Akkreditált kiváló Tehetségpont a Türr Gimnázium
A Türr István Gimnázium és Kollégium Pápa város és a térség közoktatásának egyik
meghatározó szellemi műhelyeként 2012 júniusában helyszíni szemlét és akkreditációs
eljárást követően elnyerte a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által megítélt Akkreditált kiváló
Tehetségpont címet az eddig elért eredményei, meglévő szakmai értékei elismeréseként.
A díj illetve oklevél átadására 2012. október 27-én, Szegeden, ünnepélyes keretek
között került sor.

Mit jelent az, hogy Tehetségpont?
A Tehetségpontok nyílt intézmények, amelyek a saját településük, régiójuk
minden hozzájuk forduló fiataljának információt és segítséget biztosítanak.
A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a
lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.
A Tehetségpontok összegyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon túli
térség minden tehetséggondozással foglalkozó szervezetének a szolgáltatásait.

Ezen túlmenően a Tehetségpontok
• folyamatosan figyelemmel kísérik a térség kiemelkedően tehetséges fiataljait
• eljuttatják a tehetségsegítéssel kapcsolatos információkat a Tehetségpontok
országos hálózatába és ezáltal a többi Tehetségponthoz
• folyamatosan bővítik a saját emberi és anyagi forrásaikat (mentorok, tutorok,
támogatók, stb.)
• folyamatos párbeszédet tartanak a saját helyi környezetükkel (részvétel a helyi
döntéshozatalban, a helyi civil közéletben, a helyi PR lehetőségekben, kellő
érdeklődés és folyamatos kapcsolatrendszer kiépülése esetén a tehetséges fiatalok
számára megnyíló lehetőségeket helyben koordináló helyi Tehetségsegítő Tanács
alakítása)
• az országos PR-munkában való részvétel, annak helyi megjelenítése
(Tehetségnapok szervezése)
• helyi sajátos funkciók, például kisebbségek tehetséggondozása; helyi földrajzi vagy
szociológiai adottságok kihasználása.
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A Tehetségpontok négy általános feladatköre:
•
•
•
•

tehetségazonosítás,
tehetséggondozás,
tehetség tanácsadás,
tehetséggondozó hálózatban való közreműködés.

Ezek közül egy vagy több területen vállalhat és végezhet feladatokat a Tehetségpont.
A Türr István Gimnázium és Kollégium földrajzi hatókörét tekintve települési
Tehetségpont. Feladata: „helyi” szinten végzi a tehetségazonosítást, -gondozást és
tanácsadást, hálózatépítést.

Iskolánk a tehetséggondozás alábbi területein felelt meg a szigorú szakmai
követelményeknek:
•
•
•
•
•

logikai-matematikai
természeti
nyelvészeti
interperszonális
intraperszonális

Intézményünk a cím elnyerése után sem engedhet a magas színvonalú munkából, hiszen
három év múlva újabb akkreditációs eljárás elé néz.
További információk: http://geniuszportal.hu/node/5829
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