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Az tehetség az, hogy képes vagy 
boldogabb és boldogabb lenni, 
akkor is, ha mások azt mondják, 
nincs rá lehetőséged. 

Az ITS azért hozta létre speciális programjait, hogy gyermekeink mélyen 
nyugvó, vagy eddig kiaknazatlan képességeit előtérbe hozva, nagyobb 
esélyt kínáljon a boldogabb, sikeresebb motiváltabb életre. 

Azaz, teljesítsenek jobban, legyenek céltudatosabbak használják vagy 
fedezzék fel egyedi lehetőségeiket, olyan “kódok” épüljenek beléjük, me-
lyekkel még nagyszerűbb és tudatosabb felnőtté válhatnak.

Kik lehettünk volna mi, ha…..? 
Ugye felettük már magunknak 
ezt a kérdést?

Az életet természetesen nem csak mi irányítjuk, azonban van lehető-
ségünk, megtenni és megérteni a lehető legtöbbet belőle, és ezt tuda-
tosan a saját javunkra fordítani. A “kor” (4-8 év) amelyet vizsgálunk, 
egy átlagos, de akár a felkészültebb szülő szülő számára is megbecsül-
hetetlen fejlődési potenciált rejt! Most dől el, kik lesznek a gyermekeink. 
Egy-egy döntésükkel, milyen útra tévednek. Nagyobb eséllyel lesznek e 
sikeresebb vagy boldogabb diákok majd később felnőttek?

Az esélyek megsokszorozása egyszerűbb mint gondolnánk, de mégis 
rejtély, ha nem ismerjük magunkat, a gyermekeinket, vagy nem mérjük 
fel helyesen a speciális edukáció, a helyes motiváció  fontosságát. Az ITS 
ben nincs olyan szakember, aki ne erre az egy célra koncentrálna. Az esély 
nem pénz, hanem tudás/ismeret. 

Kedves szülők! Már csak azzal is, ha az itt megjelenő tartalmakat tan-
tanulmányozza, nagy lépést tett abba az irányba, hogy jobban megértse 
gyermekét, a lelkében elő vágyait, lehetőségeit. Ha ennél tovább is men-
ne, szeretettel várjuk az ITS egyik bevezető ingyenes előadásán, vagy in-
gyenes konzultációján.



Az iskola koncepciójáról / Alapkérdések
Tudjuk-e milyen, szülők vagyunk?  Ismerjük-e valóban a gyermekünket?  
Alkalmasak vagyunk-e felmérni a tehetségét?  Elég ismeretünk van-e 
a “speciális” edukáció fontosságáról?  Fel tudjuk- e mérni, hogy ma, az 
esélyek megnövelése az évek múlásával mekkora előnnyé válhat a gyer-
mekünk életében? Tudjuk-e, mi a valóban egyedi a gyermekünkben? Ho-
gyan használhatja gyermekünk jól a képességeit?  Mint szülő, tudom-e 
az ösztönökön túl, akár a legegyszerűbb eszközökkel is, de a legjobban 
írányítani a fejlődést?  Mintakövető, vagy újító szülők vagyunk-e….mi a 
helyes magatartás? Képesek vagyunk-e felismerni szakemberek nélkül a 
gyermekünk esetleges hiányosságait, erősségeit?

Ezekre a kérdésekre a válaszok termeszetesen megoszlanak, azonban ha 
egy szülő részéről, minden kérdésre a válasz igen, akkor érdemes önvizs-
gálatot tartani. Ha a legtöbbre, vagy csak az egyikre is a válasz nem, már 
érdemes megismerni azt a fantasztikus programot melyet az ITS ajánl!
 

A gyermekek megismerése kialakított programok, a legmodernebb, nyu-
gat-európában és a tengeren túlon elfogadott, lekövetett mérőeszkö-
zök bevonásával, valamint nagyszerű hazai és nemzetközi szakemberek 
részvételével és tanácsadásával történik.

