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Bevezető | 3

Cél

A Miskolci Egyetemen Tehetségnap, kreatív középiskolai nap, élményműhelyek címmel 
lehetőséget biztosítunk a régiónk középiskolában működő tehetségpontok, tehetséggondozó 
programok bemutatkozására. A rendezvényt elsősorban városunk és a régió középiskolái, 
diákjaik és tanáraik részére szervezzük. Szeretnénk jobban megismerni a középiskolák 
tehetséggondozó programjait, azok eredményeit, a tehetséges diákokat, és azokat a kollégákat, 
akiknek áldozatos munkája lehetővé teszi a tehetségek kibontakozását.
 
Szeretnénk, ha párbeszéd, szorosabb együttműködés alakulna ki a középiskolákban folytatott 
tehetséggondozás résztvevői és az egyetem karai közt, ezáltal új lehetőségeket teremtenénk 
a középiskolák bemutatkozása számára, ugyanakkor a középiskolák diákjai, az ott dolgozó 
kollégák is közelebbről megismerkednének az egyetem által nyújtott lehetőségekkel. 

A szervezők és résztvevők

Miskolci Egyetem (TÁMOP 4.2.3. keretében a C.1.2. modul), Városi Pedagógiai Intézet, 
Meghívott Élményműhelyek, Tempus Közalapítvány, Középiskolák Tehetséggondozó műhelyei.

Helyszín, időpont 

Miskolci Egyetem Díszaula, és más termek,
2011. május 6-án 9:00-17:00 óra között.

Tervezett program 

Megnyitó, egyetem bemutatása, programok ismertetése, a karok standjai

Középiskolai tehetségműhelyek bemutatkozása (10-10 percben) a 
középiskolák kiállító asztalainak, esetleges kiállításainak megtekintése

Karok és középiskolák bemutatói, vetélkedők, kvízek, tematikus 
kerekasztalok, műhelybeszélgetések

Élményműhelyek 1.,2. 3. - lásd mellékelt leírás – az élményműhelyek előzetes jelentkezés 
alapján működnek, mivel a résztvevők létszáma korlátozott. Nagyobb számú jelentkező esetén 
az élményműhelyeket délután megismételjük.

A tehetségnap szereplőinek rövid bemutatkozását tartalmazza ez a kis kiadvány, amelyet 
örömmel bocsátunk útjára.

Dr. Körtesi Péter
főszervező

09:00-10:00

10:00-11:30 

11:30-13:00 és 
14:00-16:00
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4 | Műszaki Földtudományi Kar

A Műszaki Földtudományi Kar 15 éve ad szakmai segítséget a Diósgyőri 
Gimnáziumnak a Vaskobak geológiai vetélkedő megrendezéséhez. 
2006 óta a tehetséggondozás mellett a beiskolázás segítése érdekében 
is elkezdtük erősíteni kapcsolatainkat a középiskolákkal, középiskolás 
diákok számára országos kihatású vetélkedőket szerveztünk. Ezen 
a téren a Kar által gondozott két, évenként ismétlődő legfontosabb 
rendezvénysorozat egyrészt a többfordulós középiskolás vetélkedő, 

mely évente egy-egy speciális tématerületet dolgoz fel, másrészt az Országos Középiskolai 
Földtudományi Diákkonferencia.
A középiskolás vetélkedő alapgondolata egy olyan program szervezése volt, amelynek révén 
a középiskolások közelebb kerülhetnek a műszaki földtudományokhoz. A fiatalokat játékos 
feladatokkal lehet legkönnyebben megszólítani, így a szervezők is ezt a formát választották. Ha 
pedig játékról van szó, akkor a témája legyen olyan, ami hasonlít a kar profiljához és egyúttal 
mindenki számára érthető. Ilyen téma például az energia. Jelenleg e vetélkedőből az ötödik 
sorozat zajlott le “Régiónk a Kárpát-medence, Körny-Ész” címmel, mely az környezetföldtan, a 
regionális gondolkodás  fontosságára kívánta felhívni a figyelmet. Az első sorozat a 2006/07-es 
tanévben a “Mindennapjaink energiája”, a második a 2007/08-as tanévben a “Hidroglóbusz”, a 
harmadik a 2008/09-es tanévben a “Recirkula”vetélkedő volt.A címből következően mindegyik 
a Műszaki Földtudományi Kar egy-egy fontos kutatási-oktatási területére összpontosított, úgy 
mint az energiagazdálkodás, a vízkészlet-gazdálkodás, illetve a hulladékgazdálkodás. 
A vetélkedők mindegyik évben négy fordulósak. Az első fordulóban egy rövid esszét kell a 
jelentkező csapatoknak elkészíteni egy kiadott témakörből. A második fordulóban a Kar oktatói 
látogatják meg a csapatokat saját középiskolájukban, ahol a tématerületethez kapcsolódó 
szakmai ismeretterjesztő előadást tartanak. A harmadik fordulóba már csak a legjobb 4-6 
csapat jut be, melynek feladatait egy rövid tanulmányút során oldják meg a versenyzők. A 
kirándulásról virtuális fényképes túrát kell összeállítani a cégektől kapott adatokból és az 
adott feladattal kapcsolatos nyilvánosan fellelhető adatokból, honlap formájában. A döntőben 
gyakorlati és elméleti feladatokban versenyeznek. 
A vetélkedősorozat népszerűségét mutatja, hogy az első évadban (Mindennapjaink energiája) 
három megye tizenkét középiskolájából húsz csapat vett részt a megmérettetésen. A négytagú 
csapatok három középiskolás diákból és egy egyetemi hallgatóból álltak össze. A második 
évadban 32 csapat nevezett az első fordulóba. A jelenleg futó Aranyásó vetélkedőre eddig 
17 csapat nevezett. A következő tanévre az ásványbányászati nyersanyagokat kívánjuk 
középpontba állítani és a vetélkedőt összekapcsolni a 2011 májusában megrendezésre kerülö 
European Minerals Day programjaival.
A másik fontos tehetséggondozó programunk a 2007 óta évente megszervezett  Országos 
Középiskolai Földtudományi Diákkonferencia. A rendezvény rögtön országos elismertségre 
tett szert, ez annak is köszönhető, hogy a rendezvény jelentős szakmai támogatókkal bír: 
Magyarhoni Földtani Társulat, Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Geofizikusok Egyesülete, 
Magyar Meteorológiai Társaság, Magyar Csillagászati Egyesület, Magyar Talajtani Társaság. 
A 2007. évi diákkonferencián 48 dolgozat került bemutatásra, a 2008. évin 37, míg a 2009. évin 
25. Ez országosan 15-20 középiskolát jelent évente. A dolgozatok szakmai színvonala évről 
évre növekszik, 2008 óta a legjobb dolgozatok továbbjuthatnak a következő OTDK fordulóra.
A diákkonferencián feltűnt tehetséges diákok számára kutatási kapacitást biztosítunk a karon. 
Így például Kiss Ákos még Avasi gimnáziumi tanulóként végzett vizsgálatokat a bükkábrányi 
mocsári ciprus leletekről, majd dolgozatával eredményesen szerepelt a 2009. évi OTDK-n.
A Kutató Diák kezdeményezésen belül foglalkozunk középiskolás tehetségekkel. Jelenleg 
támogatott diákunk Farsang István, a rév-komáromi gimnázium végzős diákja.
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Műszaki Anyagtudományi Kar | 5

Karunk a fiatal tehetségek felkarolásában élen jár, mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy mi szervezünk két országos középiskolai versenyt is. 
A Miskolci Egyetem Kémiai Intézete a Magyar Kémikusok Egyesületével 
közösen rendezi meg öt éven keresztül az Irinyi János Középiskolai 
Versenyt a kémia tárgykörében. Ezen a rendezvényen a tehetséges hallgatók 
kémiatudásukat mérhetik össze. A verseny döntőjére idén május 6-8 között 
kerül sor Miskolcon.
A karunk által szervezett másik középiskolai verseny, az immáron második alkalommal 
megrendezett Anyagtudományi Verseny, amelyen az ország 31 középiskolájából 64 csapat vett 
részt.

Karunk tanszékei szoros kapcsolatot tartanak miskolci és környékbeli középiskolákkal. 
Ebben a tanévben is számos előadást tartottak oktatóink a középiskolák szervezésében, 
valamilyen fakultációhoz kapcsolódva. Előadásokat tartottunk – többek között – a Bláthy 
Ottó Szakközépiskolában, a Fényi Gyula Gimnáziumban, az Avasi Gimnáziumban, a Gábor 
Áron Szakközépiskolában, a Földes Ferenc Gimnáziumban, a Herman Ottó Gimnáziumban, 
illetve a Fráter György Gimnáziumban. Fontos megemlíteni, hogy karunk lehetőséget biztosít 
a tehetséges középiskolás diákok számára, hogy bekapcsolódjanak különböző kutatási 
munkákba, vagy segít megvalósítania a diákok kísérleti elképzelését.
Karunk a középiskolás diákok tehetséggondozásán túl természetesen a már képzésben 
résztvevő, BSc illetve MSc hallgatók tehetséggondozásával is foglalkozik. Hallgatóink 
tudományos diákköri munkákat végezhetnek, bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó 
kutatásokba. A jó tanulmányi eredményeket a tanulmányi emlékérem arany, ezüst és bronz 
fokozatával jutalmazzuk, tehetséges hallgatóink országos és helyi ösztöndíjakra pályázhatnak 
(Köztársasági Ösztöndíj, Pro Sciencia Ösztöndíj), de cégek által biztosított ösztöndíjakat is 
szerezhetnek.

