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Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 151/2008. (VI.27.) Kt. számú határozattal a Képviselő-testület elfogadta a 
Közoktatási Intézkedési Tervet, melyben feladatként fogalmazódott meg annak 
gondolata, hogy ki kell dolgozni a tehetséggondozás városi stratégiáját.  
Valójában minden nevelésnek az alapfeladata, az, hogy az emberiséget teljes 
értékűvé fejlessze. A tehetséggondozás alapfeltétele, hogy: 

- tudjuk, mi a tehetség lényege, 
- felismerjük, hogy, ki miben tehetséges, 
- úgy adjunk a gyermek tehetségének kibontakozásához feladatokat, hogy 

egyidejűleg a tevékenység céljával és eredményével kapcsolatos felelőssége 
és értéképítésre való törekvése is fejlődjön. 

Tehetségen azt a velünk született adottságra épülő, majd a gyakorlás, céltudatos 
fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy 
bizonyos, vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud 
létrehozni. Az ilyen diákokban fel kell kelteni a kíváncsiságot, az érdeklődést, a 
tudásvágyat, s ezeket fenn is kell tartani. Meg kell velük értetni, el kell fogadtatni, 
hogy csak szorgalommal, kitartással érhetnek el valódi eredményeket. Meg kell 
erősíteni bennük a becsvágyat, a teljesítményorientációt, hogy eredeti, egyéni, 
különleges megoldásokra törekedjenek.  