Egy példa:
A hetvenes években egy egyszerű “türelem teszttel” vizsgálták a 4-7 éves 
gyermekeket. Ez volt az un. “Marshmallow teszt”. A gyermekeket később, 
csaknem két évtized múlva is “követték”. Akik “türelmesebbek” voltak, 
mint a társaik, azok később magasabb pozícióban dolgoztak, többet ke-
restek, inkább családban éltek, mint akkori “türelmetlenebb” társaik!

Akkor tanuljunk türelmet! Hogyan? Mikor? Kivel? 
Fontos kérdesek, de ennél számtalan fontosabb kérdés is felmerül. 

A gyermekünk csoda! Számtalan mélyen nyugvó képessége van, mely 
nyugodtan pihen amíg valaki, vagy valami nem aktivizálja azt. 

Mottó: minden gyermek egy csoda, 
engedjük őket csodákat tenni!

A gyermek a környezete tükre is, ötvözi az otthon és az otthontól távol 
levő viselkedés formákat a saját egyedi rendszere alapján. “Tanuljunk 
együtt” a gyermekünkkel.

Az iskola a  tehetség felismerését, az orientációt, a motivációs eszközö-
ket kutatja. A sikerélmény, elfogadás, önértékelés terápiás eszközei által, 
saját maguk is irányítják vagy vezetik a megfelelő területekre a szakpe-
dagógusokat.

A kurzus mindezek mellett külön figyelmet fordít azokra a területekre is 
amelyek a szakpedagogusok ajánlása alapján “javasoltan fejlesztendő” 
azaz a program az esetleges hiányosságok felmérésével, majd konkrét 
megoldásokkal is segít a családoknak a nevelésben.

A program csak a felmérésre irányul. A további fejlesztést, illetve az eset-
leges további mélyebb elemzésekre javaslatot teszünk, akár ösztöndíj 
formájában.

Az ösztöndíjakat vagy a felmérést akár ingyen is elérhetik!

Bevezetés  az ITS-be!

Ennyire fontos lenne a türelem 
megtanulása gyermekkorban? 
Igen!



A gyermekeinkről:
A gyermek fejlődésében nagyon pontosan elkülöníthető időszakok van-
nak jelen, melyekben különösen nagy odafigyelést és támogatást igé-
nyelnek. Ezek az időszakok alapvetően meghatározzák, és megalapozzák 
a felnőttkort. 4 éves kortól kezdődik az az időszak, amelyet már az ITS 
ben is vizsgálunk. Ezt követően a 6-8 éves korosztály, azaz a óvodáskor 
végétől, újabb látványos változás következik be. A mozgáskoordinációjuk 
javul, finommozgásuk precízebbé válik, mely mind kihat az agyban ját-
szódó, evidensen fontos folyamatokra is. A mozgáskoordináció alulfej-
lettsége, drasztikus mértékben hathat például az intellektusra, koncent-
rációra, memóriára stb. Az Eriksoni fejlődéselmélet szerint a kisiskoláskor 
(6-12 év) a fejlődés azon szakasza, ahol a legfontosabb kompetencia a 
teljesítmény elérése. A kisiskolás korban az agy térfogata növekszik a 
homloklebeny jelentős mértékben fejlődik, az agykérgi folyamatok már 
uralni képesek az ösztönök, érzelmek stb. határozottabb megjelenését. 
Ez az időszak jelentősen kihat a kiegyensúlyozottságra, az önképre. Eb-
ben a szakaszban az elismerés, a bátorítás a pozitív önértékelés kiemel-
ten fontos. Azonban nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük! Mekkora 
esélyt adunk a legjobb, legnagyobb fejlődés elérésére, mely már minden 
további gondolatot, majd viselkedés formát  felülírhat!
Az egyik oldalról:
Rossz, vagy visszhahúzódó magatartás, dekoncentráció, zavart viselke-
dés, memória hiány, rossz tanulmányi eredmények, depresszió, hiperak-
tivitás stb. jelenhet meg, ami gátolhatja egészséges fejlődésüket, illetve 
elrejtheti csodálatos és egyedi képességeiket.

