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A Messzehangzó Tehetséggondozó program kidolgozása során elsődleges célként szerepelt az Alapítvány célcsoportjába
tartozó gyermekek hátrányának kompenzálása. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány munkájának célja a nehéz sorsú, sportban
vagy művészetekben tehetséget mutató kisgyermek alapítványi tehetséggondozó programba bevonása, a gyermekek hátrányának
kompenzálása és ez által egy pozitívabb életpályán való elindulás lehetősége.Olyan gyermekeknek szól a program, akiknek a
mindennapjaik sok küzdelemben, nélkülözésben és lemondásban zajlanak.

I. A META CÉLCSOPORTJA ÉS STATISZTIKAI ADATAI
CÉLCSOPORT
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány hátrányos helyzetű kisiskoláskorú 10‐14 éves sportban, vagy valamely művészeti
ágban tehetséget mutató szocio‐kultúrálisan hátrányos helyzetben élő gyermekek tehetséggondozását látja el.
Tapasztalataink szerint évről‐évre nő a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek száma. A korábbi években a
táborainkba jelentkező gyermekek közel fele a hátrányos helyzetű (HH) kategóriába tartozott. A 2011‐es évben a jelentkezők
háromnegyede HHH – s.
Az Alapítvány tehetséggondozó programjaiba bekerülők mindegyike hátrányos helyzetű, (a családok leggyakrabban
gyermekvédelmi, étkeztetési, gázár, és munkanélküli támogatást kapnak) a halmozottan hátrányos helyzetűek 85%‐ot képviselnek.
A gyermekek 74%‐át egyedül neveli az egyik szülő, 43%‐a nagy család tagja (3‐10 gyermek). A családok 35%‐a a mélyszegény rétegbe
sorolható.

Az MTA GYEP (Gyermekszegénység Elleni Program) Iroda dokumentuma 2011‐ben a becsült adatok szerint:








Magyarország népessége 9.000.972 fő,
3.500.000 létminimum alatt él,
1.200.000 mélyszegénységben,
Az ilyen háztartásokban élő gyermekek aránya az elmúlt tizenöt évben 14 %‐ról 17 %‐ra nőtt. A gyermekszám az egyik legerősebb
tényező, melya szegénységhez vezet, vagy azt konzerválja.
2001 óta a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), a kisebbségi nevelést igénylő (KNI), a beilleszkedési,
tanulási, magatartási zavarral küszködő (BTM) és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek közel egyharmada nagycsaládokban élt.
Mélyszegény rétegbe sorolhatóak azok a családok ahol: a családokban egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíj minimum alatt van.
Magyarországon 2011‐ben a nyugdíj minimum összege 28.500.‐ Ft volt.

META által támogatott családok 100% hátrányos helyzetű, 63% többszörösen hátrányos helyzetű és 38% mélyszegény
rétegben él.

A 2008 óta eltelt időszak alatt az Alapítvány 569 komplex tehetségvizsgálatot végzett. A tehetségfejlesztő programokon 252
gyermek vehetett részt, amelyből a művészet területén 109, a sport területén 143 gyermek kapott fejlesztést.

II. A META TEVÉKENYSÉGI KÖRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tehetség vizsgálat
Tehetséggondozás
Tehetség tanácsadás
Önkéntes menedzsment
Képzés
Rendezvények
Kiadványok
Együttműködés,hálózatépítés

1. TEHETSÉG VIZSGÁLAT
Helyszín: Budapest és vonzáskörzete
Általános iskolák: 23
Módszer: Objektív és szubjektív, komplex módon
Jelentkezők száma: 174 fő
A tehetség vizsgálat fontos lépés ahhoz, hogy objektív képet kapjunk a programunkra jelentkezőkről. A felmérés jól bevált
komplex módon alkalmazott módszereihez ebben az évben is ragaszkodtunk.





