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Értéktermő 
3. OLDAL 

 

Kedves Testvérek! Tisztelt Olvasó! 

Szeretettel köszöntök mindenkit a Református EGYMI vezetősége és az MRE 

Zsinata, mint fenntartónk nevében. Nagy örömömre szolgál, hogy intézményünk 

szervezésében működő Református EGYMI Értéktermő Tehetség Központ 

munkájának eredményeit és sikereit immáron második alkalommal is 

bemutathatjuk Önöknek.  

Az idei tanévben is igazán komoly érdeklődésre tettek szert intézményünk 

tehetséggondozó programjai, melynek eredményeként folyamatosan növekszik a 

velünk szerződő református intézmények száma.  

Az elmúlt évek szakmailag is elhivatott munkájának eredménye, hogy mára 

minden velünk együttműködő intézményünk jól látja az általunk végzett 

tehetséggondozó gazdagítás és az egyéni tehetséggondozás közötti különbséget, 

melyből ez utóbbi a református intézmények feladata.  

Különleges új irányvonal ezen a területen az egyre nagyobb számban jelen lévő 

kettős különlegességgel tanuló gyerekek, akik sajátos nevelési igényűek, de 

bizonyos területen kiemelkedő tehetséggel is rendelkeznek. Számunkra az ő 

támogatásuk is kiemelt feladat. 

Minden olvasónak kívánom, hogy Hírlevelünk átnézése során érezze azokat a 

felemelő pillanatokat, melyeket mi is átélünk ennek a különleges feladatnak a 

megvalósítása során. 

Köszönöm minden kollégám munkáját, akik áldozatos kitartásukkal segítik a 

református intézményrendszerben a tehetséggondozási programjaink 

megvalósítását. 

 

 

 

 

 

 

Bori Judit  

igazgató 

Református Egységes 

Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény 

bori.judit@reformatusegymi.hu 

06303223960 
 

„Mert a nekünk 

adott kegyelem 

szerint különböző 

ajándékaink vannak, 

eszerint szolgálunk 

is: aki a prófétálás 

ajándékát kapta, az 

a hit szabálya 

szerint prófétáljon; 

aki a szolgálat 

ajándékát kapta, az 

végezze szolgálatát; 

a tanító a tanítást, 

a vigasztaló a 

vigasztalást, az 

adakozó 

szerénységgel, az 

elöljáró igyekezettel, 

a könyörülő pedig 

jókedvvel. A 

szeretet ne legyen 

képmutató.”  

(Róma 12:6–9) 

 

mailto:bori.judit@reformatusegymi.hu


Értéktermő 
4. OLDAL 

 

Köszöntöm a Hírlevél Olvasóit! 

 A második számban igyekszünk az elmúlt időszak történéseiről 

és jövőbeni programjainkról hírt adni. Az elindult 

tehetséggondozó gazdagító programjainkban 3000 gyermek 

vesz részt óvodától középfokú iskoláig, amely egyedülálló az 

országban. Köszönetemet szeretném ezúttal is kifejezni azoknak 

a szakembereknek, akik lehetővé teszik, hogy gyermekeink 

hétről hétre részt vehetnek ilyen műhelyekben. A Debrecenbe 

szervezendő ÉRTED?! tehetséggondozó tábor reményeink 

szerint, a korábbi évekhez hasonlóan, az egész éves munkára 

teszi majd fel a koronát. A további sikerek érdekében, arra 

bíztatok minden olvasót, hogy bátran használja kommunikációs 

felületeinket, ossza meg velünk gondolatait, tapasztalatait! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaszkóné 

Ferkovics Karolina 

vezető 

Református EGYMI 

Országos Református 

Értéktermő 

Tehetségközpont 
 

 

„Mindenki tudja, 

hogy bizonyos 

dolgokat nem 

lehet 

megvalósítani, 

 mígnem jön 

valaki,  

aki erről nem 

tud, és  

megvalósítja.” 