Más részről:
Azokban a gyermekekben, akik kiegyensúlyozottak és jól teljesítenek, 
még ugyancsak számos rejtett tehetség lapul. Ennek előtérbe hozása, az 
egyik legfontosabb feladat, amely szakemberek nélkül néha lehetetlen 
vállalkozás.

(kapcsolodó link: A fantasztikus Ranschburg Jenő  utolsó eloadása a te-
hetségről szólt. Az előadás tartalma megtalálható a web oldalunkon!)

Előnyök:
A program két nap alatt felméri a legfontosabb területeket, melyek a csa-
ládokban hónapokat vehetnek igénybe.

Egyszerre több, mint tízenöt szakember vizsgálja a gyermekeinket, ahol 
a szülők részletesen is megismerhetik a tematikus órák alapjait, eredmé-
nyeit.

A legmodernebb mérőeszközök állnak rendelkezésre, egy egyedileg kiala-
kított, komplex rendszerben.

A számtalan kedvezmény és további nagyszerű egyéb lehetőség, ajánlás 
várja a családokat, az akár ingyenes programokban.

Gyermekorvosi háttér igény esetén.

Hosszútávon használható, értékelő rendszer.

Boldogabb kiegyensúlyozottabb gyermekek, erősebb családok.



Részletesebben: A szakemberek / talent managerek:
Az órákat neves és elismert, évtizedek óta a területen dolgozó szakembe-
rek írják illetve olyan szakembereket un. talent managereket vonunk be a 
programba, akiknek a motivációs ereje, szakértelme megkérdőjelezhetet-
len. Kik ők? Pszichológusok, pedagógusok, terapeuták vlágbajnok, olim-
piai bajnok sportolók, egyetemi tanárok, ismert neves sportszakemberek,  
színházi szakemberek, művészek stb.

A program:
A program egyedisége tehát az unikális mérőeszközökben,  a módszerta-
nok összehangolásában és egyedi kiértékelési rendszerében rejlik.

Az elemek:
Általános és speciális  felmérő gyakorlatok a közösségben.
Specialis felmérő gyakorlatok egyénenként, vagy kisebb csoportokban.
Pontos Kiértékelés / tanácsadás.

A főbb motivációs és tehetségkereső 
területek.
A területeket a tematikus helységekben, tematikus szobákban jelenítjük 
meg. De mit jelent a “tematikus szoba” kifejezés ebben a kontextusban? 
A helységek, egy-egy lent leírt területet jelentenek. Minden szoba egy 
külön kis világ, melyben a motiváció, koncentráció, relaxáció eléréséhez 
igazodnak a színek, illatok, hangok. 

Példa: A gyermekek az első találkozása a vezető pedagógussal a “kék” 
szobában történik. Ez a kommunikáció és ráhangolódás szobája ahol a 
gyermekek megismerik egymást és kialakítják az elsődleges kapcsolata-
ikat a társakkal.

A kék szín az alapszínek közé tartozik, ezzel ellentétes a sárga szín, a zöld 
pedig köztes szín, mely egyesíti mindkettő tulajdonságát.A kék szín jel-
képes jelentése: bölcsesség, intelligencia, hallhatatlanság, végtelenség, 
mélység, átszellemültség, sejtelmesség. Pszichológiai asszociáció: derűs, 
friss, könnyed (a légkör színe, áttetsző, szellős, távoli, csendes, nyugodt) 
kék szín fiziológiai hatása: megnyugtatja a szívdobogást, mérsékli a lég-
zési ritmust, nyugtatólag hat, szellemi tevékenységre, introspektivitásra, 
koncentrálásra, befelé való irányultságra késztet- a békesség és a pihe-
nés színeként jellemzik. A szobában 432 Hz -re hangolt, kifejezetten erre 
a szobára írt háttér zene segíti a ráhangolódást, ahol a tematika szerinti 
kellékek, eszközök, kiegészítők, stb várják. Természetesen a hétvégének 
illata is van, mely tovább mélyíti az élményt.  (Többet ezekről a web olda-
lunkon olvashat.)

