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El�szó 

Amióta iskola van, azóta létezik tehetséggondozás is: a lelkiismeretes peda-
gógusok és más fejleszt� szakemberek (m�vészek, mesterek, edz�k stb.) 
mindig is keresték azokat a gyerekeket, fiatalokat, akikben az átlagos telje-
sítmény�ekhez képest több adottság rejlett, s ezek kibontakoztatására, fej-
lesztésére külön is figyelmet fordítottak. A múlt században is voltak e terü-
letre érzékeny korszakok, de az egyértelm�en megállapítható. hogy a XX. 
század utolsó évtizedét�l  a rendszerváltás társadalompolitikája egészében 
véve nagyobb figyelmet fordított és fordít a tehetséggondozásra, mint a má-
sodik világháború utáni évtizedekben tapasztalhattuk azt. A külföldi kutatá-
sok és gyakorlati programok megismerése a magyar szakemberek által je-
lent�s fejl�dést eredményezett az itthoni tehetségsegítésben. Ez a folyamat 
ma is zajlik, s két új tendencia van kibontakozóban. Egyrészt a tehetséggon-
dozó programok egyre inkább nem csak a tehetségígéretek képességeinek 
fejlesztésére koncentrálnak, hanem a teljesítményt befolyásoló „háttérténye-
z�kre” is (személyiség, társas környezet stb.), ezt nevezik világszerte komp-
lex tehetségfejleszt� programnak.Másrészt egyre inkább itthon is elterjed�-
ben van, hogy nem az el�re eltervezett speciális tehetségterületi programok-
hoz keresnek gyerekeket, fiatalokat, hanem folyamatosan keressük a tehet-
ségígéreteket, s amikor megtaláltuk �ket, akkor egyénre szabott fejleszt�

programot dolgozunk ki számukra.
Ez a könyv ennek a két világszerte terjed�ben lev� korszer� irányvonal-

nak a szaktudományos megalapozását segíti a hazai tehetségfejleszt� mun-
kában, nyolc fejezetben kibontva, elemezve az elméleti alapokat és a gya-
korlati megismer�, fejleszt� módszereket. 

Az els� fejezetben – amolyan bevezet�ként – összefoglaljuk, hogy mi-
lyen változások történtek Magyarországon a rendszerváltás két évtizedében, 
s már itt felt�nik néhány alapvet� fogalom a korszer� tehetséggondozás jel-
lemz�jeként. 

Számos fontos kutatót és elméletet találunk a második fejezetben, akik 
és amik a tehetség fogalmának, jelentésének, tartalmának, fajtáinak tisztázá-
sához járultak hozzá. Ebben az áttekintésben csak azok a f� modellek kerül-
nek terítékre, amelyek a tehetség sokszín� fogalmának megértéséhez elen-
gedhetetlenek, ezek nélkül nehéz értelmezni a komplex tehetséggondozó 
programokat, s még nehezebb alkotni ilyeneket. 

A harmadik fejezetben a tehetség-keresés, -azonosítás kérdéskörét vesz-
szük nagyító alá. Sokan tartják ezt a területet az iskolai tehetséggondozó 
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munka legkritikusabb pontjának. Nem véletlenül, hiszen ha nem találjuk 
meg az igazi tehetségígéreteket, nem lehet hatékony a leggondosabban ösz-
szeállított program sem. Másrészt azért is kritikus elem ez, mert – a gyakor-
latból is tudjuk – nagyon nehéz korrekt módon azonosítani a tehetséget. 

A komplex tehetségfejleszt� programok készítésének, megvalósításának 
alapvet� információi találhatók negyedik fejezetben. A korszer� tehetség-
modellek megszületése után fogalmazódott meg az az igény a gyakorlati 
fejleszt� munkával kapcsolatban, hogy a tehetség komplex értelmezésével 
összhangban komplex fejleszt� programokra van szükség. Ennek az elvá-
rásnak aztán meg is fogalmazódtak a konkrét feladatai a tehetségprogramok-
ra vonatkozóan, e fejezetben ezeket tekintjük át. 

Az ötödik fejezetben arra próbálunk válaszolni, hogy miyen eszközrend-
szer áll rendelkezésünke a komplex programok hatékony megvalósításához. 
Közel fél évszázada, hogy kutatók és gyakorló szakemberek keresik erre a 
választ, s tudomány mai állása szerint három nagy csokorba rakhatók azok 
az eszközök, módszerek, amelyek a leghatékonyabban segítik a teheség-
ígéretek adottságainak kibontakozását: ezek a gazdagítás, gyorsítás, diffe-
renciálás. Ezek mindegyikének megvannak a maga értékei, azonban a való-
ságban csak akkor hatékonyak, ha egységes rendszerben m�ködnek a tehet-
ség felismerésében és fejlesztésében. 

A fejleszt� programok konkrét céljainak megfogalmazásához iskolai ke-
retek között tantervek készítésére van szükség, err�l olvashatnak a hatodik 
fejezetben. A fejleszt� programokon belüli sajátosságoknak figyelembe kell 
venniük a tehetségígéretek jellemz�it, s ezekb�l kiindulva a tehetségeseknek 
szóló tantervek legf�bb specialitásai a következ�k – különösen az intellek-
tuális tehetségterületeken: a magasabb szint� gondolkodás fejlesztése, a 
feldolgozási készségek hatékony formálása és a tantárgyakon átível� meg-
közelítés.  

Már az el�z� fejezetekb�l is kit�nik, hogy sokirányú, a hagyományostól 
gyakran eltér� szerep vár a legf�bb közrem�köd�kre, a pedagógusokra és 
szül�kre. A komplex fejleszt� feladatok sikeres teljesítésére az iskolában 
akkor van esély, ha a tantestületen belül jól körülhatároljuk a szerepeket. 
Ennek kialakult egy rendszere, amely sikeresen m�ködik nagy hagyomá-
nyokkal bíró tehetséggondozó iskolákban. A külföldi és hazai tapasztalatok 
alapján kialakult  tantestületen belüli munkamegosztást tekintjük át ahete-
dik fejezetben. Ugyanakkor az is egyértelm�, hogy az iskola egyedül nem 
boldogul a fejleszt� munkában, szükség van a család közrem�ködésére. A jó 
család feler�síti a tágabb környezet pozitív, fejleszt� tendenciáit, és csök-
kenti vagy kisz�ri a károsítókat. A diszfunkcionáló család viszont éppen 
ellenkez�leg hat: a negatív hatásokat er�síti fel, gyengíti a kedvez�ek haté-
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konyságát. Ebben a fejezetben áttekintjük az iskola és a család együttm�kö-
désének f�bb területeit is a tehetség kibontakoztatásában.

Alapvet� követelmény minden fejleszt� munkában, hogy szükség van a 
programok értékelésére. Önmagában ugyanis nincs jó vagy rossz program, 
ez mindig azon múlik, hogy a célkit�zéseink elérésében mennyire segítette 
az a tehetséges tanulók fejl�dését. A nyolcadik fejezetben a programok ha-
tásvizsgálatának problémakörét elemezzük. A f� szempont a tehetségígére-
tek egyéni fejl�désének nyomon követése a fejleszt� programokban – figye-
lemmel a speciális tehetségterületi fejl�désre, valamint a pszichológiai hát-
tértényez�k alakulására is. Világszerte több évtizede indulnak tehetségfej-
leszt� programok, s hatásuk tudományos vizsgálata is a kutatók érdekl�dé-
sének középpontjában áll. Err�l az aspektusról is szót ejtünk ebben a feje-
zetben, s bemutatunk néhány saját longitudinális vizsgálatot, amelyek 
komplex programok általános célkit�zéseinek megvalósulását elemzik. 

Már a tartalomjegyzék is jelzi, hogy hallatlanul összetett folyamat a te-
hetségígéretek felderítése, valamint fejlesztésükre komplex programok ké-
szítése és megvalósítása. Abban a reményben adjuk közre könyvünket, hogy 
a benne foglaltak elméleti és gyakorlati kapaszkodókat adnak ehhez a fele-
l�sségteljes munkához, s egyben jelent�sen segítik Magyarországon a kor-
szer� tehetséggondozás elterjedését. 

A Szerz�
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1. A hazai tehetséggondozás helyzetének 
változása a rendszerváltás éveiben 

(A könyv szerz�jének el�adása alapján készült e fejezet els� öt pontja, a teljes el�adás a 
„Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencián”, Budapest, 2011. április 7-8. 
hangzott el. Balogh, 2011b; további részletek: www.geniuszportal.hu) 

Amióta iskola van, azóta létezik tehetséggondozás is: a lelkiismeretes peda-
gógusok és más fejleszt� szakemberek (m�vészek, mesterek, edz�k stb.) 
mindig is keresték azokat a gyerekeket, fiatalokat, akikben az átlagos telje-
sítmény�ekhez képest több adottság rejlett, s ezek kibontakoztatására, fej-
lesztésére külön figyelmet is fordított. Ugyanakkor hazánk történelme során 
más-más szerepet kapott a tehetség-keresés és -fejlesztés, összhangban a 
társadalompolitikai, oktatáspolitikai törekvésekkel is. A múlt században is 
voltak e területre érzékeny és kevésbé érzékeny korszakok, mindenesetre a 
XX. század utolsó évtizedét�l  a rendszerváltás társadalompolitikája egészé-
ben véve nagyobb figyelmet fordított a tehetséggondozásra, mint a második 
világháború utáni évtizedekben tapasztalhattuk azt. Öt f� szempont alapján 
összegezzük ezen változások f�bb jellemz�it, s a hatodik részben bemutat-
juk vázlatosan a Magyar Géniusz Tehetségsegít� Programot is, amely az 
utóbbi három évben eredményezett jelent�s fejl�dést a hazai tehetséggondo-
zásban. 

− A tehetségkutatás milyen keretek között folyik, melyek a f�bb aktuá-
lis témakörök, hogyan támogatják ezeket anyagilag? 

− Milyen kapcsolat van a kutatók és a gyakorlati szakemberek között a 
kutatási folyamatban? 

− A kutatási eredmények milyen utakon jutnak el az oktatásszabályo-
zás döntéshozóihoz? 

− A döntéshozatalban milyen mértékben játszanak szerepet „maga-
sabb” oktatáspolitikai szempontok, illetve a kutatás tudományos 
eredményei? 

− A döntéshozatal után milyen eszközökkel segítik az új eredmények 
gyakorlatba való átültetését, milyen szerepet kap ebben a pedagógus-
képzés, -továbbképzés? 

− Magyar Géniusz Tehetségsegít� Program 2009-t�l. 
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1.1. A tehetségkutatás milyen keretek között folyik , melyek a 
f�bb aktuális témakörök, hogyan támogatják ezeket any agilag? 

A külföldi kutatások kiindulási pontul szolgálhatnak a tehetséggondozás 
fejlesztéséhez, de hazai kutatások nélkül az érdemi el�relépés elképzelhetet-
len. A múlt század elejét�l a közepéig komoly kutatások folytak Magyaror-
szágon a tehetség-témakörben (Révész Géza, Nagy László, Ranschburg Pál 
– részletek: Tóth, 2012), azonban a második világháború után ezek megsza-
kadtak, s a nyolcvanas évek végéig nem volt érdemi kutatás e területen Ma-
gyarországon. A rendszerváltás körüli években a tehetséggondozás Magyar-
országon ismét a szakmai érdekl�dés középpontjába került. Ennek több oka 
is volt: 

− A társadalmi változások feler�sítették a teljesítmény-orientáltságot az 
élet minden területén. 

− Az iskolarendszer változásai, az iskolai autonómia er�södése is nö-
velték a tehetséggondozás iránti érdekl�dést. 

− A Nemzeti Alaptanterv az iskoláktól kívánta meg az általuk használt 
tanterv elkészítését, s ez is újabb lehet�ségeket kínált a tehetségfejleszt�

programok beépítéséhez.  
− A társadalmunkban tapasztalható gazdasági megosztottság, ponto-

sabban a szegényebb rétegek létszámának növekedése az eddiginél is 
nagyobb felel�sséget rótt az iskolákra, a szakemberekre a tehetség-
fejlesztés terén. 

Mindezen hazai változások mellett megindult egy európai pezsdülés is a 
tehetségkutatásban, ez is segítette a magyarországi kutatások meger�södé-
sét. Ebben kiemelked� szerepet játszott az „European Council for High 
Ability”-vel és a Nijmegeni Egyetemmel való intenzív szakmai együttm�-
ködésünk. 

A tehetségkutatások egyetemekhez, illetve intézményekhez köt�dnek, 
ezek közül a következ�k voltak meghatározóak az elmúlt két évtizedben: 

− Debreceni Egyetem,  
− Eötvös Lóránd Tudományegyetem,  
− Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete, 
− F�városi Pedagógiai Intézet Tehetségtanácsadó Központja. 

Ezeken a helyeken intenzív kutatás folyt, illetve folyik, összhangban a 
nemzetközi trendekkel, az alábbi témakörökben: 

− iskolai programok, ezek hatása a tehetséges gyerekeknek; 
− tehetség-azonosítás; 
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− a tehetségesek énképe, önértékelése; 
− extracurricularis tevékenységformák; 
− alulteljesít� tehetségesek, tanácsadás; 
− tehetségfejlesztés a speciális tehetség-területeken (pl.: zene, sport, 

matematika, természettudományok stb.). 

Lendületet adott e munkának, hogy a doktori kutatások akkreditált té-
makörei közé is bekerült a tehetség-problémakör. A Debreceni Egyetem 
Pszichológiai Intézetének PhD képzési programjában az egyik altéma ez 
1993 óta, ekkor indultak újra a PhD-programok ez egyetemeken, a második 
világháború utáni évtizedekben más tudományos min�sít� rendszer m�kö-
dött Magyarországon. Több mint húsz disszertáció készült el, illetve készül 
a témakörben a Debreceni Egyetemen. A következ�kben áttekintést adunk  
a megvédett, illetve a védéshez közelálló PhD-disszertációk témáiról, ezek 
még pontosabbá teszik, hogy a fent jelzett f�irányokon belül milyen konkrét 
kutatások folytak, illetve folynak. Az alábbi doktori értekezések témaveze-
t�je – egy kivételével – Balogh László tanszékvezet� volt, ma már a Peda-
gógiai-Pszichológiai Tanszék oktatói közül többen témavezet�ként m�köd-
nek közre az újabb kutatások irányításában: Tóth László , Dávid Imre, Mez�
Ferenc, Páskuné Kiss Judit.  

A) A tehetség-témakör általános kérdéseit vizsgáló kutatások

1. Gyarmathy Éva: Tanulási zavarokkal küzd� tehetségesek azonosítása, 
fejlesztése 

2. Bóta Margit: Tehetséges tanulók énképének vizsgálata a családi háttér 
függvényében 

3. Dávid Imre: A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata 
az intellektuális szférában 

4. Páskuné Kiss Judit: A másodoktatás szerepe a képességek fejlesztésében 
– különös tekintettel a tehetséggondozásra 

5. Mez� Ferenc: A vélemények révén történ� tehetségazonosítás vizsgálata 

6. Kerekes Noémi. A tehetséges tanulók szociometriai jellemz�inek vizsgálata

7. Harmatiné Olajos Tímea: Az iskolai alulteljesítés összefüggéseinek vizs-
gálata 13-14 éves korban 

8. Gömöry Kornélia: Tehetséges tanulók fejlesztése integrált és válogatott 
osztályok keretében 
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B) A speciális tehetség kibontakozását vizsgáló kutatások 
1. Tánczos Judit: Az idegen nyelv elsajátításában szerepet játszó tényez�k 
vizsgálata 

2. Orosz Gyuláné: Matematikai képességek fejl�dését  befolyásoló  tényez�k 

3. Vincze Szilvia: A matematikai képességstruktúra vizsgálata 

4. Revákné Markóczi Ibolya: A természettudományos problémamegoldás és 
befolyásoló tényez�inek összefüggései a középiskolában 

5. Péter-Szarka Szilvia: Idegen nyelv kisgyermekkorban: játék vagy tanulás 

6. Rózsa Lászlóné Szabó Dóra: A versenyek szerepe a zenei tehetség fejl�-
désében

7. Riesz Mária: Fogyatékos gyerekek tehetség-vizsgálata 

8. Kondé Zoltán: Központi végrehajtó m�ködés, figyelmi szelekció és mate-
matikai tehetség 

9. Turmezeyné Heller Erika: Zenei képességek fejl�dése 6–10 éves korban 

10. Orosz Róbert: Sporttehetség kibontakozását el�segít� nem specifikus 
fejleszt� program kidolgozása és vizsgálata 

11. Czeglédi Erzsébet: Tehetséges tanulók tanulási stratégiáinaak és moti-
vációjának jellemz�i a természettudományi tantárgyakban 

12. Döbör Ágota: 10–14 éves tehetséges diákok összehasonlító vizsgálata a 
szövegértés, az olvasási attit�dök és az empátiás készség terén 

C) Ezek a kutatások jelent�s anyagi támogatást is kaptak, többféle pá-
lyázat keretében, ezek közül a legfontosabbak: 

1. Országos Tudományos Kutatási Alap 1991–94-ig: „A gondolkodás és az 
anyanyelv fejl�désének kapcsolata 10–14 éves korban” 
2. Közoktatás Fejlesztési Alap: 1992–94-ig: „Tanárjelöltek felkészítésének 
elméleti és gyakorlati problémái” 
3. K+F-pályázat 1994–96-ig: „A pszichológiai tárgyak tartalmi korszer�sí-
tése a tanárképzésben” 
4. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alap által támogatott kutatási téma: „Az 
iskolai tehetségfejlesztés korszer�sítése”, 1997. 
5. Az el�bb említett NGYIA által támogatott téma: „Az iskolai piac kihívá-
sai – a tanárképzés modernizálása” téma: 1997. 
6. A Soros Alapítvány által támogatott „Tehetségfejlesztési szakért� szak-
irányú továbbképzés programjának és tananyagának továbbfejlesztése és 
kiegészítése” téma: 1998–99. 
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7. A Soros Alapítvány által támogatott „Standard eszközrendszer kifejlesz-
tése a tanárszakos hallgatók intézményi gyakorlatához” téma: 1998–99. 
8. Az Oktatási Minisztérium Fels�oktatási Kutatásfejlesztési Programjában: 
„A kognitív fejl�dés és a társas adaptáció jelenségei a szocializációs folya-
matban” cím� téma: 1997–2001. 
9. Nemzetközi COMENIUS-HOBE iskolai tehetségkutatási program (Ang-
lia, Hollandia, Németország, Magyarország közrem�ködésével): 1998–
2001-ig. 
10. Az Oktatási Minisztérium által támogatott „Személyiségtényez�k szere-
pe a tehetség azonosításában, felismerésében” cím� téma: 2002–03. 
11. A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programjában támoga-
tott „Segít� kapcsolati modellek és szerepük az egészséges társadalmi al-
kalmazkodás alakulásában” cím� téma: 2002–05. 
12. Országos Tudományos Kutatási Alap: „A debreceni iskola – pedagógiai-
tanárképzési irányzatok és képvisel�ik történeti-regionális összefüggésben” 
c. téma: 2003–2006. 
13. HEFOP-pályázat: a tehetség-témakörök hatékony oktatása a tanárkép-
zésben: 2008–2009. 
14. TÁMOP-támogatás: „A  tehetségpontok” és „Az iskolai tehetséggondo-
zás fejlesztése” témakörökben: 2009–11. 
15. Oktatásért Közalapítvány pályázatai: közoktatás, fels�oktatás, kutatás, 
kiadványok: 2010–2011. 

Ez a felsorolás ékesen bizonyítja, hogy az elmúlt két évtizedben jelent�-
sen lépett el�re a tehetségkutatások anyagi támogatása Magyarországon, bár 
e felsorolás egyáltalán nem teljes, e nyertes pályázatokon túl is kaptak tá-
mogatást a fent jelzett egyetemek és kutató intézetek. 

1.2. Milyen kapcsolat van a kutatók és a gyakorlati  szakemberek 
között a kutatási folyamatban? 

A múlt század nyolcvanas éveinek végét�l kezdve intenzív kapcsolat alakult 
ki a kutatóhelyek és a tehetséggondozás gyakorlatát végz� intézmények 
között. A kutatások fellendülését dönt�en a tehetségfejlesztés gyakorlati 
problémáinak iskolák által történ� felvetése befolyásolta. Sok intézmény 
van, amelyek mintegy kísérleti, mérési terepként játszott szerepet, ezek kö-
zül néhányat felsorolunk, amelyek legrégebben (1987 óta folyamatosan!) 
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kapcsolódtak be ebbe a munkába – a közrem�ködés elkezdésének id�pontját 
alapul véve, elöl állnak a legrégebbi kísérleti terepek: 

− Törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános 
és Szakiskola, Kollégium 

− Mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola 
− Szerencsi Bolyai János Általános Iskolával 
− Kecskeméti  Vásárhelyi Pál Általános Iskola 
− Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium 
− Budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 
− Szerencsi Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
− Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma
− Debreceni Zenei Általános Iskola 
− Az Arany János Tehetséggondozó Program 23 gimnáziuma és Kol-

légiuma az ország minden megyéjében 
− Taktaharkányi Apáczai Csere János Általános Iskola 
− Mádi Koroknay Dániel Általános Iskola 
− Debreceni Vénkerti Általános Iskola 
− Mez�kovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola 
− Szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola 
− Kazincbarcikai Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
− Ózdi Vasvár Úti Általános Iskola 
− Sajószentpéteri Központi Általános Iskola 
− Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium, Törökszentmiklós 
Átfogó kutatási programokra is sor került a gyakorlati terepen, a legje-

lent�sebb ezek közül: l999-ben és 2000-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
több közoktatási körzetében végzett felméréseket a Debreceni Egyetem Pe-
dagógiai-Pszichológiai Tanszéke az iskolai tehetséggondozás formáit kere-
send�. 118 iskola 44.926 tanulójára terjedt ki a vizsgálódás, s alapul szolgált 
további kutatásainkhoz (vö.: Balogh, 2002; Kormos és Sarka, 2008). 