A tehetségkutatásnak csak akkor van értelme, ha kezdettől fogva összekapcsoljuk a 
gyakorlatban megvalósuló tehetséggondozással. A tehetségnek lényege éppen 
annak a lehetőségnek és valóságnak a feszültsége, amely az adottságoktól, a 
környezeti hatásoktól is ösztönzött tevékenységen keresztül a teljesítményig ível. A 
tehetség lényegéből eleve keletkezik a fejleszthetőség ténye, a tervszerű fejlesztés 
követelménye. Megfelelő nevelés nélkül a tehetségek legjobb felismerési rendszere 
sem biztosítja – a kultúra vagy a gazdaság egyetlen területén sem – az elvárt jobb 
teljesítményt. A mindennapi pedagógiai munka során komoly gondot jelent a 
pedagógus számára a különlegesen tehetséges gyerekekkel való foglalkozás. A 
tapasztalatok szerint a nevelési-oktatási intézmények kétféle tanulóval nem tudnak 
igazán mit kezdeni: a nagyon tehetségesekkel és a nagyon gyenge képességűekkel. 
Egyrészt – persze – legtöbbször azzal sincsenek tisztában, hogy mitől mások ezek a 
gyerekek, mint a többiek, másrészt eszközeik sincsenek a velük való adekvát 
foglalkozáshoz. 
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A tehetség felismerése tehát nem könnyű feladat. Alapos, hosszú távú megfigyelést, 
a gyermekekkel, tanulókkal való gondos foglakozást igényel. Sok esetben valóban 
nem könnyű a nagyon tehetséges gyerekekkel együttműködni az iskolában. 
Különösen nehéznek mondják ezt a kisiskolások esetében, az általános iskola 
alsóbb osztályaiban. Ugyanis ha a pedagógusok ugyanannyit követelnek tőlük, mint 
amennyit az átlagtól, akkor ezek a gyerekek rendszeresen alulteljesítenek, ami 
egyrészt óriási pazarlás, másrészt könnyen elvezethet a tehetséges gyerekek 
elszürküléséhez. A tehetséges gyermek hajlamai, adottságai gyakran egyenetlenek, 
érettségi szintjükben előfordulhatnak nagy különbségek, sőt ellentétek is. A tehetség 
ismérve az érdeklődés jellegében, tartalmában, tartósságában és mélységében is 
megfogható.  
A tehetséges gyermekkel való foglalkozás tekintetében sok elméletet említ a 
szakirodalom. Van, aki amellett érvel, hogy a tehetséges gyermeket mindenképpen 
speciális, úgynevezett elitosztályban kell továbbfejleszteni, de nagyon sokan vannak 
azok, akik úgy gondolják, hogy a gyermek személyiségének fejlődése érdekében az 
a helyes, ha normál osztályban tanul.  A tehetség kibontakoztatásában az 
alapkérdés a hogyan. A hogyan kérdésre a nevelés egyetlen területén sincsen 
általánosan használható recept. A tehetséggondozásban pedig különösen nincsen. A 
lényeg azonban az, hogy a tehetséges gyermeket minél több tevékenységben kell 
kipróbálni, ugyanis minden eset egyedi: a gyermek is, a körülmény is, és ezek 
találkozása is a mindenkori nevelési helyzetben.  
A fejlesztő munkának egyik kritikus pontja, hogy milyen életkorban kezdjük el a 
speciális tehetségfejlesztést. Az is gondot okozhat, ha túl korán kezdjük ezt a 
munkát, de az is, ha elszalasztjuk azt a korszakot, amikor a gyermek fogékony a 
speciális képességterületeken. Nehéz pontos választ adni, hiszen függ ez magától a 
speciális képességtől, annak megjelenési idejétől is: például a zenei, matematikai, 
bizonyos mozgásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhet. Ezek 
programszerű egyéni fejlesztése tehát már ekkor fontos, egészében véve azonban 
az óvodáskor „alapozó” korszaknak tekinthető, ilyenkor elsősorban a megfelelő 
érzelmi fejlődést kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy „törődünk” velük, s 
engedjük őket játszani. Ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a 
tehetségesnek látszó gyerekeket, ebből sok probléma adódhat. 
Az iskoláskor természetesen már más lehetőségeket kínál, azonban itt is óvatosan 
kell eljárnunk. A kisiskolás korban is alapozó munkát végezhetünk, csak más 
értelemben, mint az óvodáskorban. Az úgynevezett speciális osztályok koraiak még 
ebben az időszakban, hiszen ezekben a kiemelkedő teljesítmény alapja többnyire a 
magas szintű általános intellektuális képességrendszer, nem pedig a speciális 
képesség. Ha felbukkan a tehetség – pl. matematika, nyelv – egyéni programmal 
lehet a fejlesztést megoldani. 
A felső tagozat (illetve az ennek megfelelő gimnáziumi osztályok) már színtere lehet 
a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, amelyben a tapasztalat 
szerint (12-13 éves kor körül) már többnyire megjelenik a speciális tehetség. Kettős 
itt az iskola funkciója, egyrészt a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell 
folyamatosan működő, változatos - nemcsak az intellektuális szférában - 
programokat biztosítani, másrészt – ha megtaláltuk a tehetséget – speciális 
szervezeti formákban kell azt továbbfejleszteni. 
A középiskolás kor ad igazán teret a hatékony speciális tehetségfejlesztéshez. 
Sokféle szervezeti forma alakult ki ehhez az iskolai gyakorlatban: fakultáció, 
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tagozatok, speciális osztályok, mentor-program (Út a középiskolába, Út az 
érettségihez, Út a szakmához) stb. Ezek mindegyike hatékonyan működhet. Fontos 
azonban, hogy a programok ne legyenek túlzóan speciálisak. Egyrészt a tehetség 
általános képességeihez tartozó elemek fejlesztéséről sem szabad megfeledkezni 
ekkor sem. Másrészt még ekkor is lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, 
hogy érdeklődésének változásával új, magas szintű képességének megjelenésével 
összhangban tudjon változtatni képzési menetrendjén. Rugalmas, sokféle 
képességterületet átfogó programokra van tehát szükség, a lényeg azonban, hogy a 
középiskolás korszak végére találjuk meg a gyerek igazi értékeit, s készítsük elő a 
felsőoktatásban a számára legadekvátabb területen való sikeres tanulmányokra. A 
tehetség kibontakoztatásában a pontot az i-re a felsőoktatásban tudjuk feltenni - 
széles skálán értelmezve ezt a felsőfokú szakképzéstől a PhD-ig. 
A magyar közoktatás az utóbbi években kissé megfeledkezett az egyéni 
különbségekkel rendelkező tehetséges gyerekekről, tanulókról, a velük való 
gondoskodásról, pedig a közoktatásról szóló törvény kimondja, hogy a tanulók joga a 
tehetségüknek és adottságaiknak megfelelő oktatás.  
Mint már említettük a tehetséggondozás már az óvodai nevelés során is fontos 
szerephez jut. Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg 
differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének 
megfelelően egységet alkotnak. Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, 
kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a 
kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Nem kell lemondani egyetlen gyermek 
fejleszthetőségéről sem. A kompetencia alapú programcsomag keretén belül a 
különleges képességű gyerekek megismerkedhetnek különleges technikákkal és 
érdekes kísérletekkel, eljárásokkal. A gyerekek képességszintjei egyéni, sajátos 
fejlődési mintázatot mutatnak. Az egyes szintek értelmezése: 
 

I. szint: sajátos nevelési igényű gyerekek 
II. szint: standardhoz közelítő képességű gyerekek 
III. szint: tehetséges, kreatív gyerekek 
 
Ebből következően az óvodapedagógusnak egyenrangú feladata a tehetség 
felismerése és differenciált fejlesztése.  
 
A tehetség felismerését a tudatos gyermekmegismerésre törekvő megfigyelések, 
méréseik, azaz a gyermekek fejlődésének nyomon követő rendszere biztosítja.  
Az óvodai tehetséggondozás elvei, célkitűzései 
 

- Legfőbb cél a kreativitás fejlesztése. Szükséges fejleszteni a tehetségígéretes 
gyermek erős oldalát. (emlékezet, fantázia, logikus gondolkodás).  

- Erősítsük a gyermek tehetségével összefüggő gyenge területeket! 
Mindenképpen olyan hiányosságokat kell a „gyenge” oldalon érteni, amelyek a 
tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A 
gyermek esetleges gyenge oldalát mindenképpen diagnosztizálni kell (lehet, 
hogy ehhez szakember segítése szükséges). 