(Albert Einstein) 

 

 



 

 Értéktermő stratégia 5. oldal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Képzési híradó 6. oldal 

 

Január 24-én Kiskunhalason, a Halas Rádió tanácstermében 

Kreativitás és tehetséggondozás címmel 10 órás akkreditált 

képzésen vehettek részt a tehetséggondozás iránt elhivatott és 

érdeklődő pedagógusok a Magyar Református Tehetségsegítő 

Tanács Dunamelléki Tehetségközpontja, a Református EGYMI 

Országos Értéktermő Tehetségközpontja és a KRK Szilády Áron 

Gimnázium és Kollégium közös szervezésében. 

Tüske Ágnes MATEHETSZ-tréner sok-sok kreatív játékkal 

színesített előadása az ismereteken túl élvezetes feltöltődést 

nyújtott a lelkes hallgatóság számára. A nap folyamán kirajzolódtak 

a tehetséges gyermekek jellemző tulajdonságai, korosztályi 

sajátosságai, a kreatív személyiség tudományos és 

rendszerszemléletű definíciói, intellektuális, motivációs és érzelmi 

alkotóelemei. A kreatív képességeken túl további fontos 

személyiségjegyeket vázolt fel az előadó annak érdekében, hogy 

a résztvevők majd a gyakorlatban, óvodában, iskolában még 

könnyebben felismerjék a rájuk bízott gyermekekben lévő 

tehetséget. A korai felismerés nagy segítséget jelenthet a 

tehetségek szakszerű gondozásában, hiszen minél hamarabb 

kerül a gyermek a tehetségét támogató közegbe, annál hamarabb 

lehet kognitív, affektív és szociális szinten egyaránt egyéni 

tehetségszükségleteit kielégíteni.  Ez azonban egyénenként 

változó, hiszen a tehetséges gyermekeknek is vannak érési 

szakaszai. Kreatív énjük kibontakoztatásához elengedhetetlenül 

szükséges a kreatív nevelésfilozófiai alapelvek betartása. Ennek 

egyik legkézenfekvőbb és leggazdagabb megnyilvánulási 

lehetősége a JÁTÉK. 

Reméljük, hogy a résztvevők hasznos gondolat- és 

tevékenységébresztő ismeret és játék birtokában zárták a napot, s 

a képzéssel motiválni, ösztönözni tudtuk a pedagógusokat a már 

megkezdett tehetséggondozó munka folytatására. 

 

A Tiszántúli Református Intézmények Tehetségsegítő Tanácsa, a 

Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja és a 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

ingyenes továbbképzést szervezett 2018. november 19 – én 

Debrecenben tiszántúli pedagógusok és óvodapedagógusok 

részére. A 10 órás, akkreditált képzés témája fontos és időszerű 

volt: Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás a tehetséggondozásban. 

A képzés elméleti és gyakorlati elemekből állt össze, vezetője Tóth 

Tamás hosszú ideje dolgozik tehetségfejlesztési szakértőként, 

intézményvezetőként, gyakorló pedagógusként. Előadásában 

érintette a tehetséggondozás alapjait (tehetség, 

tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 

fogalmait), céljait áttekintette óvodáskortól felsőoktatásig, majd 

gyakorlati módszereket adott át a jelenlévőknek. 

A képzés résztvevői a visszajelzéseik alapján jól érezték magukat. 

Nagyra értékelték, hogy az előadó saját, személyes szakmai 

tapasztalatait is megosztva, hitelesen adott elő. Megfogalmazódott  

 

közös gondolatként, hogy még több gyakorlati, a pedagógus 

munkát közvetlenül segítő, gyakorlati anyagra lenne szükség. A 

képzés elérte a célját, a résztvevők az itt befogadott „szakmai 

gazdagságot” a további munkájukban is kamatoztatni tudják. 

A nap a sikeres vizsga után a tanúsítványok átadásával fejeződött 

be.

A képzés résztvevői az alábbiakban felsorolt tiszántúli református 
nevelési-oktatási intézmények széles köréből érkező pedagógusok 
- óvodapedagógusok, tanítók, általános és középiskolai tanárok, 
gyógypedagógusok, pszichológusok voltak: 
Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

(Debrecen) 
Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium (Hajdúnánás)  
Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola (Debrecen) 
Vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola (Vésztő) 
Szivárvány Református Óvoda (Berettyóújfalu) 
Hajdúnánási Református Általános Iskola és Óvoda (Hajdúnánás) 
Jókai Mór Református Általános Iskola (Nyíregyháza) 
Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Koll. 