Kerámiaöntés, Erdélyi János egyetemi tanársegéd bemutatója Jó és a rossz műanyag, Dr. Marossy Kálmán professzor bemutatója

Fényi Gyula Gimnázium diákjai, a számukra rendezett öntészeti bemutatón
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6 | Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Interneten keresztül vezérelhető digitális (virtuális) laboratórium 
fejlesztése (NTP-OKA-XXII-72)

• Mérési adatokat megjelenítő program fejlesztése Measurement 
Studio környezetben

• Moduláris rendszerű, hálózatanalizáló műszer paramétereinek 
vizsgálata, kalibrálása

• Ultrahangos rezgésmérő prototípusfejlesztés 
• Interneten keresztül vezérelhető digitális (virtuális) laboratórium 

fejlesztése az Elektrotechnikai – Elektronikai Tanszéken

Anyagmozgatási és logisztikai tehetséggondozó műhely (NTP-OKA-XXII-73)
(Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Automatizált logisztikai és azonosítás-technikai 
laboratóriumában)

• Teheremelés vizsgálata
• Daru pályatest deformációs vizsgálata 
• Rezgésvizsgálat
• Robotos anyagkezelés
• Mobil robot programozása
• PLC programozás
• Egy szállítmányozási stratégiai játék

Alternatív hajtású járművek építése
• Pneumobil
• Elektromobil

Hallgatóink megismerkedhetnek olyan K+F tevékenységgel,  megoldás módszerrel, melynek 
fő iránya  a termékfejlesztés. A hallgatók egy tényleges szerkezeti megoldáson és annak 
kivitelezésén keresztül megismerhetik a kutatás, fejlesztés alapelemeit valós körülmények 
között, és láthatják egy működő modell elemeinek legyártását (hallgatói saját munkával, 
irányítás mellett), szerelését, beüzemelését, versenyeztetését.

Díjnyertes konstrukciók:
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Állam- és Jogtudományi Kar | 7

Az Állam- és Jogtudományi Karon a hallgatók tehetséggondozása komplex 
módon, több formában zajlik: a speciális szakmai ismeretek elsajátításától 
a szaknyelvi tudás erősítésén át a gyakorlati tapasztalatszerzésig.
- Valamennyi tanszéken működik tudományos diákkör. A tudományos 
diákköri munka fontos segítséget nyújt a hallgatóknak a tananyagon 
túlmenő szakmai, tudományos ismeretek megszerzésében, a tudományos 
kutatási módszerek elsajátításában és a nyelvtudás fejlesztésében. A kari 
diákköri tevékenységet a dékán felügyelete alatt, önkormányzati alapon működő Tudományos 
Diákköri Tanács koordinálja. A diákkör keretében meghívott előadók szakmai előadásaira, 
tanulmányi kirándulásokra (pl. bíróságlátogatás, börtönlátogatás) kerül sor. A hallgatók 
tudományos üléseken, konferenciákon mutatják be dolgozataikat. A legjobb dolgozatok 
készítői díjazásban részesülnek és részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő Országos 
Tudományos Diákköri Konferencián. Hallgatóink a 2009-ben megrendezett OTDK-n összesen 
17 díjat szereztek. A magas szintű diákköri munkát figyelembe veszik a kiemelt és a köztársasági 
ösztöndíjak odaítélésekor, a külföldi részképzés ill. külföldi tanulmányutak támogatására 
benyújtott pályázatok elbírálásakor, a Tanulmányi Emlékérem odaítélésekor, a demonstrátori 
megbízatások esetében, továbbá a doktori képzésre való jelentkezéskor;
- A tudományos életben való részvételen túl a hallgatók a demonstrátori munka segítségével 
bekapcsolódhatnak a tanszékek munkájának mindennapjaiba is. Minden intézet félévente 
demonstrátori pályázatokat hirdet meg, melynek elnyerésével a hallgatók lehetőséget kapnak 
arra, hogy az oktatók támogatásával többek között a tudományos kutatómunkában, szakmai 
konferenciák, TDK ülések megszervezésében, oktatási segédanyagok előkészítésében, 
tananyagfejlesztések háttérmunkálataiban, a hallgatókkal való kapcsolattartásban működjenek 
közre; 
- Idegen nyelvű (angol, német, francia) kurzusokon, valamint angol és német szaknyelvi 
képzésen való részvétellel a hallgatóknak lehetőségük nyílik egy szűkebb terület jogi 
szaknyelvének elsajátítására;
- Ezt a célt szolgálja a külföldi részképzésben, ill. szakmai gyakorlaton való részvétel 
biztosítása is. (ERASMUS, LEONARDO programok) Az ösztöndíjak segítségével a hallgatók 
tanulási vagy képzési céllal egy másik európai felsőoktatási intézményben tanulhatnak, illetve 
vállalatoknál, képzőközpontokban, kutatóintézetekben vagy más szervezeteknél szakmai 
gyakorlaton vehetnek részt. Karunk Franciaország, Németország, Belgium, Finnország, 
Lengyelország, Ausztria, Szlovákia, Spanyolország, Törökország, Görögország, Olaszország 
és Románia több mint húsz jogi karával kötött Erasmus-szerződést. 
- A tanszéki feladatmegoldó versenyeken túl a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére 
biztosítanak lehetőséget a jogi klinikai programok, melyek keretében gyakorló jogászok 
közreműködésével vesznek részt a hallgatók polgári, büntető- és munkajogi peres eljárásokban 
(pl. Antidiszkriminációs Jogi Klinikai Program);
- A tehetséggondozás, a jövendő szakmájuk iránt elkötelezett hallgatók tanulmányai, tudományos 
fejlődése és külföldi tapasztalatszerzése anyagi hátterének biztosítása kiemelt feladata Karunk 
jogászképzést segítő alapítványainak is. Így a Kar és a régió öt ügyvédi kamarája által életre 
hívott Miskolci Jogászképzésért Alapítvány segítséget nyújt például a hátrányos anyagi 
helyzetben lévő, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók tanulmányai, a szakmai 
továbbképzés és a szakvizsgára felkészítő képzés feltételei biztosításához. A Novotni Alapítvány 
a Magánjog Fejlesztéséért egyik kiemelt célja - emléket állítva az iskolateremtő Novotni 
Zoltán professzornak -, hogy támogassa a magánjoghoz tartozó jogágakban tevékenységet 
folytató hallgatókat. A MOL Rt. által 1989-ben létrehozott Peregrinatio IV. Alapítvány célja 
az egyetem nemzetközi kapcsolatainak javítása, ezen belül többek között a hallgatók külföldi 
részképzésének, külföldi tanulmányútjainak, nyelvtanulásának elősegítése.
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8 | Gazdaságtudományi Kar

A Gazdaságtudományi Kar tehetséggondozását az alábbi három pillérre 
építi:

1. A tehetséges hallgatók felkutatása:

A Karon kiemelt figyelmet fordítunk a tehetséges hallgatók felkutatására, 
amelyhez különféle pályázatokat hirdetünk meg a hallgatók számára. A 
tehetségbarát környezet megteremtése és fenntartása különösen fontos.

2. A tehetséges hallgatók támogatása:

A hallgatók számára sok lehetőség érhető el, amelynek segítségével fejleszthetik meglévő 
tudásukat a formális oktatás keretein kívül is. A legfontosabb az egyetemi évek alatt 
a Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységbe való bekapcsolódás. A Hantos Elemér 
Szakkollégium a fiatal közgazdászokat és a közgazdász hallgatókat tömörítő szervezet, 
amely kötetlen módon előadásokat, délutáni fejlesztő tréningeket szervez a tagok és az 
érdeklődők számára. A demonstrátori tevékenység szintén a legügyesebb, legtehetségesebb 
hallgatók számára teremt alkalmat egy intézet kutatási munkájához való csatlakozásra. A 
hallgatói mobilitás, külföldi ösztöndíjprogramok (Erasmus, CEEPUS, Leonardo) révén olyan 
élményekre és újszerű ismeretekre tehetnek szert a hallgatóink, amely hozzájárul a szakmai 
fejlődésükhöz is. A Karon rendszeresen szervezünk nemzetközi esettanulmány versenyeket, 
ahol a legtehetségesebb hallgatóknak alkalma nyílik megmérettetni magukat nemzetközi 
porondon is. Az AIESEC szervezetén belül a Gazdaságtudományi Kar hallgatói szép számban 
képviseltetik magukat, amely a nemzetközi mobilitást és a külföldi szakmai gyakorlatot segíti. 
A Karon ’Vállalkozáselmélet és Gyakorlat’ Doktori Iskola működik, amely a végzés után a 
legrátermettebb hallgatók szakmai, tudományos pályáját segíti.

3. A tehetség hasznosulása:

A tehetséges hallgatók folyamatos támogatása mellett kiemelt figyelmet fordítunk a 
karriergondozásra, a hallgatók készségfejlesztésére, pályaorientációs tanácsadást és munkaerő-
piaci információt nyújtunk nekik.

„Az emberi tehetség a legfontosabb természeti kincsünk, 
a kivételes tálentumok pedig a legértékesebb társadalmi tünemények.” 

(Czeizel Endre)
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Bölcsészettudományi Kar | 9

A tehetséggondozás az oktatás évszázadok óta ismert intézménye, 
fontosságát mind a növendékek személyes fejlődése, szakmai 
kibontakozása, karrierépítése, mind karunk szakmai presztízse, 
végső soron pedig a társadalmi hasznosság indokolja. A 
Bölcsészettudományi Kar megalakulásától kezdve figyelmet fordít a 
tehetséges diákok segítésére. A TDK/OTDK egyik lehetséges formája 
a tehetséggondozásnak, igyekszünk minden évben minél több hallgatót 
tudományos igényű TDK dolgozat írására ösztönözni. Az évek során több hallgatónk első, 
második és harmadik helyet is szerzett az országos fordulón. A TÁMOP 4.1.1.A-10/A-10/1/
KONV „Kulcs” a Miskolci Egyetem hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztéséhez c. 
projekt keretében karunkon is megalakult a Tehetséggondozó Műhely. Ennek keretében 
kiválogattunk tehetséges hallgatókat, akik számára lehetőséget biztosítunk, hogy kötelező 
tanulmányaik mellett egyéb szakmai és kulturális programokon vegyenek részt, nyelvtudásukat 
fejleszthessék. Célunk, hogy támogassuk tudományos előrehaladásukat, segítjük az OTDK-n 
való részvételüket, publikációs tevékenységüket. Ösztönözzük, hogy tanulmányaik alatt 
legalább egy fél évet Erasmus-részképzésen vegyenek részt. Szeretnénk elérni, hogy olyan 
tehetséges hallgatókat bocsássunk ki az egyetemről, akik saját magukkal szemben igényes, 
állandóan megújulni és fejlődni képes értelmiségivé váljanak.