Szülői megkérdezés
Tanári megkérdezés
Gyermek rajzos és írásos teszt kitöltése
Helyzetgyakorlatok‐drámapedagógiai módzserrel

A tehetségazonosítás széleskörű módszere nagyon költséges, ezért komoly segítséget jelent az Alapítványnak az önkéntes
alapon kapott pedagógiai és pszichológiai szakmai segítség. A tehetségazonosítás területén a gyermek kérdőív folyamatos
finomítását a célokhoz méginkább alkalmazkodó feladatokat a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetével
egyeztettük, és dolgoztuk ki. A kérdőívek kiértékelését ebben az évben is az Egyetem végezte.

TEHETSÉGGONDOZÁS
Folyamatosan megtapasztaljuk, hogy a gyerekek a legnagyobb hiányt a nyugalomból, a biztonságérzetből és a szeretetből, a
szabadidő hasznos eltöltésének a lehetőségéből kapják. Ezáltal évről‐évre megerősítést nyer célkitűzésünk abban, hogy a
tehetséggondozói munkánkban elsődleges szempontnak tartjuk a személyiség megerősítését, a szeretetteljes, biztonságot nyújtó
légkör kialakítását. Törekszünk arra, ahogy idén is tettük, hogy a gyermekek egyéni igényeihez, érdeklődéséhez, fejlettségéhez
mérten a speciális képességeiknek a fejlesztésére is lehetőséget nyújtsunk.

A.Tehetséggondozó táborok
Téma: „KUTATÓK A HONFOGLALÁS NYOMÁBAN”
Létszám:Sport és Művészeti tábor 35 ‐ 35 fő
Helyszín: Hetényegyháza, Vackor‐Vár erdei iskola
Tehetséggondozó programunk keretében évente két tehetséggondozó tábort szervezünk a sport és a komplex művészetek
területén. Az iskolán kívüli tehetséggondozás egyik leginkább hatékony területén, a nyári táboroztatásban a legkorszerűbb
tehetségfejlesztő módszereket, azaz a projektszerű, illetve a projekt módszert és a stratégiai játékokat alkalmazzuk. A táborok igen
feszes programsorozatot biztosítanak, amelyekben a fő szempont a gyermekek komplex személyiségfejlesztése, amely mellett
lehetőség nyílik az egyéni képességek fejlesztésére is.
Az alapvetéseket változatlanul hagytuk (a táborok ötnaposak, térítésmentesek, a részt vevő gyermekek bérelt autóbusszal
utaznak a táborba, napi ötszöri étkezés, fürdőszobás szálláshely, ingyenes tehetséggondozó programok). A változás a táborvezető
és az önkéntesek személyében a természetesen évente változó gyermekanyagban és a tábor programjában mutatkozott meg.
Ebben az évben a gyermekek kutatókká változtak a tábor időtartama alatt. Többek között olyan kérdésekre kerestük a
választ, hogy milyenek voltak honfoglaló őseink, mi az a tudás, amelyet átörökítettek a mi korunkig, s ezt hogyan tudjuk
mindennapjainkba beépíteni, fölhasználni, továbbvinni.

Évek óta mindkét tematikus táborunkban olyan kiemelkedő tehetségű embereket hívunk meg, akik személyiségükkel, eddigi
sikeres pályafutásukkal, sorsukkal követendő mintaként szolgálhatnak a gyermekek számára.
A Művészeti Tehetséggondozó tábor sztárvendége Molnár Ferenc Caramel énekes volt.
A Sport tábor sztársportoló vendégeinek névsora is szintén parádés Steinmetz Barnabás ‐ kétszeres olimpiai vízilabdázó, Zsivóczky
Attila ‐ VB 3. helyezett tízpróbázó, Dobrocsányi István ‐ volt magyar válogatott párbajtőrvívó , Martinek János ‐ kétszeres olimpiai
bajnok öttusázó.

B. Évközi programok
Program sorozat: CSALÁDI KÖR
Dátum: 2011. március – június
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
Téma: Tehetséges gyermek a családban
A szülőknek és a gyermekeknek szervezett programok párhuzamosan, egy helyszínen, külön teremben kerülnek megrendezésre.
Rendezvényszervezők: A programok a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
– Buzás Kálmán, a Kőbányai Nevelési Tanácsadó és Pedagógiai Szolgáltató Központ és a Lélektükör Improvizációs Színház
együttműködésével valósultak meg.
Szülői program
A foglalkozást vezeti: dr.Mirnics Zsuzsa pszichológus és Kende Sándor play back színház vezető
Célcsoport: a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány táboraiban részt vett gyermekek szülei
Gyermek program
Mindegyik foglalkozáson új, projekt feladat, vagy startégiai játék foglalkozás várta az érdeklődő gyermekeket alapítványi
játékvezetők segítségével.

