
2018. január 3. óta a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont lettünk. 

A minősítő bizottság úgy ítélte meg, hogy az intézményünk tehetséggondozó munkája 

példaértékű.  

Mit teszünk a tehetséggondozás érdekében? 

Célunk, hogy lehetőségeinkhez képest minél több tehetséges gyermeket segítsünk 

fejlődésében, gondolkodásban, kibontakozásában, és ez által mielőbb kiteljesíthesse 

talentumát saját és környezete örömére. 

Iskolánkban a tehetségek kiválasztása több lépcsős:  iskolai válogatás,  tanulmányi 

versenyek nyertesei,  mentorok mérései alapján történik, szakedzők javaslata, zenetanárok, 

művészeti vezetők javaslatai alapján., illetve pszichodiagnosztikai kiválasztó eljárások 

alkalmazása pszichológus segítségével. 

Tehetséggondozási területek: 

Alsó tagozaton: 

- A tehetséges tanulók tanórai differenciálása, szakkörökön, szabadidős foglalkozásokon való 

fejlesztése 

- Felfedező Program (Négy hétig tartó program, célja az iskola-óvoda átmenet segítése.) 

- Egész napos  iskolai oktatás. 

- Lépésről-lépésre Iskolai Program (Főbb jellemzők: tanulásbarát környezet, rugalmas 

időkezelés, a tanítás-tanulás sajátos megszervezése, projektoktatás, differenciálás, a szülőkkel 

való nyílt viszony, egész napos oktatás) 

- Szociális kompetenciát fejlesztő foglalkozások 

- néptáncoktatás 

- kézműves foglalkozások 

Felső tagozaton: 



- A tanulók képesség szintek szerinti oktatása matematika, angol és magyar nyelv és irodalom 

tantárgyakból. 

 

 

 

Kiemelt figyelmet fordítunk még: 

− Projektekben munkálkodásra az egész napos oktatásban, a Lépésről-lépésre Iskolai 

Programban, a nyelvi órákon, iskolai szinten a témahetünkön (József Attila hét). 

− Bevezettük iskolánkban a Komplex Istrukciós Programot (KIP) 

− Gondos felkészítő munkát végzünk a pályaválasztásra. 

− Tehetségkutató versenyeket szervezünk. 

Tehetséggondozó programjaink: 

− Tudással iskolánkért! 

− Száll az ének.. Kistérségi Népdaléneklési Verseny 

− Farkasvölgyi Ákos Emléktorna (kosárlabda) 

− Farkasvölgyi Ákos Emléktorna (kézilabda) 

− Farkasvölgyi Ákos Emléktorna (labdarúgás) 

− Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordulójának szervezője 

− Alapműveleti Matematika Verseny megyei fordulójának társszervezője 

− Hangszersimogató társszervező (Bakfark B. AMI) 

− Élhető város – tehetséggondozó program 

− Dobd a kosárba program 

− LÜK- Logika Ügyesség Kitartás 

− Nyelvvizsga-előkészítő 8. évfolyam 

− Énekkar 

− Tehetségek Magyarországa 

− Brányicska – szlovák néptánc szakkör 

− Bendegúz Tudásbajnokság 

Intézményükkel együttműködő szervezetek a tehetséggondozás területén:  

− Szülői szervezet. 



− Oroszlány Város Önkormányzata 

− Pedagógiai Szakszolgálat (Oroszlány) 

− Oroszlányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola 

− Bakfark Bálint Alapfokú Művészeti Intézmény 

− Zrínyi Ilona/Gordiusz Matematikaverseny Komárom-Esztergom megyei szervezői 

− Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

− Alapműveleti Matematika Verseny Marcali 

− Vodafon Magyarország 

− Primary School No1. Kosice – Lengyelország (Élhatő város - tehetséggondozó 

program) 

 

 