(Kisvárda) 
Református EGYMI Debreceni Tagintézmény (Tiszafüred, 

Debrecen). 



SNI, BTMn tehetségkonferenciát szervezett az EGYMI 7. OLDAL 

 

2019. február 23-án negyedik alkalommal került a Református EGYMI által megrendezésre Református 
Tehetséggondozó Konferencia Különleges Bánásmódot Igénylő Tanulók Részére. A konferenciára SNI és BTMn 
szakvéleménnyel rendelkező református köznevelési intézményben tanulók jelentkezhettek, ahol tudásukat, 
képességüket és az idáig vezető életútjukat Előadóművészet és természettudomány, Képzőművészet, Táncművészet 
és sport, vagy Zeneművészet szekciók előtt mutathatták be. Bori Judit, az intézmény vezetője Pál apostol szavaival 
nyitotta meg a konferenciát: „Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy 
sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint 
különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is…” (Róma,12:4-6a).  
 
A táncművészet és sport kategória egyik leglátványosabb, és a zsűri szerint leghátborzongatóbb versenyszámát a Dadi 
Református Általános Iskola Uniciklis csapata mutatta be. A csapat három ötödik osztályos, BTMn diagnózissal 
rendelkező tagból áll, akik versenyen először mutatták meg képességeiket. Az egykerekűzésen kívül közös még a 
csapattagokban az is, hogy a tanulást számukra beszédértési, beszédészlelési, szövegértési és helyesírási problémáik 
nehezítik.  
 
„Mónika néni segít, hogy helyesen írjak, amit beszélek, kijavítja és fejlesztős játékokat is játszunk” meséli Bánhegyi 
Boglárka, akinek fejlesztését első osztályos kora óta logopédus is segíti. Heti két fejlesztő óra mellett háromszor jár a 
reggeli órákban, iskola előtt egykerekű edzésekre. A kérdésre, hogy mi változott az életében, amióta kerékre pattant 
elmondja „Tartásom fejlődött, jobban érzem magam, boldogabb vagyok.” 
 
A gyermekeket fejlesztő gyógypedagógus és tehetségkoordinátor szakemberek, Iván Lászlóné és Árki Mónika 
elmondták, hogy a gyerekeken valóban látványos fejlődés figyelhető meg a sportágválasztás óta. Fegyelmezettebbek, 
figyelmük, koncentrációjuk javult, egymás segítése és elfogadása a személyiségük fejlődését szolgálja, és végre 
önbizalomra tettek szert, hiszen folyamatosan sikerélményben lehet részük.  

 
Schön Martin gyógytestnevelő az iskolában 
mozgásfejlesztő eszközként, tartásjavításra vonta be 
az unicikliket, majd a gyógypedagógus, pedagógus 
kollégákkal együttműködve további fejlesztő hatásait 
kihasználva a többi gyermek fejlesztésében is 
alkalmazni kezdték. Az élsportoló pedagógus 
elmondta, hogy az unicikli fejleszti az 
egyensúlyérzéket, izomerő-érzékelést, téri 
tájékozódó képességet, koncentrációt, memóriát, 
szociális készségeket, fegyelmet és önfegyelmet, 
monotóniatűrést és kitartást. Bár az EGYMI 
segítségével az iskolában bárki egykerekűre 
pattanhat, a csapat tagjai a karácsonyfa alatt már 
saját uniciklinek is örülhettek. „A múlt heti 
edzésünket a friss levegőn tartottuk, ahol bejártuk 
Dadnak majdnem minden utcáját” - mesélik. 



 ÉRTED?! tábor 8. oldal 
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REFORMÁTUS EGYMI  
ORSZÁGOS ÉRTÉKTERMŐ TEHETSÉGKÖZPONTJA 

 

É R T E D ?!  
 

Református Országos Tehetséggondozó Diáktábort  
szervez  

 
 
 

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 
4026 Debrecen, Péterfia u. 1-7. 

 Debreceni Református Kollégium Diákotthona 
4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

Időpont: 2018. július 02-06. 
 