A Magyar Géniusz Tehetségprogram elindulása (2009) óta jelent�sen 
n�tt azon intézmények száma, amelyek a kutatásokhoz gyakorlati terepként 
szolgálnak, közrem�ködnek a kutatások alapjául szolgáló fejleszt� munká-
ban. (Részletek: www.geniuszportal.hu) 

Az együttm�ködés nemcsak azt jelentette, hogy ezek az iskolák a tehet-
séggondozás hagyományos formáinak feltárásához, új fejleszt� eljárások 
kipróbálásához és hatásvizsgálati méréséhez adtak kísérleti terepet, hanem 
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azt is, hogy ezeken a helyeken rendszeresen konferenciákat tartottunk az új 
kutatási eredmények megvitatása céljából. Évente 3-4 ilyen konferencia volt 
1987 óta a Magyar Tehetséggondozó Társaság és szekcióinak rendezésében, 
s ugyanakkor a magyarországi kutatási eredmények és gyakorlati alkalma-
zásuk nemzetközi megmérettetésére is sor került több nagy hazai nemzetkö-
zi konferencián – az ECHA, az Oktatási Minisztérium, önkormányzatok, 
hazai és külföldi egyetemek, civil szervezetek közrem�ködésével. Ezek kö-
zük kiemelkednek a következ�k: 

− 1990: ECHA második konferenciája, Budapest 
− 1997: „A tehetséggondozás korszer� módszerei”, törökszentmiklósi 

nemzetközi konferencia 
− 1999: COMENIUS-HOBE konferencia Mátészalkán 
− 2000: ECHA hetedik konferenciája a Debreceni Egyetemen 
− 2004: Uniós csatlakozási tehetségkonferencia, Taktaharkány 
− 2004: „Tehetségmentés – tehetséggondozás” konferencia, Miskolci 

Egyetem, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
− 2006: „Az állami szféra és a civil szervezetek együttm�ködésének 

lehet�ségei a tehetséggondozásban”, Budapest, Borsod-Abaúj-
Zemplén megye 

− 2009: „Kincseink: szárnyak és gyökerek”, Debrecen Város Önkor-
mányzata 

1.3. A kutatási eredmények milyen utakon jutnak el az oktatás-
szabályozás döntéshozóihoz? 

Az oktatásügy irányítói a rendszerváltást követ�en igyekeztek kiépíteni 
szakmai kapcsolatot a tehetséggondozásban szerepet vállaló civil szerveze-
tekkel. Az els� ilyen civil szervezet, a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
1989-ben jött létre, s véleményét az Oktatási Minisztérium minden lényeges 
kérdéskörben kikérte. Ennek eredményeként születtek meg a kilencvenes 
évek elejét�l a tehetséggondozás gyakorlatát új alapokra helyez� törvény, 
illetve rendeletek. Ezek közül a legfontosabbak az alábbiak. 

– Az 1993. LXXIX. törvény a közoktatásról II. fejezet 10§(3) pontja leszö-
gezi: 
„A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességeinek, érdekl�désének, 
adottságainak megfelel� nevelésben és oktatásban részesüljön, képességei-
hez mérten továbbtanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése 
érdekében alapfokú m�vészetoktatásban vegyen részt.” 
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19. par., 7. pont: 
„A pedagógus alapvet� feladata, hogy nevel� és oktató tevékenysége során 
figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejl�dé-
sének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát, 
segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illet-
ve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lev� gyermek, tanuló fel-
zárkóztatását tanulótársaihoz.” 

E néhány rövid rész is mutatja, hogy – súlyának megfelel�en – a tehet-
séggondozás nemcsak általános szinten került említésre ebben az Oktatási 
Törvényben, de konkrét formáinak felsorolása támpontul szolgált közvetle-
nül is a megvalósításhoz. 

Részletek kiemelése nélkül meg kell említeni a magyarországi tehetség-
gondozás szempontjából fontos további dokumentumokat is, ezek mind-
egyikér�l véleményt mondott a Magyar Tehetséggondozó Társaság, s�t, a 
tanárképzési és továbbképzési programok kidolgozásában a Debreceni 
Egyetemmel és az ELTE-vel vezet� szerepet játszott. 

− A 111/1997. Kormányrendelet, amely a tanári képesítés követelmé-
nyeir�l szól, el�ször írja el�, hogy a tanárképzésben kötelez� tan-
anyag a tehetséggondozás témaköre. 

− A 277/1997. Kormányrendelet a pedagógusok továbbképzési rend-
szerét szabályozza. 

− A 29/1997. MKM rendelet a tehetségfejlesztési szakirányú tovább-
képzésr�l rendelkezik. 

− A 41/1999. OM rendelet a tehetség és fejlesztése szakvizsga prog-
ramról rendelkezik. 

− A Kormány 63/2000. rendelete a Nemzeti Alaptanterv módosításáról. 

− A 28/2000. OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetésér�l 
és alkalmazásáról. 

− A 77/2002. Kormányrendelet a tanári képesítés követelményeir�l. 

− A 10/2006. OM rendelet a korábbi szakirányú képzésr�l szóló rende-
letet a következ�képpen árnyalja: „Szakvizsgázott pedagógus tehet-
séggondozás, tehetségfejlesztés szakirányon” folytathat képzéseket. 

A most készül� új közoktatási törvény tervezetér�l több mint tíz tehet-
séggondozással foglalkozó civil szervezet véleményét kérte ki a tehetség-
gondozás aspektusából az oktatásügyi kormányzat. Alapvet�en pozitívan 
értékeltük már önmagában azt, hogy önálló fejezetben foglalkozik a kon-
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cepció az iskolai tehetséggondozással, s a részletek is jelent�s el�relépést 
garantálnak ezen a területen. Érdemes idézni ezeket a gondolatokat a terve-
zetb�l. 

„A tehetséggondozás 

A nemzet elemi érdeke, hogy képességeiknek megfelel� fejleszt� képzést 
kapjanak azok a tehetséges gyermekek, akik valamilyen m�veltségterületen, 
valamilyen m�vészeti, sport, kézm�ves stb. ágban kimagasló érdekl�dést, 
motivációt, alkotóképességet, gyors el�rehaladást, kiemelked� eredménye-
ket mutatnak az óvodában, az általános iskolában, az alapfokú m�vészeti 
iskolában vagy a középfokú iskolában. 

A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet 
a Nemzeti Tehetség Alap támogat. A Program és az Alap jogszabály szerint, 
az oktatásért felel�s miniszter irányítása alatt m�ködik. A Nemzeti Tehetség 
Program kötelez� feladatokat jelölhet ki a közoktatási intézmények számára, 
és tartalmazza a feladatok finanszírozásának módját is. 

A hátrányos helyzet� középiskolás tanulók tehetséggondozására szolgál az 
Arany János Program. 

A tehetséggondozás nevesített intézményei továbbá a hat és nyolc évfolya-
mos gimnáziumok, valamint a középiskolai szakkollégiumok. 

A közoktatási intézmény feladata a képességek kibontakoztatása, a tehetsé-
ges tanulók felismerése, nyilvántartása, egyéni nyomon követése, a tehetsé-
gek gondozása és fejlesztése, élve az intézményi és az intézményen kívüli 
együttm�ködések lehet�ségeivel.  

A tehetséggondozás a pedagógusok kötelez� feladata, amelyet intézmé-
nyenként szakképzett tehetségkoordináló pedagógus irányít, segít és ellen-
�riz. 

A tehetséggondozást a miniszter a tehetséggondozó nemzeti együttm�ködés 
támogatásával, szakmai ajánlásokkal, projekt- és versenykiírásokkal segíti.”  

(Az új közoktatási törvény koncepciója, 2011. február, Nemzeti Er�forrás 
Minisztérium, 41. o.) 

A korábbi közoktatási törvényben, illetve rendeletekben is több olyan té-
telt találunk, amelyek kiemelt fontosságúnak tartják az iskolai tehetséggon-
dozást, illetve a háttértényez�k (szubjektív és objektív) megteremtésének 
szükségességét., az új törvénytervezet pedig rendszerszer� szemléletével 
méltó rangjára kívánja emelni a gyakorlatban is a tehetséggondozást a ma-
gyar iskolákban. 
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1.4. A tehetséggondozást érint � döntéshozatalban milyen mér-
tékben játszanak szerepet „magasabb” oktatáspolitik ai szem-
pontok, illetve a kutatás tudományos eredményei? 

Az el�z� részben bemutatott törvények, illetve rendeletek bizonyítják, hogy 
a rendszerváltást követ�en megváltozott a tehetséggondozás megítélése a 
politika részér�l: kivétel nélkül minden parlamenti párt támogatta elvileg a 
tehetséggondozás gyakorlatának fejlesztését. Ugyanakkor a törvények, ren-
deletek megvalósításában már nem volt ilyen egység az oktatásügy irányítá-
sában. Ebben két tényez� játszott meghatározó szerepet.  

Az egyik: a kormányon lev� párt(ok) oktatáspolitikai ideológiája. Ennek 
függvényében más és más preferenciák fogalmazódtak meg a gyakorlati 
pedagógiai munkában. Így volt, amikor a preferált területek között volt a 
tehetséggondozás gyakorlati fejlesztése, erre kiváló példa a 2000-ben indult 
Arany János Tehetséggondozó Program, amely azóta már többezer tanulóra 
terjedt ki a középiskolai korosztályban, s ékesen bizonyította eredményessé-
gét – kiemelten a szociálisan-kulturálisan hátrányos helyzet�ek körében. 
Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy más kormányzati periódusokban, ami-
kor az integráció oktatáspolitikája kapta az egyoldalúan domináns szerepet, 
akkor a tehetséggondozás gyakorlati támogatása az oktatásügyi kormányzat 
részér�l alábbhagyott. Természetesen senki nem vitatja az integráció szem-
pontrendszerének a fontosságát az iskolai gyakorlatban, de az ezt egyolda-
lúan hangsúlyozandó teória lassította a tehetséggondozás fejl�dését iskolá-
inkban. Tudjuk jól, hogy a differenciálás formáinak, az individualizáció 
elvének alkalmazása is elengedhetetlen a tanulók hatékony fejlesztéséhez.  
Ezek alkalmazása gyakran vezetett az elmúlt években a „szegregáció” pejo-
ratív, megbélyegz� titulusához azokra az intézményekre vonatkoztatva, 
amelyekben a kilencvenes években már kialakultak és hatékonyan m�köd-
tek a tehetséggondozás korszer� formái.  

A másik tényez� volt, amelyik lényegesen befolyásolta a tehetséggon-
dozás törvényi, rendeleti szabályozásának gyakorlati megvalósulását: a 
mindenkori aktuális költségvetési törvény. Gyakran el�fordult, hogy azokat 
a költségvetési rovatokat igen sz�kre szabták, amelyek hivatalból támogat-
ták volna az iskolai tehetséggondozást. Amikor a korábban említett 1993-as 
közoktatási törvény tehetséggondozást kötelez�en el�író paragrafusaira hi-
vatkoztak az iskolák vezet�i, akkor gyakran hallottuk a politikusoktól: „sok-
féle törvény van, de mindenek fölött áll az adott év költségvetési törvénye, 
ez határolja be, hogy mire jut pénz.” Szerencsére sok fenntartó – önkor-
mányzatok, egyházak, alapítványok – a sz�kös büdzsé ellenére folyamato-
san biztosította a pénzügyi fedezetet a tehetséggondozó programokhoz. 
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Ugyanakkor az is el�fordult, hogy kormányváltás, illetve önkormányzati 
választás után addig eredményesen m�köd� tehetséggondozó programok 
sz�ntek meg iskoláinkban. 

Megállapítható tehát, hogy az elmúlt két évtizedben a tudományos kuta-
tások eredményeinek, illetve a jó gyakorlatok módszereinek elterjedését 
jelent�s mértékben gyorsította vagy lassította az aktuális oktatáspolitikai  
koncepció. 

1.5. Milyen eszközök segítik az új eredmények gyako rlatba való 
átültetését, milyen szerepet kap ebben a pedagógusk épzés, to-
vábbképzés? 

Az 1.3. részben jeleztük, hogy országos szinten nagyszámú kedvez� döntés 
született a tehetséggondozás fejlesztésér�l az elmúlt két évtizedben Ma-
gyarországon. Ennek hátterében a korszer� hazai és nemzetközi kutatási 
eredmények álltak. A döntések megnyitották a kaput, s kialakultak azok a 
formák is, amelyek ezen eredmények elterjesztését tették lehet�vé. Ezek 
közül a pedagógus-képzés, -továbbképzés játszik maghatározó szerepet ab-
ban, hogy az új kutatási és módszerbeli eredmények elterjedjenek. Hazánk-
ban a pedagógusok az alapképzésben az elmúlt évtizedekben nem kaptak, 
illetve még ma is csak részben kapnak megfelel� felkészítést a speciális 
tehetségfejleszt� munkához. Ezért a pedagógus-továbbképzésre hárul az a 
feladat, hogy az új kutatási eredmények és a jó gyakorlatok szélesebb kör-
ben elterjedjenek.  

Az els� fontos lépést az jelentette a pedagógusok továbbképzésében, 
hogy 1997 szeptemberében megjelent a m�vel�dési és közoktatási miniszter 
29./1997. MKM-rendelete a tehetségfejlesztési szakirányú továbbképzési 
szak képesítési követelményeir�l, az év szeptemberében meg is indult a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma Debreceni Egyetem), a Pedagógi-
ai-Pszichológiai Tanszék szervezésében. A képzési programunk alapját a 
Nijmegeni Egyetem „ECHA-Diploma” képzési programja jelentette – F. J. 
Mönks professzor, az ECHA akkori elnöke bocsátotta rendelkezésünkre, azt 
módosítottuk a magyar viszonyoknak megfelel�en. A programot teljesít�
szakemberek ECHA-Diplomát is kapnak a Nijmegeni Radboud University-
t�l, amely Európa minden országában feljogosít tehetséggondozói munkára. 
Az oklevélben szerepl� szakképzettség pontos neve a rendelet szerint: „te-
hetségfejlesztési szakért�”. Újabb el�relépést jelentett, hogy 1999-ben a 
KLTE megalapította a pedagógus szakvizsga-programot, s 2000 szeptembe-
rében el is indította a képzést „Tehetség és fejlesztése” elnevezéssel 
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(41/1999./X.13. OM Rendelet). Némiképp módosított formában ma is m�-
ködik ez a képzés, szakirányú továbbképzés keretében (1/2008. sz OKM-
rendelet). A szakirányú továbbképzésben szerezhet� szakképzettség okle-
vélben szerepl� megnevezése: „szakvizsgázott pedagógus tehetséggondozás, 
tehetségfejlesztés szakirányon”.  

A szakirányú képzési program tartalmában – ennek részletes bemutatása 
a 6. fejezetben megtörténik – teljesen összhangban van az európai országok 
hasonló képzésével, s ma már több egyetem, illetve f�iskola is végez hason-
ló képzést a Debreceni Egyetemen kívül: ELTE, Nyugat-Magyarországi 
Egyetem, Szarvasi F�iskolai Kar, Egri F�iskola – itt MA-képzés is folyik a 
szakterületen. Ezek alapos felkészítést adnak a gyakorlati tehetséggondozó 
munkához. Ugyanakkor 2010-ben újabb jelent�s lépés történt a hazai to-
vábbképzési gyakorlatban: a Géniusz Integrált Tehetségsegít� Program célul 
t�zte ki, hogy nagy létszámban próbálja elérni a tehetséggondozó szakembe-
reket képzésekkel. Nézzük a következ�kben, mi történt ezen a területen!

Már az el�bb bemutatott továbbképzési program is több mint ezer peda-
gógust ért el, azonban ez csak csepp volt a tengerben, hiszen több tízezer 
szakember foglalkozik tehetségígéretekkel, s nem mindegy, milyen szakmai 
felkészültséggel. Ezért tekintette a Géniusz Program kiemelt feladatának az 
ilyen típusú továbbképzések új, szélesebb kör� rendszerének a kialakítását. 
Ugyanakkor gondot jelentett, hogy alig voltak akkreditálva olyan rövid kép-
zési programok (5–30 óra), amelyekkel átüt� sikereket lehetett volna elérni. 
Ezért els�ként mozgásba kellett hozni azokat az elméleti és gyakorlati szak-
embereket, akiknek a tarsolyában volt muníció, csak eddig ezeket nem tet-
ték közkinccsé. 

Így indult el a képzések megalapítása 2009 �szén, s a siker ma már tel-
jesen egyértelm�: 5–25 órás (FAT) továbbképzésekb�l közel száz került 
akkreditálásra egy év alatt, 30 órás  képzési programokból (PAT) pedig kö-
zel harminc. Ezek tartalmi bemutatása kés�bbi fejezetben történik meg. 

A pedagógusképzésekhez, továbbképzésekhez kiadványok készültek a 
kilencvenes évek elejét�l kezdve, ezek is sokat segítenek az eredmények 
elterjesztésében: eddig közel harminc magyar nyelv� kötet jelent meg a leg-
újabb kutatási eredményekr�l és jó gyakorlatokról, a Géniusz Program kere-
tében várhatóan újabb harminc ilyen anyag jelenik meg a fenti képzésekhez 
kapcsolódóan. (Részletek: www.geniuszportal.hu) 

Összegzés 
Az Uniós Tehetségkonferencia Szervez� Bizottsága által felvetett alapkér-
désre, hogy „Lehet-e biztosítani a tehetséggondozás terén – és ha igen, ak-
kor mely pedagógiai kutatási eredményekre építve –, hogy a kutatási ered-
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mények, illetve az azokra (is) épül�, kialakuló jó gyakorlatok érdemben is 
beépüljenek döntéshozás folyamatába, az oktatás tartalmi és módszertani 
folyamataiba?” alapvet�en pozitív választ adhatunk a magyarországi hely-
zetr�l. Ugyanakkor a döntéshozások eddigi egyenetlenségéb�l fakadóan is, 
nem optimális országosan a tehetséggondozás helyzete, egyenetlen volt az 
elmúlt két évtized ilyen típusú munkája, és ma is nagy különbségek vannak 
az intézmények között. Sok még a tennivaló ahhoz, hogy az eddigieknél is 
szisztematikusabban vegyék figyelembe a kutatási eredményeket és a jó 
gyakorlatokat a döntéshozók. Az egyértelm�, hogy az új közoktatási és fel-
s�oktatási törvénytervezet nagy perspektívákat nyit e tekintetben. 

1.6. A Magyar Géniusz Regionális Tehetségprogram min t a te-
hetségprogramok fejl �désének f � mozgató rugója 

Csermely Péter professzor vezetésével 2006 tavaszán alakult meg a Magyar 
Tehetségsegít� Szervezetek Szövetsége, összefogva azokat a civil szerveze-
teket, amelyek már addig is sokat tettek a tehetségek felkutatásáért, fejlesz-
téséért. hatékonyan indult meg a közös munka, hiszen néhány hónap után 
elkészült a Szövetségnek egy átfogó javaslata a nemzeti tehetségfejlesztés új 
programjára a Magyar Géniusz Program kidolgozásával. E Programnak a 
f�bb tartalmi elemeit, aktualitását Csermely Péter akkoriban az alábbiakban 
foglalta össze. („Magyar Géniusz Program”, 2006.) 

 „Magyarország gazdasági kibontakozása az EU Lisszaboni Stratégiájával 
összhangban a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével valósulhat 
meg. Ehhez kulcsfontosságú, hogy megtaláljuk e tudás- és képességigényes 
ágazatokat segít�, illetve kifejleszt� tehetséges fiatalokat, és segítsük tehetsé-
gük kibontakozását. A tehetségek tiszteletének és a tehetségsegítésnek Ma-
gyarországon évszázados hagyományai vannak, amelyek mára sikeres civil, 
egyházi és kormányzati formák százait teremtették meg. Ezek integrált rend-
szere azonban nem alakult ki. A javasolt program egy olyan komplex tehetség-
segít� rendszer kialakítását t�zi ki célul, amely új fejlesztésekkel a már meglé-
v� állami és civil formák hatékonyságát is megsokszorozza, és a tehetség 
hasznosulása valamint az ország tehetség-imázsának kialakítása révén a befek-
tetett összeg nagyságrendekkel nagyobb megtérülését idézi el�. A program a 
hosszú távú gazdasági fejl�désben kitörési pont lehet. A tehetségsegítés integ-
rált nemzeti programja az alábbi célokat t�zi ki: 

− kialakítja a tehetségek megtalálásának és segítésének új formáit, külö-
nös tekintettel az átjárási pontokra az eddigi tehetségsegít� kezdemé-
nyezések között;  

− kialakítja a tehetségsegít� kezdeményezések szervezett és sokoldalú 
együttm�ködését egymással és az állami programokkal 
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− kialakítja a tehetségsegítés formáinak beépülését az oktatási folyamat 
egészébe 

− támogatja a tehetséges fiatalok egymást stimuláló önszervez�dését  
− komplex programmal el�segíti a tehetséges fiatalok által elért eredmé-

nyek hasznosítását 
− megteremti a tehetségsegítés társadalmi támogatásának szervezett for-

máit, bemutatja a magyar tehetségsegít� modell példaértékét az EU-
ban és világszinten. 