- A zenei, képzőművészeti vagy mozgásos foglalkozások jótékonyan 
egészíthetik ki az intellektuális irányultságot, segíthetik a gyerek érzelmi-
szociális fejlődését akkor is, ha a gyerek ezeken a területeken nem 
rendelkezik jó adottságokkal. 
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- A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad túlbecsülni 
azokat. 

- Egy – egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermek integrálásában segíthet 
néhány más, intellektuális téren talán nem olyan kiváló, de jó szociális 
készséggel rendelkező gyermek közreműködése. Így a gyermekek azt is 
átélhetik, hogy nem csak az intellektuális kiválóság az érték. 

- A tehetséges gyerekek szeretik a szabadságot, az önállóságot, az igazi 
feladatokat, a kihívást. 

 
Az óvodákban különböző módszerek, lehetőségek léteznek nevelési időn belül a 
tehetséggondozásra. Így legelterjedtebb a projektmódszer, mely a gyermekek 
differenciált fejlesztéséhez használható elsősorban.  A projektek sokrétűségükkel a 
végrehajtáshoz szükséges képességek nagy spektrumát ölelik fel, ezáltal sokféle 
tehetség megjelenítésére adnak alkalmat. A sokoldalúan tehetséges gyermekek 
megmutatják különböző képességeiket, az egyoldalú tehetségek megtapasztalhatják 
a sajátjuktól eltérő tehetségek fontosságát az alkotó tevékenységben. Az óvodás 
korosztály számára készült projektek öt szempontra épülnek fel: 
- a gyerekek akkor tanulnak könnyedén, ha jól érzik magukat,  
- olyasmit is megtanulnak, amit nem tanítási céllal adnak a kezükbe,  
- a világ nem ér véget az óvoda kapujánál,  
- a szokásos óvodai témákon, s tudásunkon kívül is létezik világ,  
- a dolgok sokkal érdekesebbek lehetnek, ha megfordítjuk, szétszedjük, 

megszagoljuk és elképzeljük őket kívülről, belülről más időbeli és térbeli 
dimenzióban.  

 

A tehetséggondozás során az intellektuális kihívás (logika, következtetés, 
rendszeralkotás, ismeretek alkalmazása), a kreativitás (eredetiség, fantázia, nyitott 
lehetőség, nézőpontváltás, alternatívák keresése), a többdimenziós élmény, 
kockázatvállalás, problémalátás, alternatívák keresése és a társas 
készségfejlesztés (önérvényesítés, vezetés, együttműködés, vita, érvelés, 
megegyezés, vélemény és kritika) nagy szerepet kap.  
 
A nevelési időn kívül is számos lehetőség adódik a tehetséggondozásra. Pl.  

- Az „ügyes kezek” foglalkozásokon változatos ábrázoló tevékenységek 
ötvöződnek irodalmi, zenei élményekkel. Gazdag önkifejezési és megismerési 
lehetőségrendszert villant fel a gyermek előtt a képi kifejezése az emlékeknek, 
fantáziáknak, asszociációknak.  

- A „zenede” foglalkozásokon az Orff-módszer jelenik meg a Kodály-módszer 
mellett. Az Orff hangszerekre épülő instrumentális készlet játékos használata 
érvényesül a strukturált gyakorlatban. A zene nyelvén történő kommunikáció 
gazdag információs, és értelmezési lehetőséget nyújt. A szabad vagy 
irányított, dramatikus, szimbolikus eszközöket alkalmazó módszer újszerű 
önkifejezési élményt ad.  

- A „gyermektorna” foglalkozásokon a hang és mozgás világában folyik a 
személyiség kibontakoztatása. A szépség törvényei szerint megformált 
mozdulat nem csak a külső hatásában kelt harmóniát, hanem belső harmóniát 
is teremt, visszahat művelőjére, testben és lélekben finomít és fejleszt. Az 
esztétikus mozgásfejlesztő és tartásjavító testképzés, a mozgásban ügyes 
gyermekek kiemelkedő képességének továbbfejlesztése is feladata.  

- Az „égből pottyant birodalom” foglalkozásokon a drámajátékok, kreatív 
képességfejlesztő játékok alkalmazásával hatékonyan fejlesztik a gyermekek 
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beszédkészségét, kiemelve a kommunikációs képességét. 
Játékgyűjteménnyel/helyzetgyakorlatokkal, szituációs játékokkal a gyermekek 
rugalmas gondolkodásának, önálló alkotóképességének kibontakoztatása 
valósul meg.  

- A néptánc foglalkozásokon a magyar népzene megszerettetése mellett, a 
tánclépések elsajátítása, szociális, érzelmi fejlesztés és mozgásfejlesztés, 
ezzel egy időben hallásfejlesztés zajlik.   

- Az „ovifoci” elsősorban a kisfiúk kedvelt sporttevékenysége, az „ovi-teniszre” 
kislányok is szívesen járnak. 

