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A Zalai Matematikai TehetsA Zalai Matematikai Tehetséégekgekéért rt 
AlapAlapíítvtváány komplex ny komplex 
tehetstehetséégmodelljegmodellje

Dr. Pintér Ferenc 

„„ „„Ha rossz kedvem van, Ha rossz kedvem van, matematizmatematizááloklok, hogy j, hogy jóó
kedvem legyen. Ha jkedvem legyen. Ha jóó kedvem van, kedvem van, matematizmatematizááloklok, , 

hogy megmaradjon a jhogy megmaradjon a jóó kedvem.kedvem.””
RRéényinyi AlfrAlfréédd

2010.09.09.
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Az AlapAz Alapíítvtváányny

�� A Zalai matematikai TehetsA Zalai matematikai Tehetséégekgekéért rt 
AlapAlapíítvtváány (ZALAMAT) 1993. mny (ZALAMAT) 1993. máájusjus

�� AlapAlapííttóókk

�� ElsElsőődleges cdleges céélja:lja:

•• a ta téérsrséég matematikg matematikáábbóól tehetsl tehetsééges ges 
didiáákjainak  felkutatkjainak  felkutatáása, sa, 

•• tehetstehetsééggüük kibontakoztatk kibontakoztatáássáának nak 
elelőősegsegííttéése, menedzselse, menedzseléése. se. 
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Mi a tehetsMi a tehetséég?g?

ÁÁtlagon ftlagon f ööllüüli kli k éépesspess éégekkel gekkel éés s 
szemszem éélyislyis éégjegyekkel meggjegyekkel meg ááldott ldott 

emberember , , aki rendkaki rendk íívvüüli teljesli teljes íítmtm éényekre nyekre 
kkéépes.pes.

((BloomBloom , 1985), 1985)
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TehetsTehetséégeloszlgeloszlááss
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CzeizelCzeizel ffééle tehetsle tehetséégmodellgmodell

+ sorsfaktor+ sorsfaktor
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Nemzeti TehetsNemzeti Tehetséég Programg Program

126/2008 (XII. 4). Országgyűlési határozat (7 ellenszavazattal)

Akcióprogram, Korm. határozat, rendelet
• Nemzeti Tehetség Program
• Nemzeti Tehetség Alap (nyitott)
• Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

Fenntarthatóság: pénzeszközök 2011 után is
DE
helyi összefogás: Tehetségpontok, 

Tehetségsegítő Tanácsok
Tehetségnapok
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�� Arany JArany Jáános Tehetsnos Tehetsééggondozggondozóó ProgramProgram

�� Nemzeti TehetsNemzeti Tehetséégseggsegííttőő TanTanáácscs

�� Magyar TehetsMagyar Tehetsééggondozggondozóó TTáársasrsasáágg

�� Magyar GMagyar Gééniusz Programniusz Program

�� IntegrIntegráált Tehetslt Tehetséégseggsegííttőő ProgramProgram

�� Magyar TehetsMagyar Tehetséégseggsegííttőő SzervezetekSzervezetek
EgyesEgyesüületelete

�� TehetsTehetséégpontok hgpontok háállóózatazata

TehetsTehetsééggondozggondozáással foglalkozssal foglalkozóó
szervezetek, programokszervezetek, programok
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Nemzeti TehetsNemzeti Tehetséégseggsegííttőő TanTanáácscs

A A tehetstehets ééges fiatalok segges fiatalok seg ííttéésséével vel 
foglalkozfoglalkoz óó hazai hazai éés hats hat ááron tron t úúli magyar li magyar 
civil szervezcivil szervez őőddéések kezdemsek kezdem éényeznyez éése se ––
munkmunk áájuk juk öösszefogsszefog áása sa éés megismertets megismertet éése, se, 
valamint a tehetsvalamint a tehets ééges fiatalok ges fiatalok 
felismerfelismer éésséének, kivnek, kiv áálasztlaszt áássáának nak éés s 
segseg ííttéésséének tnek t áámogatmogat áása.sa.
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Helyi intHelyi int éézmzméényi, iskolai tehetsnyi, iskolai tehets éégpontgpont

TelepTelep üülléési tehetssi tehets éégpontgpont

KistKist éérsrs éégi tehetsgi tehets éégpontgpont

RegionRegion áálislis
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RegisztrRegisztráált lt 
TehetsTehetséégpontokgpontok®®

Inform ációk: www.tehetsegpont.hu

Ki lehet?
Bárki, aki megfelel
iskola, önkormányzat
plébánia, egyesület,
stb., stb.