A program számos olyan elemet tartalmaz, amely önfenntartó, az államot nem 
terhel� módon biztosítja 2013 utáni fejl�dését. Mindenki tehetséges valami-
ben, így a program nem egy sz�k elit a társadalmat megosztó bels� ügye, ha-
nem az egész társadalmat mozgósító, összefogó er�, ráadásul a mások tehetsé-
gének hasznosulása mindannyiunknak többletlehet�ségeket teremt. A program 
az innováció elterjedését, a gazdasági növekedést, az esélyegyenl�séget, a tár-
sadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a kistérségek, valamint 
az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálja. A program a magyarországi 
tehetséges fiatalok megtalálásával és helyzetbe hozásával növeli az EU egé-
szének szellemi potenciálját, s�t, a tehetségsegítés speciális, és példaérték�

magyar formái az EU egésze számára adaptálható és adaptálandó példát jelen-
tenek. A program az Új Magyarország Fejlesztési Terv négy operatív program-
jával (a gazdaságfejlesztési, az emberi er�források fejlesztése, a humán infrast-
ruktúra és az európai együttm�ködés operatív programokkal) áll szoros össze-
függésben, komplex kezelésmódjában ezek közös metszéspontján, e progra-
mok min�ségalapú, kiemelt hatékonyságú és megtérülés� összeköt� elemeként 
helyezkedik el.” 

A megvalósítás szükségességét és lehet�ségeit elemezve Csermely Péter 
a következ�ket fogalmazta meg. Magyarország nem tartozik az er�források-
ban gazdag országok közé, így gazdasági kibontakozása az EU Lisszaboni 
Stratégiájával összhangban a tudás- és képességigényes ágazatok fejleszté-
sével valósulhat meg. Ezen ágazatok fejl�dése szempontjából kulcsfontos-
ságú, hogy az adott tudás- és képességtartalomban kiemelked� teljesítmény-
re képes fiatalok, a tehetségek felszínre kerülnek-e, és pályájukon kell� se-
gítséget kapnak-e. A „tehetség” megjelölés a jelen tervezetben nem vala-
mely sz�ken vett kritérium (IQ-teszt, tanulmányi, verseny vagy üzleti ered-
mény) alapján kiválasztott elitet jelöl. Tehetség az is, aki kivételesen er�s 
motivációja miatt akar bekerülni a leírt tehetséggondozó formákba. Min-
denki tehetséges: az egyéni tehetség más és más, sokszor még szunnyadó 
készségekben mutatkozik meg. Mivel egy adott szakmában vagy szakterüle-
ten a siker elérését a készségek rendkívül változatos keverékei egyaránt biz-
tosíthatják, a tehetség sz�k értelmezése és definíciója nemcsak kirekeszt�

jellege miatt, hanem kisebb hatékonysága miatt is káros lehet. Ugyanakkor a 
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motiváció egyedül nem jelenthet jogot a tehetségsegítés egyre és egyre töb-
bet adó formáiba való bekerülésre, ehhez az elért eredményen alapuló, 
szakmailag indokolt kritériumok alapján szakért�k által történ�, nyilvános 
és ellen�rizhet� kiválasztás kell. 

A tehetségek tiszteletének és a tehetségsegítésnek Magyarországon év-
százados hagyományai vannak, amelyek mára sikeres civil, egyházi és kor-
mányzati formák százait teremtették meg. Az országban több száz tehetség-
segít� civil kezdeményezés m�ködik. Ezek a kora gyermekkortól a kora 
feln�ttkorig a lehet� legváltozatosabb területeken és tehetségszinten segítik 
a fiatalokat. E kezdeményezéseknek mára rendkívül gazdag tapasztalatrend-
szere alakult ki. A közoktatásban az oktatás a tudásanyag alkalmazásának 
irányába tolódik el. Ez és a digitális tananyagok terjedése többlet lehet�sé-
geket teremthet a tehetségek érvényesülésének. Az Arany János Tehetség-
gondozó Program és az Útravaló Program a tehetséges diákok piramisának 
alsó, szélesebb rétegeit célozza meg, míg az Út a tudományhoz program 
inkább a piramis magasabb részén lév� diákoknak nyit többletlehet�ségeket. 
E programokban és más versenyeken kb. ötvenezer diák vesz részt. A fels�-
oktatásban az MSc képzések, a szakkollégiumok, az intézmények alakuló 
tehetséggondozó rendszerei a tehetséges hallgatók fejl�dését szolgálják. A 
több tízezer hallgatóra kiterjed�, fél évszázados tudományos diákköri moz-
galom nemzetközi mércével mérten is kiemelked�en sikeres Hungarikum. 

Ennek ellenére a tehetségek megtalálásának, társadalmi integrálásának, 
szocializálásának, tehetségük kibontakoztatásának és hasznosulásra való 
felkészítésének a létez� formák szinergiáját biztosító integrált rendszere 
nem alakult ki. A javasolt program egy olyan komplex tehetségsegít� rend-
szer kialakítását t�zi ki célul, amely megsokszorozza a már meglév� formák 
hatékonyságát, és így mind a szervezeti hatékonyság növelése révén, mind 
(különösképpen) a tehetség kibontása és hasznosulása, valamint az ország 
tehetség-imázsának kialakítása révén a befektetett összeg nagyságrendekkel 
nagyobb megtérülését idézi el�. A program számos olyan elemet tartalmaz, 
amely önfenntartó, az államot nem terhel� módon biztosítja 2013 utáni fej-
l�dését. 

A tehetségek megtalálása nem a tehetségek és (esetleg) családjuk ma-
gánügye, hiszen a tehetség hasznosulása mindannyiunknak többletlehet�sé-
geket teremt. Így a tehetségsegítés programja mind gazdasági, mind pedig 
társadalomépítési program is. A komplex tehetségsegítés oktatási csúcs-
technológia, de nem csupán oktatáspolitikai kérdés, mert az életpálya helyes 
irányba terelésével és segítésével az innováció elterjedését, a gazdasági nö-
vekedést, az esélyegyenl�séget, a társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet 
leküzdését és a kistérségek, valamint az egész társadalom kohézióját egy-



26

aránt szolgálja. A programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és érték-
teremt� helyzete van, a gazdasági fejl�désben pedig kitörési pont lehet. 

A tehetségsegítés nemcsak a magyar versenyképességet szolgálja, ha-
nem a magyarországi tehetséges fiatalok megtalálásával és helyzetbe hozá-
sával növeli az EU egészének szellemi potenciálját. A tehetségsegítés speci-
ális, és példaérték� magyar formái az EU egésze számára adaptálható és 
adaptálandó példát jelentenek. A vázolt Magyar Géniusz Program az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv négy operatív programjával (a gazdaságfej-
lesztési, az emberi er�források fejlesztése, a humán infrastruktúra és az eu-
rópai együttm�ködés operatív programokkal) áll szoros összefüggésben, 
komplex kezelésmódjában ezek közös metszéspontján, e programok min�-
ségalapú, kiemelt hatékonyságú és megtérülés� összeköt� elemeként he-
lyezkedik el. 

A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegít� Program tervezetét sikerült 
elfogadtatni a döntést hozó szervekkel, s ennek eredményeképpen több mint 
egymilliárd forintos kerettel megjelent a pályázati program is 2007-ben, 
illetve a második eleme 2008-ban (TÁMOP-3.4.4./A-08/1, valamint –
3.4.4./B-08/1.). Id�közben az Országgy�lés is elfogadta a Nemzeti Tehetség 
Programot – 126./2008. OGy határozat, amely újabb lendületet adott a hazai 
tehetséggondozásra való összpontosításnak. A Géniusz Program a magyar 
tehetséggondozás fejlesztéséhez eddig soha nem látott perspektívákat nyit 
meg. A kidolgozást megel�z� helyzetelemzés egyértelm�en mutatta, hogy a 
nagyon értékes hazai tehetséggondozó hagyományok mellett vannak gyenge 
pontjai ennek a munkának. A f�bb hiányosságok: nagyon egyenetlen tartal-
milag és területileg is a tehetséggondozó tevékenység; nem m�ködnek rend-
szerben a programok, így nagyon sok fiatal kimarad ezekb�l a lehet�ségek-
b�l; nincs korrekt módszertana a programokba való beválogatásnak; hiány-
zanak a programok szisztematikus értékelésének szempontjai is stb.  

Ezen hiányosságok megszüntetése érdekében a Magyar Géniusz Integ-
rált Tehetségsegít� Program célul t�zte ki az átfogó szakmai-módszertani 
fejlesztést, amely biztosítja az iskolán kívüli tehetségsegítés támogatásának 
egységes alapelvek és célok szerinti megvalósítását. Ennek keretében egy 
országos civil bázisú tehetségsegít� hálózatot igyekszik kiépíteni, amely az 
oktatási folyamatban kidolgozott és az iskolán kívüli tehetségsegít� kezde-
ményezések összekötésével és kib�vítésével, a tehetséges fiatalok önszerve-
z�désének támogatásával új lehet�ségeket teremt a hazai tehetséggondozás 
átfogó fejlesztéséhez. Kiemelt szempont egyebek között a programban: a 
hátrányos helyzet� régiók és fiatalok tehetséggondozásának intenzív fejlesz-
tése; a tehetséggondozás új formáinak a kialakítása; az önkormányzati, civil 
és magán er�források mozgósítása; átjárási lehet�ségek biztosítása a hazai 
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és a határon túli magyar kezdeményezések között; országos adatbázis létre-
hozása a tehetségesekr�l; az eddigieknél hatékonyabb információ-áramlás 
biztosítása ezen a területen. A célkit�zéseket lebontva 12 feladatkör fogal-
mazódott meg a Program teljesítése során. E komplex struktúra jól érzékel-
teti, hogy hallatlanul nagy munka vár a tehetséggondozással foglalkozó 
szakemberekre, s a f�bb várható eredmények között a következ� mutatók 
szerepelnek: Magyarország tehetségtérképének elkészítése; a támogatott 
tehetségsegít� programokban résztvev� fiatalok számának jelent�s növelé-
se; nagyszámú új program megjelenése a palettán; a tehetségpontok számá-
nak intenzív növekedése – átfogó területi lefedettséggel, a határon túli tehet-
ségpontokat is ideértve; a fejleszt� munkát koordináló Tehetségsegít� Taná-
csok létrehozása; Tehetségnapok rendezése itthon és határon túl; tehetség-
segít�k intenzív képzése jelent�s létszámban; az ehhez szükséges szakmai 
alapok továbbfejlesztése, kidolgozása; Tehetség-bónusz program kidolgozá-
sa és m�ködtetése, a „Tehetségbarátok Köre” létszámának növelése. Ezek a 
várható eredmények önmagukban jelzik, hogy ehhez fogható átfogó nemzeti 
tehetségfejleszt� program eddig nem valósult meg.  

A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegít� Program megvalósításának 
el�készítése már 2008-ban megindult, konferenciák sorozatával vittük hírét 
a programnak. Februártól szeptemberig négy nagy rendezvényen vettek 
részt a hazai tehetséggondozás legjelesebb elméleti és gyakorlati szakembe-
rei: az országos budapesti nyitó konferencia után a fels�oktatási szakembe-
rek gy�ltek össze az ELTE-n, majd a Debreceni Egyetemen a Tehetségpon-
tok Országos Konferenciáját rendeztük, Gy�rben pedig a közoktatási konfe-
rencia váltott ki nagy érdekl�dést a szakemberek körében. Ezek a konferen-
ciák jelezték, hogy mozgásba lendült a hazai és határon túli szakember-
gárda, a „szubjektív feltétel” készen áll a nagy munkára, remélhet�leg a 
várhatóan rövidesen megnyíló pályázati támogatások az objektív feltételek 
megteremtéséhez nyújtanak biztos alapokat. A Géniusz Program célkit�zé-
seinek megvalósulása folyamatban van, Csermely Péter professzor irányító 
munkáját közvetlenül Bajor Péter projektmenedzser segíti, de egy nagyobb 
szakember gárda is folyamatos szakmai támogatást ad a célkit�zések meg-
valósításához. E munka további koordinálása céljából 2011-ben létrejött a 
Nemzeti Tehetségpont is, s irányítására Bajor Péter kapott igazgatói megbí-
zást a Nemzeti Tehetégsegít� Tanácstól. E célkit�zések megvalósulásáról, a 
szakmai eredményekr�l, pályázási lehet�ségekr�l részletesen tájékozódhat-
nak a www.geniuszportal.hu honlapon.  

A Géniusz Program megvalósítása folytatódik a 2013-as év végéig, de 
kapcsolódik ehhez egy másik tehetségsegít� uniós projekt is, a „Tehetséghi-
dak” Programja, amelynek elfogadásáról és anyagi támogatásáról egy 2011-
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es kormányhatározat rendelkezik. E program részletes tartalma most van 
kidolgozás alatt, pályázati lehet�ségek intézmények, tehetségpontok számá-
ra 2012 nyarán várhatók. (Részletek: www.geniuszportal.hu) 
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2. A komplex tehetséggondozó programok elvi 
alapvetése: a tehetség értelmezése, fejl �dési té-
nyez�k 

Az alábbiakban számos fontos kutatót és elméletet találunk, akik és amik a 
tehetség fogalmának, jelentésének és tartalmának tisztázásához hozzájárul-
tak. Ez az áttekintés b�vebb is lehetne (vö.: Balogh, 2004, 2006), de a hang-
súly itt azokon a f� gondolatokon van, amelyek a tehetség sokszín� fogal-
mának megértéséhez elengedhetetlenek. Nincs mindenki által egységesen 
elfogadott tehetség-fogalom, de több olyan elmélet, modell született, ame-
lyek mindegyike gyakran közel is áll egymáshoz, s egyben különbségeikkel 
ráirányítják figyelmünket a komplex tehetség-fogalom árnyalt értelmezésé-
re. Ezek közül tekintünk át az alábbiakban egy csokorra valót, amelyek segí-
tik az eligazodást a komplex tehetségfejleszt� programok készítése során. 

2.1. Az els� lépések a tehetség értelmezéséhez 

A 19. századtól kezdve az intelligencia- és tehetségkutatás néhány el�futára 
arra törekedett, hogy az emberi agy funkcióit elkülönítse, így a több vagy 
kevesebb tehetséggel rendelkez� egyének közötti különbségeket jobban 
megértsék. Ezen kutatók közül néhányan igen figyelemreméltóak, hiszen 
�ket tekintjük a kés�bbi intelligencia-, majd az ebb�l kinöv� tehetségkutatás 
el�futárainak. 

Charles Darwin unokaöccse, Francis Galton (1822–1911) meg volt róla 
gy�z�dve, hogy a világon minden mérhet�, és az agy körméret standardja-
ként a koponya méreteit alkalmazta. Egyik francia kortársa Paul Broca, se-
bész és antropológus volt (1824–1880), � azokról az elméleteir�l volt híres,  
amelyek szerint összefüggés van az agy súlya és körmérete, valamint az 
intelligencia között.  

Galton és Broca elméleteit Alfred Binet színre kerülésével kezdték 
megkérd�jelezni, majd elvetni. Binet a Sorbonne pszichológiai laborjának 
volt az igazgatója, ahol egyik asszisztense Piaget volt. Binet elvetette azt az 
elméletet, miszerint az agy mérete és az intelligencia között összefüggés 
lenne, és egy pszichológiailag megalapozott megközelítést keresett az intel-
ligencia jelenségének értelmezésére. Jelent�s mennyiségben gy�jtött olyan 
adatokat, amelyek az el�z� elméletekkel nem voltak összhangban, tanítvá-
nya, Theodore Simon segítette Binet-t kutatásaiban. 1904-ben a francia 
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Közoktatási Minisztérium felkérte Binet-t és Simont, hogy vizsgáljanak meg 
olyan gyerekeket, akik gyengén teljesítettek az iskolában, és akik tanulási 
nehézségekkel küzdöttek. Binet és Simon sok 3–11 éves gyereket vizsgált 
egy olyan skála segítségével, amit 30 teszt alapján állítottak össze. Ez a ská-
la azt határozta meg, hogy a 30 teszt közül melyiket tudják megoldani a 3–
11 éves átlagos képesség� gyerekek az egyes korcsoportokra lebontva. 

Ugyanekkor egy német pszichológusnak, William Sternnek (1871–
1938) a hamburgi egyetemen jobb ötlete támadt. Egy olyan matematikai 
formulát javasolt, amiben a gyerek mentális korát a biológiai korával osztot-
ta, majd az eredményt százzal szorozta. Ez a formula vezetett a közismert 
intelligencia-kvócienshez (IQ). 

Az intelligencia-kutatások, majd a kretivitás-kutatások is intenzíven 
folytak a 20. században, s több kiváló kutató: Spearman (1904), Thurstone
(1938), Cattell (1943), Terman (1954), Guilford (1967) vizsgálati eredmé-
nyei jelent�sen el�segítették, hogy kialakuljanak a tehetség értelmezésének 
– nemcsak az intelligenciát magába foglaló – úgynevezett többtényez�s mo-
delljei. Ezek már közelebb visznek bennünket a tehetség értelmezéséhez. 
Tekintsük át ezek közül a legfontosabbakat! 

2.2. Joseph Renzulli ‘háromkörös’ tehetségkoncepció ja  

A modern tehetségkutatás egyik legjelent�sebb állomását az amerikai 
Joseph Renzulli jelentette a Connecticuti Egyetemen professzoraként. Há-
rom körös tehetségkoncepciójával rakta le ma is világszerte alkalmazott 
elméleteinek az alapját. „What makes giftedness” (Mib�l áll a tehetség?) c. 
cikke (Renzulli, 1978) hosszan tartó hatással volt a szakterületre. Renzulli 
(1978 és 1985) azt állítja, hogy az �t megel�z� tehetségkutatásnak köszön-
het�en egyértelm�vé vált, hogy a tehetséget nem lehet egyetlen kritérium 
alapján meghatározni. 

Renzulli elmélete három, a kreatív/produktív embereket jellemz� tulaj-
donságra épül. Ez a három tulajdonság vagy komponens a következ�: 

− Átlagon felüli képességek, 
− Feladat iránti elkötelezettség, 
− Kreativitás. 

Az átlagon felüli képességek mind az általános, mind a specifikus ké-
pességeket magukba foglalják. Úgy kell �ket értelmezni, mint az elérhet�
legmagasabb teljesítményszintet egy adott témában. A feladat iránti elköte-
lezettség a motivációhoz hasonlítható, de annál sz�kebb értelmezésben. 
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Pontosan azt jelenti, hogy az illet� lelkesedik a feladatért, az vonzza �t. A 
kreativitás egy olyan átfogóbb fogalom, amit máshol zseniként, eminens-
ként is neveznek. 

Renzulli szerint ezek közül egyik elem önálló jelenléte sem jelenti ön-
magában, hogy valaki tehetséges. A három elem interakciója vezet a tehet-
séges viselkedéshez (amint azt az 1. ábrán a három kör interakciójába es�
satírozott terület is jelöli). Minden tulajdonság szükséges, és egyenl� szere-
pet játszik. Ebb�l következik, hogy az intelligencia vagy a kreativitás, ahogy 
azt korábban gondolták, nem az egyetlen feltétele a tehetségnek.  

Átlagon

Kreativitá s

felüli
képesség

Feladat
iránti elköte-
lezettség

Általános teljesítmény-területek
Matematika ¤  Képz�m�vészet ¤ Természettan ¤
Filozófia ¤ Társadalomtudományok ¤  Jog ¤ Vallás ¤
Nyelvek ¤ Zene ¤ Élettudományok ¤ Mozgásm�vészet ¤

Specifikus teljesítmény-területek
Karikatúra ¤ Csillagászat ¤ Közvélemény-ku tatás ¤
Ékszertervezés ¤ Térképkészí tés ¤ Koreográf ia ¤
Életrajz ¤ Filmkészítés ¤ Statisztika ¤  Helytö rténet ¤
Elektronika ¤  Komponálás ¤ Kertépítészet ¤ Kémia ¤
Demográfia ¤  Mikro- fényképezés ¤ Várostervezés ¤
Légszennyezés korlátozása ¤ Költészet ¤
Divattervezés ¤ Szövés ¤ Drámaírás ¤  Reklám ¤
Jelmeztervezés ¤ Meteorológia ¤ Bábozás ¤ Marketing ¤
Játéktervezés ¤ Újságírás ¤ Elektronikus zene ¤
Gyermekgondozás ¤ F ogyasztóvédelem ¤ F�zés ¤
Ornito lógia ¤ Bútortervezés ¤ Navigáció ¤ Genealógia ¤
Szobrászat ¤ Vadvilág  kezelés e ¤ Mez�gazdasági
kutatás ¤ Állati tanulás ¤ Filmkritika

1. ábra. Renzulli háromkörös modellje 

Renzulli álláspontját következ�képpen foglalta össze (1985, 28.o.): „A 
tehetség olyan viselkedésformákból áll, amik az emberi vonások három 
alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon 
felüli általános és/vagy specifikus képességek, magasfokú feladat iránti el-
kötelezettség és kreativitás. A tehetséges viselkedést felmutató embereket 
azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy ki tudják �ket fejleszteni, 
és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes területén 
hasznosítják. Azok az egyének, akik rendelkeznek ilyen interakcióval vagy 
képesek annak kialakítására a három terület között, az oktatási lehet�ségek-
nek és szolgáltatásoknak széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran 
hiányoznak a normál iskolai programból”. 
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2.3. Franz Mönks többtényez �s tehetségmodellje 

Egyre nagyobb empirikus támogatást nyertek az id�k során azok az elméleti 
feltételezések, amelyek a tehetséghez szükséges faktorok interakcióját vizs-
gálták. Ez vezetett Mönks többtényez�s tehetség-modelljéhez. A kivételes 
képességek, a motiváció és a kreativitás összetev�kön kívül ez a modell a 
családot, az iskolát és a társakat is bevonja, mint társadalmi pilléreket (2. 
ábra). 

