
Prof. Csermely Péter 
Semmelweis Egyetem 

az Európai és a Nemzeti  

Tehetségsegítő Tanács elnöke 

A tehetség fejlesztése  

mint az együttműködő 

alkalmazkodás hálózata 

www.tehetseghidak.hu 

csermelynet@gmail.com 



Jelenleg valami érdekes 

történik a világban… 

• 2010: Kína 10 éves tehetségprogramot fogad el 

• 2011: tehetségtörvény tervezet az USA-ban 

• 2011: az első Európai és Világ Tehetségnap 

• 2012-: Európai Tehetséggondozó Hálózat 

EU Tehetségközpontok, Tehetségpontok 

European Council of High Ability +  

NGO-k + cégek + EU Bizottság  

+ Európai Parlament + EU tagállamok 

Írásos nyilatkozat:  

178 EU képviselő írta alá 



…és ebben a magyarok példát mutatnak 

Tehetséghidak 

Bajor Péter 



A helyzetünk 

nehézségei 

• indulás: hálózatképzés  meglévő értékek sokszorozása 

  a tehetséggondozás sziget a kiábrándultság óceánjában 

• meglévő értékek erodáltak (változások, pedagógusok belefáradása 

   családi nehézségek, bántás-lavinák, stb.): értékmentés,  

  a sokféle akarat összhangjának nehéz megteremtése 

• finanszírozási hullámvasút (vállalhatatlan döntések, pl. TÁMOP) 

• fehér foltok 



Legfontosabb 

feladatok 

• elért eredmények elmélyítése (sokszínűség) 

• tehetséggondozó rendszer egybeszervezése 

(köznevelési törvény új lehetőségei – 

kollégiumok, kormányhivatalok, nevelési 

tanácsadók) 

• hasznosuló tehetségre van szükség 

(teljesítmény/siker  öröm) 

• tehetségeket csak helyes értékrenddel szabad 

segíteni (tehetség vagy Ember? Ember!) 



A magyar iskola nemcsak együttműködés-taszító, 

nemcsak értékeiben megzavarodott, 

hanem tyúkpártoló is 

Én saspárti vagyok 



Ugyanarról beszélünk! I. 

Hátrányos helyzetű? 

NEM! 

Tehetség, akinek a kibontakozását 

néhány hátrányos vonás hátráltatja 

Hátrányos 

helyzet? 
érték! 

siker! 



kudarcpálya? 
Sikerpálya! 

Ugyanarról beszélünk! II. 



Néhány a ~1000 Tehetségpontból 

Debreceni Javítóintézet 

Kecskeméti SOS Gyermekfalu 

Szegletkő Gyermekotthon, Alsónémedi 

Miskolci Gyermekvédelmi Központ 

Ugyanarról beszélünk! III. 



Bolyai Farkas  

” …Mindenek felett játszódjék 

és nőjön a gyermek; a szüntelen 

való tanítás elnyomja a növés 

erejét, s az eszet mint az 

országút, olyan meddővé 

teszi…” 

 
Bolyai János neveléséről 



A pozitív gondolkodás kiteljesít 

FLY!  
First Love Yourself 



Száz elismerő  

kifejezés 

www.csermelyblog.hu 

Milyen a jó tanár? 

Link- 

ajánló 

Óvodapedagógusok  

Országos Egyesülete 

(Nagy Jenőné) 



Még két óvodai tanulság:  

1. a pozitív gondolkodás példája 

Hol mutatnánk a kör közepén állóra? 

Mi 
Óvodapedagógusok 



Még két óvodai tanulság:  

2. a demokrácia példái 

• a pedagógus leguggol, amikor 

  a kisgyermekkel együtt zenél 

• a pedagógus zeneszerszámot  

  cserél a kisgyermekkel 



Már egyetlen mosoly is csodát tehet! 

huncut mosoly bizalom-mosoly 

magakellető, 

önbizalom-mosoly 

a szeretetáram mosolya 



A benső öröm mosolyai 



A távlatos gondolkodás 

sorsmeghatározó! 

gumicukor-teszt 
(marsmallow-test) 

hosszú távú 

gondolkodás 

projektmunka  csapatépítés  együttműködés 

felnőtt-gyermek csoportok 



Sem a „hátrányos helyzet”, sem a  

„tehetséges” nem lehet elkülönítő címke! 



Tehetségnek/állami gondozottnak: 

A segítség nem jár! 

Az önfejlődés segítése 

az együttműködés része 



A munka 

a láthatóvá tett szeretet. 

Khalil Gibran 



www.csermelyblog.hu 

Bemutatkozás 

A könyvek innen tölthetők le: 

www.linkgroup.hu 

csermelynet@gmail.com 



1990: Regős István, 

állami gondozott 

kisegítő iskolában 

 

2013: Csermely István, 

diplomás, állami gondozottakat 

segítő szakember 

Végezetül: hadd legyek egy kicsit önző. 

A fiamnak ma van a 35. születésnapja 