C. A Messzehangzó Ösztöndíj rendszer
Az Alapítvány tehetséggondozó programjának szerves részét képezi, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
Ösztöndíjrendszere. Az Ösztöndíjrendszert ebben az évben kiegészítettük a Tehetségmag támogatással, hogy biztosíthassuk a még
nem tárgyiasult tehetségek számára is az ösztönzést.
A 2011.‐ ben kiválasztottak között olyan tehetségmagot mutató gyermekekre találtunk, hogy a díjazottjaink száma 19 főre
emelkedett, amely majd a 2012‐es esztendőben realizálódik anyagi és mentori támogatásként.
Az Ösztöndíj formái
a., Tehetségmag támogatás (4 művészeti, 2 sport)
A kiválasztás során azon gyermek, akinél a szociálisan hátrányos helyzet több aspektusból is tapasztalható és a jó
adottságával nem részesült fejlesztésben, nem ért el még eredményt, azonban a tehetség kibontakoztatásához szükséges pozitív
személyiségjegyekkel rendelkezik (kreativitás, motiváció) támogatásban részesülhet. Ugyanígy támogatásban részesülhet azon
kisgyermek, aki már jó eredményeket ért el, folyamatos fejlesztésben részesül, azonban a család szociális helyzete nem súlyosan
terhelt.
Az Alapítvány a díjazott gyermek számára 20.000 Ft éves tehetségmag kibontakoztatását elősegítő összeget és mentori
segítséget biztosít.

b., Vándor Ösztöndíj (2 sport, 4 művészeti)
A kiválasztási folyamaton a szocio‐kulturálisan halmozottan hátrányos helyzetben élő, már jó képességekkel, eredményekkel
rendelkező gyermek egy év időtartamra élvezheti az Alapítvány anyagi támogatását (maximum 100.000 Ft), amely kiegészül a
mentori segítségnyújtással és minden esetben a kisgyermek részt vehet az Alapítvány szervezésében működő következő évi
tematikus táborban.
c., Útravaló Ösztöndíj (6 művészeti, 1 sport)
Az Ösztöndíj Bizottság megalapozott esetben javaslatot tehet – figyelembe véve az Alapítvány mindenkori likviditási helyzetét
‐ az éves időtartamú vándor Ösztöndíj maximum 5 évig való meghosszabbítására.
Az Ösztöndíjas az általános iskola befejezéséig kaphat támogatást az Alapítványtól, ez alatt az idő alatt az alap Ösztöndíjhoz
kapcsolódó lehetőségek közül megkapja minden évben a maximum 100.000 Ft pénzdíjat változatlan felhasználási kritériumok
mellett és a folyamatos mentori segítséget.

2. TEHETSÉG TANÁCSADÁS



A táborainkan résztvett tehetséget mutató gyermekek ösztöndíjra jelölése után mindegyik gyermeknél
családlátogatásonveszünk részt, ahol a gyermek tehetségtanácsadására is sor kerül
Az Ösztöndíjas gyermekek körében folyamatosan végzett tevékenység, amely ebben az évben kutatási eredménnyel is
bővült. Segítve a hatékonyabb munkánkat.