Mönks a különleges képességek kategóriájába sorolja az intellektuális 
képességen túl a motorikus, társadalmi és m�vészi képességeket is. Ez any-
nyit jelent, hogy nem csak a nagyon intelligens emberek esetében beszélünk 
tehetségr�l, de nevezhetjük pl. Pablo Picassot (m�vészi) vagy a labdarúgó 
Johan Cruyft (motorikus) tehetségnek. 

2. ábra. Mönks-Renzulli komplex tehetség-modellje 

Azonban ezek a kivételes képességek nem elegend�ek a tehetség mani-
fesztálásához. A kérdésben lev� személynek igen motiváltnak kell lennie. 
Más szóval nagy akarater�re és kitartásra van szüksége ahhoz, hogy egy 
bizonyos feladatot vagy instrukciót örömmel tudjon kivitelezni (Mönks, 
1997). A kreativitás szintén fontos eleme a személyiségnek. Kreativitásnak 
azt a képességet nevezzük, amely segítségével eredeti, inventív módon tud-
juk a problémákat megoldani. A függetlenség és a produktív gondolkodás 
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magas szintje a rutinszer� vagy reproduktív gondolkodással helyezhet�

szembe.  
A társadalmi pillérek közül a család játssza a legfontosabb szerepet a 

tehetség nevelésében. � tudja biztosítani azt, hogy a gyermek egészségesen 
és (lelkileg) kiegyensúlyozottan n�hessen fel. Másrészt arra is van példa, 
hogy a család nem ismeri fel vagy nem ismeri el a gyermek potenciális te-
hetségét, és ez negatívan befolyásolhatja a gyermeket. Az iskola szintén 
fontos pillér. Beleértjük mind a vezetést, mind a tantestületet. A tanárok 
között van, aki odafigyel a tehetségekre, és van, aki ignorálja �ket az osztá-
lyában. A szerz� véleménye szerint azonban amennyiben az iskolavezetés 
tisztában van a tehetséggondozással kapcsolatos problémákkal, az az egész 
iskola légkörére kihat, és pozitív hozzáállást eredményez. Így a tanárok 
könnyebben állnak el� a tehetséges gyermekek igényeinek kielégítését célzó 
saját kezdeményezésekkel. A harmadik pillért a társak jelentik. Társaknak 
azokat a gyerekeket nevezi Mönks, akik hasonló fejlettségi fokon állnak. A 
nem azonos szinten álló osztálytársak komolyan gátolhatják a tehetséges 
gyermek intellektuális, de leginkább pszichológiai fejl�dését. A tehetséges 
tanulót gyakran tartják beképzeltnek vagy strébernek, ami aztán alulteljesí-
téshez és személyiségbeli torzulásokhoz is vezethet. 

Mönks a tehetség fogalmát a következ� leírással adja meg: „A tehetség 
három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek 
(motiváció, kreativitás, kivételes képességek) az egészséges fejl�déséhez 
megért�, támogató társadalmi környezetre van szükség (család, iskola, tár-
sak). Más szóval: a hat faktor pozitív interakciója a tehetség megjelenésének 
el�feltétele” (Mönks és Knoers, 1997, 192. o.). 

2.4. Abraham Tannenbaum csillag-modellje 

Tehetségelméletében Tannenbaum (1983) azt állítja, hogy mind a bels�
(személyes), mind a küls� (környezeti) tényez�kre szükség van. E tényez�-
ket egy csillag-diagrammban ábrázolja (3. ábra), ahol a tehetséget grafiku-
san a csillag öt ágának metszete jelöli.  

Véleménye szerint a tehetség fejl�dése során az alábbi öt elem hat egy-
másra: 

− Általános képességek: ez a G-faktor megfelel�je, azé az általános in-
telligenciáé, amit az IQ-tesztekkel mérnek; 

− Speciális alkalmasság: olyan speciális tehetség, amivel a személy 
rendelkezik és amiért környezete nagyra becsüli, mert az kivételes, 
speciális; 
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− Nem értelmi tényez�k: ezek azok a személyes képességek, amik nem 
kapcsolhatók az intelligenciához, ezek egy személy karakteréhez, 
egyéni jellemvonásaihoz köt�dnek: pl. énkép, motiváció, feladat-
orientáció stb. 

− Környezeti támogatás: pl. a gyerek családja, iskolája, barátai. Gyak-
ran van szükség rájuk a tehetség fejl�désének jó irányba való terelé-
séhez. Ez nagyon fontos feladat mind a szül�k, mind a tanár részér�l; 

− Véletlen: ezekr�l a faktorokról legtöbbször elfeledkezünk, pedig 
ugyanolyan jelent�sek. Ezek a tényez�k definíciójuktól fogva az em-
ber életének legkevésbé kiszámítható eseményeit jelölik, mégis nagy 
jelent�ségük van a tehetség megvalósításában és a potenciálok kitel-
jesedésében. 
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3. ábra. Tannenbaum csillag-modellje 

2.5. Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modellje 

A hazai kutatók közül kiemelésre érdemes Czeizel Endre (1997) 2X4+1 
faktoros modellje (4. ábra). Ebben a szerz� integrál minden olyan tényez�t, 
amely a fejleszt� munkában meghatározó szerepet játszik.  
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A szerz� a Renzulli-féle háromkörös modellb�l indul ki, amikor a tehet-
ség összetev�it meghatározza, azonban az átlagon felüli képességek körében 
különválasztja az általános intellektuális képességeket és a speciális mentá-
lis képességeket, természetesen � is fontosnak tartja a kreativitást és a moti-
vációs tényez�ket. 

4. ábra: Czeizel 2x4+1 faktoros modellje 

Az átlag feletti általános intellektuális képességek közé tartozik például 
a magas szint� elvont gondolkodás, fejlett anyanyelvi képességek, jó memó-
ria, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. Ezek szerepe természe-
tesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. 

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. 
Ezekb�l sokféle van, a Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. E 
szerint nyolcféle speciális képességcsoport különíthet� el: nyelvi, zenei, 
matematikai-logikai, természeti, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-
interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez ki-
indulási alapként szolgálnak.  

A kreativitásis több elemb�l épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, 
problémaérzékenység stb. Ez az összetev� is meghatározó a tehetség funk-
cionálásában, hiszen a tehetségre egyebek között éppen az jellemz�, hogy 
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problémahelyzetekben új megoldásokat talál, s ez a kreatív képességek nél-
kül elképzelhetetlen. 

A motiváció olyan személyiség-tényez�ket foglal magába, amelyek a 
magas szint� teljesítményhez az energiát biztosítják: érdekl�dés, verseny-
szellem, kitartás, emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas 
szintre is fejl�dnek, e háttértényez�k fejlettsége nélkül nincs magas szint�

teljesítmény. 
Ezen szempontok alapján a Nemzeti Tehetségsegít� Tanács egyik alapdo-

kumentumában Balogh László a következ�képpen fogalmazta meg a tehetség 
fogalmát:„Tehetségesnek tehát azok tekinthet�k, akik kiváló adottságaik – a 
négy fenti összetev� ötvözeteként – alapján magas szint� teljesítményre képesek 
az élet bármely tevékenységi területén.” (Balogh, 2007, 1. o.)

A környezeti tényez�k a Mönksnél található háromról ugyancsak négyre 
módosulnak: Czeizel a társadalom közvetlen szerepét is hangsúlyozza (elvá-
rások, lehet�ségek, értékrend stb.) a tehetségesek kibontakozásában a csa-
lád, az iskola és a kortárscsoportok mellett. Értelmezésében kilencedik fak-
torként jelenik meg a sors, amely az élet-egészség faktora: a tehetség kibon-
takozásához szükség van bizonyos élettartamra és megfelel� egészségi álla-
potra is. Czeizel professzor több híres könyvében végzett elemzést e modell 
alapján a magyarországi fest�kr�l, költ�kr�l, zenészekr�l, matematikusok-
ról, nóbeldíjasokról stb. (Vö: Czeizel, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011) 

2.6. Jane Piirto piramis-modellje 

Piirto (1999) tehetséggondozási piramis-modelljében a tehetség összetev�i 
jól rendszerezettek, és a fejl�dést befolyásoló tényez�k is megjelennek, 
amint azt az 5. ábrán szemügyre vehetjük. 
A genetikai alapok egyértelm�ek. Az emocionális aspektus azokat a  szemé-
lyiségjegyeket összegzi, amelyek általában jellemzik a kiemelked� teljesít-
ményt nyújtókat. A szerz� a legjelesebb tehetség-kutatók vizsgálataira épít-
ve összegzi ezeket a tulajdonságokat, hozzátéve, hogy a lista nem teljes, s 
természetesen vannak vitatott pontjai is. Ugyanakkor tényként állapítja meg, 
hogy a feln�ttek hatékonyságukat személyiségüknek köszönhetik, és a sike-
res feln�ttek ezen jellemz�k zömével rendelkeznek. A kognitív aspektusban 
a minimális intellektuális kompetencia jelenik meg. A tehetség aspektusa a 
modellben azokat a speciális területeket jelöli meg, amelyeken konkrétan 
kibontakozhat a gyerek tehetsége a képz�m�vészett�l a sporton és kézm�-
vességen át az interperszonális szféráig. Végül a környezeti aspektust a „na-
pocskák” fémjelzik. Dönt�nek a szerz� a három f� napot (otthon, iskola, 
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közösség és kultúra) jelöli meg, a másik kett� a gyermek nemére és a vélet-
len adta lehet�ségekre utal. Ezek mindegyike befolyásolja, hogy a tehetség 
kibontakozik-e vagy elsorvad. 

5. ábra. Piirto tehetséggondozási piramis 

2.7. Robert Sternberg WICS-modellje 

Legújabb modelljében Sternberg (2004) teljesen új megközelítésben értel-
mezte a tehetséget, els�sorban a tehetségesek tulajdonságainak feltárása 
céljából. A WICS modell egy lehetséges közös alap a tehetséges egyének 
azonosítására. Ez a modell egy máshol felvetett (Sternberg, 2003), a vezeté-
si képességre kidolgozott modell kiterjesztése. A WICS mozaikszó, a kö-
vetkez�k rövidítéséb�l adódik: 

1. Bölcsesség (Wisdom – W) 
2. Intelligencia (Intelligence – I) 
3. Kreativitás (Creativity – C) 
4. Szintetizálás (Synthesized – S) 

A modell összetev�ir�l a szerz� az alábbi értelmezést adja. 
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A bölcsesség.A bölcsesség Sternberg szerint talán a legfontosabb tulaj-
donság, amelyet a tehetségesekben keresnünk kell. Az emberek lehetnek 
intelligensek és kreatívak, de nem bölcsek. Azok az emberek, akik kognitív 
képességeiket gonosz vagy akár önz� célokra fordítják, vagy akik figyelmen 
kívül hagynak más embereket, lehet, hogy nagyon okosak – ám ugyanakkor 
buták is. 

Sternbergnek a bölcsességr�l alkotott egyensúly elmélete szerint , a böl-
csességet úgy lehet definiálni, mint az intelligencia és a kreativitás alkalma-
zását, ahogy azt az értékek közvetítik egy közös jó elérése érdekében az 
intraperszonális, interperszonális és extraperszonális érdekek harmóniáján 
keresztül, annak érdekében, hogy egyensúly jöjjön létre a meglév� környe-
zetekhez való alkalmazkodás, a meglév� környezet alakítása és új környeze-
tek kiválasztása között. 

A bölcsesség nem egyszer�en a saját vagy valaki más ön-érdekeinek 
maximálását jelenti, hanem a különböz� ön-érdekeknek (intraperszonális) a 
mások érdekeivel (interperszonális), valamint a kontextus (extraperszonális) 
olyan más aspektusaival való kiegyensúlyozását, mint például valakinek a 
városa, országa, környezete, vagy akár istene. Rendelkezhet valaki gyakor-
lati intelligenciával, de ezt használhatja rossz vagy önz� célokra is. Bölcses-
séggel az ember természetesen a saját jó céljaira is törekszik, de ugyanakkor 
közös célokat is próbál mások számára elérni. Ha valaki bölcs, akkor közös 
jóra törekszik, felismerve azt is, hogy ez a közös jó bizonyos emberek szá-
mára jobb, mint más embereknek. 

Intelligencia. Az intelligenciának számos definíciója létezik, általában 
úgy definiálják, mint az egyén képességét a környezetéhez való alkalmaz-
kodásra és a tapasztalatokból való tanulásra (Sternberg és Detterman, 1986). 
Az intelligencia definíciója itt egy kicsit összetettebb, és Sternberg (1997, 
1999) sikeres intelligencia elméletére épül. E definíció szerint a (sikeres) 
intelligencia: 

1. az ember életcéljainak elérése az adott szocio-kulturális kontextusban; 
2. az er�sségek kamatoztatása és a gyengeségek javítása vagy kompen-

zálása; 
3. a környezetekhez való alkalmazkodás, beleértve annak formálását is;  
4. az analitikus, kreatív és gyakorlati képességek kombinációja. 

Kreativitás.A szerz� újszer� értelmezésben használja a fogalmat: a kre-
ativitás nem egy olyan tulajdonság, amely a történelmi „nagyokra” korláto-
zódik – a darwinokra, a picassokra és a hemingwayekre. Ehelyett ez valami 
olyan, amelyet mindenki használhat. A kreativitás nagymértékben döntés-
hozatal. 
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A kreativitás befektetés-elmélete szerint a kreatív gondolkodók olyanok, 
mint a jó befektet�k: alacsony áron vesznek, és magas áron adnak el 
(Sternberg, 2003). Míg a befektet�k a pénz világában tesznek így, a kreatív 
emberek az ötletek világában. Amikor kreatív ötleteket vetnek fel, azokat 
gyakran bizarrnak, haszontalannak, vagy akár bolondságnak tartják, és ösz-
szességében elvetik azokat. Az ilyen ötleteket felvet� egyénre gyakran gya-
nakvással, s�t talán még megvetéssel és gúnnyal is tekintenek. 

Szintetizálás.A holnap tehetségeseinek kiválasztásában – hangsúlyozza 
Sternberg – a három fontos tényez�, amelyet figyelembe kell vennünk: az 
intelligencia, a kreativitás és a bölcsesség, ezeknek fontos azonban a szinte-
tizálása, hogy hatékonyan m�ködjenek együtt.  

2.8. A tehetség kibontakozása, fejl �dése 
Az el�z�ekben leírt tehetség-összetev�ket nem készen kapjuk születésünk 
által, ezek hosszas fejleszt� munka eredményeként formálódhatnak. E fejl�-
dési folyamatot és a benne szerepet játszó legfontosabb tényez�ket – az el�-
z� modellekt�l részletesebben kibontva – foglalja össze a Gagné-féle (1985, 
2011) modell (6. ábra). Amint látható, soktényez�s tehát a tehetség fejlesz-
tésének folyamata, s a képességeken kívül nem kevés elemnek kell megér-
nie, fejl�dnie ahhoz, hogy a szunnyadó tehetségb�l teljesítményképes, ki-
bontakozott tehetség alakuljon ki. Azt a sokak által megfogalmazott tételt is 
világosan mutatja a 6. ábra, hogy az iskolának, a pedagógusnak kiemelt sze-
repe és felel�ssége van a tehetségek felkutatásában és kibontakoztatásában. 

Ez az ábra a tehetség-fejl�dés összetev�it általánosan jelöli meg, ugyan-
akkor fontos hangsúlyozni: a fejleszt� munka egyik kritikus pontja, hogy 
milyen életkorban kezdjük el a speciális tehetségfejlesztést (Balogh, 2006). 
Az is gondot okozhat, ha túl korán kezdjük ezt a munkát, de az is, ha elsza-
lasztjuk a szenzitív korszakot a speciális képességterületeken. Nehéz pontos 
választ adni a fenti kérdésre, hiszen függ ez magától a speciális képességt�l, 
annak megjelenési idejét�l is: például a zenei, matematikai, bizonyos moz-
gásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhetnek. Ezek programszer�
egyéni fejlesztése tehát már ekkor fontos, egészében véve azonban az óvo-
dáskor „alapozó” korszaknak tekinthet� bizonyos értelemben: els�sorban a 
megfelel� érzelmi fejl�dést kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy 
„tör�dünk” velük, s engedjük �ket játszani. Ebben a korban még nem sza-
bad külön csoportba „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyerekeket, mert 
ebb�l sok probléma adódhat. Természetesen amennyiben valamelyik gye-
reknél felbukkan a speciális tehetség (pl. zene, sport), akkor el kell kezdeni 
a hatékony egyéni fejlesztést.  
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6. ábra. Gagné-féle fejl�dési modell 

Az iskolába lépés már más lehet�ségeket kínál, azonban itt is óvatosan 
kell eljárnunk. A kisiskolás korbanis alapozó munkát végezhetünk, csak 
más értelemben, mint az óvodáskorban: els�sorban a tehetség általános ké-
pességeihez tartozó elemeit, valamint a motivációs és kreatív tényez�ket 
(lásd a korábbi felsorolást) kell hatékonyan fejleszteni. Az úgynevezett spe-
ciális osztályok koraiak még ebben az id�szakban, hiszen ezekben a kiemel-
ked� teljesítmény alapja többnyire a magas szint� általános intellektuális 
képességrendszer, nem pedig a speciális képesség. Ha felbukkan a tehetség 
– pl. matematika, nyelv –, egyéni programmal lehet a fejlesztést megoldani. 

A fels� tagozat (illetve az ennek megfelel� gimnáziumi osztályok) már 
színtere lehet a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, 
amelyben a kutatások és tapasztalat szerint (12-13 éves kor körül) már több-
nyire megjelenik a speciális tehetség. Kett�s itt az iskola funkciója: egyrészt 
a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan m�köd�, változatos 
– nemcsak az intellektuális szférában! – programokat biztosítani, másrészt – 
ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti formákban kell azt tovább-
fejleszteni, széleskör� programkínálattal. 
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A középiskolás kor ad igazán teret a hatékony speciális tehetségfejlesz-
téshez. Sokféle szervezeti forma alakult ki ehhez az iskolai gyakorlatban: 
fakultáció, tagozatok, speciális osztályok, mentor-program stb. Ezek mind-
egyike hatékonyan m�ködhet. Fontos azonban, hogy a programok ne legye-
nek túlzóan speciálisak. Egyrészt a tehetség általános képességeihez tartozó 
elemek fejlesztésér�l sem szabad megfeledkezni ekkor sem. Másrészt még 
ekkor is lehet�séget kell biztosítani a tanuló számára, hogy érdekl�désének 
változásával, új, magas szint� képességének megjelenésével összhangban 
tudjon változtatni képzési menetrendjén. Rugalmas, sokféle képességterüle-
tet átfogó programokra van tehát szükség, fontos azonban, hogy a középis-
kolás korszak végére találjuk meg a gyerek igazi értékeit, s készítsük el� a 
fels�oktatásban a számára legadekvátabb területen való sikeres tanulmá-
nyokra. 

A tehetség kibontakoztatásában a „pontot az i-re” afels�oktatásban tud-
juk feltenni – széles skálán értelmezve ezt a fels�fokú szakképzést�l a BA-n 
és MA-n át a PhD-ig, illetve DLA-ig. 

Mindezzel természetesen nem fejez�dik be a tehetség kibontakozása, 
meghatározó, hogy a tanulmányok után milyen munkahelyi feltételeket tu-
dunk biztosítani a tehetség teljesítményképes m�ködéséhez és továbbfejl�-
déséhez. 

2.9. Tehetségterületek, a tehetség fajtái 

Valójában ahány emberi tevékenységi, cselekvési forma van, annyiféle te-
hetség létezik. Szükség van azonban valamilyen rendszerezésre, hogy szisz-
tematikus fejleszt� programokat tudjunk indítani. Ehhez ad kapaszkodókat 
Gardner sokoldalú intelligencia elmélete, amely lényegében speciális tehet-
ségterületeket különít el. 

2.9.1. Howard Gardner sokoldalú intelligencia elmélete 

Gardner Frames of Mind c. könyvében (1983) mutatja be sokoldalú intelli-
gencia elméletét. Az el�dök gondolataira és kutatására, valamint saját kuta-
tásaira építve Gardner arra a következtetésre jut, hogy nem létezik egy bizo-
nyos, mindent átfogó intelligencia, mivel annak számos különböz� megjele-
nési formája van. Kés�bbi könyvében, a The Unschooled Mind (Iskolázatlan 
elmé-ben (1991) hét egymástól független emberi intellektuális képességet 
különít el, amit humán intelligenciáknak nevez. Ezek a speciális tehetségte-
rületek elkülönítésére is alkalmasak: 
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− Logikai–matematikai; 
− Nyelvészeti; 
− Testi–kinesztétikus; 
− Térbeli; 
− Zenei; 
− Interperszonális; 
− Intraperszonális. 

