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a digiértés fejlesztése

A digiértés 21. századi alapkompetenciájának fejlesztése a T-MA 

Digiértés verseny keretében, amely azt teszi lehetővé, hogy a 

gyerekek képesek legyenek értékelni, kezelni és befogadni a 

digitális csatornákon érkező információkat.

Célunk:
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A sajátos nevelési igényű (BTMN, SNI) gyerekek segítése a 

szakembercsapatunk által fejlesztett speciális felvételi felkészítéssel, mely 

lehetőséget ad a számukra megfelelő középfokú oktatási intézménybe 

történő bejutásra.

Célunk:
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a különleges gyerekek 
esélyegyenlősége



Az offline közösségteremtő játékok kultúrájának megőrzése, 

terjesztése és szakszerű képviselete.

Célunk:
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a közösségteremtő
játékkultúra terjesztése
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Játékestek
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Tréningek

Játszóház

Mit teszünk?

Kik vagyunk?
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Hol vagyunk?

MIT TESZÜNK?
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Mit teszünk?

Hol vagyunk?

T-MA digiértés

versenyek

Felmérések, 

„MÁS” pályázatok

Esélykiegyenlítő

Tréning (BTMN, SNI) 

felkészítéssel

Felvételi felkészítő

tréning

Logikai játszóház

Esélykiegyenlítő

feladatbank



Digiértés

versenyek2017/2018      2018/2019        2021/2022     2023/2024  

Rendszeresen elindítjuk a T-MA versenyt, amely az aktuális téma

megismerésén felül kiemelten fejleszti a digiértést (a digitális módon

érkező információk megértését és feldolgozását), mint 21. századi

alapkompetenciát. A verseny újbudai gyökereit tudatosan őrizzük, de

2022-ben már országos versenyként hirdetjük meg.
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Digiértés

versenyek

Mit teszünk?



Kik vagyunk?
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Hangulatképek

T-MA versenyek

döntőiről



Versenyek

Játékestek

Pályázatok

Játszóház
Állandó ész-

játszótér

Jobbagyféltekés tanulásmódszertan 

tréningjeinkkel segítjük a 12-18 éves korosztályt 

a digitális világban való hatékony tanulásban

Egyéni felvételi felkészítőinken

saját képzési anyagunkkal, a gimnáziumhoz

szükséges tudást és készségeket alakítjuk ki

©Képességforrás tréningek
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Mit teszünk?

Egyéni fel-

vételi tréning

Jobbagyfél-

tekés tanulás
Tréningek



Jobbagyfél-

tekés tanulás

Test        beszéd 

 

 

 

ARCJÁTÉK      MOZDULATOK      TESTBESZÉD 

  

 

 

 

 

KOMMUNIKÁCÓ: 

verbális            non-verbális 
(beszéd)                 (testbeszéd) 

 

Test        beszéd 

 

 

 

ARCJÁTÉK      MOZDULATOK      TESTBESZÉD 

  

 

 

 

 

KOMMUNIKÁCÓ: 

verbális            non-verbális 
(beszéd)                 (testbeszéd) 

 

Hogyan dolgozzatok 

 a szöveggel? 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyszer    +    némán    +    saját ritmusban 

 

 

olvassatok 

eredménye:  

 

 

a szöveg átlátása + tájékozódás 

Óvakodjatok az időrablóktól! 

Használjátok az értő olvasást! 

Készítsetek gondolattérképet! 

Jegyezzétek meg! 

A bal (gondolkodó) és a  

jobb (kreatív) agyfélteke  

közös nyelve 

Rendszeresen 

ismételjétek! pozitív érzelmekkel      kapcsolódásokkal       egyensúlyban 
Beszéljetek 

róla! 

Út  a   

sikerhez 
 

 

1. Győzz reggel! 
 

Amikor a világ még alszik, a legjobbak már dolgoznak. 

El tudnád képzelni, hogy minden egyes reggel okkal 

ébredj fel? El tudod képzelni, hogy szándékosan korán 

keljél? Hogy várhatod el, hogy elérd a kiválóságot, ha 

reggelente a legelső döntésed, hogy elhalasztod a 

napod, és megnyomod a szundi gombot? 

Győzz reggelente, és ébredj korábban, mint magadtól tennéd, hogy eddzél, 

elméd jó könyvekkel tápláld, és tested egészséges reggelivel etesd - mindezt 

azelőtt, mielőtt a világ még el sem döntötte, hogy felkel, vagy sem. Győzz reggel! 
 

