2016. Gyergyószentmiklós, 

Tarisznyás Márton útján c. hagyományőrző 

nap: önálló tárlat – Különdíj 

2018. Gyergyószentmiklós, Tarisznyás 

Márton útján c. hagyományőrző nap: 

Településvetélkedő: dramatikus jelenet – 3. 

helyezés 

 
 

 

A tehetséges tanulók, fiatalok 

nyomon követése 

A 9-12. évfolyam tanulmányi időszakában 

folyamatos kapcsolattartás a tehetséges tanulóval, 

osztályfőnökével, szaktanárokkal, esetleges 

versenyeredmények közzététele az iskolai 

honlapon/facebook-oldalon. Tehetséges tanulók 

szerepeltetése iskolai/városi/testvériskolai 

rendezvényeken. Továbbtanulásuk esetén  

személyes kapcsolattartás.  

 

 

A tehetségsegítő program rövid 

összefoglalása (kb.: 15 mondatban)4 

Komplex tehetségfejlesztő program: 

interperszonális, nyelvi, zenei, testi-kinesztetikus, 

természeti tehetségterületek 

 

Gazdagító program 

40 órás  

8-14 fős csoportban 

 

történelmi, néprajzi, népzenei, anyanyelvi, 

színjátszói, természetföldrajzi ismereteket átadó 

és testi, zenei, kommunikációs, interperszonális 

képességeket fejlesztő program 

 

Tájékoztatom, hogy a bemutatott „Jó gyakorlat leírás” az ÉReTT elnökségének 

jóváhagyását követően megjelenik az ÉReTT honlapján nyilvánosságot adva ezzel a jó 

gyakorlatot benyújtó intézménynél/szervezetnél folyó tehetségsegítő munkának. 

x A tájékoztatást tudomásul vettem. 

                                                           
4 Megjegyzés: Kérjük, hogy az összefoglaló megírásában lényegre törően, egy harmadik személy számára 

érhetően, figyelem felkeltően fogalmazzák meg a jó gyakorlat Ön/Önök által legfontosabbnak tartott tudnivalóit.) 

http://www.erett-net.hu/
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x A jó gyakorlat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy elfogadását 

követően az ÉReTT honlapján az közzétételre kerüljön. 

 

 

Dátum: 2018. január 4. 

 

 

 

 

http://www.erett-net.hu/

