
 

 

 

 

 

 

 

A Bács-Szakma Tehetségpont célkitűzései 
 

 

 

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései 

 

 

A Bács-Szakma Zrt. mint megalakuló Tehetségpont, tevékenységét regionáis szinten kívánja 

kiterjeszteni. A TISZK intézményei a következő településeken helyezkednek el: Baja, 

Jánoshalma, Bácsalmás, Kiskunhalas, Kalocsa, Kiskőrös, Dunavecse, Kiskunmajsa, 

Kiskunfélegyháza és Kecskemét. A felsorolt településeken működő 21 intézménnyel már 

kölcsönös együttműködés valósul meg a szakképzés szervezése terén. A Tehetségpont 

létrehozásával egy további területre terjedne ki a TISZK kapcsolata intézményeivel. Minden 

iskola számára kiemelt fontosságú a tehetséges diákok felismerése, gondozása és 

továbbfejlesztése. A TISZK közvetítő szerepet vállalna az intézményhálózata között és 

kitűzött célja a tehetséges diákok egy-egy területen történő kiválasztása és esetleges egy-egy 

helyszínen történő kiemelt oktatása, továbbá szakmai napok, tehetségnapok és szakmai 

versenyek szervezése.  

 

 

 

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai 

 

Célunk: 

 

1. A tehetséggondozó kezdeményezések összefogása és koordinálása 

2. Tehetséggondozó kezdeményezések kapcsolatrendszerének kiépítése 

Célcsoport, s annak környezete 

Szakemberek 

Civil szerveztek, vállalkozók, magánszemélyek 

3. Tehetségazonosítás rendszerének kidolgozása 

 

 



 

 

 

 

 

A Társulás tehetséggondozó tevékenységének keretében a középiskolás korosztályt célozza 

meg. 

 

A Társaság a Mesterségbeli tehetségek felkutatásával, felismerésével és gondozásával kíván 

elsősorban foglalkozni.  

 

Konkrét programok, rendezvények: 

 

1. Tehetség műhelyek létrehozása az egyes szakmacsoportokban, elsősorban gépészet, 

faipar és építőipar szakmacsoportokban 

 

2. Tehetségnapok szervezése 

Szakmai konferenciák keretében a tehetség műhelyek bemutatkozása, szakemberek 

számára fórumok szervezése 

 

Témák: Szakképzés fejlesztésének lehetőségei; A munka mint érték, az életpálya 

kialakításában; A szakmájukban tehetséges diákok bemutatkozása 

 

3. Tanulmányi versenyek szervezése 

A szakmákon belül a intézmények közötti szakmai tanulmányi versenyek szervezése, 

melynek keretében a tehetséges diákok azonosítása is megvalósul. 

 

4. Pályázatok kiírása 

Pl. Miben vagyok tehetséges? 

Tehetséggondozó programok  

 

 

5. Képzések szervezése 

Pedagógia, szakmai, módszertani továbbképzés 

Ankétok szervezése 

Tapasztalatcserék, beszélgetések 

Pedagógiai napok szervezése 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér 

 

Pedagógiai szempontok:  

 

A tehetséggondozás pedagógiai alapját biztosítja: 

 A Zrt. alkalmazottainak fele pedagógus végzettségű 

 A TISZK-en belül dolgozó pedagógusok száma meghaladja a 2000 főt 

 A munkánk segítségére vannak a TISZK pedagógusaiból megalakított 

szakmacsoportos bizottságok, a családvédelmi- és ifjúságvédelmi bizottság 

Pszichológiai  

A pszichológiai szakmai háttérről a Hunniareg Pedagógiai Intézettel  kötött megállapodás 

keretében gondoskodunk. 

 

 

Eredményesség és hatékonyság 

 

A Tehetségpont szakmai, specifikus és konkrét feladatainak elvégzésénél a Zrt. a 

rendelkezésre álló humán erőforrással, valamint külső szakértők bevonásával kívánja 

eredményességét előmozdítani. 

Ennek érdekében: 

- nyomon követi rendezvényeink létszámadatait, 

- elégedettségi kérdőíveken kér visszajelzést tevékenységéről; 

- az intézményei körében körében évenként igényfelmérést végez; 

- a Tehetségpontban vállalt feladatairól éves tervet készít; 

- a pedagógusok véleményét figyelembe veszi, folyamatosan fejleszti tevékenységünket. 

 

Azokat a produktumokat, művészeti alkotásokat, amelyeket a tehetséges diákok hoztak létre a 

tanulmányi versenyek, pályázatok eredményeként, összegyűjti és megőrzi, lehetőség szerint 

publikálja a helyi sajtóban. 

 



 

 

 

 

 

A tanulók megyei és országos versenyeken elért eredményeit összegyűjtjük, honlapján 

közzéteszi. 

 

 

Célja az adatbázisának állandó bővítése és folyamatos továbbfejlesztése. 

Rendszeres szakmai továbbképzéseken, munkaközösségi értekezleteken, bemutató órákon, 

biztosítja az új módszertani technikák elsajátítását. 

 

 

 

Munkastílus 

 

Előnyben részesítjük a projekt-oktatást és a kis csoportokban megvalósuló munkát.  

Rendszeresen tartunk munkatársi megbeszéléseket, ahol egyeztetjük elképzeléseinket. Minden 

kiemelt feladat elvégzése előtt ütemtervet készítünk, ahol meghatározzuk a tevékenységeink 

körét, az erőforrásokat, a felelősöket, majd vizsgáljuk az eredményességet. 

A külső partnereinkkel folytatott párbeszédeink és megállapodásaink során a kölcsönös 

érdekek figyelembevételére törekszünk. A tanévben több alkalommal tartunk olyan 

eszmecseréket, ahol a szaktanácsadók a munkaközösség-vezetőkkel előzetesen egyeztetik a 

feladatokat és a megoldás módozatait. Célunk az igényes oktató-nevelő munka támogatása. 

 

 

 

 