A tehetséggondozást már az egyetem előtt is fontosnak véljük, ezért hirdetjük meg évről évre 
magyarból és történelemből az emeltszintű érettségire való felkészítő előadássorozatunkat, 
amelyen egyre több érdeklődő vesz részt.. Ezen kívül az OKTV-re készülő középiskolás diákok 
számára külső konzulensi segítséget nyújtunk. 

A nyelvtudás jelentősége a 21. században minden korábbi korszakhoz képest megnőtt, 
nyelvtudás nélkül ma már nem lehet boldogulni. A nyelvtudás iránti kedvet kívánjuk azzal 
is növelni, hogy angol és német nyelvből fordító versenyt hirdetünk évről-évre középiskolás 
diákok számára.
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Hagyományosan, évtizedek óta karunkon tudományos diákköri 
konferenciákat rendeztünk. Ezen a rendezvényen legtehetségesebb 
hallgatóink vettek részt. A hallgatók felkészítését konzulens tanáraik 
végezték.

A legeredményesebb hallgatónk Bártfai Judit volt 2009-ben a XXIX. 
OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi 

Szekciójában előadott dolgozatával ahol II. helyezést ért el.  Konzulense Lőrinc Enikő, főiskolai 
tanársegéd. Több szekcióban is részt vettek hallgatóink ezen a konferencián. A XXX. OTDK-
án 7 fő hallgató vett részt, három szekcióban.

A legutóbbi években tehetségműhelyeket szerveztünk az Oktatásért Közalapítvány 
pályázatainak jóvoltából. 2009/2010-ben NTP-OKA-I. „felsőoktatási, továbbképzési és 
pályakezdési tehetségműhelyek támogatása” című pályázaton 800.000,-Ft-ot nyertünk.     A 
tehetséges hallgatóinkat ösztöndíjjal támogattuk, megteremtettük az anyagi, tárgyi feltételeket 
a kutatómunkájukhoz. 

2011 tavaszától az NTP-OKA-XXII-092 „A felsőoktatási intézmények karain és tanszékein 
működő, tehetséggondozó műhelyek és a tudományos diákköri tevékenység keretében működő 
kutatóműhelyek támogatása”  című pályázaton 1.000.000,-Ft-ot nyertünk. Ezt az összeget a 
tehetséggondozó műhely szakmai és tárgyi feltételeinek biztosítására és a műhelyben résztvevő 
tehetséges hallgatók jutalmazására fordítjuk. A hallgatók a műhelyen belül kutatásmódszertant 
tanulnak, művészettörténetet hallgatnak, személyiségfejlesztésben, kommunikáció-
fejlesztésben vesznek részt. Ezen kívül Tehetségnapot szervezünk, ahol az érdeklődők számára 
lehetőség nyílik a karunkon folyó tehetséggondozás megismerésére. Tehetséges hallgatóink 
tudományos előadásokat tartanak és a művészeti alkotásaikat bemutatják. Tudományos 
Diákköri Versenyt is szervezünk, ahol a legtehetségesebb hallgató pályadíjat nyer.
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Az Egészségügyi Karon - a képzési tervekhez illeszkedően - a 
tehetséggondozó tevékenységünk programjaként két fő irány került 
meghatározásra.

A minőségi értelmiségi képzés és a tehetséggondozás egyik kiemelkedő 
formája karunkon a tudományos diákköri tevékenység. Kornis Mihály 
szavaival élve: „a munka a robottól abban különbözik, hogy személyes 
értelme van. Akkor is örülök, hogy megcsinálhatom, amikor fáradsággal jár. Nem tudják 
megparancsolni; megteszi az ember, ha nem parancsolják is. Belső parancs.” 

A tudományos diákköri munka célja: a kötelező ismeretanyag elsajátításán túl önálló kutatásokat 
folyatató, érdeklődő, törekvő hallgatók és lelkes, segítő tanáraik együttműködésén alapuló 
műhelymunka – az egészség szolgálatában. Olyan szakmai kapcsolat az oktató és a hallgató 
között, amely már az alapképzés idején lehetőséget ad a hallgatóknak az alkotó tevékenységre, 
egy-egy tématerület, kutatási módszer alaposabb megismerésére, hozzájárul a hallgatók 
tudományos kutató pályán való elindulásához, oktatói utánpótláshoz, a szakma tudományos 
elitjének kinevelődéséhez. A tudományos diákköri munka sajátos életforma tanároknak és 
diákoknak egyaránt, megtanít érvelni, vitatkozni, mások igazát megismerni, elfogadni, mások 
sikerének örülni. A szakmai tudományos siker mellett emberségre, igényességre, a felfedezés 
örömére, együttműködésre, toleranciára nevel. Kitartó, következetes munkán, állandó 
tanuláson és igazi megmérettetésen alapul. 

Az Egészségügyi Karon a tehetséggondozó műhelyünk munkáját 2010–től a Nemzeti 
Tehetséggondozó Program és az Oktatásért Közalapítvány által kiírt és elnyert, 
„Tehetségműhely az egészség szolgálatában” projekt is segíti. A tehetségazonosító metodikák 
kidolgozása, alkalmazása és a többrétű kompetenciafejlesztő foglalkozások eredményeként 
kari konferenciáinkon évről évre egyre több, magas színvonalú pályamunka kerül benyújtásra 
és előadásra – az elmúlt évtized viszonylatában ez 87 pályművet jelent.

A kétévente megrendezésre kerülő, rangos Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos 
és Egészségtudományi Szekciójába is rendszeresen delegálunk hallgatókat, akik nagyszerű 
eredményeikkel  - négy 2. helyezés, egy 3. helyezés és négy különdíj - öregbítik karunk jó hírét. 
Másik fontos célunk - akár a tudományos diákköri kutatások kapcsán, akár attól függetlenül - az 
együttműködés kialakítása és bővítése más egészségtudományi képzést folytató magyarországi 
és külföldi felsőoktatási intézményekkel, az egyes szakokhoz kapcsolódó szakterületekkel. Az 
Erasmus/Leonardo program keretein belül, a külföldi részképzés iránt érdeklődő hallgatóink 
szakmai nagy-gyakorlatukat teljesítik európai partnerintézményeinkben.
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A miskolci zenetanárképzés több mint négy évtizedes múltra vezethető 
vissza. Híres tanár- egyéniségek tanítottak és tanítanak az immáron 
gyönyörűen felújított Zenepalota  „ódon” falai között. Az ország minden 
részéről érkeznek hozzánk a zenét tanulni vágyó tehetséges diákok, akiknek 
szakmai fejlődését, ismereteik bővítését nemzetközileg elismert rangos 
előadókkal szervezett mesterkurzusok segítik. A Zeneművészeti Intézet 
rengeteg szállal kötődik a város és a régió zenei életéhez. Ez nemcsak a közös 

versenyek, hangversenyek rendezésében nyilvánul meg, hanem abban is, hogy intézetünk 
biztosítja a környező zenei intézmények szakemberi ellátását. A Miskolci Egyetem Bartók 
Béla Zeneművészeti Intézet szoros kapcsolatot tart fent az olaszországi Trento város zenei 
konzervatóriumával, a kölni, brémai és pozsonyi Zeneművészeti Főiskolákkal. Az Erasmus 
program keretein belül saját hallgatóink is részt vehetnek a fent említett intézmények 
oktatásában, ahol külföldi szakemberek segítségével fejleszthetik tudásukat. Az egyéni 
hangszeres, vokális órák, és az elméleti felkészülés mellett az intézet jól működő szimfonikus 
zenekarral, fúvós és vonós együttesekkel, színvonalas kamaracsoportokkal és énekkarral is 
rendelkezik

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének Szimfonikus Zenekara az 
Intézet megalakulása óta, több mint harminc éve működik. Fő feladata a klasszikus zenekari 
repertoár mellett kortárs zeneszerzők műveinek bemutatása. Olyan nagyhírű karmesterekkel 
és szólistákkal koncerteztek együtt, mint Rupert D’ Cruse, Wolfgang Gabriel, Falvai Sándor, 
Lantos István, Perényi Eszter, stb. A zenekar vendégszerepléseken vett részt Európa különböző 
országaiban, Szlovákiától Angliáig.

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének Nőikara 1987-ben eredetileg 
az intézmény gyakorlókórusaként alakult. Rendszeres résztvevője a város zenei életének, 
számtalan rádiófelvétel, bel-és külföldi koncert-és fesztiválfellépések jelzik tevékenységét. A 
reneszánsztól a XXI. századig terjedő a capella repertoárja mellett rendszeresen vállalkozik 
oratórikus művek bemutatására is. Karnagya dr. Sándor Zoltán, az Intézet tanára. Nemzetközi 
versenyen első alkalommal 2001-ben vettek részt Fivizzanoban, Olaszországban, ahol nőikari, 
és egyházzenei kategóriában is első díjat kaptak. 2002-ben a XX. Debreceni Nemzetközi 
Kórusversenyen egyneműkari kategóriában első helyezést nyertek.

A Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete Vonószenekara 1999. óta működik 
folyamatosan Kostyál Kálmán vezetésével. Repertoárja felöleli a korai barokktól (Purcell, 
Bach) egészen a XX. század végéig (Farkas Ferenc) terjedő zeneirodalmat. Az évente cserélődő 
tagság miatt, állandó repertoárról nem beszélhetünk, de minden évnek van egy komoly 
zeneirodalom jubilánsaiból kiemelkedő szakmai célja. 