A Református EGYMI Országos Értéktermő Tehetségközpontja által elindított gazdagító tehetségfejlesztő 
programban 2018/19 tanévben résztvevő intézmények legérdeklődőbb diákjai számára szeretnénk lehetőséget 
teremteni arra, hogy idén nyáron is, tábori keretek között, tantárgyspecifikus tehetségműhelyekben 
fejleszthessék tudásukat. A szabadidős programokat szakképzett tehetségkoordinátoraink vezetik majd. 

 
Nyári tehetséggondozó táborban való részvételi lehetőségre a gazdagító műhelyvezető szakpedagógus a 
jelölheti a gyermekeket, melynek nyomán a jelentkezés a szülő közreműködésével zajlik.  
 
A tábor részleteivel kapcsolatban figyeljék elérhetőségeinket, és érdeklődjenek gazdagító programtartó 
pedagógusainknál, tehetségkoordinátorainknál! 



Értéktermő tehetségkoordinátorok 9. OLDAL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Plaszkóné Ferkovics Karolina 

vezető, Református EGYMI Miskolc 

reformatusertektermo.miskolc@gmail.com 

+303591419; +06704206248 

 

 

 

 

Árki Mónika 

Református EGYMI Dad 

reformatusertektermo.dad@gmail.com  

+36703241561 

 

 

 

 

Gergely Zoltán Imréné 

Református EGYMI Debrecen 

reformatusertektermo.db@gmail.com 

+36705485247 

 

 

 

 

Gion Valéria 

Református EGYMI Makó 

reformatusertektermo.halasztel@gmail.com  

 +36305466788 

 

  

 

dr. Haklné Papp Magdolna 

Református EGYMI Debrecen 

reformatusertektermo.debrecen@gmail.com  

 +36309325436 

 

 

 

 

Kovács Ágnes 

Református EGYMI Miskolc 

reformatusertektermo.pmiskolc@gmail.com 

 +36304085215 

 

 
 

 

Kovácsné Bodicsi Erzsébet 

Református EGYMI Kiskunhalas 

reformatusertektermo.kkhalas@gmail.com 

 +36703348698 

 

 

 

 

 

Lővey Tímea 

Református EGYMI Miskolc 

reformatusertektermo.lmiskolc@gmail.com 

 +36302389855 

 

 
 

 

Metka Éva 

Református EGYMI Tatabánya 

reformatusertektermo.tn@gmail.com 

 +36303589638 

 

 

 

 
 

 

Szűrszabóné Benkő Éva 

Református EGYMI Makó 

reformatusertektermo.oh@gmail.com 

 +36304738173 

 

  

 

Veres Gyöngyi 

Református EGYMI Budapest 

reformatusertektermo.bud@gmail.com 

 +36704247133 
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Pályázat 10. OLDAL 

 

 



Elérhetőségek 11. OLDAL 

 

tps://www.facebook.com/Reform%C3%A1tus-EGYMI-Reform%C3%A1tus-Orsz%C3%A1gos-%C3_D-
xr7w 
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 református egymi-református országos értéktermő tehetségközpont 

 

 

 

Óvoda 

 

gyermektancertektermo@gmail.com 

vizualisertektermo@gmail.com 

sportertektermo@gmail.com 

enekzeneertektermo@gmail.com 

termeszetmatematika@gmail.com 

dramaertektermo@gmail.com 

 

Általános iskola 

 

termeszetismeret12@ gmail.com 

matematika34ertektermo@gmail.com 

magyar34ertektermo@gmail.com 

matematika5ertektermo@gmail.com 

matematika67ertektermo@gmail.com 

magyar56ertektermo@gmail.com 

tortenelem5ertektermo@gmail.com 

tortenelem67ertektermo@gmail.com 

biologia78ertektermo@gmail.com 

angol5ertektermo@gmail.com 

nemet5ertektermo@gmail.com 

 

Középiskola, gimnázium 

 

tortenelem910ertektermo@gmail.com 

biologia911ertektermo@gmail.com 

matematika910ertektermo@gmail.com 

fizika710ertektermo@gmail.com 
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„Ez az élet igazi titka - teljesen elveszni abban, amit csinálsz, itt és 
most. S ahelyett, hogy munkának nevezed, rájönni: valójában játék.”       
/ Alan Watts 

12. OLDAL 
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