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Bemutatkozás

Bori Judit
Református
EGYMI igazgató

bori.judit@reforma
tusegymi.hu
06303223960

Nagy szeretettel köszöntöm hírlevelünk olvasóit, a Református Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevében. Amennyiben Ön soraimat
olvassa, az azt is jelenti, hogy partnereink között tudhatjuk a tehetséggondozás
területén.
Rövid, de annál nehezebb utat jártunk be az elmúlt években. 2015-ben a
Magyarországi Református Egyház, mint fenntartónk határozott szándéka az volt,
hogy intézményünket bízza meg azzal a kiemelt feladattal, hogy a Református
Egyház egyedülálló, országos tehetségtámogató rendszerét felállítsuk. Ennek
megfelelve hoztuk létre a Református EGYMI Országos Értéktermő
Tehetségközpontját. A feladatok megvalósítása során innen koordináljuk a rendszer
kiépítésének gazdasági és szakmai feladatait, ami az egyre nagyobb hálózat miatt
óriási kihívást jelent számunkra.
Így a 2018/19-es tanév kezdetén azonban büszkén mondhatjuk el, hogy a rendszer
felállítása és a református tehetségstratégia gyakorlati beindítása megtörtént.
A tehetségközpont koordinátorainak és vezetőjének köszönhetően a tehetséggondozó
programok népszerűsége egyre nagyobb számú református intézményt motivál a
csatlakozásra és a programok elindítására.
Nagyon köszönöm az eddigi fejlesztési folyamatokban való közreműködését minden
református intézménynek és pedagógusaiknak, akik innovatív javaslataikkal is
támogatták munkánkat.
Az előttünk álló tanévhez jó munkát kívánok, és Isten áldását kérem a közös
munkánkra.

Értéktermő stratégia
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Értéktermő stratégia
Fontos stratégiai elemek

Plaszkóné Ferkovics
Karolina
vezető
Református EGYMI
Országos Református
Értéktermő
Tehetségközpont

„Boldog az az
ember, aki
megtalálta a
bölcsességet, és
az az ember, aki
értelmet kap.”
(Péld 2,13)

A Református EGYMI Értéktermő Tehetségközpontja csapatának célja egy olyan
tehetséggondozó rendszer kialakítása, ahol minden református szellemiségű
gyermek megfelelő támogatást kap tehetsége kibontakoztatásának érdekében.
Ennek érdekében egy olyan komplex hálózati rendszert építünk, ahol a megfelelő
támogatást gyermek, pedagógus és szülő is megkaphatja. Még nagyon az út elején
járunk, ezért nem egyszerű a feladatunk, de a jelenlegi munkatársi csapattal és a
velünk együttműködő intézményekkel véleményem szerint megoldható ez a
hatalmas, innovatív feladat. A tevékenységünk újdonságát, egyedülállóságát az is
mutatja, hogy a szakma elismert képviselője, Sarka Ferenc, egy korábbi konferencián
azt mondta, hogy a Református Egyház Tehetséggondozó stratégiája - amit jelen
pillanatban az Értéktermő koordinál és segíti a megvalósulást - nem csak
Magyarországon, hanem az egész Kárpát – medencében egyedülálló. A rendszer
építése közben jelen pillanatban legnagyobb feladatnak látom országos szinten a
szakmai újítások bevezetését, a megszokottból való kimozdulás elősegítését. Egyre
több gyermekkel kerülünk kapcsolatba, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani
tehetsége kibontakoztatásában. Országosan megalakultak és megalakulnak olyan
tehetségközpontok,
tehetségsegítő
tanácsok,
melyek
a
református
tehetségtársadalomban résztvevőket regionális, kistérségi szinten - velünk
együttműködve – segíteni tudják.
Gondolataimat ezzel a mondattal zárom:
„Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön
valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.” (Albert Einstein)
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Értéktermő gazdagító szakpedagógusok