Az Intézet Rézfúvós Együttese húsz éve folyamatosan működik. Állandó létszáma tíz fő, 
alkalmanként kiegészülve az egyes művek által megkívánt hangszerekkel. Repertoárja 
a reneszánsztól a kortárs zenéig terjed. Hazai hangversenyei mellett fellépett Európa 
több országában, többek közt Olaszországban, Svájcban, Ausztriában, Németországban, 
Belgiumban és Angliában. Művészeti vezető: dr. Zobay Béla a Miskolci Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti Intézetének tanára.
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Beszámoló a C.1.2 modul „MTMI szakok vonzerejének növelése 
érdekében a potenciális hallgatói célcsoportot elérő népszerűsítő 
kommunikációs tevékenységek, rendezvények” keretében a projekt 
megvalósításának első évében elért eredményekről

A C.1.2. modul tevékenységét két fő, dr. Körtesi Péter és dr. Raisz Péterné 
dr. irányították, a tevékenység megvalósításában részt vett Körtesi Gyopár 
iskolalátogató ügyvivő szakértő, Veréb Norbert informatikus, a Matematikai Önképzőkör 
diákjai, valamint 10-15 fő elsőéves formatervező és menedzser szakos hallgató.
Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokat tartottak: dr. Körtesi Péter, dr. Raisz Péterné 
dr., Dr. Szilágyi Szilvia, dr. Paripás Béla, dr. Dudás László, dr. Kovács László, dr. Geiger János.

A modul-tevékenységek monitorizálására létrehoztunk egy honlapot, aminek a főoldala 
(www.tamopkapcsolat.uni-miskolc.hu) tartalmazza a modul tevékenységével kapcsolatos 
legfontosabb híreket, és innen nyitható három további oldal, 

a diákoknak szóló: www.cimnelkul.uni-miskolc.hu, 
a tanároknak címzett http://tamopkapcsolat.uni-miskolc.hu/tanar és a 
szülőknek szóló http://tamopkapcsolat.uni-miskolc.hu/szulo oldal. 

A naprakész, az egyetem és középiskolák kapcsolatát erősítő információkat minden 
héten aktualizáltuk, és folyamatosan 
aktualizáljuk, így a honlapok nézettsége 
megnövekedett. 
Úgy tűnik, hogy a honlapok felépítése, és 
az arra felkerülő információkkal sikerült 
elérnünk több ezer, a Miskolci Egyetem iránt 
érdeklődőt potenciális hallgatót. Amint 
azt célul tűztük ki a diákoldal nézettsége 
a legmagasabb (9785-2011.04.28.), de a 
másodlagos célközönség, tanárok, szülők 
érdeklődése sem elhanyagolható (1888- 
2011.04.28.).

A középiskolákban tett rendszeres látogatások során azt tapasztaltuk, hogy:
• A középiskolák szeretnék bővíteni kapcsolatukat a Miskolci Egyetemmel, ennek 

fontos eleme a középiskolák felé a többszöri visszajelzést – kik kerültek be a Miskolci 
Egyetemre, kik értek el kiváló eredményt, pl. köztársasági ösztöndíj, stb. Ez az iskolák 
munkáját is megkönnyíti (tanulóik nyomon követése), ezen kívül az eredményes hallgatók 
népszerűsítése egyben az egyetem érdeke is.

• Ennek részben van már hagyománya, az egyetem egyes karain rendszeresen visszajeleznek 
a középiskoláknak, ezt általánossá tehető, esetleg a köztársasági ösztöndíjasok esetén 
központi szintre emelhető (pl. rektori levél). 

• Lehetségesnek tartják az együttműködés kibővítését a tehetséggondozás több 
területén, közös pályázási lehetőségek kihasználása. Több középiskolai igazgató által 
megfogalmazott igényként felvetődött az, hogy formális kétoldalú együttműködési 
megállapodást lehetne kötni középiskolák és az egyetem közt. A megállapodások 
kezdeményezésének, megvalósításának lehetősége túllépi a modul kereteit, javasoljuk 
ennek a kérdésnek a megfontolását.
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Tehetséggondozás terén
Matematikanap a Fáyban címmel rendezvényt szervezett a Fáy Gimnázium, amelyre meghívták 
az egyetem előadóit, Előadást tartottak: Körtesi Péter: A GeoGebra segít, Juhász Imre: A 
számítógépes rajzolás és a matematika
Képek: http://tamopkapcsolat.uni-miskolc.hu/galeria
A Matematikai Önképzőkör, a Fizikai kör, az on-line informatikai verseny az Ábrázoló 
Geometria tehetséggondozó foglalkozás meghirdetésre került, a nyílt napon tartottak ismertető 
bemutatót és más foglalkozásokat is.
„A fizika csodái” – előadás a ME II. sz . Előadótermében, 2010. február 9.
Szervező: dr. Paripás Béla tanszékvezető egyetemi docens. 
Résztvevők: Szinte minden középiskolából jöttek, nagyon nagy számban, több mint 20 fő 
minden iskolából és a kísérőtanárok. A cél az érdekes fizikai kísérletek megismertetése volt a 
középiskolai diákokkal. 
Teplicky István és Kissné Fodor Tímea a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola tanárai 
mutatták be a „Hőtani kísérletek extra alacsony hőmérsékleten” c. kísérleteket 
Ezután következett az egyetem részéről  dr. Paripás Béla és  dr. Palásthy Béla bemutatója a 
Fizika tanszékről „Színes optikai kísérletek rácsos spektrométerrel” c. előadással.
Ebben az iskolai évben a matematikai tehetséggondozó tevékenység már szeptembertől heti 
rendszerességgel újraindult. 
A Matematikai Önképzőkör Hermanos diákjai: Kóródi Brunó, Németh Kristóf és Pataki Bálint 
Ármin eljutottak az Euromath 2011 c. nemzetközi matematikai konferenciára, ahol előadást is 
tartottak, a tehetségnapi programon az érdeklődők megtekinthetik előadásaik magyar nyelvű 
változatát.  

Versenyek
A középiskolák számára a modul keretében a Kürschák matematikai verseny, az Eötvös 
Fizikaverseny, valamint a Pneumatikai szakmai verseny (Sárospatak) szervezésében vállaltunk 
szerepet, tekintve, hogy a projekt egy külön fejezete más középiskoláknak szánt versenyek 
megszervezését tűzte ki célul és valósította meg.
A modul egyik fő eredménye a 32. Hajós György országos matematikaverseny megszervezése.
A 32. Hajós György Matematika Verseny  2010. március  18 – 20. (tevékenység vázlatos leírása):
A 32. Hajós György Matematikaverseny megszervezésének jogát a Miskolci Egyetem az előző 
évi szereplése nyomán nyerte el, a szervezés egy nagy részét a TÁMOP .4.2.3 projekt C.1.2. 
moduljának keretében végeztük, együttműködve a Miskolci Ifjúsági Matematikai Egyesülettel.
A verseny lebonyolításában részt vettek: dr. Raisz Péterné dr., dr. Fegyverneki Sándor, Dr. 
Szarka Zoltán, Lengyelné dr. Szilágyi Szilvia, dr. Házy Attila, Karácsony Zsolt, dr. Juhász 
Imre.

Freshmen tábor
• A Freshmen tábor foglalkozásait első alkalommal az elsőéveseknek tartott külön 

konzultációk keretében szerveztük meg. Konzultációt tartottak: Lengyelné Szilágyi 
Szilvia, Körtesi Péter és Dr. Raisz Péterné dr.

• A Freshmen tábor folytatásaként 2010. augusztus 9-14 között tehetséggondozó és 
felzárkóztató tábort szerveztünk, programja a következő oldalakon érhető el:

• http://cimnelkul.uni-miskolc.hu/komoly/1-oktatas/274-matematika-tehetseggondozo-es-
felzarkoztato-tabor

• A tábor résztvevői a magyar nyelvű előadások és számítógépes foglalkozások mellett 
részt vehettek a párhuzamosan zajló 9. Ifjúsági Matematikai Kongresszus angol nyelvű 
előadásain is.
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Miskolci Egyetem Matematikai Játszóházának  Flexagonok c. bemutatója

A program célja néhány egyszerű flexagon, a tetra-tera flexagon és a hexa-hexaflexagon 
bemutatása, és kipróbálása a látogatók bevonásával. A játékok mögött lévő matematikai 
leírások felvillantják a szükséges matematikai tudnivalókat, de a tervezett bemutatók lényege 
az, hogy előképzettség nélkül is érthetővé tegyük a matematikai játékok lényegét. A látogatók 
megismerkednek a flexagonok világával, és bepillantást nyerhetnek a Miskolci Egyetemen 
folytatott tehetséggondozó tevékenységről.
Flexagonok 
A flexagonok tekinthetők a topológikus modellek egy fajtájának. Papírból könnyen elkészíthetők 
mégis meglepő tulajdonságokkal bírnak, mint például hogy különböző lapjaik jelennek meg és 
tűnnek el hajtogatásuk közben.
Az első flexagon leírás (tri-tetraflexagon) 1897-ben látott 
napvilágot (Albert Hopkins: Magic Stage Illusions and Scientific 
Diversions) és hamar nagy népszerűségre tett szert. Arthur Stone 
1934-ben készítette el a hexa-hexaflexagont. B. Tuckerman, 
R. Feyhman és J. Tukey tanulmányozták ezeket és adtak nekik 
elméleti hátteret.
Tetra-flexagonok
Ezek a négyszög (téglalap) alakú flexagonok. Közülük a 
legegyszerűbb a tri-tetraflexagon, ahol a tri előtag a lapok számát, 
míg a tetra a formát jelöli, vagyis egy három lapból álló négyszög 
alakú flexagonról van szó.
A tetra-tetraflexagon, a négy oldalú téglalap alakú flexagon elkészítése sem sokkal bonyolultabb. 
Hasonlóan készíthető hexa-tetraflexagon, ill. octatetraflexagon ezeknek 6 illetve 8 oldala van, 
amiket a hajtogatással érhetünk el.
Hexa-flexagonok
A hexa-hexaflexagonok hatszög alakúra hajtogatható hatoldalú papírcsík, elkészítése során 
a hajtogatás bizonyos lépéseire ügyelve, kialakítható, összehajtható a hat különböző oldalt 
mutató hatszög alakú játék. 
A hexaflexagonok családja sem ennyire egyszerű, létezik nona-hexaflexagon és dodeca-
hexaflexagon is, amelyeket a Miskolci Egyetem matematikai Önképzőkörén is tanulmányoztunk. 
A flexagonok leírásához egyszerű gráfok kapcsolódnak, ezek megértése közelebb visz a 
flexagonok „lelkivilágának” megértéséhez. 
A flexagonok matematikai leírása több helyen megtalálható, pl.
T.Anderson, et all.: The combinatorics of all regular flexagons, European Journal of 
Combinatorics, Volume 31 , Issue 1 (January 2010), Pages: 72-80 

A programot megvalósítók a TÁMOP 4.2.3. pályázat keretében 
Miskolci Egyetem Analízis tanszékén működő Matematikai 
Önképzőkör tagjai : Forgács Attila, Piller Imre, Kelenföldi 
Brigitta, Pásztor Szilvia, Szentesi Szabolcs, Nagy Gábor, Szabó 
Zoltán, Zemlényi Gergely, valamint a C.1.2. modul munkatársai 
Körtesi Gyopár, Veréb Norbert.
Műszaki szükséglet: 2-3 asztal és 6-8 szék, posztertartók (2-3)
A program bővebb leírása és egy videó a Millenárisról: 
ht t p://cimnelkul.un i-miskolc.hu /konny u /3-video/326 -
flexagonok-a-millenarisban-video
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A Városi Pedagógiai Intézet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkreditált 
KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT

„Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet.
De hogy mit fogad el: azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik javára, amit maga is kíván.”