2009

110 
Tehetségpont
a mai napig
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A matematikai tehetsA matematikai tehetsééggondozggondozáás cs cééljailjai

•• a a tehetstehetsééges gyermek erges gyermek erőős oldals oldaláának,  nak,  
matematikai tehetsmatematikai tehetsééggéének fejlesztnek fejlesztéése;se;

•• a gyermek (tehetsa gyermek (tehetsééggel ggel öösszefsszefüüggggőő) gyenge ) gyenge 
oldalainak   kiegyenloldalainak   kiegyenlííttéése;se;

•• „„megelmegelőőzzééss””, , „„lléégkgköörjavrjavííttááss””;;

•• Olyan terOlyan terüületek tletek táámogatmogatáása, amelyek sa, amelyek 
kköözvetlenzvetlen üül semmit sem nyl semmit sem ny úújtanakjtanak a a 
gyermek tehetsgyermek tehetsééggéének fejlesztnek fejlesztéésséével vel 
kapcsolatban.  kapcsolatban.  Feladatuk: feltFeladatuk: felt ööltltőőddéés s 
biztosbiztos ííttáásasa
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AA matematikai tehetsmatematikai tehetséégek fgek főőbb bb 
tulajdonstulajdonsáágai ( gai ( GyarmathyGyarmathy))

�� A problA probléémmáát gyorsan formalizt gyorsan formalizáálja lja éés s 
ááltalltaláánosnosíítja. tja. 

�� HasonlHasonlóó problprobléémmáákra mkra máár a kr a köözbzbüülslsőő
logikai llogikai lééppéések kihagysek kihagyáássáával reagval reagáál. l. 

�� EgyszerEgyszerűű, egyenes , egyenes éés elegs elegááns ns 
megoldmegoldáásokat keres. sokat keres. 

�� VerbVerbáális probllis probléémmáákat is egyenletben tud kat is egyenletben tud 
megfogalmazni megfogalmazni éés kezelnis kezelni
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AA matematikai tehetsmatematikai tehetséégek fgek főőbb bb 
tulajdonstulajdonsáágaigai

�� KiemelkedKiemelkedőően jen jóó vizuvizuáális klis kéépzelet jellemzi. pzelet jellemzi. 

�� KKöönnyen fordnnyen fordíít a gondolkodt a gondolkodáássáán. n. 

�� ProblProbléémmáák k éés absztrakt viszonyok s absztrakt viszonyok 
vizualizvizualizáácicióójjáának knak kéépesspesséége mutatkozik. ge mutatkozik. 

�� A rA réészleteken felszleteken felüülemelkedik, az lemelkedik, az 
öösszetettet egyszersszetettet egyszerűűbbbbéé teszi. teszi. 
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AA matematikai tehetsmatematikai tehetséégek fgek főőbb bb 
tulajdonstulajdonsáágai ( gai ( GyarmathyGyarmathy))

�� KitartKitartáás s éés feladats feladat--elkelköötelezettstelezettséég a g a 
problprobléémamegoldmamegoldáásban. sban. 

�� FFááradhatatlan, ha matematikradhatatlan, ha matematikáárróól van szl van szóó. . 

�� CsodCsodáálatba ejtik a tlatba ejtik a téények, formulnyek, formuláák stb. k stb. 

�� Keresi a problKeresi a probléémmáákat. kat. 

�� KivKiváállóó emlemléékezete van szkezete van száámokra, mokra, 
formulformuláákra, viszonyokra, megoldkra, viszonyokra, megoldáási si 
mmóódokra stb. dokra stb. 
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Mikor ismerhetMikor ismerhetőő fel a matematikai fel a matematikai 
tehetstehetséég ?g ?

A zenei kA zenei kéépesspesséégek mellett a matematikai gek mellett a matematikai 
kkéépesspesséég is korg is koráán n --55--6 6 ééves korbanves korban--
felfedezhetfelfedezhetőő (Neumann J(Neumann Jáános 6 nos 6 ééves korves koráában 8 ban 8 
jegyjegyűű szszáámokkal osztott mokkal osztott éés szorzott fejben).s szorzott fejben).

MMáár az r az óóvodvodáás kors korúú gyermekekkel foglalkozgyermekekkel foglalkozóó
pedagpedagóógusoknak is felkgusoknak is felkéészszüültnek kell lenniltnek kell lenniüük az k az 
áátlagosttlagostóól pozitl pozitíív irv iráányban nyban elteltéérrőő gyermekek gyermekek 
felfedezfelfedezéésséérere
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SajSajáát, megvalt, megvalóóssíított gyakorlattott gyakorlat

�� Zalai Matematikai TehetsZalai Matematikai Tehetséégekgekéért rt 
AlapAlapíítvtváány ny 

�� ErdErdőős Ps Páál Matematikai Tehetsl Matematikai Tehetsééggondozggondozóó
Iskola Iskola 

