
 
 

AZ  IRÁNYTŰ Konferencia előadói és előadásai 

Eőadások:  

 

Előadás címe:  

Zeitler Ádám (Milestone Institute) Rendhagyó tehetséggondozás 

Előadás rövid leírása: 

Az előadás célja, hogy az oktatással kapcsolatos társadalmi mítoszokat lebontsa, bemutassa azokat az 

orientációs és tehetséggondozási módszereket, amivel az Intézet dolgozik, valamint képet ad arról, 

hogy mely készségek és képességek fognak felértékelődni a következő évtizedekben. 

Előadó: Zeitler Ádám 

Zeitler Ádám 10 éve két társával angliai tanulmányaik után hazatérve alapította meg a Milestone 

Intézetet, egy progresszív oktatási központot, melynek célja, hogy egy új magyar értelmiség központja 

legyen. Jelenleg 350 diákjuk tanul 4 évfolyamon egy általuk gimnáziumi szakkollégiumnak elnevezett 

rendszerben. 

 

Előadás címe:  

Zétényi Anna (HRPortal, FutureKids): A ma gyermekei - a jövő vezetői 

Előadás rövid leírása: 

Az előadás bemutatja, hogy milyen változások zajlanak jelenleg a munkaerőpiacon és milyen 

kompetenciák szükségesek a jövő munkavállalóinak. Bemutatja azt, hogy mit tehetünk ma azért, hogy 

a gyermekeket felkészítsük a jövő kihívásaira, mely készségeket érdemes ma fejlesztenünk ahhoz, hogy 

felnőttként sikeresen boldogulhassanak a gyorsan változó technológia világában. 

Előadó:  

Zétényi Anna, a Monster.hu állásportál korábbi ügyvezetője, a HRPortal.hu alapítója, aki a Future Work 

Festival megnyitó előadójaként is beszélt a jövő munkáiról és a munka jövőjéről. Anna jelenleg a 

FutureKids Intézet alapítójaként azon dolgozik, hogy a gyerekek és a fiatalok elsajátíthassák azokat a 

készségeket, melyek a jövő munkaerőpiacán segíthetik a boldogulásukat. 



 
 

 

Előadás címe: 

Lengyel Adrienn (Jobb Veled a Világ Alapítvány): Boldogságóra program a tehetség szolgálatában 

Előadás rövid leírása: 

Az előadásban bemutatásra kerül a Boldogságóra program, mint élménypedagógiai módszertan és 

hogy hogyan szolgálja a módszertan elsajátítása a gyermekekben szunnyadó tehetség 

kibontakoztatását. A Jobb Veled a Világ Alapítvány által kidolgozott program a pedagógusok és a 

gyermekek lelki jóllétével is foglalkozik, sőt a szülők bevonására is lehetőséget nyújt, segítségével 

lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásátadást és az életben szükséges személyes és szociális 

kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk 

Előadó: 

Lengyel Adrienn pszichológus. A Boldogságóra program operatív vezetője A Boldogságóra program 

menedzsereként célja, hogy a pozitív pszichológia által közvetített értékek az oktatás területén is 

gyökeret ereszthessenek és pozitív pedagógiai szemléletként beépülhessenek a nevelési gyakorlatba. 

 

 

Előadás címe: 

Lányi Marietta (Gyermekek Háza): Kooperáció és egyéni tanulási utak -  bemutatkozik a GYH Alternatív 

Gimnázium  

Előadás rövid leírása: 

Hiszem, hogy akkor jó az iskola, ha értékként kezeli tanítványai sokszínűségét, figyel az egyéni 

sajátosságokra és minden résztvevő számára elfogadó, támogató környezet nyújt. A jó iskola 

válaszokat keres új kihívásokra, arra törekszik, hogy a diákok a tanulási helyzeteket aktívan, örömmel 

éljék meg. 

Az előadó:  

Kókayné Lányi Marietta, tanító, Gyermekek Háza alapítója, programvezetője, pedagógia szakos előadó 

 

 



 
 

 

Előadás címe: 

Porogi András (Toldy F.Gimnázium): Hagyomány és reform a gimnáziumok tehetségápolásában 

Előadás rövid leírása: 

Az előadás bemutatja egy hat évfolyamos gimnázium tehetséggondozó munkáját, amelyben a magyar 

középiskolai oktatás hagyományai ötvöződnek a modern pedagógia és tanuláselmélet eredményeivel. 

Előadó: Porogi András a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója, középiskolai tanár 

 

 

 

Előadás címe: 

Beöthy Hanna (Waldorf program): Sokoldalúság a Waldorf pedagógia gyakorlatában 

Előadás rövid leírása: 

Szeretném a Waldorf-pedagógia segítségével tág dimenzióba helyezni a tehetség fogalmát, azaz arra 

a kérdésre keresem a választ, hogy milyen személyiségjegyek megerősítésére kell törekednünk 

ahhoz, hogy a gyermekek tehetsége kibontakozzon. 

Előadó: Beöthy Hanna a Pesthidegkúti Waldorf Iskola induló gimnáziumi tagozatának alapító tagja, 

munkatársa.  A Waldorf-pedagógia kerettantervének kidolgozásában is tevékenykedett. Sok éve a 

solymári Waldorf Pedagógiai Intézet és az óvópedagógiai képzés tanára. 

 

További információ: www.trebag.hu/iranytu  

 

 

http://www.trebag.hu/iranytu