(Kodály Zoltán)
A Tehetségpont helye:  3527 Miskolc, Éder György út 1.
Szakmai vezető :   Horváth Ottóné
Tehetségfejlesztő szakértő:  Maleczkyné Hallók Edit

Szakmai segítségnyújtó:  Miskolci Egyetem, Debreceni Egyetem

Szervezeti felépítése:

Általános iskola Középiskola Egyetem érintett 
tanszékei

Tehetséggondozó műhelyek
(speciális tehetséggondozó műhelyek működtetése)

Tehetségpont

Működtetés Szakmai segítségnyújtás

Városi Pedagógiai Intézet 
tehetségfejlesztője
és szaktanácsadói

Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

Neveléstudományi Tanszék oktatói

Tanácsadás Tehetségazonosítás Tehetséggondozás

Tehetséggondozó városi szintű munkaközösségek működtetése

Tehetségfejlesztő szakértők

Alsó tagozat Felső tagozat Középiskola

Nevelési Tanácsadó Intézet

Tehetséggondozó műhelyek működtetése városi szinten tehetségtípusok szerint
Művészi képességPszichomotoros kép.Intellektuális képesség Vezetői

Természet-
tudo-
mány

Társada-
lomtudo-

mány
Csoportok 
közösségek

Zene-
művé-
szet

Képző-
művé-
szet

Mozgás-
művé-
szet

Sport
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Feladata: 
• a tehetséges diákok felismerésének segítése
• tehetséggondozással foglalkozó városi szakmai munkaközösség működtetése
• a tehetségfejlesztő szakértő szaktanácsadó megbízása
• a tehetség felismerése, azonosítása, diagnosztizálása
• tehetséges tanulók képességeinek fejlesztése különböző tehetségfejlesztő programok 

segítségével
• pedagógus - továbbképzések szervezése a tehetség összetevőiről, fejlesztési módszereiről
• városi szintű tehetséggondozó műhelyek szervezése: műhelyenként: 

      általános iskola,
      középiskola

• Városi versenynaptár és TALENTUM című kiadvány szerkesztése és kiadása

Tevékenységi területei:

Tanácsadás Tehetségazonosítás Tehetséggondozás
• szervezeti szolgáltatás 

felajánlása munkahelyi 
interakción keresztül;

• konzultációk szervezése; 
a konzultációk 
középpontjában 
szakmai kérdések állnak 
(személyes problémák 
az adott kérdéssel 
való összefüggésben 
beszélhetők meg); 

 a tanácskérő lehet:
 diák,
 szülő,
 tanár

• segítségnyújtás 
speciális tananyag 
összeállításában

Feladat: a tehetség 
 felismerése

• a tanárok megismertetése 
azokkal a vizsgáló 
eljárásokkal, amelyeket 
pszichológiai képzettség 
nélkül is fel tudnak 
használni tanítványaik 
megismerésében,

• ezeknek a vizsgálati 
eljárásoknak és 
elemzésüknek az 
elvégzése azokban az 
esetekben,

amikor ezt igénylik (szülő, 
tanár);

• szükség esetén, 
pszichológiai vizsgálat 
elvégzése; 

• diagnosztikus mérések 
végzése a különböző 
képességek területén 
(kreativitás, figyelem, 
motiváció, elkötelezettség 
stb.);

• személyiség- és 
szorongásvizsgálat;

• a tehetség fogalmának 
„tisztázása” a 
pedagógusok és a szülők 
körében

• tudatosítani kell a 
pedagógusok szerepét a 
tehetségfejlesztésben;

• olyan tanulási / 
tanítási stratégiákkal 
és stílusokkal kell 
megismertetni a 
pedagógusokat 
(előadások, 
konzultációk, szakmai 
kiadványok), amelyekkel 
hatékonyabban 
végezhetik munkájukat,

• a tehetséggondozás 
lehetséges formái és 
módjai; 

• segítségnyújtás a 
gazdagító, dúsító, 
fejlesztő programok 
metodikájának 
kidolgozásához;

• információ nyújtása a 
témával kapcsolatban;

• módszertani segítség 
adása az alulteljesítő 
tehetségek tanulásához;

• szaktáborok szervezése
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Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő 
Program 

TÁMOP -3.4.4/B-08/1-2009-0090

A Városi Pedagógiai Intézet :„ Kenguru” tehetségfejlesztő program Miskolcon című pályázatát 
az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága támogatásra érdemesnek ítélte.

A pályázati program futamideje: 2010. május 17- 2011. május 16.

A kiírás alapvető célja: a tehetséges gyermekek és fiatalok megtalálása és integrálása, valamint 
tehetségük kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása céljából tehetségsegítő tevékenységek 
kialakítása. 
A konstrukció célja, hogy a TÁMOP 3.4.4/A program keretében kialakított országos 
tehetségsegítő program új eszközeivel a támogatott tehetségsegítő kezdeményezések:

• tehetségsegítéssel, tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységeiket magas színvonalon 
végezzék;

• működésükről, lehetőségeikről koncentráltan, hatékonyan adjanak hírt minden érdekelt 
számára;

• a kistérségekben, a hátrányos helyzetű régiókban és a hátrányos, valamint halmozottan 
hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek és fiatalok számára is elérhetőek és 
hozzáférhetőek legyenek;

• képessé váljanak helyi önkormányzati, civil és magán erőforrásokat (pénzügyi, humán, 
infrastrukturális, illetve egyéb) bevonni a tehetségsegítés lehetőségeinek gazdagítására; 

• lehetőséget teremtsenek az egyes tehetségsegítési kezdeményezések közötti átjárásra, 
kommunikációra, a hazai és a határon túli magyar kezdeményezések közötti 
kapcsolattartásra.

A pályázat megvalósításáról a következő elérhetőségeken lehet tájékozódni:

A programot a miskolci Városi Pedagógiai Intézet valósítja meg:
Cím: 3527 Miskolc, Éder György út 1.

Tel: 06 46/347-646
Fax: 06 46/346-937

E-mail: vpi.miskolc@chello.hu

A program kapcsolatos általános információ: info@kenguruprogram.hu
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A Tempus Közalapítvány évtizedes szakmai múlt-
tal rendelkező, dinamikus és munkavégzésében 
igényes, kiemelten közhasznú szervezet, ame-
lynek célja a közös európai értékek és célok 
képviselete és közvetítése az oktatás, képzés 
és K+F területén, valamint a magyar oktatási, képzési és K+F rendszer 
megismertetése és érdekeinek képviselete nemzetközi környezetben.

Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a magyar oktatási, képzési és 
K+F szektort és az emberi erőforrásokat hozzásegítsük az európai inte-
gráció által kínált lehetőségek hatékony és eredményes kiaknázásához, 
hazai és nemzetközi pályázati programok koordinálásával, képzések ki-
dolgozásával és megvalósításával, valamint szakértői segítségnyújtás-
sal. Kiemelt célunk a helyzetünkből adódó speciális tudás és szemlélet-
mód széles körű és egyben strukturált terjesztése. Közalapítványunk 
elkötelezett mindazon hazai és külföldi szervezetekkel, szakértőkkel 
való együttműködés iránt, akik a céljaink megvalósításában partnereink 
lehetnek.

Évek óta szervezünk és koordinálunk az Európai Bizottság támogatásával 
olyan szakmai programokat, amelyek az Európai Unió egyik legfontosabb 
közös oktatási célkitűzését, az egész életen át tartó tanulás előmozdítását 
célozzák. Ezen belül is kiemelt fontosságú a tanárképzés, illetve a tanári 
kompetenciák fejlesztése. Ennek keretében működünk együtt a Miskolci 
Egyetem szakmai programjával, mely hivatalos részét képezi 2011-es 
rendezvényeinknek.

1nformációk: www.tka.hu; www.oktataskepzes.tka.hu 

Program:

- Egész nap folyamán: A Tempus Közalapítvány információs pultja ak-
tuális pályázati lehetőségekről tanárok, diákok és intézmények számára, 
pályázati tanácsadás
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>>>> „Számomra a tanítás mindenekelőtt »látásra nevelést« 
jelent. Egyszerű alkotótevékenységekkel elvont geometriai 
összefüggéseket is érzékeltetni lehet. Az Élményműhely 
foglalkozásain akkor történik meg a csoda, amikor az alkotás 
örömében feloldódva a tudós, a művész, a tanár és a szülő együtt 
játszik a gyerekekkel.”