Gardner állítása szerint: „Minden ember legalább hétféle módot alkal-
maz a világ megértésére és megismerésére. Ezen analízis szerint a világot 
mindenki a nyelv, a matematikai-logikai elemzés, a térbeli megjelenés, a 
zenei gondolkodás vagy a test segítségével (amit problémamegoldásra vagy 
tárgyak készítésére használ), valamint mások vagy önmaga, saját létének 
megfigyelésén keresztül ismeri meg. Más szóval az emberek egymástól egy-
részt abban a tekintetben különböznek, hogy e hét komponens között ho-
gyan oszlik meg az ún. intelligencia-profiljuk. Másrészt pedig abban a te-
kintetben különböznek, ahogyan ezeket a komponenseket használják, ahogy 
azokat kombinálják a különböz� feladatok megoldására, különböz� problé-
mák kezelésére, bármilyen téren elért fejl�désükre” (Gardner, 1991, 12. o.). 
Az 1996-os bécsi European Council for High Ability (ECHA) konferencián 
tartott beszédében Gardner az intellektuális képességek két további formá-
jával egészíti ki a listát: a természeti és az egzisztenciális komponensekkel. 
Beszéde közben ezt a listát egy további, tizedik elemmel b�vítette: az ér-
zelmi intelligenciával. 

2.9.2. Piirto modellje a tehetség fajtáiról 

Piirto (1999) a tehetség-fogalom értelmezésén kívül készített egy másik 
modellt is (7. ábra), ez a tehetség fajtáinak megismerésében, rendszerezésé-
ben ad újabb kapaszkodókat.  

Meg kell jegyezni azonban, hogy ez sem egy teljes kör� áttekintés, hi-
szen a szakemberek egyetértenek abban, hogy annyiféle tehetség van, 
ahányféle emberi tevékenység. Ennek teljes rendszerezése szinte megvaló-
síthatatlan. 
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7. ábra. Piirto modellje a tehetség fajtáiról 
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3. A tehetség keresése, azonosítása 

Sokan tartják ezt a területet az iskolai tehetséggondozó munka legkritiku-
sabb pontjának. Nem véletlenül, hiszen ha nem találjuk meg az igazi tehet-
ségeket, nem lehet hatékony a leggondosabban összeállított program sem. 
Másrészt azért is kritikus elem ez, mert nagyon nehéz korrekt módon azono-
sítani a tehetséget. Ennek a feladatnak a megoldása körültekint� munkát 
kíván a pedagógustól, tekintsük át, hogy az eddigi kutatások milyen kapasz-
kodókat nyújtanak a pedagógusok részére, melyek azok az alapelvek, mód-
szerek, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni a korrekt beválogatás 
kitériumaiként. 

3.1. A tehetségazonosítás alapelvei 

A következ� elvek figyelembevételével kell összeállítani a keresési progra-
mot (Balogh, 2004, 2006, 2011a).

• Az azonosításhoz a 2.5. fejezetben is bemutatott Czeizel Endre-féle mo-
dell (1997) ad kapaszkodókat, mind a négy „körre” figyelnünk kell. 

8. ábra. A Czeizel-féle „2x4+1” faktoros tehetségmodell 
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• A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is 
nehéz felismerni: óvatosnak kell lennünk a „nem tehetséges gyerek” ti-
tulussal, a legkorrektebb, ha nem használjuk ezt!  

• Az el�z� alapelvben megfogalmazottak miatt elengedhetetlenek a speci-
ális tehetség megtalálásához, feltárásához a hosszabb periódusra kiterje-
d� ún. „keres� programok”, miel�tt az érdemi fejlesztést elkezdenénk 
(vö.: Pappné és Pakurárné, 2011). 

• A képesség és a teljesítmény két különböz� dolog: gyakori az alulteljesí-
t� tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény önmagában 
nem mindig jelzi a tehetséget. 

• A pszichológiai vizsgálati módszerek (tesztek) segítséget nyújthatnak az 
azonosításhoz, de önmagukban nem tévedhetetlenek, így nem jelenthet-
nek egyedüli megoldást. 

• A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége fontos ka-
paszkodókat adhat a tehetség felismeréséhez, így a pedagógusok véle-
ménye elengedhetetlen az azonosításban. 

• Minél több forrásból szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat telje-
sítményér�l, képességeir�l, annál megbízhatóbb az azonosítás. 

3.2. Az azonosítás fázisai 

Lényeges kérdés, hogy milyen úton juthatunk az iskolában az azonosításhoz 
szükséges információk birtokába? Ezt a kérdést vizsgálva Eyre (1997) azt 
állapította meg kutatásai alapján, hogy az iskolák általában öt fázison men-
nek keresztül, amíg hatékony azonosítókká válnak.  

Az els� fázis: az azonosítás szükségességének és hasznának felismerése.
Gyakran fordul el�, hogy elméleti ismereteik vannak a pedagógusoknak 
arról, hogy fontos a tehetséges gyerekekkel való speciális foglalkozás az 
iskolában, de nincsenek birtokukban azok a módszerek, amelyekkel korrekt 
módon tudják azonosítani, felfedezni a tehetséget a különféle tevékenység-
területeken. 

A második fázis: ad hoc azonosításA legtöbb iskola gyorsan átlép az 
els� fázisból a másodikba, s próbál kapaszkodókat keresni a tehetségesek 
azonosításához. Ezek a támpontok ilyenkor els�sorban a pedagógusoknak a 
gyerekekre vonatkozó felszínes ismereteib�l fogalmazódnak meg, s több-
nyire általános szempontokat jelölnek meg. Például ilyen lehet, hogy „jól 
dolgozik a gyerek”, „motivált a tanuló”, „a szül�k aktívak az iskolai élet-
ben” stb. Ezek utalhatnak ugyan a gyerek tehetségére, de általában téves 
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alapú azonosítási szempontok alapján történik a beválogatás a tehetség-
programokba. Ilyenkor többnyire az azonosítás nem a gyerek által felmuta-
tott kognitív és egyéb jellemz�ket célozza meg, inkább az iskola és a tanár 
által megfogalmazott elvárások teljesítését. Ezért az ilyen típusú azonosítás 
jóindulatú ugyan, de gyakran pontatlan, elfogult, s nem is hatékony. Még 
veszélyes is lehet, ha ennek következtében nem azok kerülnek be a tehetség-
programokba, akiknek ott a helye, így a tehetséges gyerekek elkallódhatnak. 

A harmadik fázis: tesztek segítségével végzett azonosítás. Ez a fázis né-
ha a második fázisból származó frusztráció felgyülemlésének („Valaki 
mondja már meg, mit csináljunk!”) az eredménye. Egy jól megtervezett 
azonosítási programban a tesztek a tanár gyerekre vonatkozó információi-
nak a kiegészítésére szolgálnak, illetve azokat pontosíthatják. Itt azonban 
átesnek a ló túlsó oldalára a pedagógusok, s keresve az ideális mérési eszkö-
zöket, mindenfélével próbálkoznak. A tesztek egyedüli eszközként való al-
kalmazása azzal is jár, hogy a tanár válláról lekerül a felel�sség a döntés 
meghozatalánál: ha a gyerek jól teljesít a tesztben, bekerül a programba, ha 
nem, akkor kimarad. Ez így nagyon mechanikus döntési szituáció, hiszen 
gyakran el�fordulhat, hogy adott alkalommal gyengén teljesít a tanuló a 
tesztben, holott ez éppen csak aktuálisan történt így: ezért is mondják azt, 
hogy „egy mérés nem mérés”. Mindezen túl még a tesztek megválasztása is 
komoly problémákat vethet fel az azonosítási folyamatban. Tehát a tesztekre 
kizárólagosan nem lehet építeni az azonosítást, ezeket csakis korlátaik teljes 
ismeretében és a tanár egyéb információival együtt lehet alkalmazni. 

A negyedik fázis: rendszer-jelleg� azonosítás kialakítása az iskolában.
Ebben a fázisban az iskola kezdi felismerni, hogy a hatékony tehetség-
azonosítás érdekében többfajta módszert kell alkalmaznia, amelyek mind-
egyike másfajta információval fogja gazdagítani a palettát. A következ�
módszerek együttesen biztosítják a komplexitást: 

− tanári jellemzés, 
− tesztek és felmérések, 
− kérd�ívek – általános és tantárgyak szerinti, 
− iskolapszichológusok véleménye, 
− szül�i jellemzés, 
− tanulótársak jellemzése. 

A negyedik fázisban a tantestület minden tagját bevonják az iskola és a 
saját tantárgya számára megfelel� azonosítási módszerek kiválasztásának 
folyamatába. A módszerek hatékonysága tantárgyanként, életkoronként, s�t 
gyerektípusonként is változó lehet, sokféle szempontot kell figyelembe ven-
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ni a kiválasztásnál. Ebben a fázisban még mindig gyakori, hogy a tanárok-
nak nincs elég önbizalmuk azonosítási kompetenciájukat illet�en, különösen 
a döntések meghozatalánál bizonytalanodhatnak el. 

Az ötödik fázis: professzionális azonosítás. Ez az optimális helyzet a 
tehetségesek azonosításában: a tanárok ekkor már – az el�z� szakaszban 
megszerzett tapasztalataik alapján – biztonsággal használják a fentebb meg-
jelölt azonosítási módszereket, s egyben hozzáigazítják azokat az iskola 
adottságaihoz, programjaihoz. Ez a szint biztosítja a tehetségesek korrekt 
azonosítást, s nagy esélyt ad arra, hogy tehetséges tanuló ne kallódjon el az 
iskolában. Természetesen az azonosítás és a fejlesztés folyamata szorosan 
kapcsolódik egymáshoz, hiszen a hatékony gondozás az éles szem� pedagó-
gusnak lehet�séget nyújt a tehetség megfigyelésére és felismerésére is. 

3.3. Az azonosítás módszerei 

A negyedik fázisban már megneveztük a legfontosabb módszereket, most 
ezek közül néhányat részletesebben is szemügyre veszünk. 

3.3.1. Az iskolai információk gy�jtése a tehetséges gyerekr�l 

Elméletileg az iskolai éveknek egyetlen töretlen folyamatnak kellene lennie, 
amelyben az információk az egyik osztályból vagy iskolatípusból a másikba 
kerülve a gyerekkel együtt szintén átkerülnek. A gyakorlatban az informá-
ció-áramlás akadályokba ütközik: mit is adjunk át, hogyan hasznosítsuk az 
átvett információt, van-e következetesség az iskolatípusok között. Ezek nem 
csak a tehetséges tanulókat érint� kérdések, de náluk még nagyobb a jelen-
t�ségük. 

Még ha jó is az információáramlás, gondok adódhatnak bel�le, ha az in-
formáció nem elég könnyen kezelhet�. Vagy csak az osztályf�nökhöz jut-
nak el ezek az információk, vagy nem tudják azokat pontosan értelmezni. 
Valójában sok tanárnak nincs is érdemi információja a gyerekek általános 
képességszintjér�l, korábbi teljesítményér�l. Mint sok más, a tehetséggon-
dozást érint� kérdésben, itt sem létezik egyértelm� megoldás erre a problé-
mára. Az általános és középiskolai szaktanárok közötti személyes együtt-
m�ködés t�nik a legjobb útnak. Ha nagyobb lenne a szakmai bizalom, akkor 
a tanárok magabiztosabban használnák fel a korábbi jellemzéseket, értékelé-
seket. 
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3.3.2. Pedagógusok jellemzése a gyerekr�l, diákról

Az azonosítás egy jelent�s és megbízható módja a tanári jellemzés. �k na-
gyon hatékonyan fel tudják ismerni az osztályban a tehetség jeleit. Egyik 
el�nye az ilyen fajta azonosításnak, hogy amint egy tanár felismerte a tehet-
séget, igyekszik gondozni is azt. Az azonosítást és a fejlesztést mindig szo-
rosan egymáshoz tartozónak kell tekintenünk, amennyiben a megfelel� fej-
lesztés a tehetség felszínre kerüléséhez vezet, a helyes azonosítás pedig jó 
fejlesztéshez. 

A tanári adatok az általános tesztadatokkal ellentétben is állhatnak. Ez 
hasznos eszköze az esetleges alulteljesít�k felismerésének, és az egyénekre 
való koncentrálást is el�segíti. A tanárokat arra kell biztatni, hogy a két tí-
pus adatai közötti különböz�ségek miatt ne gondolják, hogy vagy az � érté-
kelésük, vagy a tesztek rosszak. Inkább úgy értékeljék az ilyen eseteket, 
mint egy tanuló tehetsége összetett jellemz�inek megnyilvánulását.  

A jellemzések elkészítéséhez a tehetség-jellemz�k jól hasznosíthatók ki-
indulási pontként. Praktikus szempontból régóta törekszenek arra, hogy ka-
paszkodókat adjanak a tehetséges gyerekek felismeréséhez, s próbálják ösz-
szegy�jteni a rájuk jellemz� sajátosságokat. Természetesen hangsúlyozni 
kell, hogy a tehetség leggyakrabban el�forduló jellemz�inek alábbi listája 
nem teljes, és nem jelenti azt, hogy minden tehetséges gyermek az összes 
ilyen jeggyel rendelkezik. Ezek a jegyek amolyan tájékozódási pontok a 
tehetség felismeréséhez.  

A VanTassel-Baska-féle jellemzés (1983) tulajdonságai mértéktartóak, 
ugyanakkor kell� kiindulópontokat jelentenek a tehetség-keres� munkához. 
Az általa rendszerezett tulajdonságok két csoportra oszthatók: a kognitív és 
az affektív (személyiségjellemz�k) csoportra. 

A) Kognitív jellemz�k 
A tehetséges gyerekek már a fejl�dés korai szakaszában is az átlagos vagy 
kevésbé tehetséges gyerekekt�l eltér� kognitív viselkedést mutatnak. A kö-
vetkez�kben a legfontosabb és leggyakrabban el�forduló különbségeket 
soroljuk fel. 

– Szimbólumok és szimbólumrendszerek használata 
A tehetséges gyerekek bizonyos (pl.matematikai) rendszereket hamarabb el 
tudnak sajátítani, kiválóan bánnak a számokkal és a bet�kkel. Gyakran tesz-
nek a matematikai problémák kapcsán bonyolultabb analítikus és összegz�
megjegyzéseket. Ezt a jellemz�t a szül�k és a tanárok könnyen észreveszik. 
Vannak ennél kevésbé egyértelm� jegyek is, amik ugyanebbe a kategóriába 
tartoznak: pl. kirakók vagy figuratív analógiák magas szint� kezelése. 
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– Koncentrációs kapacitás 
A tehetséges gyerekek jó koncentrációs képességekkel rendelkeznek, sokáig 
tudnak egy bizonyos problémával foglalkozni. Ezen kívül jól tudnak egy-
szerre több dologgal foglalkozni. Ez a jelenség azonban néha azt a benyo-
mást kelti, hogy a gyerekek nem alaposak. 

– Szokatlanul jó memória 
A szokatlanul jó memória az információ-szerzés egyik feltétele. A tehetsé-
geseknek nagy és jól felépített a memóriájuk. A tényeket és eseményeket 
részletesen megjegyzik, és vissza tudják mondani. Ha egy bizonyos infor-
mációt befogadott egy tehetséges gyerek, azt sokáig fejben tartja és használ-
ja szükség esetén. 

– Fejl�dési el�nyök 
Pszichológiai szempontból a tehetségesek bizonyos fejl�dési el�nyökkel 
rendelkeznek. A biológiai korukhoz képest való eltolódást nem követi azon-
ban fizikai fejlettségük, ami koruknak megfelel� szinten marad. Így nincs 
egyensúlyban a szellemi és a fizikai fejlettségük. Arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy a tehetséges gyereknek nem a biológiai korát kell nevelésének 
és oktatásának alapjául venni. A legtöbb fejl�dés-pszichológus és pedagó-
gus tudatában van annak, hogy a biológiai kor, vagy ahogy azt egy holland 
pszichológus, Lunning Park 1936-ban mondta, „a naptár-�rület” nem felel 
meg a valóságnak. 

– Korai érdekl�dés a beszéd iránt, korai nyelvfejl�dés 
A tehetséges gyerek megel�zi kortársait a nyelvfejl�désben. Társainál na-
gyobb a szókincse, több bonyolult szót ismer és ezeket használja is beszé-
dében (Urban, 1990). A tehetséges gyermek gyakran már korán meg akar 
tanulni olvasni. Nem ritka, hogy már két és fél évesen olvasnak. VanTassel-
Baska arra a következtetésre jutott, hogy a kés�bbiekben tehetségesnek mu-
tatkozó tanulók 80%-a ötéves korában már tud olvasni. Bizonyos okok miatt 
ezt pontosítanunk kell. Manapság nem ritka a korai olvasás, több okból kifo-
lyólag. A legfontosabb és legkézenfekv�bb ok az, hogy a gyerekek egyre 
több id�t töltenek a tévé el�tt, ily módon konfrontálódnak az olvasás szük-
ségességével. A másik f� ok az olyan játékok megjelenése, amelyek egyre 
inkább igénylik az olvasást, pl. a számítógépes játékok, gameboy-ok. Fontos 
megjegyezni tehát, hogy a korai olvasás pozitív hatással van a gyermekre, 
de nem jelent garanciát arra, hogy a gyermek tehetséges. 

– Kíváncsiság, tanulásvágy 
Felt�n�, hogy a tehetséges tanulók mennyire vágynak rá, hogy megértsék a 
világot. A gyerek próbálja megérteni a világot maga körül, és minden keze 
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ügyébe es� tárgyat megvizsgál (Howe, 1990). Azok a szül�k, akik tisztelet-
ben tartják az állandó miért-kérdéseket – amik a gyermek kíváncsiságából 
adódnak, és amik gyakran már a megszokott három éves kor el�tt el�jönnek 
– és megadják a kért magyarázatot, segítik a gyermeket személyes fejl�dé-
sükben és a világ megértésére tett kísérleteiben. Azok a szül�k, akik nem 
megfelel�en válaszolnak ezekre a kérdésekre, nem elégítik ki a gyermeket, 
csak felingerlik. A gyermek addig fog kérdezni, amíg meg nem kapta a ki-
elégít� választ. 

– Önálló tanulásra való hajlam 
A tehetséges gyerekek jobban szeretnek egyedül dolgozni, és természetes 
módon szeretnek egyedül felfedezni dolgokat. Az önállóság oka nem az 
antiszocialitás, hanem az, hogy szeretnek bármilyen probléma megoldására 
sémákat, gondolatmeneteket szerkeszteni. Ezen túl ha a gyermek önállóan, 
saját tempójában és szintjén halad a tanulásban, például egy egyéni tanulói 
csomag segítségével, az sokat segít a tanulási motiváció fenntartásában. Így 
elkerülhet�ek az unalmas id�szakok, amik a hagyományos, els�sorban a 
tudás klasszikus átadására épül� oktatásban gyakran el�fordulnak. 

– Sokrét� érdekl�dés 
Már említettük, hogy a tehetséges gyereknek jó a memóriájuk. Kombinálva 
ezt számos érdekl�dési területtel, olyan személyiséget kapunk, aki sokféle 
szakterületet ismer behatóan. 

– Kreativitás 
A kreativitás az a képesség, ami segítségével valaki egyéni ötleteket, gondo-
latokat, termékeket, fogalmakat stb. tud el�állítani. A tehetséges emberek 
egy specifikus, vagy több különböz� téren tesznek ilyen kreativitásról tanú-
bizonyságot. Például egy tehetséges gyermeknek lehetnek kreatív gondola-
tai a nyelvek vagy a matematika terén, vagy jól tud projekteket szervezni, 
koncepciókat kidolgozni. 

B) Személyiségjellemz�k 
A tehetséges gyermekek érzelmi sajátosságaik tekintetében is különböznek 
társaiktól. A következ�kben ezekb�l sorolunk fel néhányat. 

– Igazságérzet 
A tehetségesnek fejlett az igazságérzete. Ez az érzet már korán megmutat-
kozik. Problémák forrásává válhat a tehetséges tanuló számára az osztály-
ban, ha a tanár nem tudja megvédeni vagy felállítani az iskolai és osztálybeli 
rendszabályokat. 
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– Humorérzék 
A tehetséges tanuló tudásának gazdagsága következtében társainál jobban 
tudatában van a mindennapok abszurditásának. Képes a világot könny�szer-
rel venni, ami egyúttal pozitívabb énképhez is vezethet. 

– Érzelmi intenzitás 
A tehetséges emberek gyakrabban élnek át intenzív érzelmi élményeket. 
Ebb�l adódik, hogy túlérzékennyé válhatnak. A tehetségeseket ér� gondok 
egyike lehet az iskolában a társak által történ� heccelés. 

– Az élet és halál értelmének felfogása 
Már korán (kb. 4 éves korban) olyan bonyolult kérdéseken kezdenek gon-
dolkozni, mint az élet és halál értelme. Intellektuálisan már képesek mindezt 
megérteni, de érzelmileg még nehéz felfogniuk. Meg kell velük értetni az 
élet körforgását. 

– Maximalizmus 
Sok tehetséges gyerek maximalista. Túl sok energiát fektetnek bele, hogy 
mindent tökéletesen végezzenek el, és megzavarodnak, ha �k vagy környe-
zetük hibázik. A szül�k és tanárok feladata, hogy ezt a maximalizmust jó 
mederbe tereljék. Meg kell értetni velük, hogy nem minden tökéletes ezen a 
világon. A tehetségeseknek tudniuk kell, hogy hibázhatnak. 

– Sok energia 
A tehetséges gyerekeknek sok az energiájuk, ami abban jelentkezik, hogy 
hogyan tervezik meg a játékokat és feladataikat. Több feladatot tudnak ke-
vesebb id� alatt kivitelezni, mint a többiek. Ha ezt az energiát a szül�k és a 
tanárok hiperaktivitásként értékelik, az gátolhatja a gyerek fejl�dését. Töre-
kedni kell rá, hogy ezt az energiát pozitív módon használjuk fel az órán. 
Produktív célokra tudjuk mind rövid, mind hosszú távon felhasználni, ha 
hasznos feladatokat adunk nekik, és ha hagyjuk, hogy egy adott feladatban 
elmélyüljenek.Ez a pozitív hasznosítása az energiának nagyon fontos a 
gyermek érzelmi fejl�dése szempontjából is, így az unalom és frusztráció 
elkerülhet�. 