- Játékos angol nyelvi foglalkozások játék időn belül és nevelési időn kívül. 
  
Az óvodás korszak tehát elsődlegesen alapozásnak tekinthető, valódi 
tehetséggondozásról, inkább az iskoláskortól kezdődően beszélhetünk.  
Az általános iskolai tehetséggondozás elvei, célkitűzései 
Az általános iskola – már a neve is erre utal – általános készségek, adottságok, 
általános értelmi viszonyok kibontakoztatására hivatott intézmény, mely ugyan nem 
zárja ki a tehetségekkel való külön törődést, a lehetőségek azonban korlátozottak. 
Különösen az napjainkban, amikor a piacgazdaság hazánkban jelentkező 
nehézségei, a család szerepének visszaszorulása, a társadalmi elvárások anomáliái, 
a média nagyon erős negatív hatása a tizenévesek érzelmi fejlődésére az 
iskolákban, iskolai közösségekben csapódnak le, és komoly nehézségeket okoznak 
hagyományos iskolai kapcsolatokban, tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár, 
iskolavezető-beosztott tanár között.  
Az általános iskolai tehetséggondozás minden esetben azt a célt tűzi ki maga elé, 
hogy az iskolába járó tehetséges gyermekek tehetségét felismerve és arra 
odafigyelve alakítja pedagógiai munkáját.  
Az iskolai tehetséggondozás leggyakrabban tantárgyakra fókuszál. 
Hatékonyságukat, eredményességüket a tehetséges tanulók tanulmányi 
teljesítménye - a különböző iskolákba történő felvételi arányuk, és a tantárgyi 
tanulmányi versenyeken elért sikereik - alapján mérik.  Azok az iskolák, ahol a 
tehetség nem a beiskolázás feltétele, de mégis megvannak az eszközök, az akarat, 
és a szakértelem ahhoz, hogy a tehetségeket azonosítsák, és segítsék, integráló 
tehetséggondozást végeznek. Az ilyen intézményekben magasabb szintű 
differenciálással, órarend- és csoportbontással, valamint speciális pedagógiai 
technikákkal lehet eredményeket elérni. Ebben az esetben a tehetséges gyerekek 
természetes közösségek tagjai, a tehetségesekre jutó idő, energia, és szakértelem 
nagyban függ a pedagógus kvalitásaitól. 
Szentes város önkormányzati fenntartású általános iskoláiban fokozott gondot 
fordítanak a tehetséggondozásra. A tehetséggondozás megvalósításában az iskolák 
együttműködnek a város közművelődési intézményeivel, a városi 
sportegyesületekkel, a városi könyvtárral, illetve a művészeti iskolákkal.  
 