Értéktermő gazdagító szakpedagógusok
A tanévben 195 pedagógus vett részt a 2 652 gyermek tehetségfejlesztésében. Az Értéktermő Gazdagító Pilot
Programja során egész évben 26 magyarországi település intézményeiben monitoroztuk
élményeiket, tapasztalataikat, vártuk visszajelzéseiket.
Soós Enikőt a makói Bárka Református Óvodában az motiválta a sport tehetségműhely
vezetésére, hogy biztosítani tudja a gyermekek számára a testi és lelki fejlődést, és hogy
kialakítsa bennük a sport szeretetét. A program nagyon sikeresnek bizonyult, a gyerekek
örömmel jártak a műhelybe és a szülőknek is pozitív a visszajelzése. „Nagyon örülök, hogy
ebbe a tevékenységbe bekapcsolódtam, mert számomra nem csak kihívást, hanem pozitív
élményeket is jelent.”
Szűcs Erzsébet a Dadi Református Általános Iskola 1. osztályos
természetismeret gazdagító pedagógusa szerint a program kiválóan
alkalmas környezetünk keresztyéni nézőpontból történő
vizsgálatára, s arra is, hogy gyermekeink képesek legyenek többféle módon, ugyanakkor
perspektívában gondolkodni ugyanarról a problémáról, témáról, és hogy fejlődjön természet
iránti érzékenységük. Szívesen vállalta a feladatot, mert az anyag játékos, szakmailag nagyon
jól felépített és kidolgozott. Megfelel a tanulók életkori sajátosságainak, sok játékos- és
kézügyességet igénylő feladatot tartalmaz, mely egyaránt fejleszti – sok más mellett manuális, térlátási- és emlékezőképességüket egyaránt. A program nagy népszerűségnek
örvendett a gyerekek körében. Megítélése szerint az év folyamán mindannyiuk számára öröm
volt a közös feladatvégzés.
Tanásziné Kántor Erzsébet a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma,
Általános Iskolája és Diákotthona tanítója a gazdagító programban harmadik és ötödik
osztályos tanulókkal dolgozott matematika tantárgyból.
„Nagyon szeretem a matematikát, igyekszem a tanítványaimmal is megszerettetni. A
gazdagító program egy újabb lehetőséget adott a tantárggyal való foglalkozásra. Mivel
a kidolgozott anyag tartalmazta a szükséges eszközöket, a módszereket, a fejlesztési
lehetőségeket és a megoldásokat, ez nagyon megkönnyítette a munkánkat.”
Varga Edina Kiskunhalason volt a 8. osztályosok biológia műhelyvezetője, lelkesen
meséli a tanév élményeit. Szerinte a gazdagító program egyben megcélozza a gyerekek számára az elérhető szakmai
tudást, a kritikus információszerzés megtapasztalását, a kutatómunka kritériumait, mindezt a tananyaghoz
kapcsolódva, kiegészítve azt. A különböző módszerek hatékony és arányos használatát segíti tanárnak és diáknak
egyaránt. A biológia témaköröket személyessé téve és a diákok társaira is kiterjesztve dolgozza fel, ami még inkább
erősíti a tudományterület felé az elköteleződést növendékeinkben. A foglalkozások során a gyerekek lelkesen,
kitartóan, jó kedvvel vettek részt, ami jelzi a program sikerességét.
Dr. Kavecsánszki Máté egyetemi adjunktus a debreceni történelem gazdagító tehetségprogram tapasztalatairól
beszél: „A társadalom és a kultúra jelenségei mind a múltban, mind pedig a jelenben
bonyolult szövetet alkotnak. Egy bonyolult problémának nem létezik egyszerű megoldása,
ahogyan a társadalom és a kultúra kérdéseit sem lehet egyetlen mondatos kijelentésekkel
értelmezni. A történelem gazdagító program során a sok szempontú, komplex látásmód
elsajátítására törekszünk, átlépve a tantárgyi kötöttségeket, az életkori sajátosságokat
figyelembe véve kívánjuk megalapozni az interdiszciplináris társadalomtudományi
szemléletet, amely 9. és 10. osztályban egyfajta rácsodálkozást eredményez a minket
körülvevő humán környezet összetettségére, bonyolultságára. Mindezek felfedezésének
izgalma közelebb viszi a diákokat a társadalom- és bölcsészettudományi életpályák és a
kutatói lét megismeréséhez, a tudományterület megkedveléséhez. A kutatói közösség egyik
legfontosabb feladata a tudományos eredmények hiteles és közérthető közvetítése és a
tudományos igényű gondolkodás népszerűsítése. Ennek fórumává válik a történelem
tehetséggazdagító program a DRK Dóczy Gimnáziumában.”
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Érted?! Értéktermő Tehetségtábor 2018