2. Csinálj nehéz dolgokat! 
 

Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akik a siker 

leggyorsabb, és legkönnyebb útját akarják - de Te ne 

tartozz közéjük. Többé ne! Ahelyett, hogy elfutnál a 

kihívás elől, tedd meg, amit kell, hogy megkapd, amit 

akarsz. Nézz a kihívás arcába, tanulj belőle, és fogadd 

el. 

Ha nehéz dolgokat teszel, az megtanít neked olyan dolgokat, amiket máshogy 

nem tanulhatsz meg, és annyira megerősít, amire nem is gondoltál, hogy 

lehetséges. Bánj el a nehézségekkel. 
 

3. Fogadd el a visszajelzést! 
 

Az átlagos ember utálja, ha megmondják neki, hogy 

mit csinál rosszul, vagy mit tehetne jobban. Megtanulni 

a kritikát elfogadni nem könnyű, de ha egyszer 

eldöntöd, hogy fejlődni akarsz, komoly segítséget 

nyújthatnak a visszajelzések. 

A visszajelzések elfogadása nem azt jelenti, hogy csinálj meg mindent, amit 

mondanak neked. Sokkal inkább azt, hogy keress magadnak mentorokat, vagy 

edzőket, akik nagyszerűek abban, amit csinálnak, és ami még fontosabb, akiket 

érdekel a jövőd. Ezek után engedd meg nekik, hogy olyan helyekre 

kalauzoljanak, ahová magadtól nem mentél volna. 

Jobbagyfél-

tekés tanulás

A hangtörvények 
 

 

 

ZÖNGÉS – ZÖNGÉTLEN hangpárok 

A magyar ábécé 40 hangja közül 10 zöngétlen hang van, egyedül a H hangnak nincs 

zöngés párja. Az összes magánhangzó zöngés, 10 db zöngétlen mássalhangzónk van. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ZÖNGÉTLEN példamondat  

 (a többi mássalhangzó mind zöngés): 
 

       A copfos hattyú eszi a csukát. 

 

HANGTÖRVÉNYEK tömören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b - p d - t 
g - k 

v - f z - sz zs - s 

dz - c dzs - cs gy - ty 

Budapest 
diótörő gépkocsi 

zeneszó 
várfal zsírsertés 

gyöngytyúk

és 

dzétacérna

s 

dzsungelcsont

érnas 

magánhangzó 

törvények 

 

 

mássalhangzó 

törvények 

teljes  

hasonulás 

részleges  

hasonulás 

összeolvadás 

kiesés rövidülés nyúlás 

jelölt 

jelöletlen 

zöngésség szerinti: z / zt 

képzés helye szerinti 

hangrend 
 

magas: teniszütő 

(e-é, i-í, ö-ő, ü-ű) 

mély: autó 

(a-á, o-ó, u-ú) 

vegyes 
 

illeszkedés 
 

magashoz – magas, 

mélyhez-mély,  

vegyeshez - ált. mély 

összetetthez - utótag sz. 
 

hiátustöltés 

hangűrtöltő ’j’ hang 

Szóalkotás/504. 

Mi az igazság?  (FITT 8.)  
 
 

A C-vitamin elsősorban védelmi szerepet tölt be a szervezetben. Antioxidáns hatásának köszönhetően az 

aszkorbinsav semlegesíti a káros szabad gyököket, amelyek a sejtek öregedését vagy rákos elfajulását 

idézik elő.   (forrás: www.dietless.hu) 

Az aszkorbinsav fokozza szervezetünkben az immunrendszer működését, növeli a fehérvérsejtek számát, 

melyek szembeszállnak a testünket megtámadó kórokozókkal, és fokozza a fehérvérsejtek működését. 

Jelentősen csökkenti a meghűléses betegségek, a nátha tüneteit.  (forrás: www.webbeteg.hu) 

A zsírban oldódó E-vitaminnal a C-vitamin igen hatásos szervezetünk általános egészségének megőrzése 

érdekében. Az aszkorbinsav jelentősen képes csökkenteni a szívinfarktus és a koszorúér-betegségek 

kockázatát. A C-vitamin fogyasztásával elkerülhetőek a különböző rákos megbetegedések: főként a 

gyomor-, a gége- és a nyelőcsőrák. Jelentős szerepe van a növekedésben és a fogak és csontok 

fejlődésében.  (forrás: www.cvitaminok.hu) 
 
 

1) Melyek azok az állítások, amelyeket mindhárom forrás igazol? Húzd alá! 
 