Szentesen az utóbbi esztendőkben két ágon is folyt a tehetségek gondozása. 
Részben tanórai keretek között, például az emelt szintű oktatás keretében, így 
emelt szintű rajz, testnevelés, ének-zene oktatás, illetve a nívócsoportos oktatás 
(magyar irodalom, valamint matematika) keretében. Ezentúl színterei még a 
tanórákon érvényesülő differenciált képességfejlesztés, a csoportbontások (idegen 
nyelv és számítástechnikai órákon), az iskola könyvtára mind a tanórák, mind az 
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önművelődés, házi és verseny feladatok gyűjtőmunkáinak ad teret, értő szakember 
segítségével.  
Másrészről tanórán kívüli tevékenységként szakkör, sportkör, diák sportegyesület, 
tehetséggondozó programok stb. formájában, legnagyobb számban sport, 
matematika, számítástechnika, természettudomány, zenei képességek fejlesztését 
megcélozva. Fontos megemlíteni még ezenfelül az idegen nyelvi tehetségek 
kibontakoztatását a külföldi partnerkapcsolatok révén. 
A tanulmányi versenyek ugyancsak hatékony formái a tehetséggondozásnak. Ezek 
rendkívül alkalmasak a tanulói motiváció felkeltésére, a másikkal való összehasonlító 
megmérettetésre. Nagy hagyományai vannak a tantárgyi tanulmányi versenyeknek, 
ezek jelentős részét az Oktatási Minisztérium, illetve háttérintézményei szervezik. 
Napjainkra jelentősen megszaporodtak a regionális, illetve helyi versenyek is, ezek 
teljesen átszövik az iskolai tehetségfejlesztést, s jelentősen hozzájárulnak a 
tehetségek felfedezéséhez is.  A helyi versenyek szervezésében kiemelkedő 
szerepet vállalnak az általános iskolában és művészeti iskolákban dolgozó 
pedagógusok. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk felülvizsgálni a felkészítő 
pedagógusok elismerésének rendszerét, mivel egy-egy pedagógus több gyermek 
felkészítését is végzi. A tanulói és sport versenyeken kiemelkedő eredményeket 
elérő tehetséges tanulók és felkészítő nevelők elismerése évek óta városi szinten, a 
Pedagógus naphoz, illetve a Sportünnepséghez kapcsolva történik az utóbbi 
esztendőkben. Szentes Város Önkormányzata ezek mellett évről-évre jelentős 
forrásokkal támogatja a tanulmányi versenyek szervezését, illetve a tanulmányi 
versenyekre való utazást.  
A tehetséggondozáshoz járult hozzá a Képviselő-testület az elmúlt esztendőkben 
több szentesi tanuló ösztöndíjjal való támogatásához az Arany János 
Tehetséggondozó Programba való részvétel biztosításával. 
Emellett fontos megemlíteni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 
támogatását célzó Útravaló ösztöndíj programban egyre több 7. osztályos 
tehetséges tanuló vesz részt, melynek keretén belül mentor tanári segítséget és 
ösztöndíjat kapnak.  
A város művészeti életében és tehetséggondozás feladatainak ellátásában jelentős 
szerepet töltenek be a művészeti iskolák.  
Az önkormányzati fenntartású Lajtha László AMI és Hangversenyközpont a 
művészeti ágak közül a zenei képzést végzi magas színvonalon már több, mint 50 
éve. Szólistáik, kamaracsoportjaik elmaradhatatlan résztvevői a különböző városi 
rendezvényeknek. A tehetséggondozást kiemelt feladatának tartja az intézmény, 
mely az országos minősítési bizottság által: „Kiválóra minősített művészetoktatási 
intézmény” címet nyerte el 2007-ben. 
Szentes Város Önkormányzata önként vállalt feladatként működteti a Lajtha László 
Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpontot.  
Ennek érdekében az A-tagozaton nem tesznek különbséget a minimálisan elvárható 
teljesítmény szintjén a tanulók között, azonban az értékelésnek tükröznie kell 
(érdemjegy, szorgalom) az egyéni teljesítmény és előmenetel különbözőségét. 
Gyengébb képességekkel éppúgy válhat valaki önmegvalósító, érett személyiséggé, 
mint kiemelkedő talentumokkal. Az intézményben tanítók felelőssége és feladata is 
az átlagos, vagy gyengébb képességű tanulókkal való foglalkozás is. A 
tehetséggondozást az átlagostól eltérő, jobb képességű tanulók esetében B-
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tagozatra való irányítással, ennek magasabb szintű követelményrendszerével is 
segítik. Ezeknek a növendékeknek meg kell adni a lehetőséget, hogy képességeik az 
átlagosnál jobban fejlődjenek. Ezt magasabb óraszám biztosításával érhetik el.  
A B-tagozaton az egyéni képességek fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kap a 
tantervi és a felvételi követelmények maximális teljesítése. Lényeges szempont, hogy 
a versenyre, felvételire készülő tanuló vegyen részt zenei táborban, vagy a 
szakiskolai tanár meghallgassa és véleményezze munkáját.  
A B-tagozatos növendékek versenyeken, megyei bemutatókon, találkozókon vesznek 
részt, képviselik az intézményt. A tehetség gondozása, fejlődésének elősegítése nem 
csupán a kiemelkedő teljesítmény elérését kell, hogy megcélozza. A 
tehetséggondozásnak összhangban kell lenni az alapvető személyiségfejlesztési 
célkitűzésekkel is. 
 

A tehetséggondozás feltételei 
 

- Legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 
- Szoros kapcsolattartás a hangszeres és elmélettanárok között. 
- Tanári továbbképzés. 
- Hangszerek minősége, karbantartása. 
-  A tehetség kibontakozását segíti a kulturált művészeti értékek iránt fogékony 

környezet. Ezt a légkört kell megteremteni a tanórán kívüli rendezvényekkel 
is. 

