
A kategória: „Kiváló tehetséggondozó” 

 

Erre a címre azok a szakemberek javasolhatók, akik legalább 5 tanévre, nevelési évre visszamenőleg 

kiváló, eredményekben jól mérhető tehetséggondozó munkát végeztek a tanítványaik körében. 

Ilyen eredmények közé sorolhatók a nemzetközi vagy országos meghirdetésű, nagy hagyományú 

versenyeken elért helyezések. 

(Figyelem! A 2021/2022. tanévi OKTV-re és a nemzetközi diákolimpiára felkészítést végző, 

kiemelkedően eredményes tanárok, szakemberek elismerése – az OKTV-versenybizottságok és az 

Oktatási Hivatal javaslata alapján – külön eljárás során történik.) 

Jelölt lehet: bármely, köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógus, szakoktató. 

Ajánló lehet (egy jelölt esetén 2 ajánló szükséges az alábbiak közül): 

− tehetséggondozásban részesülő diákok valamely szülője (vagy a szülői közösség tagja); 

− 18. életévét betöltött diák, illetve volt diák (35 éves korig); 

− köznevelési intézmény vagy oktatási szervezet vezetője, vezető helyettese vagy civil szervezet 

vezetője, vezető helyettese; 

− egy, a jelölttel most vagy korábban azonos intézményben, szervezetben és/vagy programban 

dolgozó (pedagógus vagy más szakképzettségű) szakember. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelölés érvénytelen, amennyiben a jelölt 5 éven belül már részesült 

„Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjban. 

A díjjal járó támogatás összege: 400.000 Ft. A díjazottak várható létszáma: 20 fő. 

  



Az 1. jelölő adatai 

1. jelölő neve 

E-mail-cím 

Kérjük, az 1. jelölő fogalmazza meg röviden – 500 karakter terjedelemben –, hogy miért tartja 

jelölésre érdemesnek a jelöltet! Térjen ki arra is, hogy milyen kapcsolatban áll a jelölttel 

(pl. tanítvány, kolléga stb.)! 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem és elfogadom. 

Adatkezelési tájékoztató 

A 2. jelölő adatai 

2. jelölő neve 

Kérjük, a 2. jelölő fogalmazza meg röviden – 500 karakter terjedelemben –, hogy miért tartja 

jelölésre érdemesnek a jelöltet! Térjen ki arra is, hogy milyen kapcsolatban áll a jelölttel 

(pl. tanítvány, kolléga stb.)! 

Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem és elfogadom. 

Adatkezelési tájékoztató 

1. A jelölt adatai 

Név 

Születési hely 

Születési idő 

Postacím 

E-mail 

Telefon 

Jelenlegi vagy legutóbbi munkahely/szervezet/intézmény 

A jelölt végzettsége és szakképzettsége (Válassza ki a megfelelőt! Több választás is lehetséges.) 

- doktori (vagy annak megfelelő tudományos fokozat) 
- posztgraduális 
- egyetem 
- főiskola 
- középiskolai tanár 
- szakmai tanár/szakoktató/gyakorlati oktató 
- általános iskolai tanár 
- óvodapedagógus 
- gyógypedagógus 
- szociálpedagógus 
- pszichológus 
- egyéb: 

A jelölt által tanított szaktárgyak (amennyiben releváns) vagy szakterület (Legalább egy, legfeljebb 

három adható meg.) 



2. Kitüntetések 

Milyen állami vagy egyéb kitüntetéssel, elismeréssel rendelkezik a jelölt? 

A jelölt oktatási, nevelési területen adományozható állami kitüntetései: 

Egyéb, a tehetséggondozás területén adományozható díjak, kitüntetések: 

Nemzetközi díj, elismerés: 

3. Versenyeredmények 

3.1. Kérjük, sorolja fel, hogy a jelölt tanítványai mely regionális versenyeken szereztek 1–3. helyezést 

az elmúlt öt évben! Legfeljebb 10 versenyeredmény tölthető fel. 

Verseny Tanuló/Csoport Helyezés Év 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3.2. Kérjük, sorolja fel, hogy a jelölt tanítványai mely országos és/vagy nemzetközi versenyeken 

szereztek döntőben helyezést az elmúlt öt évben! Legfeljebb 10 versenyeredmény tölthető fel. 

Verseny Tanuló/Csoport Helyezés Év 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3.3. Kérjük, mutassa be – legfeljebb 1500 karakter terjedelemben – a jelölt versenyfelkészítésre 

vonatkozó tehetséggondozó tevékenységét, módszereit! 



4. Kiemelkedő tanítványok 

4.1. Kérjük, adja meg az előző öt tanévben/nevelési évben gondozott, egyéni versenyeken 

kiemelkedő eredményt elért tanítványok létszámát! (Csak azok a tanítványok vehetők figyelembe, 

akik a 3.1; 3.2; 3.3. kérdések szerint relevánsak.) 

- 1–3 tanítvány 
- 4–9 tanítvány 
- 10–14 tanítvány 
- 15 felett 

4.2. Kérjük, adja meg az előző öt tanévben/nevelési évben gondozott, csapatversenyeken 

kiemelkedő eredményt elért tanítványok létszámát! (Csak azok a tanítványok vehetők figyelembe, 

akik a 3.1; 3.2; 3.3. kérdések szerint relevánsak, maximum 2 kategória választható.) 

- 1 db 2–5 fős csapat 
- 1 db nagyobb létszámú csapat 
- több 2–5 fős csapat 
- több nagyobb létszámú csapat 

5. A tehetséggondozói munka bemutatása tehetségterület szerint 

Mutassa be a jelölt tevékenységét azokon a tehetségterületeken, amelyeken a jelölt tanítványai 

kimagasló eredményeket értek el, legfeljebb 500 karakter terjedelemben! 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT FELTÖLTÉSE 