Érted?! Értéktermő Tehetségtábor 2018
Az idei tanévet is rendhagyó Érted?! Értéktermő Tehetségtáborunkkal zártuk, ahová a
Gazdagító program legkiválóbb diákjai juthattak el. Ők a program legkiválóbb
pedagógusaival tölthették a július első napjait. A helyszín idén a Dunántúlon volt, Tatán.
Uherkovich Zoltán, a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziuma és Diákotthona biológia szakos tanára nagy
várakozással tekintett a tábor elé. Közel 20 éve foglalkozik
tehetséggondozással, ami elsősorban a versenyfelkészítést
jelenti. A programra való készülésről az alábbiakat mondta:
„Az EGYMI gazdagító programjában egy új szemlélettel is
megismerkedtem, és a tábor szervezése, programja is ennek
megfelelő volt. Az Értéktermő Központ munkatársai nagy
lelkesedéssel és profizmussal végezték a feladatukat, látszott,
hogy jól összeszokott csoportról van szó. A tanulók motiváltak,
információéhesek voltak, a többségnek komoly tervei vannak a
biológiával. Azt gondolom, hogy valamennyi diák rengeteg
élménnyel gazdagodott a tábor napjaiban. A táborra való
készülésem legnagyobb nehézségét az jelentette, hogy nem tudtam milyen korosztállyal
találkozom majd. 7-11. közötti évfolyamok jöhettek szóba, ezért mindenképpen olyan
témákat igyekeztem kiválasztani, amelyek feldolgozásához viszonylag kevés előismeret is
elegendő. A tábori munka sikeresebbé tétele miatt egy feladatlapot készítettem, persze
ennek az anyagát csak részben tudtuk elvégezni. Mindenképpen arra törekedtem, hogy
minden témánál (madarak, növényi szövetek, növények morfológiája, gombák) legyenek
elméleti, illetve gyakorlati feladatok is, és a munkát csoportokban végezhessék a tanulók.
Uherkovich tanár úr az évente megrendezésre kerülő tábort ajánlja mindazoknak, akik
motiváltak egy adott értéktermő terület jobb megismerésében. Olyanoknak is, akik szeretik
a közösségi élményeket, vagy akik, úgy érzik, hogy a közösségépítésben fejlődni
szeretnének, és szeretnék önmagukat is jobban megismerni. Bátran jelentkezzenek azok is
– mondja –, akik szeretnének a csapatépítésben tapasztalatra szert tenni.

A matematika
program
résztvevői a
várban is az
aranymetszést
és a Fibonaccispirált keresték.

A nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola 6. osztályos
történelem gazdagító programjából kerülhetett be a tábor
résztvevői közé Mozga Krisztina, aki a tábor programjairól számolt
be:
Mindig a fakultatív programokkal kezdődtek. Egyik nap
meglátogattuk a Tatai Várat, egy másikon pedig az Angol Parkot.
Az Öreg-tóban a sárkányhajózás felejthetetlen élmény volt. A
táborban rengeteg élményben volt részem – mondja. Sok új
barátot szereztem, akiknek hasonló az érdeklődési körük, mint az
enyém. Remélem, jövőre is megrendezésre kerül a tábor.
Szeretnék részt venni, mert nagyon érdekes programokat
szerveztek nekünk. Szeretnék újra találkozni azokkal a
barátaimmal, akikkel a táborban ismerkedtem meg. Tavaly és idén
is nagyon jól szórakoztam.
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Értéktermő koordinátorok, munkatársak
Plaszkóné Ferkovics Karolina –
vezető, Református EGYMI Miskolc

Árki Mónika – Református EGYMI
Dad

Mottó: „Mindenki tudja, hogy bizonyos
dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön
valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
(Albert Einstein)