3. ÖNKÉNTES MENEDZSMENT
A META, céljainak megvalósítását, a tehetséggondozó nyári táborok és az évközi programok szakszerű és zökkenőmentes
lebonyolítását önkéntesek bevonásával végzi.
A kiválasztási metodikát változatlanul hagytuk (jelentkezési lap, teszt, egyéni interjú). A TUDOROK kiválasztását a Károli Gáspár
Református Egyetem Pszichológiai Intézetével együttműködve végezzük. A felkészítést 3 napra terveztük, amelyben az elméleti és a
gyakorlati ismeretek és a csapatépítő tréning is szerepelt.
Jelentkezők száma: 107 fő (pedagógus, drámapedagógus, alkotó művész, környezetvédő, pszichológus, közgazdász, sportoló,
gyógytornász, színész, stb.)
Önkéntes tevékenységre alkalmazottak száma: 32 fő
4. KÉPZÉS
A tehetséggondozásban a pedagógiai és pszichológiai tevékenység összefonódásának szükségessége az egész
tevékenységünket áthatja, ennek kapcsán jött létre a Károli Református Egyetem Pszichológiai Intézetében új oktatási modulként
a tehetséggondozás témakörével foglalkozó kurzus.
A Károli Református Egyetem Pszichológiai Intézetében 2010 I. félévétől esti posztgraduális, majd 2011 II. félévtől nappali
képzés keretében 15 órás akkreditált képzés zajlik, amelynek témája A tehetség felismerés és tehetségfejlesztés. A kurzuson Dr.
Mirnics Zsuzsa pszichológus és Krassói Karola pedagógus az elméleti és a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány gyakorlati, szakmai
módszertanának oktatását végzik.

5. RENDEZVÉNYEK
A: ELSŐ EU TEHETSÉGNAP‐BUDAPEST
Rendezvényszervező szervezet neve: Magyar Géniusz Program
Rendezvény neve: Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetségnap
Dátum: 2011. április 7‐9.
Helyszín: Budai Vár, Magyar Kultúra Alapítvány, Szentháromság tér 6.
Az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében, Prof. Pálinkás József úr, az MTA elnöke és Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért
felelős államtitkár asszony fővédnöksége alatt 2011. április 7‐9. között került megrendezésre a Tehetséggondozás EU Magyar
Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetségnap ( www.talentday.eu

Az Első Európai Tehetségnap programjai között a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felhívására regisztrált közel 500
Tehetségpont közül, két magyarországi, egy határon túli magyar és három európai tehetséggondozó szervezet kapott bemutatkozó,
prezentációs lehetőséget. (www.conference2011.talentday.eu/hu/program_tervezet)
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tisztelettel vette a Magyar Géniusz Program hivatalos felkérését, hogy az „EU Talent Day”–
en a két, Magyarországot képviselő szervezet egyikeként mutassa be teljes körű tehetséggondozói tevékenységét.

B. TEHETSÉGNAP
Időpont: 2011. november 18. 18‐21 óráig
Helyszín: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ /1105. Budapest, Szent László tér 7‐14.

A rendezvény célja
Az eddigi Messzehangzó tehetséggondozó programokban részt vett gyermekek számára kívánt ezen az estén lehetőséget
adni az Alapítvány, hogy a gyermekek megmutathassák tudásukat egymásnak, szüleiknek, pedagógusaiknak és mindazoknak, akik
a tehetséggondozó programok létrejöttéhez anyagi vagy szellemi támogatásukkal hozzájárultak.
A Gálán több, mint 50 gyermek vett részt különböző alkotásokkal, vagy produkciókkal.
A közel 200 fős közönség előtt került sor a rendezvény fő eseményére az éves Ösztöndíjátadásra. A díjazott 19 tehetséges, rászorult
gyermek az est Díszvendégétől VARNUS XAVÉR‐tól, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett
orgonaművész, zeneszerzőtől vehette át az Okleveleket.

6. KIADVÁNYOK
Az Alapítvány kommunikációjának szerves részét képezik a tevékenységi körhez kapvsolódó marketing megjelenések.
a., 1%‐os szórólap
b., 1%‐os plakát
c., Alapítványi Brossura
d., Tehetségnapi Meghívó, Programfüzet
e., Eu Tehetségnapra kszült angol nyelvű brossúra
f., META kisfilm a 2011‐es nyári táborokról
g., META kisfilm a Tehetség Gáláról
h., META Karácsonyi üdvözlőlap
i., Hírlevél

III. HATÁSELEMZÉS
A tehetségsegítő program alkalmazásától várható eredmények
 Az átlag feletti képességeken belül a speciális képességek fejlődhetnek a művészi, pszichomotoros és szociális téren is a tábor
komplexitásában és hosszútávon a módszer segítségével.


Lehetőség nyílik a tábor során a kreativitás, a motiváltság és az énkép fejlődésére is.

