
Tehetséggondozó programunkról: 

Milyen tanulók vehetnek részt a programon? 

A tehetséggondozó programba alapvetően az országos MaTalent mérésen elért eredmény alapján lehet 

bekerülni. Elsősorban azokat a tanulókat hívjuk a programba, akik ezen a mérésen bekerülnek országosan 

felső 6 %-ba. (Őket tekinti az oktatási hivatal kiemelkedő tehetségfejlődésű és átütő tehetségfejlődési 

tanulóknak.)  

Ezen tanulók mellett természetesen szívesen fogadjuk azokat a diákokat, akiket a szaktanáruk ajánlott be 

elért eredményük vagy képességük alapján. 

 

Mi az a „Repülő osztály” modell? 

A repülő osztály modell egy olyan oktatási modell, ahol a meghívott 

diákok évfolyam szinten egy közösséget, azaz egy „osztályt” 

alkotnak. ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor 

foglalkozásra jönnek a gyerekek, egy állandó közösség fogadja őket. 

Ott új kapcsolatokat tudnak építeni, új baráti viszonyok születhetnek. 

Úgy működnek együtt mintha egy osztály tagjai lennének, miközben 

a térség különböző iskoláiból érkeznek, „repülnek” hozzánk.  

 

Milyen gyakoriak a foglalkozások? 

Az volt a cél, hogy a vidéki diákoknak is megérje beutazni, ezért a 

szakköri foglalkozásokat tömbösítettük. Egy – egy alkalommal legalább 5x45 perces fejlesztésben, 

gazdagításban részesülnek a diákok. Mivel ezek a foglalkozások általában péntek délelőttönként zajlanak 

iskolánkban ezért tanévenként öt-hat alkalmat tervezünk. A foglalkozások tervezett éves menetrendje a 

honlapon elérhető. 

 

Hogyan épül fel egy ilyen foglalkozás? 

A repülő osztály modell foglalkozásaira péntek délelőttönként kerül sor. Ez lehetővé teszi az iskolai 

tananyag pótlását és azt, hogy a diákok hosszabb időt tölthessenek együtt, 

így távolról is megéri beutazni ezekre az alkalmakra. 

A délelőtt két tematikus foglalkozásból és egy játékos, vetélkedős 

együttléttel telik összesen 5 x 45 percben. Ezen felül lehetőség van 

iskolánk tehetségmentorának foglalkozásai is részt venni, amelyeket 

általában napindítóként alkalmazunk új évfolyamaink esetében. 

Amennyiben lehetőségünk van igyekszünk a tanév során gazdagító 

programokat biztosítani a programban részt vevő diákok számára. Az 

elmúlt időszakban ilyen volt a LEGO fizika vagy a robotika. Mindegyik 

alkalmat nagy érdeklődés övezte.  

 



 

 

 

A foglalkozások tervezett éves menetrendje: 

 

 5. évfolyam 6. évfolyam 7 – 8. évfolyam 

1. foglalkozás 2022. december 2. 2022. november 25. 2022. december 2. 

2. foglalkozás 2023. január 20. 2023. január 27. 2023. január 27. 

3. foglalkozás 2023. február 24. 2023. március 10. 2023. március 10. 

4. foglalkozás 2023. március 24. 2023. március 31. 2023. március 31. 

5. foglalkozás 2023. április 28. 2023. április 21. 2023. április 28. 

 

Az időpontok tájékoztató jellegűek. Ha a tervezett időpontban változás áll be, akkor az érintett 

diákokat értesítjük erről.  

 