Mottó: A tehetség is a természet azon értékei
közé tartozik, amely gondozást kíván. Nem
kapálást, nyírást, permetezést, csak dús
termőtalajt, odafigyelést és szabadságot a
növekedéshez. /Gyarmathy Éva/

tanító, szakvizsgázott pedagógus, Felső-magyarországi Református
Intézmények Tehetségsegítő Tanácsának elnöke

gyógypedagógus, szakvizsgázott fejlesztő-differenciáló pedagógus

Fülöp Kata Ágnes – Református EGYMI
Budapest, Halásztelek

Gergely Zoltán Imréné – Református
EGYMI Debrecen

Mottó: "… mielőtt megcsókolnád a békát,
kérdezd meg akar-e királyfivá változni." Minden
ember
veleszületett
talentumának
kibontakoztatása
közös
felelősségünk.
Erőfeszítést tenni értük, menetközben segíteni
őket az útjukon, számomra öröm, lehetőséget
adni, felkutatni, támogatni a gyermekeket
ebben, szerencsés lehetőség.
pszichológus és pszichológia szakos tanár, csecsemő-szülő konzultáns,
családterapeuta szupervízió mellett

Mottó: Hinnünk kell, hogy tehetségesek
vagyunk valamiben! Az igazi tehetség előbb
vagy utóbb megmutatja magát. Nekünk
szülőknek,
pedagógusoknak
ápolnunk,
gondoznunk, szeretnünk kell ezeket a
kincseket!

Gion Valéria – Református EGYMI
Makó
Mottó: „Minden ember tehetséges, és az igazi
feladat nem az, hogy kiválogassuk a
tehetségeket a többiek közül, hanem hogy
segítsük megtalálni mindenkinek azt, hogy ő
éppen miben tehetséges.” /Csermely Péter/

tanító, gyógypedagógus tanár, szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus, DSZIT terapeuta

tanító (vizuális nevelés műveltségi terület), pedagógia szakos tanár,
szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus

dr. Haklné Papp Magdolna –
Református EGYMI Debrecen
Mottó: A tehetség olyan emberi érték, mely
ott rejlik mindenkiben. Pedagógusként
feladatunk, hogy minden lehetőségünkkel,
jóakaratunkkal elősegítsük megnyilvánulását
és kiteljesedését.
középiskolai tanár, szakvizsgázott tehetségfejlesztő pedagógus

Kovács Ágnes – Református EGYMI
Miskolc

Kovácsné Bodicsi Erzsébet –
Református EGYMI Kiskunhalas

Mottó: Lehet, hogy egy tehetséges gyermeknek
az egyetlen lehetősége és esélye Te vagy. A
Veled való találkozás talán úgy hat rá, hogy
onnantól meghatározod a hátralevő életét, s
egy igazán fontos pillanatában Te jutsz majd
eszébe. Arra figyelj, hogy erre a pillanatra
büszke lehess!

Mottó: Hiszem, hogy az embereknek sok
csodálatos dologhoz van tehetségük.
Valamennyiünkben ott él az énekes, a táncos,
a művész, a gyógyító, a tanító, az építész, a
vezető, a mesélő, a színész és a bohóc.
Egyetlen dolgunk van csak: megfejteni, kiben
melyik.

klinikai gyermek szakpszichológus, pszichológus tanár, pszichodráma
asszisztens

tanító, gyógypedagógus tanár, szakvizsgázott közoktatásvezető és
tehetségfejlesztő pedagógus
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Értéktermő koordinátorok, munkatársak
Lővey Tímea – Református EGYMI
Miskolc

Metka Éva – Református EGYMI
Tatabánya

Mottó: „A tehetség nagy kincs. A szokásosnál is
nagyobb felelősséget jelent egy-egy kiemelkedő
képességű gyermek nevelése. A szülőknek hitük
mellett szeretetükre, a gyermek igényeinek
megértésére és türelemre van szükségük, hogy
ne csak csodagyereket, hanem gyerekcsodát is
lássanak gyermekükben.” /Gyarmathy Éva/

Mottó: „Minden ember tehetséges, és az igazi
feladat nem az, hogy kiválogassuk a
tehetségeket a többiek közül, hanem hogy
segítsük megtalálni mindenkinek azt, hogy ő
éppen miben tehetséges.” /Csermely Péter/

tanító – testnevelés és matematika műveltségterület

tanító, gyógypedagógus tanár, szakvizsgázott tehetségfejlesztő
pedagógus, DSZIT terapeuta

Szűrszabóné Benkő Éva – Református
EGYMI Makó

Veres Gyöngyi – Református EGYMI
Budapest

Mottó: Nagy felelősség felismerni és gondozni a
tehetségeket, hiszen az ő álmaik olyan
különlegesek, mint ők maguk. Örülök, hogy azt
az értéket képviselhetem, ami saját
személyiségemből is fakad.