Szabó Ildikó, matematika-fizika tanár, 
az ÉlményMűhely szakmai vezetője

Honlap:
www.elmenymuhely.hu

Kapcsolat: 
Fenyvesi Kristóf, ÉlményMűhely nemzetközi koordinátor
e-mail: fenyvesi.kristof@elmenymuhely.hu
Szabó Ildikó, szakmai vezető:
tel.: +36 20 276 0046

Az ÉlményMűhely - Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 2008-ban indult 
útjára az Ars GEometrica Nemzetközi Találkozó és Műhely széleskörű elismertségnek örvendő 
tudósainak, művészeinek és pedagógusainak összefogásával. Célunk, hogy megmutassuk: a 
matematika több is lehet mint szigorú tudomány! A matematika számunkra közös élmények 
forrása, az örömteli alkotás eszköze.

Az elmúlt időszakban megrendezett országos és nemzetközi programjainkon többezer általános, 
középiskolai és egyetemi tanuló, sok pedagógus és szülő vett részt.

Kreatív iskolanapjaink, művészeti-tudományos műhelyeink, interaktív ismeretterjesztő 
programjaink és tehetségkörünk keretében játszani és felfedezni hívjuk az ország iskolásait, 
szüleiket, tanáraikat és minden érdeklődőt. Szakmai eseményeken, konferenciákon és 
kiadványainkban számolunk be a komplex matematika-pedagógia terén elért művészet- és 
tudományközi eredményeinkről.

Az iskola, mint „centrum” fogalmát a közvetítés és az átjárhatóság fogalmi környezetében 
értelmezzük újra: mindenek előtt a társadalmi mobilitás gyakorló terepeként és egyszersmind 
kulcsaként is bemutatva azt. 
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Az ÉlményMűhely Utazó Múzeuma
Az ÉlményMűhely Utazó Múzeumát 2010-ben hoztuk létre, a Bridges Pécs2010 Nagykiállítás 
résztvevőinek donációiból. Matematikai-művészeti gyűjteményünkben a világ művészeti-
tudományos élvonalának csaknem 80 alkotása található. 

Az első magyarországi ZomeTool Munkacsoport
Az ÉlményMűhely tanáraiból alakult első magyarországi ZomeTool Munkacsoport tagjai 
Magyarországon és külföldön is tartanak ZomeTool bemutató-órákat, interaktív műhely-

foglalkozásokat, óriás-építéseket gyerekeknek, 
szülőknek és pedagógusoknak.

A ZomeTool-műhely meghívható iskolai 
rendezvényekre, rendhagyó matematika-órára, 
kiállításokra, konferenciára, oktatással, művészettel, 
tudománnyal kapcsolatos eseményekre.

Programjaink 2008-ban a Kultúrák Közötti 
Párbeszéd Európai Éve, 2009-ben a Kreativitás és 
Innováció Európai Éve, 2010-ben a Bridges Pécs2010 
Világkonferencia és a Pécs2010 – Európa Kulturális 

Fővárosa, valamint a Kutatók Éjszakája kiemelt rendezvényei között szerepeltek. Hivatalos 
partnerünk a ZomeTool Inc. (USA). Több nemzetközi tudományos-művészeti projektummal 
is szoros együttműködésben tevékenykedünk, meghívásunkra a nemzetközi matematikai-
művészeti szcéna több jeles képviselője járt már Magyarországon.

MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, JÁTÉK ÉS INNOVÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN, A SZABADBAN, 
A KONCERTTERMBEN ÉS A KIÁLLÍTÓTÉRBEN!

CSATLAKOZZ HOZZÁNK MÉG MA!
www.elmenymuhely.hu

Az ÉlményMűhely Mozgalom programjai:

EZT RAKD ÖSSZE! PLATÓN-TÓL BUCKY-IG ÉS TOVÁBB A NANÓBA... MATEMATIKAI 
TESTÉPÍTÉS ÉS IDŐUTAZÁS ZOMETOOL KÉSZLETTEL 
Szabó Ildikó (ANK-Pécs, az ÉlményMűhely és az első magyarországi ZomeTool Munkacsoport 
szakmai vezetője)

1895-ben született Richard Buckminster “Bucky” Fuller, 
amerikai polihisztor, építész és látnok, aki nem csak az 
emberiség túlélésén gondolkozott, hanem ő volt a tervezője 
egy építészeti és geometriai szempontból is különleges 
tulajdonságokkal bíró öntartó szerkezetnek, a geodézikus 
gömbnek is. 

A geodézikus gömbhöz való hasonlósága okán Buckminster-
ről nevezték el az 1985-ben felfedezett fullerént is, a sok-
szénatomos (C60) molekulát, amelyért a felfedezők Kroto, 
Curl és Smalley később Nobel-díjat kaptak. 
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A fullerén-molekulák és a belőlük felépülő, úgynevezett szén-nanocsövek azóta számos, 
rendkívül fontos felfedezésre adtak alkalmat a nanotechnológiában, akárcsak később a 

hozzájuk hasonló felépítésű grafén, amellyel kapcsolatos 
kutatásaikért 2010-ben Andrej Geim és Konsztantyin 
Novoszelov orosz származású tudósok fizikai Nobel-díjat 
kaptak. 

Műhelye során Szabó Ildikó, Platóntól és az általa leírt 
geometriai testektől elindulva bontja ki az építészeti, 
kémiai, biológiai és nanotechnológiai felfedezések érdekes 
történetét, miközben a hallgatóság sem tétlenkedik. Egyre 
bonyolultabb szerkezetek kerülnek ki a résztvevők kezei 
közül, kihasználva a ZomeTool nevű modellező készlet 
különleges tulajdonságait, amelyeket maga Richard 

Smalley, a fullerének felfedezője is kiaknázott munkája során. Szabó Ildikó az ÉlményMűhely 
tanáraiból alakult első magyarországi ZomeTool Munkacsoport alapítója, a ZomeTool Inc. 
(USA-Németország) az ÉlményMűhely hivatalos partnere.

ESCHER PERIODIKUS MINTÁI HÁROMDIMENZIÓS TESTEK FELÜLETÉN
Dr. Stettner Eleonóra (tanszékvezető, Kaposvári Egyetem Matematika és Fizika Tanszék)

M. C. Escher periodikus mintáinak többségét síkban készítette el, de több rajzából 
nyilvánvaló, hogy elgondolkodott műveinek háromdimenziós 
lehetőségeiről is. Doris Schattschneider – Wallace Walker 
M. C. Escher kaleidociklusok című könyvében található 
kaleidoszkópszerűen kialakított geometriai formák Escher 
műveinek továbbfejlesztett változatai. 

Rövid bevezető előadás után kézbe vesszük a könyv rajzai 
alapján elkészített Escher mintákkal díszített platóni-
testek és kaleidociklusok síkbeli hálóját. Ezeket kivágjuk, 
összeragasztjuk és elkészítjük a háromdimenziós formákat. 
Gondosan tanulmányozzuk őket, játszunk velük, közben 
összefüggéseket fedezünk fel, s még izgalmas meglepetések is érhetnek bennünket.

ISMERKEDÉS A POLIUNIVERZUMMAL
Saxon Szász János képzőművész és Dárdai Zsuzsa kurátor, művészetkritikus

A polidimenzionális síkfestészet geometrikus alapelemeit 
felhasználó és továbbfejlesztő játékcsaláddal újszerű 
művészeti látásmódot viszünk az óvodákba, iskolákba és az 
emberek mindennapjaiba. 

A POLIUNIVERZUM játékcsalád, készségfejlesztő eszköz 
segítségével megláthatjuk a természet organizmusaiban 
– vagy akár az emberi társadalom infrastrukturális 
növekedésében fellelhető összefüggéseket a nagy, a kicsi 
és a még kisebb között, miközben megtaláljuk valóságos 
helyünket a valóságos világmindenségben. 
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Ez az újszerű játékcsalád ugyanakkor nemcsak készséget fejleszt, nemcsak vizuális-esztétikai 
élményt nyújt, hanem a tudományos világképet is tágítja, mivel egy sajátos matematikai 
arányrendszeren, a léptékváltásos szimmetrián alapul. 

Útkeresés a mikro- és a makrovilágokat összekötő hálózatban, megpihenés a tizenhat-
hatvannégy-kettőszázötvenhat stb. lábú dimenziószéken, lépésről-lépésre a Dimenziósakk 
mezőin: kalandozás Saxon PoliUniverzumában...

MATEMATIKAI PAPÍRSZOBRÁSZAT
Szabó Ildikó (ANK-Pécs, az ÉlményMűhely és az első magyarországi ZomeTool Munkacsoport 
szakmai vezetője):

George W. Hart, neves amerikai matematikus a New York-i Matematikai Múzeum egyik 
létrehívója, a matematikai-művészeti érdeklődésű Bridges Organization vezetőinek egyike, 
a világ leghíresebb egyetemein tart bemutatókat, műhelyeket. Alkotásaival a glóbusz több 
pontján találkozhatunk.

A miskolci ÉlményMűhely keretében egy általa tervezett poliédert 
fogunk közösen megépíteni azzal a szándékkal, hogy betekintést 
nyerjünk a geometrikus papírszobrászat alapjaiba.

 Rövid bevezető játék után a résztvevők megkapják a színes, előre 
nyomtatott papírelemeket, melyekből vágás után megépítik a 
testet (szobrot), majd további érdekes összehasonlító elemzéseket 
végeznek a platóni testek, a nanotechnológia, a kristályfizika és 
az építészet témakörében.

www.elmenymuhely.hu
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A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központnak 
jelenleg 677 tanulója van. Az idén 125 éves iskola az elmúlt két évben 
Európai Uniós támogatással teljesen megújulhatott, így a legmodernebb 
felszerelésekkel várja az hozzá érkezőket. 

Nagy érdemnek tekinti az iskola, hogy a hagyományokhoz híven nemcsak 
vendéglátós és kereskedő vonalon érnek el tanulói szép eredményeket, 

hanem sport, művészeti és tudományos körökben is fontosnak tartják a tehetséges gyerekek 
előrelépését.