• Kommunikáció 
• Matematikai tehetség
• Logikai képességek
• Nyelvi tehetség
• Zenei tehetség
• Mozgás 
• Érzékenyítő program
• “Marshmallow” teszt
• Gyermekpszichológus foglalkozása
• Intellektusra irányuló mérőeszközök alkalmazása
• Szülői edukáció

A tematikus Szobák külön tartalommal, és külön vezetőkkel működnek.

Az értékelésnél minden szülő egyedi értékelést és tanácsadást kap a pe-
dagógusok megfigyelései és tapasztalatai alapján.

A szobák tehát:



Röviden a programról:
Egy hétvége két nap.
Napi 5+1 óra, vagy 4+1 “óra” 
(korosztály függően, mely 35-55 perces időintervallum)
A program délelőtt 9.30 - tól kezdődik.

A foglalkozások csoportban, kiscsoportban és egyénenként is zajlanak.  
Egy “program napon” minimum 8, maximum 12 gyermek vesz részt.

Az értékelés:

Minden szobában egyedi értékelés készül, melyet a program végén egy 
külön összeállított “könyvben” bocsátunk a szülő rendelkezésére 15-20 
oldalban. A könyv tartalmazza mindazokat az észrevételeket, tapaszta-
latokat, eredményeket, esetleges hiányosságokat, várható  erősségeket, 
különlegesnek tűnő, egyedi képességeket, melyekkel a tanáraink, talent 
managereink találkozhattak. 

Az tapasztalatok kielemzése után Ingyenes tanácsadás és ajánlások se-
gítik a további fejlődést, fejlesztést, különleges képzést. Az elemzések 
mindenki számára jól értelmezhetően, a mindennapokban is megtalál-
ható eszközökkel fejleszthetőek tovább, és valóban látványos eredmé-
nyek, fantasztikus fejlődések kísérhetők majd nyomon. Adott esetben a 
fejlődés nem a közeli jövőben hanem a távolabbi felnőtt életben érhető 
tetten, (lásd, Marshmallow teszt) van amelyik pedig az elkövetkezendő 
hónapokban. 

A szülő a programok alatt részt vehet (fakultatív) az ITS gyermek-
pszihológusának az eloadásán, melynek fő témái: 

1. Nap: A programok és azok fontossága részletesen. Kik a gyermekeink? 
Helyes és helytelen eszközök. Mit jelent a “rossz” gyerek? Kérdések és 
válaszok.

2. Nap: A kapott anyagok értelmezése és magyarázata.  Kérdések válaszok.

Minden, a programban résztvevő gyermek/család a talent program part-
nereihez, talentkártyát / kedvezménykátyát kap. A partnerek: sportegye-
sületek, fejlesztőközpontok, bolthálózatok, klubok, intézmények. A ked-
vezmények mellett az ajánlások alapján néhány kiválasztott gyermek, a 
partnerek jóvoltából ingyenes tanfolyamokon, fejlesztéseken, programo-
kon vehet részt, vagy a későbbiekben támogatják a tehetséggondozását. 
A kártya értéke folyamatosan növekszik és a programtól számított egy 
éven belül bármikor igénybe vehető. Az elfogadó helyek listája megtalál-
ható a web oldalunkon. 

A talent bonus kártya programot és partnereit próbáltuk úgy fejleszte-
ni, hogy az egy éves használata során akár a program kifizetett költsége  
többszörösen is megtérülhet.  

Az időtartam:

Talent bónusz program:



International
Talent 
School

ITS