1. Tehets1. Tehetséégek felkutatgek felkutatáásasa
2. Tehets2. Tehetsééggondozggondozáás: egyms: egymáásra sra 

ééppüülléés elves elve
3. Tan3. Tanáárok felkrok felkéészszííttéése a se a 

tehetstehetsééggondozggondozóó munkmunkáárara
4. Seg4. Segéédanyagokdanyagok
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A matematikai tehetsA matematikai tehetséég felkutatg felkutatáásasa

Kimagaslóan
tehetségesek
OKTV,NMMV, 

Kürscháck verseny

Tehetségesek-
Szorgalmasak

Megyei-és országos versenyek,
KÖMÁL

Az átlagosnál jobb feladatmegoldók-
jobb képesség űek

Levelező-és tesztversenyek

Átlagos , „norm ál „ tanulók
Iskolai  versenyek -létraverseny
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�� Iskolai szakkIskolai szakköörröök, foglalkozk, foglalkozáásoksok

��KistKistéérsrséégi (vgi (váárosi) szakkrosi) szakköörröökk

��RegionRegionáális szakklis szakköörröök (pl. Erdk (pl. Erdőős Iskola)s Iskola)

��OrszOrszáágos szakkgos szakköör (kr (köözponti olimpiai zponti olimpiai 
szakkszakköör)r)

EgymEgymáásra sra ééppüülléés elves elve
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TanTanáárok felkrok felkéészszííttéése a tehetsse a tehetséégg--
gondozgondozóó munkmunkáárara

��AkkreditAkkreditáált tovlt továábbkbbkéépzpzéés 2 s 2 éévente vente 
(2010. okt(2010. októóber 6ber 6--9.)9.)

�� TehetsTehetséégpontok gpontok ááltal felkltal felkíínnáált lt 
lehetlehetőősséégekgek

�� KistKistéérsrséégi (vgi (váárosi munkakrosi munkaköözzöösssséég, g, 
tapasztalatok tapasztalatok áátadtadáása)sa)
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SegSegéédanyagok (sajdanyagok (sajáát kiadvt kiadváányok)nyok)

�� NemzetkNemzetköözi Kenguru Matematikazi Kenguru Matematika
Verseny feladatai Verseny feladatai éés megolds megoldáásaisai

�� AkkreditAkkreditáált tovlt továábbkbbkéépzpzéések anyagaisek anyagai

�� SzakkSzakkööri munkri munkáát segt segííttőő kiadvkiadváányoknyok
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A tehetsA tehetséégazonosgazonosííttáás buktats buktatóóii

�� HosszHosszúú az az úút, ami eredmt, ami eredméényre vezetnyre vezet

�� HiHiáányzik nyzik 

-- a felismera felismerééshez szshez szüüksksééges ges 
mmóódszertani dszertani tapasztalatok tapasztalatok 
rendszerezrendszerezéése;se;

-- gyermekgyermek-- szaktanszaktanáárr-- szszüüllőő-- mmáás s 

szakember (pl. pszicholszakember (pl. pszicholóógus) gus) 
öösszehangolt egysszehangolt együüttes munkttes munkáája.ja.

�� TTööbbletfinanszbbletfinanszíírozrozáást igst igéényel.nyel.

(
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ÖÖsszegzsszegz őő gondolatgondolat

�� A tehetsA tehetséégfejlesztgfejlesztéést mint st mint egysegys ééges rendszertges rendszert
lehet hatlehet hatéékonyan mkonyan műűkköödtetni dtetni éés a gyakorlatban s a gyakorlatban 
megvalmegvalóóssíítani. tani. 

�� A mindennapos munka sorA mindennapos munka soráán az egyes n az egyes 
alrendszerekalrendszerek egyegyááltalltaláában nem kban nem küüllöönnííthetthetőők el k el 
éélesen egymlesen egymááststóól. l. 

�� A tehetsA tehetséégfejlesztgfejlesztéés folyamats folyamatáában ban egymegym áásra sra 
gyakorolt hatgyakorolt hat áásukatsukat mindig figyelembe kell mindig figyelembe kell 
venni ahhoz, hogy a kvenni ahhoz, hogy a kíívváánt cnt céélt lt 
megvalmegvalóóssííthassuk.  thassuk.  
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„ Amikor a b ölcs ember tan ít, akkor 
irány ítja és nem mag ával vonszolja 

tanítványait….,
Megmutatja az utat, de nem viszi őket 

végig a c élig …
Jó tan árnak nevezhetjük azt az embert, 

aki tan ítványait arra b átorítja, hogy 
saját fejükkel gondolkozzanak.”

Confucius


