
 

 

Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Óvoda 

 
A tehetségpont azonosító száma: TP 130 000 770 

 
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy az Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
tehetségpont a 2019/2020 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként helyi (intézményi/települési) 
hatókörű, Akkreditált kiváló tehetségpont címet nyerte el! Gratulálunk a szép sikerhez! 
Az akkreditációban közreműködött szakértők a következő szöveges értékelést készítették a folyamat során szerzett 
online és/vagy személyes tapasztalataik alapján: 

Az akkreditáció szöveges értékelése:  
Az Új Budai Alma Mater Általános Iskola és AMI egy nagy hagyományokkal rendelkező magániskola. A 
tehetséggondozás szerves része az iskolai oktatásnak, a tanulók rendkívül sokféle foglalkozás (műhelyek és szakkörök) 
közül választhatnak az érdeklődésüknek megfelelően. A pedagógusok órakeretében szerepel a tehetséggondozás. 
Érdekesség, hogy a különböző korosztályok együtt vesznek részt a műhelyekben, és tanórákon is biztosítanak átjárást 
az évfolyamok között. Egyéni sajátosság, hogy bár általános iskola, de fakultációt vezettek be már az alsóbb 
évfolyamokon is. Már tehetséges óvodás gyermekeket is beengednek az iskolai tehetséggondozó programokba. Az 
iskolát alapítók fő célja az volt, hogy a gyerekek képességeire alapozva, tehetségüket felfedezve gyermekcentrikus 
módszerekkel segítsék fejlődésüket. A cél érdekében alakították és fejlesztik a tárgyi és személyi feltételeket: óvoda, 
általános iskola egyéni és csoportos tehetségsegítése épül egymásra, kiegészül a művészeti iskola által nyújtott 
lehetőségekkel.  
A gyerekek és a szülők igénye alapján mindig kialakul a műhelyek, fakultációk, szakkörök, magánórák tudatosan 
felépített hálózata, amelynek valamelyikében mindenki lehetőséget kaphat a fejlődésre.  
A személyi feltételeket a fejlesztő munkához alakítják. A tehetségsegítést szakértő és a kellő intenzitással bekapcsolódó 
pszichológus mellett elhivatott vezető, a célok megvalósításában jól együttműködő pedagógusok, szakemberek végzik. 
Az eredményekről „fejlesztős tábla”-t vezetnek, amely szakaszonként tudósít a gyenge és erős oldal alakulásáról (az 
értékelést kiscsoportban végzik). A tehetségek bemutatását szolgálják a rendezvények is.  
Szakmai kapcsolataik sokrétűek, de kevés intézménnyel alakult ki együttműködésük. A bővítésért lettek tehetségpont, 
és kérik is a segítséget. 

2020. 01. 22. 
Frank Andrea és Somlyó Magdolna 

a Matehetsz akkreditációs szakértői 

 