A Jövőnkért Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 10 éve működik szentesi 
székhellyel, ahol négy művészeti ág tanszakain 460 növendék ismerkedik a 
művészetek rejtelmeivel. A nevelés-oktatáson túl kiállítások szervezésével, 
színjátszó találkozók rendezésével, sokszínű táborokkal, kézműves foglalkozásokkal, 
fellépésekkel, táncestekkel járulnak hozzá a város kulturális életéhez, a tehetség 
kibontakoztatásához, a gyerekek tartalmas időtöltési lehetőségeinek bővítéséhez. 
A Jövőnkért művészeti iskola az országos minősítési bizottság által: „Kiválóra 
minősített művészetoktatási intézmény” címet nyerte el 2007-ben. Hatalmas 
érdeklődés mellett zajlik már több éve szervezésükben a Kurca fátyla 
gyermekszínjátszó találkozó és a Nyári Modern Táncest. Ezek a rendezvények is 
kiváló színterei a tehetségek bemutatkozásának. Napjainkban a művészeti iskola 
legmozgalmasabb tanszakai a néptánc és moderntánc. Ebben a két műfajban már 
önálló tánccsoportokat is működtet az iskola. 
A Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Művészetek Házában 
működik. A 2001-ben alapított iskolában több művészeti ágon is folyik a képzés. 
Pedagógiai programjuk középpontjában a helyi hagyományok, ezen belül is a 
kézműves hagyományok ápolása áll. Speciális programjaik keretében - szoros 
együttműködésben az általános iskolákkal - kiemelt figyelmet fordítanak a hátrányos 
helyzetű gyermekek művészetoktatásba történő bevonására. Igényes kiállításokat 
szerveznek, tartalmas műsorokkal, előadói estekkel gazdagítják a város művészeti 
és kulturális életét. Lehetőséget biztosítanak a tehetséges tanulók bemutatkozására.  
Táborok szervezésével teszik tartalmassá a diákok szabadidejét. 
A művészeti nevelés egyik legfontosabb feladata a tantárgyi tartalmakon alapuló 
önkifejező készségek fejlesztése. Így az általános iskolákkal együttműködve a 
tehetséggondozás speciális színterei a zene- és művészeti iskolák, melyek szerepet 
vállalnak a tehetségek kibontakoztatásában. Az alapfokú művészeti iskolákban az 
önkéntesség elve azt jelenti, hogy a művészeti élmény, mint örömforrás eléréséhez 
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az egyéni adottságok, a tehetség fejlesztéséhez az iskola programja segítséget 
nyújt, de az abban foglaltakat a pedagógiai folyamatban részt vevőknek vállalniuk 
kell.  
A Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatán tanuló diákok aktív részesei 
a város kulturális életének. A drámatagozatra járó diákok az ország különböző 
területeiről érkeznek Szentesre. A tagozat a fő céljának tekintett sokrétű 
személyiségfejlesztéshez és közösségépítéshez a színházművészet eszköztárát 
használja; ugyanakkor elsődleges feladata a gimnáziumi oktatás-nevelés. Így a 
drámaisok az általuk létrehozott különböző színházi előadásokkal, ünnepi 
műsorokkal és egyéb produkciókkal olyan mértékben vesznek részt Szentes 
közművelődésében, amely hozzájárul a város színes kulturális életéhez, ugyanakkor 
az iskolai feladatoknak való megfelelést is elősegíti. Évente március utolsó hetében 
kerül sor a tagozat Mustragála című rendezvényre, ahol a tanévben elkészítetett 
színházi előadásokat, tánckoreográfiákat és a legkiválóbb diákok egyéni produkcióit 
tekintheti meg a közönség. 
Szintén kiemelt városi rendezvénynek számít az ötévente megtartott jubileum; 
ezeken az alkalmakon sok olyan a tagozaton végzett diák is fellép egy gálaműsor 
keretében, akik Szentesről való távozásuk óta színészként, előadóművészként 
szerzett hírnevet, elismertséget. A kiemelt rendezvényeken kívül is igyekszik részt 
venni a tagozat a város közművelődésében: számos könyvtári, gyermekkönyvtári, 
kollégiumi, iskolai rendezvényen, illetve egyéb intézmények által szervezett 
alkalmakkor szerepelnek drámatagozatos diákok – az adott felkérésnek megfelelően 
ünnepi műsorral, versekkel, énekes produkciókkal, stb. Irodalmi színpad működik 
még a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában, illetve a Boros Sámuel 
Szakközépiskolában. 
A közoktatási intézményeken túl a különböző sportegyesületek is hozzájárulnak a 
tehetséggondozáshoz. Fontos megemlíteni a Szilver Táncsport Egyesület munkáját, 
akik a táncban tehetséges gyerekek felkutatását és fejlesztését hivatottak végezni. 
Feladataik közé tartozik részben a magyar tánckultúra hagyományainak ápolása, 
múltbéli értékeinek emlékezetében tartása, illetve a tehetséggondozás, versenytánc 
és formációs tánc, valamint korunk élő táncsportjaival kapcsolatos tevékenységek, 
melyekkel számos országos és világversenyen képviseltették magukat.   
 
A sportegyesületek munkájához szervesen kapcsolódik az utánpótlás nevelés -, mely 
elsősorban a kiválasztás és a tehetséggondozás, mint folyamat - alappillére az 
iskola. Tehát az iskolai testnevelés, a diáksport és az utánpótlás nevelés összefügg, 
és kiegészíti egymást. Az utánpótlás nevelés lényege kettős. Az egyik - és ez ismert 
inkább a köztudatban – a versenysport utánpótlás bázisának biztosítása. A másik a 
szervezett keretek között végzett rendszeres, céltudatos tevékenység, mely 
leginkább mozgástanításra, képességfejlesztésre és akarati-erkölcsi tulajdonságok 
kialakítására, fejlesztésére irányul. Az eredményes felnőtt versenysport 
megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után 
következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint a keretet a 
tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az 
utánpótlás nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekinteni az abban résztvevő 
fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a 
sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását 
kibontakoztatásának megalapozását. Az önkormányzat ezért fontos feladatának 
tekinti a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás nevelés támogatását, ami a 
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GYISB döntése alapján a kiemelt sportágak - a vízilabda, úszás, labdarúgás, 
táncsport, cselgáncs és a karate - támogatásában nyilvánul meg.  
 