– Köt�dés 
A tehetségesek nem csak emberekhez, de szakmai tevékenységekhez is er�-
sen köt�dnek. Ez azt jelenti, hogy egy tehetséges gyermek gyakran egy vagy 
két baráthoz köt�dik, akik pár évvel id�sebbek vagy akár feln�ttek. A to-
vábbi fejl�désük során általában ugyanilyen köt�déssel viseltetnek munká-
juk iránt, ami azt jelenti, hogy minden feladatot nagy elmélyüléssel és krea-
tívan fognak kivitelezni. 
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Tehát ahogy arra már fentebb is utaltunk, ha az el�bbiek közül bizonyos 
jegyek nem jellemz�k egy gyermekre, az még nem jelenti, hogy a gyermek 
nem tehetséges. Másrészt az a tény, hogy bizonyos jegyek felismerhet�k, 
még nem jelenti, hogy a gyermek feltétlenül tehetséges. Ezen jegyek jelen-
léte a tehetség els� indikátora lehet, de határozott választ csak a szükséges 
azonosítási folyamat után kaphatunk. Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy 
az egyes speciális területeken az általános sajátosságokon túl más-más kü-
lönleges jellemz�i is vannak a tehetségnek. Természetesen a fenti jellemz�k 
között is van olyan, amely különösen köt�dik például a képz�m�vészeti 
tehetséghez: a kognitív tényez�k közül megemlíthetjük itt a szimbólumok és 
szimbólumrendszerek használatát, a nagy koncentrációs kapacitást, valamint 
a kreativitás fejlettségét, a személyiségtényez�k közül pedig az érzelmi in-
tenzitás er�sségét, a maximalizmust és a sok energiát sorolhatjuk ide. 

A tehetség korai felismeréséhez (óvódapedagógusoknak, tanítóknak jól 
hasznosítható) speciális szempontsort ismertet Eyre (1997) „Nebraskai Csil-
lagos Éjszaka” néven. Ezek a következ�k: 

− TEVÉKENYSÉGÉHSÉG: expresszív, szerepjáték, show, spontanei-
tás, vezet, kihirdet, lelkes. 

− KÍVÁNCSISÁG – ÉRDEKL�D�: megjegyez, vizsgál, megfigyel, 
keres / kérdez, megkér, átlát / összefüggéseket meglát. 

− RÉSZT VESZ: kezdeményez, vezet, bevon, bátorít, bemutatja, hogy 
kell csinálni, instrukciót ajánl vagy kiegészít / segít. 

− FELFEDEZ�: kísérletezik, mímel, épít, tervez, összerak, rendez / 
kiválaszt, megold, játszik. 

− FANTÁZIA: kitalál, imitál, elképzel, mímel, eredeti konstrukció, új 
design. 

− FÓKUSZ: összeszedett, szorgalmas, koncentrál, rendez / kiválaszt, 
részletet kiegészít. 

− HUMOR: viccek, okos, eredeti, spontán, megjegyez / megfogalmaz, 
reagál / válaszol. 

− KÉPSZER�: metaforák használata, nyomoz, szimbólumok, illuszt-
rál, m�vészi, eszes, újszer�, eredeti, expresszív. 

− ÖNÁLLÓ: egyedül dolgozik, önmagára figyel, kezdeményez, elmé-
lyült, szorgalmas, koncentrál, tervez / folytat / megold. 

− GONDOLKODÓ: megért / érvel, összekapcsol / asszociál, megtalál / 
alkalmaz / felhasznál, válaszol / bejelent, megmagyaráz, kiszámol / 
megold. 
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− MOZOGVA CSINÁL: demonstrál, összerak, figyel / reagál, bemu-
tatja, hogyan vagy mit, kiállít, non-verbálisan expresszív. 

− FIGYELMES: észrevesz, meglátja az összefüggést, kapcsolatba hoz / 
asszociál / megjósol, vizsgál, megkülönböztet, meghatároz (meglát) 
különbségeket (változást). 

− (MÁSOK ÁLTAL) ELISMERT: kiválasztott, forrásként tekintenek 
rá,  segít, magához vonz másokat, készséges, mások nagyra becsülik. 

− ÖSSZEÁLL A KÉP: mintát, szabályszer�séget észrevesz, felfog, 
asszociál, metaforát talál, megjósol, elemez / elméletet gyárt. 

− ÉRZÉKENY: expresszív / könnyen elsírja magát, belelát, megfon-
tolt, segít�kész, együtt érz� / empatikus, aggódó, tudatos, gondos. 

− MEGOSZT – ÖNKÉNT JELENTKEZIK: kiterjeszt (másokra), il-
lusztrál, összeköt / leír, megmagyaráz / elmagyaráz, segít / bemutat, 
tanácsot ad, bátorít. 

− SZÓKINCS: folyékony, megért, kifejez / kifejez�, újító, asszociál / 
összefüggésbe hoz, bonyolult szintaxis, „feln�tt”szavakat használ. 

− ÜSTÖKÖS: bármilyen viselkedés, ami eltér� vagy látványos. 

Ezek a viselkedésminták a gyerekek tevékenysége során jól regisztrál-
hatók, s minél több jelenik meg bel�lük egy gyereknél, annál nagyobb az 
esély, hogy valóban tehetséges gyerekkel kerültünk kapcsolatba. 

A hétköznapi tehetség-keres� munkában könnyen használható szem-
pontsort állított össze Balogh László (2011d) gyakorló pedagógusok számá-
ra iskoláskorú gyerekek jellemzéséhez, ezt alkalmazzák sok intézményben 
az országban, egyebek között Debrecen Város Komplex Tehetséggondozó 
Programjában a tehetség-azonosítás egyik f� elemeként. A szempontok a 
tanítói, tanári jellemzés elkészítéséhez a következ�k. 

− Tanulási szokások (az otthoni tanulás feltételei; a szervezettség mér-
téke az otthoni tanulásban, eredményes tantárgyak – nehéz tantár-
gyak a tanuló számára; szorongás, félelem feleléskor; fáradási jel-
lemz�k) 

− Az egyéni tanulási módszerek jellemz�i (mechanikus tanulás, részle-
tekre koncentrálás – megértésre törekvés, összefüggésekre épül� ta-
nulás) 

− A tanulási motiváció sajátosságai (a motiváltság er�ssége; mely mo-
tívumok dominánsak a tanulónál: érzelmi, lelkiismereti, érdekl�d�
stb.) 
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− Az énkép, önértékelés jellemz�i (pozitív – negatív; alulértékelés – 
túlértékelés – reális önértékelés; önbizalom) 

− Van-e olyan speciális képességterület (intellektuális, m�vészeti, sport 
stb), amelyben tehetségígéretnek látszik a tanuló? 

− Tapasztalható-e alulteljesítés a tanulónál, azaz összhangban vannak-e 
tantárgyi teljesítményei értelmi képességeivel? 

A speciális tehetség feltárásához is készültek szempontsorok, ezek kö-
zül példaként bemutatunk jól hasznosítható jellemzési szempontsort. Az 
egyik a matematikai tehetség kereséséhez ad támpontokat (Kennard, 1996), 
a másik a zenei tehetség feltárásához (Turmezeyné, 2010). 

A matematikai tehetség kereséséhez Kennard által ajánlott szempontsor 
pedagógusoknak, itt a tehetség-keresésben a képességek fejlettsége ad tám-
pontot: 

A tehetséges gyerekek az alábbi képességekkel rendelkeznek: 

A probléma formális struktúráját úgy közelíti meg, hogy az további lépé-
sekhez vezet. 

A példákból általánosít. Mintát, szabályosságot keres és felismer, speciali-
zál és feltételez. Problémamegoldási módszereket általánosít.

Logikusan érvel és ennek következményeként érvelési láncolatokat alakít 
ki. Ellen�riz, indokol, bebizonyít.

Matematikai szimbólumokat használ a gondolkodási folyamat részeként 

Rugalmasan gondolkodik, adaptálja a probléma-megközelítési módokat és 
váltogatja �ket. 

Megfordítja a gondolkodás menetét. El�re és hátrafele is gondolkozik, hogy 
megoldjon egy problémát. 

Közbüls� lépéseket átugrik a logikai érvelésben és rövidített matematikai 
formulákban gondolkozik. 

Észben tart általános matematikai viszonyokat, probléma-típusokat, általá-
nos problémamegoldó módszereket és érvelési formákat. 

A zenei tehetség kisgyerekkori kereséséhez, felismeréséhez Turmezey-
né ajánlott szempontsort, ebben a gyerekek motivációjának jellemz�i adnak 
kapaszkodókat: 
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Jellemezze a gyermeket, hogy mennyire igazak rá az alábbi állítások! 

1 = soha 
2 = néha 
3 = gyakran 
4 = teljes mértékben 

1. Az ének foglalkozásokon végig részt vesz. 
2. Az ének foglalkozásokon koncentrál a feladatokra, tevékenységekre. 
3. A dalos játékokban szívesen lép kapcsolatba társaival, m�ködik velük 
együtt. 
4. Beleéli magát a dalos játékokba. 
5. Beleéli magát a hallgatott zene hangulatába. 
6. Figyelmesen követi az óvón� énekét, hangszerjátékát. 
7. Fogékony környezetének hangjaira. 
8. Családjának is el�adja az óvodában tanult mondókákat, dalokat. 
9. Aktívabban vesz részt zenei tevékenységben, mint másféle tevékenysé-
gekben. 
10. Spontán helyzetekben önmagától énekel, mondókázik. 
11. Szívesen beszélget dalokról; zenével, zenei tevékenységekkel kapcsola-
tos dolgokról. 
12. Ha új zenei benyomás éri, felélénkül. 
13. Ha túl nehéz számára a (zenei) feladat, hamar elveszti az érdekl�dését. 
14. Szeret örömet okozni énekével szüleinek, családjának, az óvodapedagó-
gusnak. 

3.3.3. Tesztek 

Az iskolákban a teszteket világszerte számos ponton alkalmazzák a tanuló 
megismerése, fejlesztése során (vö.: Balogh, 2003, 2006; Dávid, 2008; 
Gyarmathy, 2006; Gordon Gy�ri, 2011; Mez�, 2004, 2008; Mönks-Pflüger, 
2005; Ormai, 2002; Schmerz, 2003; Tóth, 2004). Ezek különböz� célokat 
szolgálnak, a diagnózistól az összegzésig. Magyarországon els�sorban a 
tantárgytesztek elterjedtek. A tehetséges tanulók azonosítására használt tesz-
tek lehetnek egyéniek vagy központiak. Bizonyos, hogy nincs hiány egyik 
típusból sem. A gond inkább az szokott lenni, hogy melyiket és mikor al-
kalmazza az iskola. Problémát jelent, hogy kevés az iskolapszichológus ha-
zánkban, ez akadályozója az általános képességtesztek (és személyiségtesz-
tek) kiterjedt alkalmazásának. Néhány fontos szempontot kiemelünk az 
alábbiakban a képességtesztek alkalmazásához.
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1. Alapelvek a használathoz és az eredmények értelmezéséhez 
− A képességek (általános intellektuális és speciális!) alakulásának mi-

nél korábbi életkortól való figyelemmel követése egyik fontos, de 
nem egyetlen módja a tehetségek megtalálásának (Gyarmathy, 2006). 

− Számos pillanatnyi tényez� befolyásolhatja a mérési eredményeket, 
ezért mondjuk, hogy „egy mérés nem mérés”. 

− A gyenge eredmény nem feltétlenül az egyén képesség-hiányából fa-
kad, a háttértényez�kkel (pl. motiváció, érdekl�dés hiánya, dekon-
centráltság stb.) is lehet gond. 

− A jó eredményt bizonyító erej�nek kell tekintenünk, „vaktyúk ezek-
ben nem talál szemet”.  

− Pszichológiai módszerek alkalmazása: csak pszichológus közrem�-
ködésével! 

2. Általános intellektuális képességek feltérképezéséhez használt f�bb esz-
közök (Ezek a gyerekek „általános okosságát” bizonyítják, nem speciális 
szaktárgyi tehetséget jeleznek!): 

− figyelemvizsgálat, 
− emlékezetvizsgálat, 
− képzeletvizsgálat 
− gondolkodásvizsgálat, 
− beszédfejl�dés vizsgálata, 
− intelligencia-vizsgálat. 

3. A kreativitás-vizsgálat fontos a tehetségek azonosításában. 
4. A speciális képességek mérése, amely kimondottan a szaktanár feladata, 
mutatja meg a tehetség specifikumát, így ez is elengedhetetlen! 

3.3.4. Osztálytársak értékelése, a diákok önértékelése

Az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetnek az iskolák a tanulói értékelés 
bevonására. A teljesítmény feljegyzése, a célkit�zések és a személyes adat-
bázisok mind arra ösztönzik a tanulókat, hogy nyilatkozzanak saját képessé-
geikr�l és teljesítményükr�l. Ez minden bizonnyal hatékonyan egészíti ki a 
tehetségek azonosítását. A tanuló és tanára közti megbeszélések sok tanulót 
segítenek abban, hogy felismerjék saját potenciáljukat és a problémás terü-
leteket is. Ugyanakkor egyre több kutatás bizonyítja (vö.: Ferku és Mez�, 
2003), hogy az osztálytársak hatékonyan tudják azonosítani egymás tehetsé-
gét, érdemes erre a módszerre is építeni. A diákok önjellemzése is kiemelt 
szerepet kap a tehetség-keresési, -azonosítási folyamatban. Jól hasznosítható 
ehhez a „Gazdagítási modellek” cím� , az 5. fejezetben található Betts-féle 
Autonóm Tanuló Értékelési Skála is.
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3.3.5. Szül�i jellemzés 

A szül�i jellemzés említése gyakran megmosolyogtatja a tanárokat. Minden 
tanár találkozott már olyan szül�vel, akinek teljesen irreális elképzelései 
voltak gyerekek képességeir�l, vagy olyan elvárásokat támasztott gyermeke 
elé, ami mind a gyereket, mind az iskolát frusztrálta. A valóságban az ilyen 
esetek nem túl gyakoriak, a szül�k közül sokan reálisan látják gyerekeik 
értékeit. Bizonyos iskolák megkérdezik leend� tanulóik szüleit, hogy gyere-
küket tehetségesnek tartják-e valamilyen területen. A szül�k által ajánlott 
diákok általában a jobb képesség� tanulók kategóriájába tartoznak, és tükrö-
zik az egyes kiemelked� képességeket. 

3.4. Összegzés: az azonosítás funkciója

Mint azt az el�bbiek bizonyítják, a tehetség felismerése, azonosítása hallat-
lanul összetett folyamat, csak több lépésben, folyamatosan történhet, és sok-
féle módszert kell alkalmaznunk. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy a 
tehetség-azonosítás e bonyolult rendszerével is csak eszköz a fejlesztési 
folyamatban, jól ábrázolja ezt Tannenbaum (1983) ábrája. � az egész fo-
lyamatot egy tölcsérhez hasonlítja, amelyben a végcél a tehetséges tanuló 
hatékony, differenciált fejlesztése (9. ábra). 

A tölcsér szájában történik a sz�rés, a közepén a kiválasztás, a végén pedig 
a differenciálás. Az els� lépésben ki kell sz�rni mindenkit, akikkel kapcso-
latosan a „tehetség gyanúja akár a legkisebb mértékben is felmerül” 
(Tannenbaum, 1983, 370. o.). A kiválasztást megel�z� bizonyítás módszerét 
széles körben kell alkalmazni. A differenciálás során „a potenciális matema-
tikusok, a potenciális irodalomkritikusok, mérnökök, zeneszerz�k, történé-
szek, tudósok stb. szétválogatása történik addig, amíg a tanuló iskolai telje-
sítménye egyre jobban egybeesik valamilyen megfelel� pálya kiválasztásá-
val” (Tannenbaum, 1983, 371. o.). 
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9. ábra. Tannenbaum modellje 
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4. Komplex tehetséggondozó programok céljai, 
tartalmi elemei, hazai gyakorlati példa 

Tudatos tehetséggondozás évszázadokra nyúlik vissza, s a történelem bizo-
nyítja, hogy nagyon sok személy tehetsége bontakozott ki ennek eredmé-
nyeként az el�bb jelzett különféle tehetségterületeken. A korábban bemuta-
tott korszer� tehetségmodellek megszületése után természetesen fogalmazó-
dott meg az az igény a gyakorlati fejleszt� munkával szemben, hogy a tehet-
ség komplex értelmezésével összhangban komplex fejleszt� programokra 
van szükség. Ennek az elvárásnak aztán meg is fogalmazódtak a konkrét 
feladatai a tehetségprogramokra vonatkozóan, az alábbiakban ezeket tekint-
jük át. 

4.1. Komplex tehetséggondozó programok célrendszere

Sokan foglalkoztak a komplex tehetséggondozó programok tervezésének 
kérdéseivel (vö.: Heller, Mönks, Sternberg és Subotnik, 2000), azonban a 
gyakorlatot leginkább segít� elmélet Feger (1997) munkásságából szárma-
zik. Az általa megfogalmazott célok – a gyermek fejl�désének szempontjára 
építve – teljes kör�vé teszik az iskolai tehetséggondozó programokat. A 
szerz� nézeteit a következ�kben foglalhatjuk össze (vö.: Balogh, 2004). 

A komplex tehetséggondozó programok f�bb pillérei: 

(1) a tehetséges gyermek er�s oldalának támogatása; 
(2) a tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése; 
(3) „megel�zés”, „légkörjavítás”, „foglalkoztatási terápia”; 
(4) olyan területek támogatása, amelyek közvetve befolyásolják a tehet-
ség kibontakozását. 

(1) A tehetséges gyermek er�s oldalának támogatása. Ezen belül azokat a 
szempontokat veszik figyelembe, amelyek tipikusan a különleges adottságokat 
fejezik ki: a gyors felfogóképességet, a jó emlékez� tehetséget, a tanulás vala-
mely területén az intenzív és gyors elmélyülést, illetve speciális képességek 
(pl.: m�vészetek, sport, matematika stb). 

(2) A tehetséges gyermek (tehetséggel összefügg�) gyenge oldalának ki-
egyenlítése. Tehetséggel összefügg� gyenge oldalon „hiányosságot” kell 
értenünk, amelyek a tehetség fejl�dését megnehezítik, vagy éppenséggel 
megakadályozzák. A gyenge oldalak – általános intellektuális tehetség ese-
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tében – valamiféle kiegyensúlyozatlan tehetségprofilban nyilvánulnak meg; 
például egy intelligenciateszt csaknem minden résztesztjében kiemelked�
teljesítményt nyújt a tanuló és az egész teszt gyenge eredménye egy rész-
teszt következménye. Vagy az iskolában összességében kiemelked� telje-
sítmény mellett egyetlen tantárgyban súlyos hiányok mutatkoznak. Problé-
mák adódhatnak azonban a tanulási és munkamódszerek vagy a motiváció 
területén is (Mez� és Mez�, 2007). A gyenge oldalak származhatnak továb-
bá a kedvez�tlen környezeti feltételekb�l; az ilyen gyenge oldalak kiegyen-
lítésére alkalmazott segít� intézkedéseket például az ún. kompenzációs ne-
velés keretében hajtják végre (vö.: Harmatiné, 2011). 

Külön csoportot képeznek a tehetséges „alulteljesít�k”, velük is kiemel-
ten kell foglalkoznunk. Az „alulteljesítés” csupán egy szimptóma, minden 
esetben meg kell állapítani, mely tényez�k okozzák az alulteljesítést (Mez�
és Miléné, 2004). Az okfeltárás azt mutatja, hogy ez összetettebb, áldozato-
sabb munkát jelent, mint a tehetségesek er�s oldalainak fejlesztése. A gyen-
ge oldalaknak  nagyon sok fajtája fordulhat el�, amelyek mindegyike külön-
böz� bánásmódot igényel. Ennek alapján az a program, amely a tehetséggel 
kapcsolatos gyenge oldalakat akarja megszüntetni, többnyire terápiás orien-
táltságú és inkább pszichológiai bázisú, és gyakran egyedi segítségnyújtás-
ban nyilvánul meg. Fontos szerepet játszanak e problémák megoldásában a 
tehetség kérdésével foglalkozó tanácsadó központok.

(3) „Megel�zés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia”. A „megel�zés” 
a tehetséges tanulóra irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy a kedvét 
elveszítse, és hogy az alulkövetelés alapján aszociális magatartásmód fejl�d-
jön ki benne. A „légkörjavítás” összességében az osztályban uralkodó társas 
szituációra vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy az átlagot meghaladó tanu-
ló a maga gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a 
többieket, s ezzel azok önértékelése jelent�sen csökkenjen. Ugyanakkor 
fontos azt is elérni, hogy a kevésbé jól teljesít�k ismerjék el a tehetséges 
tanulók értékeit. Ez a kett�s célkit�zés gyakran nehéz helyzetet teremt a 
pedagógus csoport-fejleszt� tevékenységében. 

(4) Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül nem hatnak a 
gyermek tehetségének fejlesztésére. Az er�s oldal intenzív fejlesztése mellett 
fontos olyan tevékenységekbe is bevonni a tehetségígéreteket, amelyek biz-
tosítják, a lazítást, feltölt�dést. Például a kiemelked� intellektuális képessé-
gekkel rendelkez� gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban is be-
vonják a tevékenységekbe. 