• csökkenti a meghűléses megbetegedések tüneteit 

• a homoktövisben van a legtöbb C-vitamin       

• védelmi szerepet tölt be a szervezetben 

• fontos szerepe van a fogak és csontok fejlődésében  

• a C-vitamin neve: aszkorbinsav 

• csökkenti a szívinfarktus kockázatát          
 

2) Aláhúzással elemezd a következő mondatokat!  Készíts rólunk ágrajzot! 

Ha találsz egyforma szerkezetűeket, akkor írd a betűjelüket  a téglalapba! 

 
 

A) Szentgyörgyi Albert a 20.században fedezte fel a C-vitamint. 

B) A csipkebogyó megelőzi a ribizlit. 

C) A C-vitamin segít legyőzni a kórokozókat. 

D) Télen támogatni kell a szervezetünket.  

E) A „versenyben” a ribizli mögött a paprika áll.  

Számozással állítsd sorrendbe (kék körök) a C-vitamin tartalmuk alapján a lapon szereplő 

növényeket! A C-vitamin tartalmat az 1-2. feladat mondataiból kell kikövetkeztetned. 
 

 

3) Milyen szerkezetűek, szófajúak a szöveg következő szavai, milyen hangtörvény érvényesül 

bennük? A toldalékokat számozással jelöld, a hangtörvény helyét karikázd be zölddel! 

 

gyököket             ……………………...     ……………………...     ……………………... 

meghűléses         ……………………...     ……………………...     ……………………... 

különböző           ……………………...     ……………………...     ……………………... 

Egyéni fel-

vételi tréning

Ízelítő a 

tréningek 

anyagából

➢ 3 500 oldal saját 

fejlesztésű  tananyag
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Digiértés

versenyek

2023 januárjában indítunk a BTMN és SNI gyerekek számára

levelező formában is felkészítést

Esélykiegyenlítő Felvételi Tréning

néven, amely saját módszertanunkra épülve, több szakember

bevonásával, széleskörű és folyamatosan bővülő feladatbankra

építve biztosítja a BTMN és SNI gyerekek sikeres felkészítését.

© Képességforrás Egyesület, 2022

Esélykiegyen-

lítő Felvételi 

Tréning

Mit teszünk?



Digiértés

versenyek

2019-ben kezdtünk az SNI gyerekek sikeres felkészítéséhez

módszertant és feladatbankot létrehozni. Nagy mértékben

támaszkodtunk saját felkészítési tapasztalatainkra az átlagos

képességstruktúrájú gyerekek képzése kapcsán.

2022 őszén már 3 500 oldalas feladatbank áll a rendelkezésünkre,

melynek egy része az SNI tanulók felkészítésére is alkalmas,

illetve külön fejlesztünk egy csak nekik szóló részt.

Készíttettünk egy speciális digitális alkalmazást a rendszer

sikeres elindításához.

© Képességforrás Egyesület, 2022

Esélyegyen-

lőség

feladatbank

Mit teszünk?



Hangulati ízelítő a 

tréningek 

anyagából

➢ 3 600 oldal saját 

fejlesztésű  tananyag
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Felnőtt 

játékestek
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Mit teszünk?

Ingyenes 

felmérések
Ingyenes, bárki által igénybe vehető felméréseinken képet

alkotunk a jelentkező gyerek gimnáziumi felvételihez

szükséges tudás- és képességszintjéről.

Trénereink szaktanácsokkal látják el a szülőket, szükség

esetén más szakemberhez irányítják annak érdekében,

hogy a gyerek felkészülése a leghatékonyabb módon

történhessen.

Mindenkinek jár egy esély!



Játszóház
Állandó éz-

játszótér

Pályázat keretében adunk lehetőséget SNI gyerekeknek az

esélyegyenlőségi levelező tréningjeinken való térítésmentes

részvételre. Miért van erre szükség?
• Mert a gimnáziumi felvételin kapnak ugyan többletidőt, de

ugyanazt a felvételit kell megírniuk.

• A rájuk váró gimnáziumi munkára is készülniük kell, mert a

integráltan együtt tanulva, ugyanazokat a követelményeket kell

teljesíteniük, mint az osztálytársaiknak.

Pályázat felkészítésre

© Képességforrás Egyesület, 2022

Mit teszünk?

„MÁS” 

pályázatok



Versenyek

Játékestek

Pályázatok

Játszóház
„MÁS” 

pályázatok

Jobbagyfél-

tekéstanulás

Egyéni fel-

vételi tréning

A játék az élet sója!
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Játszóház

Állandó 

játszóház

A Képességforrás Egyesület székhelyén működő állandó,

ingyenes logikai játszóházban játékpedagógiai

szaktanácsadást kaphatnak a szülők.