Mottó: A tehetséges gyerek szabálytalan,

óvodapedagógus, jogi szakmódszertan pedagógus, szakvizsgázott vezető
óvodapedagógus, felsőfokú gyógypedagógiai asszisztens

kísérletező, kíváncsi, és nem feltétlenül jó
tanuló. Ezt a másságot kutatni és támogatni
kell! „A tehetségen kívül kell egy olyan
társadalom is, amelyik ezt méltányolni tudja.”
bölcsész tanár, kritikus

Nagypál Rebeka – Református EGYMI

Pappné Kóczé Krisztina – Református
EGYMI

Mottó: Ha majd vége lesz, arra fognak
emlékezni, amit tettél, nem arra, amit meg
akartál tenni. /Jodi Lynn Picoult/

titkár

majdnem mindenkiben megtalálható,
csak sokáig kell faragni a követ, hogy
végül megcsillanjon a drágakő.
adminisztrátor

Belovits-Pásztor Szilvia – Református
EGYMI
Mottó: "Bármilyen tehetséges legyen is valaki,
Isten kegyelmétől függ, hogy képességeit
kibontakoztathatja-e, vagy legszebb álmai
szétfoszlanak a semmibe." /Kenneth Roberts/
adminisztrátor

Mottó: Emberi érték a tehetség, ami

Kapcsolati adatok

07 oldal

Kapcsolati adatok
REFORMÁTUS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY
ORSZÁGOS ÉRTÉKTERMŐ TEHETSÉGKÖZPONTJA
Cím: 2314, Halásztelek, Hold utca 6. Postafiók: 44.
E-mail: reformatusertektermo@gmail.com
OM azonosító: 102809

Koordinátorok elérhetősége:
Árki Mónika email cím: reformatusertektermo.dad@gmail.com
tel: +36703241561
Dr. Haklné Papp Magdolna email cím: reformatusertektermo.debrecen@gmail.com
tel: +36309325436

Gergely Zoltánné Edina email cím: reformatusertektermo.db@gmail.com
tel: +36705485247

Gion Valéria email cím: reformatusertektermo.halasztel@gmail.com
tel: +36305466788
Szűrszabóné Benkő Éva email cím: reformatusertektermo.oh@gmail.com
tel: +36304738173
Plaszkóné Ferkovics Karolina email cím: reformatusertektermo.miskolc@gmail.com
tel: +303591419, +06704206248
Kovács Ágnes email cím: reformatusertektermo.pmiskolc@gmail.vom
tel: +36304085215
Kovácsné Bodicsi Erzsébet email cím: reformatusertektermo.kkhalas@gmail.com
tel: +36703348698
Metka Éva email cím: reformatusertektermo.tn@gmail.com
tel: +36303589638
Veres Gyöngyi emailcím: reformatusertektermo.bud@gmail.com
tel: +36704247133
Fülöp Kata emailcím: reformatusertektermo.hte@gmail.com

Lövei Tímea emailcím: reformatusertektermo.lmiskolc@gmail.com

Kapcsolati adatok

08 oldal

Gazdagító programot író pedagógusok elérhetősége:

kozponti@gmail.com
gyermektanc@gmail.com
vizualis@gmail.com
sport@gmail.com
enek-zene@gmail.com
termeszet-matematika@gmail.com
drama@gmail.com
termeszetismeret1-2@ gmail.com
matematika3-4@gmail.com
magyar3-4@gmail.com
matematika5@gmail.com
matematika6-7@gmail.com
matematika9-10@gmail.com
magyar5-6@gmail.com
tortenelem5@gmail.com
tortenelem6-7@gmail.com
fizika7-10@gmail.com
tortenelem9-10@gmail.com
biologia7-8@gmail.com
biologia9-11@gmail.com