A tehetséges gyerek hatékony fejlesztéséhez mind a négy elem fontos, s 
a korszer� (rendszerszer�) tehetséggondozó programokban ezek mindegyike 
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megtalálható. A következ�kben bemutatunk néhány klasszikus hazai példát, 
amelyek magukban hordozzák az el�bbi értékeket.  

4.2. A négyes célrendszer részletes tartalmi kibont ása 

Az fentiekben bemutattuk röviden a négyes célrendszert, az érdemi munká-
hoz ezek azonban túl általánosak. Szemügyre kell vennünk, hogy tartalmá-
ban mit is jelent ez a négyes célrendszer, a részletes elemzés ad kapaszkodót 
a sikeres gyakorlati tevékenységhez. 

4.2.1. A tehetséges gyerek er�s oldalának fejlesztése 

Ezen belül azokat a szempontokat veszik figyelembe, amelyek tipikusan a 
különleges adottságokat fejezik ki: a gyors felfogóképességet, a jó emlékez�
tehetséget, a tanulás valamely területén az intenzív és gyors elmélyülést, 
illetve speciális képességekhez (pl.: m�vészetek, sport, matematika stb) ki-
váló adottságokat. Minden egyes tehetségterületnek sajátos fejlesztési mód-
szerei vannak, ezek áttekintésére itt nem vállalkozhatunk. Az egyes terüle-
tek szakembereinek tájékozódásához ajánlunk néhány frissen megjelent 
m�vet a Géniusz Könyvek sorozatból, kiadó: Magyar Tehetségsegít� Szer-
vezetek Szövetsége, 2010–2011, Budapest. 

− Revákné Markóczi Ibolya–Futóné Monori Edit–Balogh László: Te-
hetségfejlesztés a biológiatudományban 

− Czimer Györgyi–Balogh László: Az irodalmi alkotótevékenység fej-
lesztése 

− Orosz Róbert: A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszi-
chológiai alapjai 

− Turmezeyné Heller Erika: A zenei tehetség felismerése és fejlesztése 
− Kirsch Éva–Dudics Pál–Balogh László: A tehetséggondozás lehet�-

ségei fizikából 
− Mez� Ferenc–Kiss Papp Csilla–Subicz István: Képz�m�vész tehet-

ségek gondozása 
− Bohdaneczkyné Schág Judit – Balogh László: Tehetséggondozás a 

közoktatásban a kémiatudományban 
− Kovács Gábor–Balogh László: A matematikai tehetség fejlesztése 
− Csernoch Mária–Balogh László: Algoritmusok és táblázatkezelés – 

Tehetséggondozás a közoktatásban az informatika területén 

Ezekhez 10–30 órás képzések is kapcsolódnak, segítve a szaktárgyak 
pedagógusainak tehetséggondozó munkára való felkészítését. 
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Természetesen minden tevékenységterületen található nagyszámú 
könyv, segédanyag, amelyek jól hasznosíthatók a tehetségesnek t�n� gyere-
kek, fiatalok er�s oldalának fejlesztésében. 

4.2.2. A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése 

Tehetséggel összefügg� gyenge oldalon „hiányosságot” kell értenünk, ame-
lyek a tehetség fejl�dését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályoz-
zák. A problémát alapvet�en az jelenti, hogy ezek gyakran rejtekeznek, 
többnyire az er�s oldal elfedi �ket, ezért nehéz felderítésük és fejlesztésük 
is. Ahogy ezt fentebb jeleztük, sokféle forrásból származhatnak, itt a leg-
gyakrabban el�forduló problémaforrásokat vesszük bonckés alá, ezek a kö-
vetkez�k: 

− a tehetséges fiatal motiválatlansága, 
− a hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya,  
− kreativitás fejletlensége, 
− személyiségb�l fakadó általános problémák. 

Az ezekkel kapcsolatos problémák, hiányosságok megoldása, korrekció-
ja a fejleszt� munka során dönt�en annak a szakembernek (pedagógus, 
edz�, m�vész, mester stb.) a feladata, aki folyamatosan együtt tevékenyke-
dik a tehetségígérettel vagy a már kibontakozóban lev� tehetséges fiatallal, 
el�fordul azonban, hogy speciális szakember (tanácsadó, fejleszt� pedagó-
gus, pszichológus stb.) segítségét is kell kérnie bizonyos esetekben, különö-
sen a személyiségb�l fakadó problémáknál, hiányosságoknál. Nézzük e kér-
désköröket részletesen! 

4.2.2.1. A tehetséges fiatal motiválatlansága 

Az utóbbi években gyakori probléma, hogy a diákok nem szeretnek iskolába 
járni, mivel motiválatlanok a tanulási tevékenysége. Amint a korábbi model-
lekben láttuk, a megfelel� motiváltság kulcskérdés a tehetség kibontakozta-
tásában is. Sokféle összetev�je van ennek a problémakörnek, teljes feltérké-
pezésre nem törekedhetünk, de az alábbiakban áttekintjük a tanulási motivá-
ció f�bb aspektusait, fajtáit, aktuális problémáit, hogy ezzel kapaszkodókat 
adjunk a gyakorlati tehetségfejleszt� munkához ezen a területen.  

A) A motívumok rendszere, a tanulási motívumok osztályozása 

A tanulás és a motiváció kapcsolatával sok szerz� foglalkozott, jól rendsze-
rezi a korábbi kutatási eredményeket Balogh (2002). Motiváció minden cse-
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lekvésre, viselkedésre késztet� bels� tényez�. A motiváció er�sségét�l füg-
g�en változik az él�lény aktivitása, mindenféle viselkedésének szervezett-
sége és hatékonysága is (vö.: Balogh, 2006; Balogh és Koncz, 2008; 
Harmatiné, 2011; Péter-Szarka, 2007; Szabó, 2004; Tóth, 2000). 

A késztetések rendszerében megkülönböztetünk alapvet�, els�dleges 
motívumokat, melyek mind az állati, mind az emberi viselkedést is jellem-
zik, és az életben maradáshoz szükségesek. Másrészt megkülönböztetünk 
magasabb rend� motívumokat, melyek els�sorban az emberre jellemz�ek. 

Az els�dleges motívumokkal ismerkedünk meg el�ször. Ezek az alábbiak: 

− szükségletek 
− homeosztatikus késztetések 
− drive 
− érzelmek 
− vágyak 

A szükséglet els�sorban fiziológiai folyamatokra utaló kifejezés. Olyan 
hiányállapotot jelöl (folyadékhiány, táplálékhiány stb.), amelynek pszichi-
kus vetülete a szükségérzet (éhség, szomjúság stb.), és a hiány megszünteté-
séhez vezet� cselekvésre késztet (táplálék-, folyadékfelvétel stb.). 

Homeosztatikus késztetések: A szervezet bels� környezetének egyensú-
lya nagyon fontos. Ezt a bels� egyensúlyi állandóságot biztosító folyamat a 
homeosztázis. Az egyensúlytól való eltérés esetén a szervezet olyan mecha-
nizmusokat indít el, amelyek helyreállítják az egyensúlyt. Ezek egy része 
automatikus szabályozású, másik részük akaratlagos cselekvésen keresztül 
valósul meg. 

Drive akkor lép fel, ha valamilyen hiányállapot vagy bels� egyensúlyi 
állapot helyreállítását bels�, automatikus szabályozással nem lehet helyreál-
lítani. Ilyenkor er�s késztetés jelentkezik, amely specifikusan olyan cselek-
vésre, viselkedésre késztet, ami szükségleteinket kielégíti. Legalapvet�bb az 
éhség, szomjúság, ürítési, szexuális és utódápolási, alvási és védekezésre 
irányuló késztetések, illetve az általános aktivitás drive és kutató-tájékozódó 
drive. A kutató-tájékozódó drive-ot kíváncsiságként vagy explorációként is 
emlegetik.  

Az általános aktivitás drive a mozgás iránti igényben nyilvánul meg. Ez 
nemcsak a fizikai mozgásra, hanem a szellemi aktivitásra is vonatkozik. A 
testi mozgás igénye fiatalabb korban er�teljesebb, így tanárként az alsó ta-
gozatos gyerekeknél figyelhetjük meg leger�teljesebben. A hiperaktivitás-
ban szenved� tanulóknál pedig komoly tanulási problémákat is okozhat.A 
kutató-tájékozódó motívum az él�lényt arra indítja, hogy megvizsgálja, fel-
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fedezze, átkutassa, megismerje környezetét. Állatoknál ez dönt�en helyvál-
toztató (lokomóciós) mozgásokban mutatkozik meg, embernél a manipulá-
ciós tevékenységekben. Ez a késztetés nagyon er�s minden embernél, s tu-
lajdonképpen az egész megismer� tevékenység, ismeretszerzés motivációs 
alapját képezi, hiszen a szilárddá vált exploráció már maga az érdekl�dés, 
tudásvágy. Mi lehet az oka, hogy e késztetés ereje ugyanakkora lehet, mint 
az éhségé vagy a szomjúságé? Kísérletileg igazolták, hogy ez a késztetés a 
központi idegrendszer aktivitási szintjének fokozódását eredményezi. A 
szervezet optimális pszichés m�ködéséhez egy optimális idegrendszeri akti-
vitás szükséges. Amennyiben ez hiányzik, az él�lény törekszik az ideális 
szint elérésére. Ez eredményezi a fenti explorációs tevékenységeket. 

Az érzelmek is cselekvésre késztetnek bennünket. Értékel� min�sít� lel-
ki jelenségek. Ebben tükröz�dik szubjektív viszonyunk a valósághoz. Pri-
mer érzelmek a testi öröm és fájdalom érzése. Ezek vele születnek az em-
berrel. A magasabb rend� érzelmek a tapasztalás, tanulás útján alakulnak ki. 
Ilyen pl. a félelem többféle formája, mint konkrét, szimbolikus, szeparációs, 
büntetést�l való félelem. 

A félelemmel rokon érzés a szorongás. A szorongás tartóssá vált féle-
lemérzés, amely a veszélyhelyzet vagy az �t okozó dolog, jelenség elmúltá-
val sem sz�nik meg. Oka közvetett és távoli. Amennyiben tartósan jellemzi 
az egyént, személyiségjeggyé válik. A szorongó tanulót könny� felismerni, 
mert a szorongás olyan tipikus tüneteket okoz, mint körömrágás, dadogás, 
izzadás, pirulás és szervi diszfunkciók (pl. gyomorfekély, vastagbélgyulla-
dás). A szorongó tanuló állandó feszültséget él át, teljesítménye általában 
képességének szintje alatt marad. A túlzottan feler�södött, teljesítményrom-
boló szorongás káros, ezt a szakirodalom debilizáló szorongásként említi. 
Ugyanakkor bizonyos enyhe mérték� szorongás hasznos, azáltal, hogy eme-
li az idegrendszeri aktivitást, és ez a kell� enyhe feszültség motiváló hatású. 
A feszültség megteremti az optimális m�ködési szintjét az idegrendszernek, 
és ezáltal az emberi teljesítményt növeli. Ez a facilitáló szorongás. Kísérleti 
kutatások az érzelmek motiváló hatása és a cselekvés hatékonysága között 
fordított U alakú összefüggést mutattak ki. Az alacsony és a túlzottan magas 
érzelmi intenzitás esetén kevésbé hatékony a viselkedés, míg a közepesen 
er�s érzelmek közepesen er�s motiváló hatására a legcélszer�bb, legszerve-
zettebb, leghatékonyabb a teljesítmény, legsikeresebb a viselkedés. 

Vágy: Az el�zetes tapasztalatok alapján kialakult vonzódást vágynak 
nevezzük, amely motiváló hatású. Az ember tapasztalatában kapcsolat jön 
létre valamely késztetés és annak kielégítésére szolgáló tárgy vagy helyzet 
között. Kés�bb ezeknek az elérésére vágyunk, s amire vágyunk, viselkedé-
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sünk céljává válik. A gyerek, aki megtapasztalja a tanári dicséret örömét, 
kés�bb vágyni fog rá. 

Az els�rend� motívumok áttekintése után lássuk a magasabb rend� motí-
vumokat! Ezek a következ�k: 

− Szándék 
− Akarat 
− Kompetenciamotívum 
− Teljesítménykésztetés 

Szándék: A cselekvés elhatározása után fellép egy feszült lelkiállapot, 
amely mindaddig fennáll, amíg el nem végezzük a kit�zött cselekvést. Ez a 
jellegzetesen feszült lelkiállapotot szándékfeszültségnek nevezzük. A szán-
dék jelent�ségét Zeigarnik, szovjet pszichológusn� kísérlete szemlélteti. 
Azok a cselekvések, amelyeket nem fejezünk be teljesen, feszültséget hagy-
nak bennünk, és sokkal jobban is emlékezünk rájuk. A befejezetlenségb�l 
fakadó feszültséget Zeigarnik-effektusnak nevezzük. Szándékra olyan ese-
tekben van szükség, amikor más motiváló hatás nem létezik, vagy gyenge. 

Akarat: Ezt a fogalmat egyrészt akkor használjuk, amikor a cél elérése 
érdekében valamilyen gátlást, ellenállást kell leküzdenünk, másrészt konf-
liktusszituációban történ� döntésnél, választási helyzetben, amikor ellenté-
tes vagy egyenl� intenzitású motívumok hatnak egyidej�leg. Tehát az akara-
ti cselekvés olyan céltudatos, jellegzetes humán tevékenység, amely küls�
vagy bels� akadályok legy�zésére irányul. 

Az iskolai tanulás során gyakran olyan nehézségekbe ütközik a tanuló, 
amelyet le kell gy�zni. Máskor több a tanulás ellen ható motívum is él a 
gyerekben, mást szeretne csinálni, pl. játszani, szabadban lenni stb. Ilyenkor 
van szükség az akaratra. S�t, nem elég az akarat, kitartás is kell. Ezt gyakran 
a szorgalommal azonosítjuk. Könnyen felismerhet� az akarat a gyermekben, 
s ezt tanárként értékelni kell, olyan esetekben is, ha magas szint� teljesít-
ményhez nem vezet. 

Kompetenciamotívum: Embernél megkülönböztetjük a motívumok két 
csoportját, az eszközjelleg� (instrumentális) vagy céljelleg� (önjutalmazó) 
motivált viselkedést. Eszközjelleg� egy cselekvés, ha ezzel valamilyen célt, 
küls� jutalmat akarunk elérni. Céljelleg�, ha maga a tevékenység elvégzése 
szerez örömet, s maga ez a jutalom. A kompetenciakésztetés az önjutalmazó 
motivált viselkedések körébe tartozik. Ez azzal a törekvéssel azonos, hogy 
az ember képes legyen környezetében hatékonyan cselekedni, arra hatást 
gyakorolni. Benne van az aktivitás-, és explorációs motívum is, de min�sé-
gileg új. Elképzelt, eltervezett cselekvés sikeres végrehajtásáért érzünk 
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örömet. Tehát benne van a célképzet és a siker. Az önálló, autonóm lénnyé 
válásban központi jelent�sége van. A kompetenciamotívumról jöv� vissza-
jelzések növelik önbecsülésünket és társas megítélésünket. Mindennapos 
munkánk során tapasztaljuk, hogy a szociális és fizikai környezetében haté-
kony tanulónak nagyobb az önbizalma. 

A kompetenciakésztetésnek az egyik legfontosabb hajtóer�nek kellene 
lenni az iskolai tanulásban. Ehhez viszont azt kell elérnünk, hogy a tanítás 
ne pusztán ismeretátadás legyen, hanem a tanuló aktív cselekvésen keresztül 
sajátítsa el az ismereteket és a készségeket, amelyeket ezáltal a gyakorlatban 
alkalmazni képes. Így, mind az elsajátítás, mind az alkalmazás során megta-
pasztalja saját hatékonyságát. 

Teljesítménymotiváció: A sikerek elérésére, a teljesítmény állandó eme-
lésére, mások teljesítményének meghaladására vonatkozó késztetés. 
Atkinson kutatásai a legismertebbek ezen a területen. Azokat a feladathely-
zetekben mutatott viselkedéseket vizsgálta, ahol a cél elérése bizonytalan. 
Ilyen esetekben két ellentétes hajtóer� áll fenn: a cél elérésének motívuma 
és a kudarc elkerülésének motívuma. Ezek egymástól független dimenziók. 
Ennek a két motívumnak az er�ssége, egymáshoz való viszonya befolyásol-
ja a teljesítménykésztetés erejét. A sikermotívum alapja a kompetenciára, 
önmegvalósításra sarkalló késztetés, a kudarckerülés hátterében a büntetés-
t�l való félelem húzódik meg. Feladathelyzetekben szociális környezetünk 
min�sít, jutalmaz vagy büntet. Így a feladathelyzetekben fellép� szorongás 
és a kudarckerül� motívum kialakulása az el�zetes tapasztalatainktól függ. 
Azok a gyerekek, akiket akár a szül�k, akár a tanárok, sikertelenségeikért 
gyakran büntettek szorongóvá, kudarckerül�vé válnak, míg azoknál, akiket 
spontán kezdeményezéseikért, sikereikért jutalmaztak a sikermotívum lesz 
er�sebb. Ennek megfelel�en az embereknek két jellemz� csoportját külön-
böztetjük meg. Az egyikbe a sikerorientáltak tartoznak, akikre jellemz�, 
hogy szeretik próbára tenni ügyességüket és kockáztatni. Ezek az emberek 
közepes nehézség� feladatok esetén motiváltak leginkább a feladatmegol-
dásra. a másik csoportba a kudarckerül�k tartoznak, akikre jellemz�, hogy 
bizonytalanok önmagukban. Az ebbe a csoportba tartozók a nagyon nehéz 
és a nagyon könny� feladatokat választják szívesen. Mindezt a kudarc elke-
rülése végett, hiszen a nagyon könny� próbákban a siker biztosra vehet�, a 
nagyon nehezeknél viszont a sikertelenség miatt nem kell szégyenkezniük.  

A tanulási szituáció része a pedagógus is. Így számít az � lelkesedése 
vagy közömbössége. Akármilyen érdekes a probléma, ha a gyerek azt érzi, 
hogy a tanárt nem érdekli, az érzelmi azonosulás révén elapad a kíváncsisá-
ga. 
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A tanulási motívumok feltárásában kiemelt szerepe volt Kozéki Bélának 
(1980), aki a pedagógiai és pszichológiai folyamatokat, valamint a motivá-
ciós rendszer sajátos dinamikus szerkezetét együttesen ragadja meg. A tanu-
lási motivációt olyan dinamikus elemek összefüggéseként kezeli, mely af-
fektív, kognitív és effektív interakciós folyamatban fejl�dik. Ezek az inter-
akciós folyamatok az egyén és a környezete között jönnek létre. Így szerinte 
a tanulási motiváció területei: 

− érzelmi kapcsolatok (affektív összetev�). A nevelés vagy meleg, em-
beri kapcsolatokra ösztönz� – vagy hideg, elutasító, inkább szembe-
fordulásra késztet�.

− tapasztalatszerzés, értelmi ösztönzés (kognitív összetev�). A nevelés 
nyílt, aktivitásra, önálló ismeretszerzésre ösztönz� – vagy zárt, korlá-
tozó, gátló, inkább passzivitást el�segít�.

− morális (effektív összetev�). A nevelés er�s, felel�sségvállalásra, aka-
ratra ösztönz�, kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló követel-
mény betartására ösztönöz – vagy gyenge és engedékenységgel, bi-
zalmatlansággal, alkalmanként tehetetlen durvasággal a felel�sség-
vállalás alóli kibúvásra késztet� hatása van.

Így a tanulók iskolai motivációját a következ� összetev�kkel mérhetjük. 
1. Követ� (affektív / szociális) dimenzió: 
− melegség: a gondoskodás, az érzelmi melegség szükséglete 
− identifikáció: az elfogadottság szükséglete, f�leg a nevel�k részér�l 
− affiliáció: az odatartozás szükséglete, f�leg egykorúakhoz 

2. Érdekl�d� (kognitív/aktivitási) dimenzió: 
− independencia: a saját út követésének a szükséglete
− kompetencia: a tudásszerzés szükséglete 
− érdekl�dés: a kellemes közös aktivitás szükséglete 

3. Teljesít� (morális / önintegratív) dimenzió: 
− lelkiismeret: bizalom, értékelés szükséglete, önérték 
− rendszükséglet: az értékek követésének a szükséglete 
− felel�sség: önintegráció, morális személyiség és magatartás szükséglete. 

Az iskolai tanulási motívumok összetev�it Réthyné (1988) egy vizsgálat 
során a következ� jellemz�kkel mérte: 

1. A tanulás érzelmi-szociális dimenziója: 
− érzelmi viszony az iskolához,  
− érzelmi viszony a tanulási munkához, 
− érzelmi viszony a társakhoz, 
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− érzelmi viszony a közösséghez, 
− érzelmi viszony a tanárokhoz, 
− motivációs alapszint. 

2. Megismerési (kognitív) összetev�: 
− érdekl�dés,  
− aktivitás, 
− kitartás,  
− szorgalom. 

3. Önintegrációs, morális (effektív) összetev�: 
− a normák, értékek viselkedésbeli megnyilvánulása. 

A szerz� (Réthyné, 2003) újabb vizsgálataiban a tanulási motívumok-
nak a következ� f�bb kategóriarendszerét különítette el: 

− a tanulás társadalmi és egyéni jelent�ségének felismerése; 
− megismerési, érdekl�dési motívumok, 
− küls� motívumok; 
− kedvez�tlen, elkerül� motívumok. 

A motívumok alapfogalmainak, rendszerének áttekintése után vegyük 
bonckés alá a tanár motiváló tevékenységének legkritikusabb pontjait a gya-
korlati tevékenység szempontjait érvényesítve! 