Tréner csapatunk aktívan részt vesz az újonnan megjelent

családi felhasználású játékokban rejtőző fejlesztő

lehetőségek kiaknázásában, a hozzájuk kapcsolódó

játékpedagógiai anyagok kidolgozásában.
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Hangulatképek 

a logikai 

játszóházainkról



Versenyek

Játékestek

Felmérések

Tréningek

Játszóház

Mit teszünk?

Kik vagyunk?

Miért vagyunk?

Esélyegyenlőség

Hol vagyunk?

ESÉLYEGYENLŐSÉG

© Képességforrás Egyesület, 2022



KÜLÖNLEGES 

GYEREKEK 

FELVÉTELI 

TRÉNINGJE

Segédanyag szülőknek és 

pedagógusoknak

© Képességforrás Egyesület, 2022

Esélyegyenlőség/1.

A sajátos nevelési igényű gyerekek a 

gimnáziumi felvételin 15-30 perc 

időhosszabbítást kapnak a 

szakvéleményük alapján. 

Ez gyakran nem elég, mert ettől 

eltekintve a többségi társaikkal 

azonos felvételit írnak.

Van esélyed?

A Képességforrás Egyesület által 

fejlesztett feladatbank és 

módszertani útmutató ötvözi a 

felvételi felkészítést  a 

gyógypedagógiai elemekkel, ezzel 

adva esélyt a sajátos nevelési igényű 

gyerekeknek abba a gimnáziumba 

való bekerülésre, amelyben meg 

fogják állni a helyüket.

Igen, van!
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Esélyegyenlőség/2.

Pályázat keretében adunk lehetőséget SNI gyerekeknek az

esélyegyenlőségi levelező tréningjeinken való térítésmentes

részvételre.

Miért van erre szükség?

• Mert a gimnáziumi felvételin kapnak ugyan többletidőt,

de ugyanazt a felvételit kell megírniuk.

• A rájuk váró gimnáziumi munkára is készülniük kell,

mert a integráltan együtt tanulva, ugyanazokat a

követelményeket kell teljesíteniük, mint az

osztálytársaiknak.



Versenyek

Játékestek

Felmérések

Tréningek

Játszóház

Mit teszünk?

Kik vagyunk?

Miért vagyunk?

Esélyegyenlőség

Hol vagyunk?

HOL VAGYUNK? 

KIK VAGYUNK?
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Újbudán                                     1119 Budapest, Tétényi út 72/B

A világhálón                               egyesulet.kepessegforras.hu 

facebook/kepessegforrasegyesulet

Telefonon                                   06 30 549 4645
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Hol vagyunk?



Balogh Gábor 

egyesületi 

alelnök

Balogh-Kovács 

Kamilla

oktatásszervezés

Vadász Viktorné

egyesületi 

elnök

Vadász Viktor

logisztikai 

szakértő
Fekete-Vadász Réka

online marketing

Fekete Dávid

egyesületi alelnök,

rendszergazda
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Kik vagyunk?



Balogh Gábor 

egyesületi 

alelnök

Balogh-Kovács 

Kamilla

oktatásszervezés

Vadász Viktor

logisztikai 

szakértő
Fekete-Vadász Réka

online marketing

Fekete Dávid

egyesületi alelnök,

rendszergazda
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Kik segítenek?

ÖNKÉNTESEINK

2020-tól munkánkat közérdekű önkéntes munka 

keretében (elsősorban pedagógus és 

gyógypedagógus hallgatók) segítik.

Büszkék vagyunk munkájukra és örülünk, 

hogy segítségünkre vannak, mi pedig 

hozzájárulhatunk szakmai kompetenciájuk 

fejlődéséhez.

2020-tól az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyilvántartja a 

Képességforrás Egyesületet, mint 

közérdekű önkéntes tevékenységre fogadó szervezetet.



Versenyek

Játékestek

Felmérések

Tréningek

Játszóház
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Mit teszünk?

Kik vagyunk?

Miért vagyunk?

Esélyegyenlőség

Hol vagyunk?

KIEMELT  ÉS  RENDSZERES 

TÁMOGATÓINK  
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Támogatóink  2019-2022

KIEMELT

TÁMOGATÓINK

RENDSZERES

TÁMOGATÓINK
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Kövess minket, játssz velünk, 

legyél támogatónk!
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Képességforrás Egyesület
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