Hazánkban egyre inkább elterjedtek azon törekvések, melyek a tehetségek 
támogatására jönnek létre. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mind 
Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken kezdeményezi és 
támogatja úgynevezett tehetségpontok megalapítását.  A tehetségpontok abban 
segítenek, hogy 

 az érdeklődő fiatalok kapjanak hatékony segítséget tehetségük 
felismeréséhez és kibontakoztatásához, minél teljesebb és minél 
személyesebb információhoz jussanak a különböző tehetséggondozó 
lehetőségekről;  

 az intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések 
minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a 
tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével (szüleivel, 
tanáraival, stb.), a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a 
tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, 
vállalkozásokkal és magánszemélyekkel, és hogy  

 a tehetséggondozó kezdeményezések minél több emberi és anyagi erőforrást 
tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába.  

A Tehetségpontok a helyi kezdeményezésekre épülve, azok bátorításával, 
segítésével jönnek létre többek között a szellemi vonzáskörzettel rendelkező 
városokban, a térségekben, az oktatási intézményekben és minden olyan helyi 
közösségben, amely erre fogékony és nyitott. A Tehetségpontok megalapítása 
alapvetően egy vagy néhány, a tehetségsegítés ügye iránt elkötelezett helyi ember 
meglétén múlik. A már létező tehetséggondozó kezdeményezések és 
Tehetségpontok őket segítik e szándékaik megvalósításában. A Tehetségpontokat 
bármilyen helyi szerveződéshez (helyi civil szervezet, önkormányzat, iskola, egyházi 
intézmény, stb.) kötni lehet. Rendkívül lényeges azonban, hogy e szervezet 
integráljon minden helyi, a tehetséggondozásban megmozgatható erőt, azaz a helyi 
önkormányzatot, iskolákat (különös hangsúllyal: felsőoktatási intézményeket, ha 
ilyenek vannak), civil szerveződéseket, egyházakat és (nem utolsó sorban) a 
tehetséggondozást támogató helyi cégeket és magánszemélyeket (mentorokat, 
tanárokat, szülőket, nyugdíjas szakembereket, támogatókat, segítőket). Ehhez a 
Tehetségpont kezdeményezőinek rendkívül nagy, és igen kreatív hálózatszervező, 
együttműködési készséget kell felmutatnia. A Tehetségpont nem tölti be feladatát, ha 
csak az anyaintézmény integrált részeként, a helyi közösség többi szeletét irányító 
feladatkört kíván betölteni, és nem törekszik minden helyi tehetségsegítő 
kezdeményezés szolgálatára, koordinációjára. Hasznos lehet, de nem kötelező, hogy 
a Tehetségpontok munkájában résztvevő intézmények és csoportok egy közös, erre 
a célra alakuló civil szervezetet (egyesület, alapítvány) alapítsanak. A 
Tehetségpontok csak egymással együttműködve, hálózatos formában tudnak létezni, 
hiszen tevékenységük egyik alapvető eleme a folyamatos információcsere, mind a 
helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, kezdeményezések, jó példák, a 
segítség bármilyen formája) közvetítése az ország többi részébe, mind pedig a 
máshonnan származó értékek befogadása és alkotó alkalmazása az aktuális 
Tehetségpont környezetében. Az önkormányzatnak támogatni kell ezen 
tehetségpontok létrejöttét, mely hatékonyan szervezheti és támogathatja a 
tehetséggondozást. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy Szentes városában fontos helyet foglal el a 
tehetséggondozás. A tehetséggondozás olyan szellemi beruházás, amely később a 
társadalom minőségében érezteti hatását és térül meg. Anyagi vonzata azonban 
nagy. Feltételeit egyrészt a fenntartó önkormányzatok, az iskolai költségvetések, a 
társadalmi egyesületek, intézmények pénzeszközeiből lehet biztosítani az egyre 
nehezedő körülmények között. Jelenlegi színvonalának fenntartása egyre komolyabb 
többletmunkát igényel a pedagógusoktól. Amennyiben a tehetséggondozást az 
oktató-nevelő tevékenység fontos feladatának tekintjük, elkerülhetetlen a 
finanszírozás újabb csatornáinak megnyitása. Így szükségesnek tartjuk az általános 
iskolák számára plusz óraszám biztosítását a tehetséggondozásra. 
 
Fontosnak tartjuk a tehetséggondozás rendszerének létrehozását. Ennek 
érdekében:  

- A közoktatási intézmények tekintsék kiemelt nevelési-oktatási feladatnak a 
tehetségek gondozását és éljenek az ehhez kapcsolódó pályázati 
lehetőségekkel. 

- A tanórai tevékenység módszerei mellett tegyenek lépéseket más intézményi 
együttműködésre, kapcsolódjanak be a tehetségpontok munkájába. 

- Valamennyi óvoda és iskola éves munkatervében foglaljon el jelentős helyet a 
tehetséggondozás. 

- A fenntartó az általános iskolákban folyó tehetséggondozásra biztosítson 
plusz óraszámokat. 