Iskolánknak a Herman Ottó Gimnáziummal közösen a  TÁMOP – 3.1.1-09/A-2-2010-0560.  
számú uniós pályázat keretein belül  is lehetősége nyílik tehetséggondozásra. A Berzeviczyben 
11 szakkör – többek között nyelvi, kézműves, várostörténeti, gazdasági, természetjáró, zenei 
és csillagászati -  működik ,és 6 tanuló vesz részt egyéni tehetséggondozásban matematikai, 
nyelvi és gazdasági területen.

www.berzeviczy.sulinet.hu
titkar@berzeviczy.sulinet.hu
3525 Miskolc, Hősök tere 1.
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Megújuló energiaforrások tehetséggondozó szakkör

A tehetséggondozó szakkör megújuló energiaforrások köré fonódó 
tematikájának gondolata Velenyák János igazgató úrtól származik. A 
gondolat megvalósításában Kovácsné Hajdú Andrea igazgatóhelyettes, és 
Velenyákné Vanta Anna tehetségfejlesztési szakértő volt segítségünkre 
akik pályázatok útján megteremtették a szakkör működésének anyagi 
feltételeit.
A szakkör gyakorlati kivitelezése jelen sorok írójára hárult. A tehetséggondozás mellett az volt 
a célunk, hogy olyan területtel ismertessük meg az érdeklődő diákokat, ami még fehér foltnak 
számít magyar oktatásban. 
A megújuló energiaforrások közül a napenergia az a terület amit meg akartunk ismertetni a 
diákokkal. A célunk elérése érdekében, az iskola több gyakorlati csoportját és tanárát is magunk 
mellé állítva, megteremtettük a feltételeit egy napelemrendszer felépítésének. A terv amely 
megvalósult, egy hálózatra termelő, mérésre és oktatásra egyaránt alkalmas napelem rendszert 
tartalmazott. A napelemeket az iskola tornatermének tetején helyeztük el, a szükséges tartó 
vázat a technikus hallgatók szabták és hegesztették, a beton talpakat a kilencedik osztályos 
tanulókkal öntöttük, a tájolót a raktárosunk adta, és a Google segítségével ellenőriztük. 
Természetesen az összeszerelést a szakkör tagjai végezték, Túróczi Ferenc műszaki 
igazgatóhelyettesünk hathatós szakmai támogatását élvezve. 
Mire eljutottunk a szakkör munkájában a napelem táblák felállításáig, természetesen elméletben 
is megismerkedtünk a napenergia hasznosításával. Végigvettük a napenergia hasznosításának 
majd minden területét. Megismerkedtünk a optoelektronikus eszközök fizikájával. Méréseket 
végeztünk kisebb napelememmel, és egyéb fényelektromos eszközökkel. 

Az elméletben való elmélyülést segítette, hogy a Miskolci-
egyetem, anyagtudományi versenyén, és az Energetikai 
Szakkollégium által kiirt Tanulmányi Versenyen is 
elindultak a szakkör tagjai. Az anyagtudományi versenyen 
volt a tagokból álló csapat a legeredményesebb, itt a döntőig 
sikerült eljutni.
Tehát a szakköri élet elméleti ismeretek elsajátításából, 
kísérletezésből, versenyfelkészülésből, és nagyon nagy 
részben gyakorlati építőmunkából áll. Legnagyobb kihívást 

a napelem rendszer egyenáramú nyomvonalának kiépítése jelentette, mert negyvenméternyi 
rakoncátlan vezetéket kellett felvarázsolni a falra, eljuttatva a napelemek által termelt energiát 
a mérőteremben elhelyezett feszültségátalakítóig. A szürke hétköznapok érdekes színfoltja 
volt, mikor megkaptuk az időjárás állomást, melynek érzékelőit némi kísérletezés után sikerült 
felszerelni a tornaterem tetején lévő korlátra. Manapság a szakköri foglalkozások, a napelem 
méréséből és működésének gyakorlati megismeréséből állnak. 
A szakkörben végzett munka során, az elméleti, vagy a gyakorlati ismeretek iránt érdeklődő 
diákok egyaránt megtalálják a számukra érdekes tevékenységet. Az elmélet kedvelőit a 
versenyfelkészülés, illetve a napenergia hasznosítás fizikájának és gazdasági hátterének 
számításával lehet inspirálni, a gyakorlat iránt érdeklődőket pedig a szerteágazó energetikai 
építési és mérési gyakorlatokkal, illetve a gyerekek saját (témához kapcsolódó) ötleteinek 
megvalósításával.
 A szakköri munka természetesen számomra is legalább annyira érdekes, mint a 
gyerekeknek. 

Kovács Csaba műszaki szakoktató
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Tehetséggondozó
Műhelyei 
2010/2011

„A TEHETSÉG CSAK KIINDULÓPONT”
NÉMET

Tavaly nyert munkaközösségünk a NTP-OKA 
II. tehetséggondozó pályázatán, mely egy 60 
órás tehetséggondozó programot jelent. A 
program a négy nyelvi készség fejlesztését 
(olvasásértés, hallásértés, íráskészség, 
beszédkészség) tűzte ki célul. A programban 
résztvevő diákok körét igyekeztünk minél 
nagyobbra bővíteni, mondván minden lelkes 
gyereknek örülünk, illetve ezen készségek 
fejlesztése nem tehetségfüggő. Így a diákok 
válogatásánál a tantárgyi eredményeken kívül 
a tantárgyi elkötelezettséget és elszántságot is 
figyelembe vettük, hiszen :

MINDEN TEHETSÉG KÖZÖS VONÁSA A 
KITARTÁS ÉS AZ AKARAT.

MATEMATIKA

A Fáy András Közgazdasági 
Szakközépiskolában a matematikai 
tehetségekkel való foglalkozás egyidős az 
intézménnyel. Az utóbbi években új formákat 
kellett keresnünk, hogy a tanulók figyelmét 
a matematika felé fordítsuk. A 2009 és 2010 
őszén megrendezett „Matematikanap”-pal 
elértük célunkat. Az erre az eseményre kiírt 
pályázatokkal és a nap rendezvényeivel sok 
diákot sikerült matematika tárgyú alkotásra 
ösztönözni. A közös sikerélmény jó hatással 
volt a matematikaoktatásra.
Kis csoportos tehetségfejlesztő foglalkozások 
támogatására az elmúlt tanévben két 
pályázatot nyertünk. NTP-OKA II és NTP-
OKA II/1.

„ÍGÉRETES LEHETŐSÉGEKET MAGUKBAN HORDOZÓ GYEREKEK 
MINDENÜTT VANNAK”
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A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium a régió katolikus tehetséggondozó iskolája. 
Nyolc, és négy évfolyamos középiskolánk a jezsuita nevelés négyszáz éves hagyományára és 
a külföldi jezsuita partneriskolák tapasztalataira épít. Jelenleg 20 gimnáziumi osztályban 583 
diák tanul. Tantestületünk 45 főből áll, az oktatást és a keresztény nevelést segítik a jezsuita 
atyák és a lány kollégiumban a Sacre Coer nővérek.

Pedagógiai célkitűzéseink:
• az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészíteni diákjainkat, ezen túl
• az igényes, széles körű általános műveltség kialakítása tanítványainkban,
• az elkötelezett hitbeli nevelés
• a közösségi,- szociális érzékenységre, és 
• az aktív közéletiségre való felkészítés
• a tehetséggondozás
• az egészséges életmódra nevelés.

Az ignáci pedagógia határozza meg a tehetséggondozást iskolánkban.

A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Tehetségpont alapvető működése:
• A tehetségazonosítás
• A tehetséges tanulók fejlesztése
• A tehetség tanácsadás
• A hálózati együttműködés
• A Jezsuita Pedagógiai Műhely
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A megújuló Ferenczi....

A miskolci Ferenczi Sándor Egészségügy Szakközépiskola elért sikerei 
folytatásaként mindig is törekedett a folyamatos megújulásra. Ennek 
jegyében kapcsolódtunk be egészen a kezdetekkor a kompetencia alapú 
tananyagtartalom tanításának kipróbálásába, vagy pályáztunk, s lettünk a 
Magyar Vöröskereszt és a Miskolci Egyetem Bázisiskolája, vagy SMART 

Referencia Iskola. De említhetnénk a regionális hálózati pontként való működésünket és a 
minősített referenciaiskolai címre történő pályázásunkat is. 
Iskolánk pedagógusai közül egyre többen 
mentorok, vezetőtanárok, szakértők, ami 
magas színvonalú szakmaiságunkat tükrözi, 
ennek köszönhetően egyre több dobogós 
helyezést érnek el diákjaink a különböző 
városi, megyei és országos megmérettetések 
során. 
Iskolánk népszerűségét bizonyítja, hogy 
minden évben jelentősen emelkedik nyílt 
napjaink látogatottsága, s a 2010-2011-es 
tanévben olyan sok felvételt nyert diákunk 
lett, hogy egy osztállyal bővítették az 
intézmény tanulócsoportjainak számát. Ma már elmondhatjuk: nem könnyű ferenczis diákká 
válni! 
Ebben a tanévben bevezettük a digitális naplót. Használatával mind a diákok, mind a szülök, 
napra készen tájékozódhatnak az érdemjegyekről, dicséretekről, valamint a hiányzásokról. 
Tanáraink pedig akár otthonról is beírhatják a tanítási órák témáit, vagy a frissen kijavított 
dolgozatok eredményét. 
Ugyancsak ebben a tanévben indult a rádiófrekvenciás beléptető rendszer is, mellyel védjük 
iskolánk értékeit, a diákok biztonságát, ugyanakkor a kártyaleolvasó a belépést vagy kilépést 
számítógépen rögzíti, így világosan kiderülnek a késések, hiányzások, vagy az iskola épületének 
indokolatlan elhagyása.
Méltán ismert és elismert a Ferenczi konyhája. A reform elvárásoknak megfelelő, ízletes ebéd 
nagyon kedvelt tanulóink, dolgozóink körében, de több vendégebédelőnk is van. Természetesen, 
mint egészségügyi intézmény, igyekeztünk kielégíteni a diétás ételigényeket is, így egyre több 
általános és középiskola keres meg bennünket azzal a kéréssel, főzzünk az ő diétás ebédet 
igénylő diákjainak is.
Szeretnénk, ha fejlődésünk, megújulásunk töretlenül folytatódna tovább, reméljük, hamarosan 
birtokba vehetjük majd a gyönyörű, több éve épülő sportcsarnokunkat, és bízunk abban, hogy 
a nálunk érettségiző, vagy OKJ-s szakmai végzettséget szerző fiatal, és felnőtt, sikerrel állja 
meg helyét az életben, a szakmában. 

