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Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnökeként a Tanács érintett tagszervezeteivel
konzultálva a Közoktatási Törvény, valamint a Pedagógus Életpályáját szabályozó
Törvény koncepciójának tehetséggondozással kapcsolatos részeiről az alábbi véleményt
fogalmazom meg.
Összességében mindkét vitaanyaggal egyetértünk, és üdvözöljük azt, hogy a
tehetséggondozás ilyen kiemelkedően hangsúlyos szerepet kapott a közoktatás mindkét
törvénykoncepció által magában foglalt teljességében. A vitaanyagokhoz a
tehetséggondozással kapcsolatosan a következő konkrét megjegyzéseket tesszük:
Közoktatási Törvény koncepció
• 2. old. 10. bekezdés: a bekezdés után fontos lenne a sajátos nevelési igény mellett, a
koncepció egyéb szerkezeti elemeihez hasonlóan itt is megjeleníteni a tehetséggondozást
a következő módon: „A tehetséges gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembe
vétele, a nevelési-oktatási rendszer prioritásai közé tartozik.”
• 3-6 oldal: közoktatási intézmények: a minden közoktatási intézményre kötelező
feladatok között fontos lenne megjeleníteni, hogy a gyerekek, tanulók tehetségének
felismerése és segítése az intézmény kötelező feladata.
• 10. oldal: Vizsgarendszer. Fontos lenne annak rögzítése, hogy a kiemelkedően
tehetséges tanuló a tehetségének megfelelő tantárgyakból osztályozó vizsgát is tehet, és
ennek sikeres letétele után a tárgyat (órarendi problémák esetén az adott tárgyból
magántanulóként) magasabb szinten tanulhatja tovább.
• 11. oldal: Érettségi vizsga. Fontos annak rögzítése, hogy a tehetséges tanulók az egyes
tárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tehetnek.
• 12 old. Tehetséggondozás: célszerű a „tehetséges tanulók felismerése” szövegrész
helyett a „tehetséges tanulók komplex, rendszerjellegű felismerése” szövegrészt
alkalmazni, ugyanis a tehetségek felismerését az iskolai eredmény és esetleg megírandó
képességeket felmérő tesztek mellett a tanári tapasztalat, a szülői, tanulótársi
vélemények is segíthetik.
• 12 old. Tehetséggondozás: a „nyilvántartása” szövegrész helyett a „a korábbi
nyilvántartási adatokat is bekérő nyilvántartása” szövegrész lenne helyesebb, ugyanis ha
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az oktatási intézményeket nem köteleznénk a megelőző oktatási intézmény
nyilvántartásának bekérésére (adott esetben: a személyiségi jogok figyelembevételével
kidolgozott, országosan egységes nyilvántartás használatára), akkor a tehetségek az
intézményváltások során a jelenlegi sajnálatos gyakorlatnak megfelelően elvesznének.
12. old Tehetséggondozás: fontos lenne az intézményi koordinátorok mellett (amely
funkció bevezetése kulcslépés az előrehaladás szempontjából) ott ahol ez a szakmai
hagyományok és személyi feltételek alapján indokolt, adott szakterületre specializált
megyei tehetséggondozó koordinátor megnevezése és támogatása is.
32. old. 7. sz. melléklet: a pedagógiai intézetek feladatainak felsorolásánál a tanulmányi
versenyek szervezése mellett a tehetséggondozás szakmai-módszertani segítését is fel
kellene tüntetni.
42. oldal: javasoljuk az eredeti felsorolást kiegészíteni azzal, hogy „osztályfőnöknek,
diákönkormányzatot segítő tanárnak és tehetség-koordináló pedagógusnak heti egy óra
órakedvezmény jár”.
45. oldal: nagyon fontos lenne a készülő intézmény-értékelési jogszabályba az
intézmény tehetséggondozó munkájának az értékelését, mint szempontot is belevenni.

Pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció
• 10 oldal. VII. 2. pont: a Mesterpedagógus és a Tudóstanár válthassa ki a továbbképzési
kötelezettségét magas szintűen eredményes tehetséggondozói tevékenységgel is.
• 13. oldal, 1. sz. melléklet: a minősítési eljárás során vizsgált egyéb dokumentumok
példái közé be kellene iktatni a „tehetséggondozó tevékenységgel kapcsolatos
dokumentumokat” is.
• 15. oldal, 1. sz. melléklet: rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a minősítés során a
tehetséggondozás külön pontként szerepel. Ez korszakos jelentőségű és a viták során
mindenképpen megőrzendő.
• 17. oldal, 2. sz. melléklet: igen fontosnak tartjuk, hogy az óvodapedagógus esetében
szerepel a tehetséggondozás.
• 18. oldal: Fontos lenne a jelenlegi „segíti a tehetségek kiteljesedését” leírást „segíti a
tehetségek felismerését, kiteljesedését” leírásra változtatni.
• 21. oldal: II. 5. pont: fontos lenne beiktatni a kollégiumi nevelő speciális feladatai közé,
hogy „szervezi a tehetséges tanulók segítését, együttműködését és részvételét a többiek
tanulásának segítésében”.
• 27. oldal: javasoljuk az eredeti felsorolást kiegészíteni azzal, hogy „osztályfőnöknek,
diákönkormányzatot segítő tanárnak és tehetség-koordináló pedagógusnak heti egy óra
órakedvezmény jár”.
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