- Az óvodákban az eszközigényes tehetséggondozó foglalkozások tárgyi 
feltételeit a fenntartó a lehetőségeihez mérten biztosítsa. 

- Továbbra is ismerje a fenntartó városi ünnepség keretében a tanulmányi és 
sportversenyeken sikeresen szereplőket és felkészítő pedagógusaikat. 

- Kerüljön felülvizsgálatra a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő 
pedagógusok elismerésének rendszere. 

- A fenntartó továbbra is támogassa a tanulmányi versenyek szervezését, és 
versenyekre való utaztatást. 

- Kapjon szerepet a tehetségfejlesztéssel kapcsolatban a pedagógusok 
továbbképzése. 

 
Arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a tehetségek kibontakoztatásának 
demokratikus és valóban eredményes útja a minden tanulóra kiterjedő 
képességfejlesztés, és azoknak a személyiség tulajdonságoknak nevelése, 
amelyeket a tehetség nem nélkülözhet. A tehetségek a tömeges képességfejlesztés 
bázisán bontakoznak ki, és azután ösztönzéssel és segítséggel önmagukat fejlesztik 
tovább. Minél szélesebb az iskolai képességfejlesztés, annál több tanulónak van 
esélye a benne potenciálisan meglévő, átlagon felüli képességek fejlesztésére, annál 
több tehetség megjelenése várható. A tehetséggondozás végső célja, hogy minél 
több ember találjon rá az adottságainak, hajlamainak és érdeklődésének legjobban 
megfelelő életpályára, amelyen produktív, sikeres lehet. A siker záloga a pedagógus 
személyiségében rejlik. A tehetséggondozásban igazán csak az a tanár lehet 
sikeres, aki nem kényszeríti rá a tanulókra saját gondolatmenetét, hanem örülni tud 
minden újszerű megoldásnak, nem tartja akadékoskodásnak a közbekérdezést, sőt 
inkább ösztönzi a tanulókat a problémafelvetésre, a problémák más szempontból 
való megközelítésére, hagyja a gyereket önállóan gondolkodni és nem elégszik meg 
a sablongondolkodással. Nemcsak mintát ad, hanem kibontakoztatja a tanulók alkotó 
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gondolkodását, kreativitását. S mindebben az iskola alkalmas bázis, alkotó hely 
lehet, ahol a tanuló maga is alkotó emberré válhat. 
Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-
testület elé. 
 
 
 
……/2009.(VI.26.) Kt. 
 
Tárgy: A tehetséggondozás városi stratégiája 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tehetséggondozás városi stratégiája tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
1./ Szentes Város Önkormányzata fontosnak tartja a tehetséggondozást és ennek 
megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat tűzi ki célul: 
- A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőket, hogy közoktatási 

intézményekben tekintsék kiemelt nevelési-oktatási feladatnak a tehetségek 
gondozását és éljenek az ehhez kapcsolódó pályázati lehetőségekkel. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 
 

- A tanórai tevékenység módszerei mellett kezdeményezzék más intézményekkel 
való együttműködést, kapcsolódjanak be a tehetségpontok munkájába. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 
 

- Valamennyi óvoda és iskola éves munkatervében foglaljon el jelentős helyet a 
tehetséggondozás. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Intézményvezetők 
 

- A fenntartó az általános iskolákban folyó tehetséggondozásra a lehetőségek 
függvényében biztosítson plusz óraszámokat és ennek fedezetét az intézményi 
költségvetésekben biztosítsa. 

 

Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció 
Felelős: Alpolgármester 

   Művelődési Iroda vezetője 
   Intézményvezetők 

 

- Az önkormányzat továbbra is ismerje el a tanulmányi és sportversenyeken 
sikeresen szereplőket és felkészítő pedagógusok munkáját. 

 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 

- Kerüljön felülvizsgálatra a kiemelkedő eredményeket elért tanulókat felkészítő 
pedagógusok elismerésének rendszere. 

 

Határidő: 2010. évi költségvetési koncepció 
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Felelős: Alpolgármester 
Művelődési és Oktatási Bizottság 
 

- A fenntartó továbbra is biztosítson keretet az adott évi költségvetésben a 
tanulmányi versenyek szervezésére, és a versenyekre való utaztatásra. 

 

Határidő: 2010. évi költségvetés készítése 
Felelős: Alpolgármester 

  Művelődési Iroda vezetője 
- Az intézményvezetők a továbbképzéseknél kezeljék kiemelten a 
tehetségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógus továbbképzéseket. 
Határidő: beiskolázási terv jóváhagyása 
Felelős: Intézményvezetők  
 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Alpolgármestere 
3./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Iroda 
4./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda 
5./ Általános iskolák igazgatói 
6./ Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont igazgatója 
7./ Kertvárosi Óvoda vezetője 
8./ Központi Óvoda vezetője 
 
 
Szentes, 2009. június 11.     
 
 
 
 

Szűcs Lajos 
alpolgármester 

 
 
 


