A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó
programok támogatása NTP- KTK-20-A-0017
Tárgy: Bevezető gondolatok…
A tehetség kifejezést nagyon sokféleképp értelmezhetjük a hétköznapi szóhasználatban. Van, aki a
kiugró, zseniális személyekre gondol, akik valami nagyot alkottak, nagy teljesítményt értek el, de sokkal
tágabban is értelmezhetjük a fogalmat, azaz mindenki tehetséges, aki ügyes valamiben.
A Czeizel Endre által alkotott definíció a legkifejezőbb, mely szerint a tehetség egy lehetőséget,
potenciált, ígéretet jelent arra, hogy valamelyik emberi tevékenységi körben olyan kiemelkedő
teljesítményt hozzon létre, amely társadalmilag hasznos, és amely megelégedettséggel, sikerélménnyel
jár elérője számára.

forrás:
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/821a_tehetsg_fogalma.html
Fogyatékossággal is tehetségesnek lenni – tehetséggondozó programok - Bajai EGYMI -

A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó
programok támogatása NTP- KTK-20-A-0017
Intézményünkben a tehetséggondozó munka mottójául a ”tehetséget keresni kell!” gondolatot
választottuk. Bár vannak, akik úgy gondolják, a tehetség utat tör magának, de egyet értünk Szentgyörgyi
Albert gondolatával, aki szerint a tehetséget úgy el lehet nyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.
A Nobel-díjas kutató fent idézett szavai1973-ban hangzottak el, de ma is feltehetjük a kérdést: vajon
nem tűnnek el, nem vesznek feledésbe a kiváló adottságokkal rendelkező tehetségek? A válasz sajnos
igen, annak ellenére, hogy a kiemelkedő képességű gyermekek támogatása egyre fontosabb társadalmi
feladat. Különösen vonatkozik ez a hátrányos helyzetű – a kulturálisan eltérő, a fogyatékos, a képesség
deficites – tehetségek, az alul teljesítők nagy csoportjára.
Jelenleg is azon dolgozunk, hogy tehetségterületenként olyan szakmai teamet hozzunk létre,
amelynek tagjai aktívan részt vesznek a tehetséggondozó programok megvalósításában.
Tehetséges tanulóink tanórai és tanórán kívüli csoportos és egyéni tevékenységben vesznek részt az
intézmény által szervezett tehetséggondozó programokon.
Szép eredményekkel büszkélkedhetünk a sport területén, illetve a szakmai versenyeken is kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak tanulóink.
A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, valamint a Szakiskolák Országos Sportfesztiválja immár ötödik
éve évről-évre iskolánk falai között kerülnek megrendezésre. E programok színvonala maximális, mely
szintén a nevelőtestület sikeres kooperációjának köszönhető. Az országosan elért eredmények pedig
az adott korosztály, - a Bajai EGYMI-ben tanuló szakiskolás fiatalok - valamint az őket felkészítő
szaktanárok és szakoktatók tudásának és felkészültségének mutatói. (a Szakma Kiváló Tanulója
Verseny dobogósai, Szakiskolák Országos Sportfesztiváljának érmes helyezettjei.)
Számos kiemelkedő tehetséget tudhatunk magunkénak a sport területén is. Nem csak megyei és
országos szintű, de néhány tanulónk nemzetközi elismeréssel is díjazott címet vagy helyezést
birtokolhat, melyek iskolánk hírnevét tovább öregbítik.
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