 A tábor során folyamatosan jelen van az értékelés. A gyermekek önmagukat, társaikat, sőt az önkénteseket és a tábort is
folyamatosan értékelik, produktumokon keresztül, verbálisan, vagy ráutaló magatartással.
 A projektszemléletű programfeldolgozás komplexitása számtalan lehetőséget ad a különböző tevékenységek kipróbálására és az
ezekben mutatott teljesítmény megtapasztalására. Hosszú és rövidtávú eredmények is láthatóak már az eddig eltelt gyakorlat
alapján.

 Az Alapítvány Tehetségkövető rendszere hosszú távú visszajelzése a tehetség kiválasztás és a tehetségfejlesztésben végzett
tevékenységünknek. A mentori segítségnyújtással kívánjuk elkerülni a tehetségekre háruló súlyos elvárások

 Kutatás megnevezése: Messzehangzó Ösztöndíjas Tehetségek
Kutatás vezetője: Dr. Mirnics Zsuzsa, Krassói Karola
Kutató: Kovács Gábor ELTE – PPK Tanácsadó Szakpszichológus
Kutatás: 2011. március
A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány fontosnak tartja, hogy szakmai munkáját kutatások által szerzett információkkal,
konklúziókkal is megerősítse.
A kutatás elméleti anyagát Dr. Mirnics Zsuzsa és Krassói Karola állították össze. A gyakorlati kivitelezést a mélyinterjúk felvételét
Kovács Gábor gyakorló pszichológus az ELTE‐PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzése keretében végezte el az Alapítvány által
támogatott ösztöndíjasok és családtagjaik körében.
A mélyinterjúkra épülő kutatás eredményeit az Alapítvány további tehetséggondozó munkájában kívánja hasznosítani.
A kapott eredmények kiértékelése, összesítése, következtetések levonása, tanulmány formájában történik meg.

IV. SZAKMAI EREDMÉNYEK


Alapítványunk szakmai munkája 2010‐ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács minősítése alapján kiérdemelte az Akkreditált
Kiváló Tehetségpont címet, amelyet 3 éven keresztül viselhet!



Alapítványunk módszertani tevékenysége a Magyar Géniusz Program szakmai értékelése alapján bekerült Magyarország 10
példaértékű tehetségsegítő programja közé, amelyet a „Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban” című Géniusz
Könyvek sorozatban lehet elolvasni. http://geniuszportal.hu/content/tiz‐peldaerteku‐tehetsegsegito‐gyakorlat



A Magyar Géniusz Program egyik célja, hogy összegyűjtse és közkinccsé tegye a szakmailag megalapozott módon működő
legjobb tehetséggondozó programokat. A www.geniuszportal.hu/jogyakorlatok_terkep címen Alapítványunk tematikus
programja azok között a Magyarországi és határon túli tehetséggondozó gyakorlatok között szerepel, amelyek a szakmai
zsűri értékelése alapján bekerültek a követésre érdemes Legjobb gyakorlatok közé.



A Krenedits Sándor és Pásztor Ildikó összeállítása a Dr. habil Gyarmathi Éva által szakértett kiadvány, „A szocio‐kulturálisan
hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények és civil szerveződések” bemutatása (letölthető:
www.geniuszportal.hu ). Az elemzés célja, hogy képet készítsen 2010‐ben a magyarországi helyzetről a tehetségek
ellátásának lényeges, de sok tekintetben elhanyagolt területéről.



Az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében, 2011. április 7‐9. között került megrendezésre a Tehetséggondozás EU
Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetségnap ( www.talentday.eu ). A Tehetségnap programjai között az
500 Tehetségpont közül, két magyarországi, egy határon túli magyar és három európai tehetséggondozó szervezet kapott
bemutatkozó, prezentációs lehetőséget. www.conference2011.talentday.eu/hu/program. A Messzehangzó Tehetségek
Alapítvány a Magyar Géniusz Program hivatalos felkérése alapján az „EU Talent Day”–en a két, Magyarországot képviselő
szervezet egyikeként mutathatta be teljes körű tehetséggondozói tevékenységét

V. TÁMOGATÓINK