Úgy gondolom, teljes mértékben képviseljük névadónk csodálatos gondolatait:

„Csak a szeretet segítségével láthatjuk olyannak az életet, 
mint amit érdemes megélni”

Továbbra is nagy szeretettel várunk mindenkit a Ferencziben!

Dr. Ficsór Józsefné igazgató
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Iskolánk a város gimnáziumai között előkelő helyezést 
foglal el. A pedagógiai programban az iskola arculatát 
meghatározó alapelv: „a sokoldalú műveltségközvetítő, 
elsősorban tehetséggondozó oktatás és a 
gyermekközpontú nevelés közötti egység és egyensúly 
megteremtése.”
A gimnáziumba minden tanévben többszörös a 
túljelentkezés. A kiváló illetve jó eredményű általános iskolások közül komoly felvételi vizsgán 
válogatjuk ki a gimnáziumi tanulókat.
Végzős diákjaink több mint 90%-a felsőfokú intézményben tanul tovább. A kétszintű érettségire 
felkészítés mellett kiemelt feladatunk a tehetséggondozás.
Sikereinket versenyeredményeink egyértelműen bizonyítják.
A nyolc évfolyamos gimnáziumi és a tagozatos képzések kedveznek a tehetségfejlesztésnek.
A legtehetségesebb tanulóink a nyolc évfolyamos osztályokból kerülnek ki. Éppen ezért a 
nyolc évfolyamos képzést a tehetséggondozás egyik formájának tekintjük, amely a legkorábban 
érő tanulók számára nyújt intenzív fejlődési lehetőséget. A cél érdekében az órákon sokszor 
differenciálunk, a tananyagot gazdagítjuk, dúsítjuk.
Diákjainkkal szakkörökön is foglalkozunk, a legtehetségesebb diákjainknak kiscsoportos, 
illetve egyéni foglalkozásokat tartunk.
A nagyobb siker érdekében 1-1 csoporttal több tanár is foglalkozik.
A nyolc évfolyamos képzésben részt vevő diákjaink a 9. évfolyamtól orientációs tárgyat 
választhatnak, melynek keretében magasabb óraszámban tanulják a választott tárgyat.
Versenyeredményeink szerteágazóak. A természettudományok terén, az idegen nyelvek 
terén, a humán tárgyak terén és művészetek valamint a sport terén egyaránt szép országos 
eredményeket érnek el diákjaink.
A négy évfolyamos képzésben részt vevő diákjaink nagy része tagozatos képzésben vesz részt 
(matematika, biológia, történelem, spanyol, angol, német). 11. évfolyamtól további fakultációs 
tárgyat választhatnak. Az itt lévő magasabb óraszám szintén kedvez a tehetségfejlesztésnek. 
Emellett itt is szakköri, illetve kiscsoportos formában készítjük diákjainkat a versenyekre, 
segítjük őket a pályázatokon való részvételben.
Mindenek mellet kihasználjuk a városi és az országos tehetséggondozó foglalkozásokat. Jó 
kapcsolatot ápolunk a Miskolci Egyetemmel, régi tanítványainkkal. 
Diákjaink matematikából részt vesznek az egyetem által szervezett önképzőkör munkájában, 
melynek eredményeként előadóként szerepelhettek nemzetközi diákkonferenciákon.
Büszkék vagyunk arra, hogy mind matematikából, mind fizikából az olimpiai válogató csapatba 
bekerült egy-egy diákunk.
Nyáron tehetséggondozó táborban vesznek részt diákjaink, ahová a meghívást 
versenyeredményeik alapján kapják. 
Nyelvoktatás terén további lehetőségeket jelentenek a nyelvi tanulmányutak, pályázatok.
Néhány éve hagyománnyá vált, hogy ősszel egy hétvégén tehetségfejlesztő tábort szervezünk 
diákjainknak a Bükkben.
Az eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy a tagozatokra, illetve a nyolc évfolyamos képzésre 
bekerülők többsége nem csak egyetlen tárgyból tehetséges.
Összességében elmondhatjuk, hogy iskolánkban a tehetséggondozás személyi feltételei (sok 
tehetséges diák, jól felkészült, munkáját szerető tanári kar) és tárgyi feltételei (reprezentatív 
épület, megfelelő eszközállomány) egyaránt adottak.
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Kandó Kálmán Szakközépiskola
Cím: 3525 Miskolc, Palóczy u.3. 
Telefon: 46/500-930
Internet: www.kkszki.hu
E-mail: kando@kkszki.hu

Iskolánk 45 éve működik Miskolcon és képez középfokú végzettségű 
informatikai és elektronikai szakembereket.
Iskolánk tagja a Miskolc-Térségi Integrált Szakképző Központnak (MITISZK], ahol 2008-tól 
igen korszerű gyakorlati laborokban folyik a szakképzés.

Az elmúlt évben 4 új korszerű labort adtunk át:
• Alkalmazott elektronikai labor
• Telekommunikációs labor
• FESTŐ PLC Oktató labor
• Elektronikai labor

A tehetség legáltalánosabb definíciója szerint olyan, legtöbbször már gyermekkorban 
felismerhető többletképesség, amely a megfelelő környezetben, és fejlesztéssel átlagon felüli 
teljesítmény elérését teszi lehetővé.

Házi versenyeink, foglalkozásink által igyekszünk felmérni diákjaink tudását, tehetségét és 
szorgalmát.

Tehetséggondozó szakköreinkkel és egyéni foglalkozásainkkal próbáljuk elmélyíteni diákjaink 
tudását. Pályázatok segítségével tanulmányi kirándulásokat szervezünk (Csodák Palotája, 
Csillagvizsgálók, tudományos előadások ...), hogy felkeltsük érdeklődésüket a tudományok és 
a tanulás iránt. Megyei tanulmányi versenyeket szervezünk, hogy tanulóink össze mérhessék 
tudásukat diáktársaikkal.

Részt veszünk a kisebb-nagyobb városi, megyei és országos versenyeken, diákjaink 
kiemelkedő eredményeket érnek el mind reál (matematika, fizika, elektrotechnika-elektronika, 
informatika), mind humán vagy nyelvi területen.

A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
Steven Gerrard

kiadvany.indd   30 2011.05.01.   19:24



Martin János Szakképző Iskola | 31

Számos művészeti projektet működtetünk, helyszínei az iskolán kívül a városi múzeumok is, 
melyeknek kiváló szakemberei is segítik a megvalósítását a nemzetközi partnereink mellett. A 
különböző tanműhelyekben készült, készülő termékek mestermunkák. Sportolóink eredményei 

a nemzet elismerését vívták ki. (paralimpiai 3. 4. helyezett) 
Intézményünkben öt éve folyik művészeti képzés dráma, tánc és 
textilműves szakon. A tanulók minden év végén vizsgaelőadáson, a 
Művészetek Házában rendezett kiállításon bizonyítják tehetségüket. 
Műveinkkel rendszeresen megjelenünk az Operafesztiválhoz 
kapcsolódó Miskolci Montmartre - művészdiákok utcafesztiválján, 
valamint a Kocsonya Fesztiválon is. A tanműhelyekben a projektek 
során készült produktumok (falfestmények, üvegfestés, intarziák), 

az Iparművészet-textil csoport munkái (textilképek, selyemképek, folt és vegyes technikával 
készült alkotások, jelmezek, selyemfestéssel díszített ruhák, kiegészítők) az iskola „Mini 
galériájában” kapnak helyet, vagy az intézmény más részeit 
díszítik. Széleskörű tevékenységi területet ölelünk fel, amelynek 
célja, hogy a különböző érdeklődési körű tanulóink megtalálják 
a tehetségüknek leginkább megfelelő fejlesztési lehetőséget. 
Odafigyelünk arra, hogy intézményünkben minden nevelő és diák 
személyiségéhez közelálló feladatot kapjon, a képességfejlesztő 
tevékenységek között megtalálja a számára legkedvezőbbet.

A tehetséggondozó műhely célja az alkotás örömének felkeltése, fokozása, beépítése a 
mindennapjaikba.

A tánc és a színjátszás az integráció egy leképezése, mely bizonyítja, hogy képesek különböző 
képességű gyerekek is együtt dolgozni.
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MŰVÉSZET, TUDOMÁNY, JÁTÉK ÉS INNOVÁCIÓ AZ ISKOLÁBAN, A 
SZABADBAN, A KONCERTTERMBEN ÉS A KIÁLLÍTÓTÉRBEN!

Célunk, hogy megmutassuk: a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A matematika 
számunkra közös élmények forrása, az örömteli alkotás eszköze.

• Művészeti-tudományos fesztiválok, kreatív iskolanapok, műhelyek, interaktív 
ismeretterjesztő programok, tréningek és tehetségkörök – tudósok, művészek, 
pedagógusok, szülők és diákok összefogásával az ország minden táján

• ÉlményMűhely Utazó Múzeum: a világ matematikai-művészeti élvonalának növekvő 
gyűjteménye

• ZomeTool Műhely – Játékos Matematikai Testépítés: a rendhagyó matematika óráktól 
az óriásépítésekig

• Kiadványok és szakmai közlemények az élményközpontú matematika-oktatás 
tárgyában

• Nemzetközi együttműködések, pályázati tanácsadás

Kapcsolat:
FENYVESI Kristóf nemzetközi koordinátor

fenyvesi.kristof@elmenymuhely.hu
SZABÓ Ildikó szakmai vezető

szabo.ildiko@elmenymuhely.hu
Tel.: +36 20 276 0046

CSATLAKOZZ HOZZÁNK MÉG MA!
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