B) Teljesítménykényszer és iskola

Jó ideje megfogalmazódik már az az általános következtetés, hogy gyereke-
ink gyakran kényszeredetten járnak iskolába, és nem csak a tapasztalat, de 
vizsgálatok is bizonyították, hogy sok magyar tanuló nem szívesen megy be 
az iskola kapuján. Mi lehet ennek az oka, hiszen ez nem természetes dolog, 
és van rá bizonyíték is, hogy más országokban vidáman mennek be is a ta-
nulók az iskolába, és onnan hazafelé is úgy távoznak. 

Sajnos, ha szemügyre vesszük a mai iskolai gyakorlatunkat, akkor való-
ban találunk olyan tényez�ket, amelyek léte kényszerérzést alakíthat ki a 
gyerekekben. Melyek ezek? 

− Tantervi követelmények, a tananyag túlméretezettsége. Szinte nincs 
ma olyan iskolafokozat, ahol – a pedagógusok véleménye szerint is – 
ne lenne jellemz�, hogy túl sokat igyekszünk markolni. Több mérés 
bizonyította már, hogy a ma még érvényben lév� – 1978-ból datált – 
tantervi követelmények gyakran teljesíthetetlenek. Ez mindenekel�tt 
az elsajátítandó ismeretanyag nagy mennyiségéb�l fakad. Természe-
tesen szerepet játszik ebben az is, hogy gyakran a gyerekek nem is-
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merik és nem is használják a gazdaságos tanulás módszereit. Ezekre 
persze megint csak az iskolának kellene megtanítania a gyerekeket, 
de arra már alig van id�. 

− Magas a tanórák száma. A hajszoltság érzését az el�z�n túl ez a té-
nyez� is dönt�sen befolyásolja: a gyerekeknek emiatt alig van lehe-
t�sége másfajta tevékenység végzésére a tanuláson kívül. Nem csak 
az iskolában kell napi 6-9 órát tölteniük kötelez� tanórán, ezt még 
gyakran megfejelik a pedagógusok nagymennyiség� házi feladattal. 
Így aztán napi 10–12 óra tanulás mellett már alig jut id� egyéb tevé-
kenységre. Nem véletlen mondják gyakran szakemberek is, hogy a 
mai gyereknek igazán nincs gyerekkora. Egyoldalú intellektuális te-
vékenységgel terheljük �ket, és nem adjuk meg a lehet�séget a rege-
nerálódásra. Nem az a baj, hogy elfáradnak, hanem az, hogy nem 
tudják folyamatosan kipihenni magukat. Ennek következtében sok-
szor lép fel a patológiás fáradság: ekkor a rendes pihenés után nincs 
regenerálódás, és ez az idegrendszer megbetegedéséhez is vezethet. 
A nevelési tanácsadók és ideggondozók statisztikai adatai sokszor je-
leznek veszélyt. 

− Az alkalmazott nevelési eljárások inadekvát volta. Gyakran tapasz-
talható, hogy a személyiségfejlesztés és képességfejlesztés során 
olyan eljárásokat alkalmazunk, amelyek riasztóak a gyerekek számá-
ra. Különösen a kialakuló konfliktusokat oldjuk meg sokszor inadek-
vát módon, illetve meg sem oldjuk azokat (vö.: Gordon, 1990; 
Gy�ryné és Szatmáriné, 1994; Szekszárdiné, 1987) Ezekr�l a prob-
lémákról már a tanár-diák kapcsolatnál ejtettünk szót. 

− A pedagógus személyiségének hiányosságai. A pedagógus munkájá-
nak legf�bb eszköze a személyisége, és ha ezzel problémák vannak, 
nehezen tudja betölteni szerepét a gyermeki személyiség formálásá-
ban. Sajnos, a képzés során kevés kapaszkodót kapnak ehhez a tanár-
jelöltek, mégha újabban van is erre törekvés a programokban (vö.: 
Balogh, 2006; Balogh és Koncz, 2001, 2008; Balogh és Tóth, 1997; 
Koncz, 2008). 

Lehetne még sorolni a kedvez�tlen helyzetet okozó tényez�ket, de már 
ezek is jelzik, hogy valóban könnyen kialakulhat a tanulóban a kényszerér-
zés az iskolai munkával kapcsolatban (vö.: Halász és Lannert, 2003). Már-
pedig az is világos, hogy ilyen érzések közepette nehezen tudnak jól teljesí-
teni, és a szorongás vagy ellenérzések rabságában egyre romlik teljesítmé-
nyük. S nem szabad elfelednünk, a gyereknek vétójoga van a tanulással 
kapcsolatban, és gyakran él is azzal. A kedvez�tlen hatást nem egy esetben 
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növeli a gyerekek teljesítményének értékelési módja. Az értékelés kiemelt 
jelent�ség� eszköz, amellyel a pedagógus szárnyakat is adhat a tanulónak, 
ugyanakkor a mélybe is taszíthatja. Nézzük meg, mire kellene jobban 
ügyelnünk! 

C) Siker és kudarc

A gyereknek az iskolához f�z�d� viszonyát nagymértékben befolyásolja, 
hogy milyen eredményt ér el a tanulásban. Sok buktatója van a sikernek, 
hiszen az iskolai teljesítményben több tényez� fontos szerepet játszik, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük: intellektuális képességek, szocio-
emocionális összetev�k (vö.: Turmezeyné és Balogh, 2009). Az utóbbiak-
nak is széles a skálája: motiváltság, igényszint, önértékelés, önbizalom, ön-
szabályozás, érzelmi stabilitás, terhelhet�ség. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a gyenge teljesítmény hátterében gyakran nem a képességek hiányos-
ságai állnak, hanem a személyiség egyéb fent említett tényez�iben mutatko-
zó negatív tendenciák. Ezen háttérelemek közül vegyünk szemügyre néhá-
nyat, amelynek formálása szorosan kapcsolódik a pedagógus értékel� tevé-
kenységéhez! 

A személyiség egyik leglényegesebb meghatározója éntudata, önisme-
rete, önmagáról alkotott képe (vö.: Balogh és Koncz, 2008; Harmatiné, 
2011; Koncz, 2005; Péter-Szarka, 2007). A nevelésnek a feln�ttségre kell 
felkészítenie a gyereket, és a harmonikus feln�ttségnek egyik lényeges jel-
lemz�je önmagunk vállalása, önmagunkkal való azonosulásunk, az 
énidentitás. Kialakul-e a tanulókban a reális énkép, önmaguk elfogadása? 
Vizsgálatok sora bizonyította, hogy nem ez a jellemz�, és a deviáns maga-
tartásformák jelent�s növekedése is mutatja ezt. Sok probléma fakad már 
gyermek- és ifjúkorban is az énfunkciók zavaraiból. Csökkenteni lehetne 
ezeket, ha a pedagógusok a tanítási órán nagyobb körültekintéssel végeznék 
a tanulók énképének formálását. Ehhez mindenekel�tt arra lenne szükség, 
hogy kiegyensúlyozottan jelezzük vissza a gyerekek számára értékeiket és 
hibáikat. Ma általában az dominál, hogy a negatív elemeket emeljük ki mind 
a teljesítményben, mind a viselkedésben. Azt természetesnek vesszük, ha jól 
teljesít a gyerek, de mindjárt felemeljük szavunkat, ha valami gyengébben 
sikerül. Meg kell teremteni az egyensúlyt a negatív és pozitív visszajelzések 
között az utóbbi dominanciájával. Ha egy gyereknek többnyire azt jelezzük 
vissza, hogy gyengén teljesít, nem lesz önbizalma, és fokozatosan romlik a 
teljesítménye. 

A gyerek önképét, önértékelését nemcsak a küls� elvárások, illetve tel-
jesítményének ezekkel való szembesítése befolyásolja, hanem fontos szere-
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pet játszik ezek alakulásában az önmagával szemben támasztott elvárás-
rendszer, az igényszint. Ördögi kör, hiszen az igényszint is a tevékenység-
ben elért teljesítményszintt�l függ alapvet�en: siker után általában emelke-
dik, balsiker után csökken. Így egyszer�en megoldhatnánk ezt a tennivalót, 
hiszen csak olyan feladatot kellene adni a tanulóknak, amellyel meg tudnak 
birkózni. Ez azonban nem ilyen automatikusan megy, a gyakorlati megvaló-
sítást több dolog is bonyolítja. 

Az egyik ilyen, hogy hiába oldja meg a feladatot a tanuló, ha az túl 
könny�, ha nem teszi próbára er�it, akkor nem eredményez igazi sikert. Egy 
másik probléma, hogy kudarcot sem csak az okozhat, ha valaki nem tudja 
jól megoldani a feladatot. Az is balsiker lehet, ha lemarad a társak között, ha 
a pedagógus által támasztott követelmény túl magas, ha folyamatosan többet 
várnak el t�le, mint aminek teljesítésére képes. Azok a feladatmegoldások 
hozhatnak eredményt az igényszint növekedésében, amelyek teljes er�beve-
tést igényelnek – a pillanatnyi teljesít�képesség fels� határa közelében. 

A jobb képesség� tanulók igényszintjének növelés viszonylag egysze-
r�bben megoldható, de sok gondot okoznak a gyengébb teljesítmény� tanu-
lók. Ha az utóbbiak sorozatosan rossz osztályzatot kapnak, akkor igény-
szintjük csökken, ezzel együtt fokozatosan elvesztik önbizalmukat is, és ez 
gátolja a jó teljesítményt. Hogyan lehet e folyamatot megállítani, illetve 
megfordítani? Ennek két f� alapvet� feltétele van. Egyrészt az egyéni ké-
pességekhez mért feladatokat kell adnunk, másrészt a feladatok megoldásai-
nak értékelésekor ki kell emelni a sikeres mozzanatokat. Fontos ez, hiszen 
meg kell nyernünk a tanulókat a tanulásnak, és ehhez a sikereken keresztül 
vezet az út. Ha sorozatosan kudarc éri a gyereket – er�feszítései ellenére, 
akkor eltávolodik a tanulástól és az iskolától is, a benne rejl� értékeket nem 
tudjuk kibontakoztatni. Ebb�l a szempontból különösen sok a hiba a peda-
gógiai gyakorlatban, és ezek a gyerek számára további sorsát illet�en ko-
moly következményekkel járhatnak (vö.: Cserné, 1986). 

Ezek a gondolatok átvezetnek egy másik problémakörhöz, a tanulás 
motiválásához. Nem véletlen, hogy sok gyerek nem szeret iskolába járni. 
Ennek egyik f� oka, hogy gyakran nem teremtjük meg a tanulói tevékenység 
pozitív motivációs hátterét. Az averzív (idegenkedést kiváltó) motívumok-
kal is rá lehet bírni a gyereket a tanulásra, de ilyenkor f�leg azért tanul, 
hogy elkerülje a nemtanulás következményeit. Ennek természetesen megvan 
a maga „ára”: a gyerekben az iskolától való menekülés és gyakran er�s féle-
lem, szorongás alakul ki. Ez pedig kimondottan káros mind a képességek, 
mind a személyiség fejl�désében (vö.: Holt, 1991; Kierkegard, 1993). A 
pozitív küls� motiváció esetén (ilyenkor azonosul a motívummal a tanuló) 
általában kevesebb pszichés energiát felhasználva tudják elvégezni a cselek-
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vést – többnyire magasabb teljesítményszinten. A pozitív motivációs esz-
köztárnak egyik központi elemét jelentik a tanulói öntevékenységre épül�
korszer� tanítási-tanulási módszerek, ezek nélkül nehezen teremthet�k meg 
a tanuláshoz f�z�d� megfelel� viszony alapjai (vö.: Balogh, 1987; Péter-
Szarka, 2007; Tóth, 1998). Ugyancsak nehezen tudunk a fentiekben ered-
ményt elérni, ha nem alakítjuk ki a gyerekekben a gazdaságos és hatékony 
tanulás egyéni módszereit (vö.: Balogh, 1993, 2004, 2011; Báthory, 1992; 
Mez� 2002; Oroszlány, 2004) A kudarcok hátterében nagyon sokszor ez a 
tényez� áll. 

D) A hatékony teljesítményértékelés pszichológiai és pedagógiai elvei

Már az el�z�ekben is felvillant, hogy a tanulói siker- és kudarcérzés nagy-
mértékben függ a pedagógusok értékel� tevékenységét�l. Ugyanazt a telje-
sítményt kudarcként és sikerként is megélheti a gyerek – a pedagógus (és 
természetesen a szül�) értékel� módszereit�l függ�en. A következ�kben 
áttekintjük a legfontosabb szempontokat, amelyek úgymond megkerülhetet-
lenek a sikeres értékel� munkában. Felsorolásszer� lesz ez, mintegy össze-
foglalva az eddig leírtakat (vö: Balogh, 2006). 

− Az értékelés funkciói közül jobban kell érvényesíteni a fejleszt�
funkciót. Ennek a lényege, hogy az értékelés eszközeivel is próbáljuk 
közelebb hozni a tantárgyat, általában a tanulást a gyerekhez. Ma in-
kább az értékelés szelektáló funkciója kap nagyobb szerepet, ez nem 
szerencsés. 

− A tanulói tevékenykedtetés során olyan légkört kell teremteni, amely 
a tanulói képességek maximális kibontakoztatását teszi lehet�vé a 
feladathelyzetben. A felesleges izgalom rontja a teljesítményt. 

− A képességek, a tudás mérése közben az egész embert figyeljük, az 
értékelés legyen humánus. Figyelembe kell vennünk ennek szelle-
mében a gyerek tanulásban mutatott er�feszítéseit, valamint azt is, 
hogy a teljesítményszint növekszik-e vagy csökken — a tanuló ké-
pességeit alapul véve. (Ez nem az osztályzatra vonatkozik els�sor-
ban, hanem más értékelési eszközökre!) 

− A tanulóknak érezniük kell, hogy munkájuk eredményes. Ez ad újabb 
er�t a feladatok megoldásához. Ha a gyerek azt érzi, hogy er�feszítései 
nem hoznak gyümölcsöt, vétót emel a tanulás ellen, és akkor már ne-
héz megfordítani a folyamatot. 

− A tanulóknak ismerniük kell az egyes érdemjegyekhez f�z�d� köve-
telményeket. Ne legyen ebben titokzatosság, és fontos a következe-
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tesség is az értékelésben. Ehhez természetesen a pedagógusoknak is 
világos, jól felépíthet� követelményrendszert kell kapniuk a tanterv-
ben – ez ma még alig jellemz�. 

− Az értékelés eszközrendszerében fontos elem az osztályozás, de csak 
az egyik eszköz. Annál jobban tudom megvalósítani a fejleszt� érté-
kelést, minél gazdagabb az értékelési eszközrendszerem: sokkal töb-
bet kellene alkalmazni a verbális és nem-verbális kommunikációs 
formákat. Ezek jóval hatékonyabbak lehetnek, mint az osztályzat, 
azonban ehhez is megfelel� kapcsolatra van szükség pedagógus és 
gyerek között. 

− Az értékelés nemcsak azért fontos eszköz, mert ezzel a pedagógus 
buzdíthat, nevelhet, de le is sújthat, hanem azért is, mert az értékelés 
során kell eljuttatni a tanulót oda, hogy e funkció kívülr�l belülre he-
lyez�djék át, és kialakuljon az értékelési képessége. Ehhez csakis a 
saját tevékenység, valamint a mások értékelésén keresztül vezet az 
út: tehát a tanulókat is be kell vonni a többoldalú teljesítményértéke-
lésbe. 

A fentiekben azokat a tényez�ket vettük szemügyre, amelyek leginkább 
meghatározzák a gyerekek tanuláshoz f�z�d� viszonyát, de nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni ebben sem a család és az iskola együttm�ködését
(vö.: Balogh, 2004; Balogh és Koncz, 2008; Harmatiné, 2011; Mez�, 2008; 
Páskuné, 2004; Turmezeyné és Balogh, 2009). Bármennyire is törekszik az 
iskola a megfelel� motiváció kialakítására, ez egyedül nem megy. A szül�k 
és pedagógusok folyamatos kapcsolata, a kölcsönös bizalom könnyítheti 
meg az iskola er�feszítéseit, és hozhat igazi eredményt is. A család intim 
szférájában gyökerezik els�dlegesen a gyerek emocionális egyensúlya, ezt 
az iskola nem tudja pótolni, bármennyire is sikerül a gyerek gazdag motivá-
ciós rendszerét az utóbbi helyen is kialakítani. (A család szerepér�l részlete-
sen a 6. fejezetben olvashatnak.) 

4.2.2.2.A hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya

A motiválatlanság mellett gyakran el�forduló probléma a tehetség kibontakozá-
sának akadályaként a hatékony információfeldolgozási stratégiák hiánya. Már 
jó ideje megfogalmazódik az iskolával szemben az az igény, hogy alakítsa ki az 
önálló tanulás képességeit a gyerekekben, azonban a helyzet az utóbbi években 
csak romlott. Néhány idézet és gondolat ennek bizonyítására: 

− Barkóczi–Putnoky (1967) „nagy súlyt kell fektetnünk a tanulás során 
annak módszereire, technikájára, az alapelvek tudatosítására, az isme-
ret elsajátításának stratégiájára.” 
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− Coombs (1971) „a jöv�ben nem annyira kiképzett embereket kell az 
oktatásnak produkálnia, mint inkább képezhet� embereket, akik képe-
sek tanulni.” 

− Kiss Á. (1973) „A tanulás megtanulása alapkövetelmény. Megfelel�
tanulási minták, szokások, rendszerek birtokában hamar tudunk dön-
teni arról, hogyan kell a leggazdaságosabban tanulni egy adott hely-
zetben.” 

− Skinner (1973) „Fontos dolog, hogy a tanuló megtanuljon tanítás nél-
kül is tanulni, problémákat önállóan megoldani, kutatni az ismeretlent, 
tanuljon meg dönteni és eredeti módon viselkedni. Amennyiben lehet-
séges, ezeket a tevékenységeket tanítani is kell.” 

A dátumokat nézve világos, hogy régóta megfogalmazott követelmény 
az önálló (hatékony) tanulási technikák kialakítása a tanítási-tanulási folya-
matban. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy az iskola ezen követelmény-
nek csak részben tud eleget tenni: sok gyerek van, akinek egyáltalán nincs 
kialakult egyéni tanulási módszere, s alig van, aki ismeri a hatékony tanulási 
technikákat. Pedig ezek nélkül nehezen képzelhet� el eredményes oktatás: 
ezek híján nem teljesíthet� a képességfejlesztésben az önállóság követelmé-
nye. 

A pszichológiában évtizedek óta folynak kutatások, melyek az informá-
ció feldolgozásával, a hatékony tanulási módszerekkel foglalkoznak. Ma 
már elmondhatjuk, hogy stabil elméleti háttérrel rendelkezünk, egyre több 
kérd�ív, fejleszt� módszer lát napvilágot. A pedagógiai pszichológia egyik 
fontos célkit�zése, hogy olyan eszközöket adjon a pedagógusok kezébe, 
melyek könnyen kezelhet�k, a hétköznapi életben használhatók. Más szóval 
a pedagógiai pszichológia felkészült arra, hogy a pedagógusok számára 
hasznos ismereteket nyújtson a hatékony tanulásról (vö.: Balogh, 2011c; 
Balogh és Vitális, 1997; Mez�, 2002, 2010). 

Mára általánossá vált az a megállapítás, miszerint a tanulási stratégiák 
használata növeli a tanulás hatékonyságát, és egyúttal a tananyag jobb el�-
hívásához vezet (Scruggs és Mastropieri, 1988; Cox, 1994). A tanulási stra-
tégiák, ill. a kognitív stratégiák ismeretében el lehet különíteni a jó és rossz 
tanulókat egymástól, és egyúttal el�re lehet jelezni a teljesítményt 
(Newstead, 1992). A tanulási stratégiák használatára nem mindig van egy-
formán szükség. Ha a tananyag jól szervezett és könnyen befogadható, ke-
vesebb stratégia birtokában is elérhet� a jó eredmény az el�híváskor 
(Garner, 1990). Ez arra is felhívja a figyelmet, hogy nagyon figyelni kell a 
tananyag összeállításánál a rendszerezettségre és az ismeretek egymásra 
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épülésére. Ezt másképpen úgy is mondhatjuk, hogy a tudásanyag szerkezete 
és a kognitív folyamatok kölcsönhatásban vannak. 

A probléma bonyolultabb, mint annak eldöntése, hogy kell-e használni 
stratégiákat vagy sem. Gyakorlottabb tanulók három dolgot tudnak a straté-
giákról: mit, hogyan, mikor. Vagyis milyen stratégiákat, mely helyzetekben 
lehet hatékonyan alkalmazni. Akiknél a harmadik elem hiányzik (mikor), 
nem képesek viselkedésüket a különböz� feladattípusokhoz igazítani, azaz 
mégsem lesznek igazán hatékonyak (Paris, Lipson és Wixson, 1983). Az 
ilyen tanulók rugalmatlanok, ami nagymértékben határt szabhat a kreativitá-
suknak is. 

Vajon rendelkezik-e a legtöbb tanuló e három fajta tudással? Máskép-
pen feltéve a kérdést: stratégikusak-e a tanulók, amikor annak kell lenniük? 
A legpesszimistább választ Rothkoph (1988) adja. Szerinte a stratégia nem 
csupán a tudást foglalja magába, hanem a tudás tevékenységbe való átfordí-
tását is. A dolog gyakran itt vall kudarcot. Ahogy a diétázók annak ellenére, 
hogy ki tudják számítani az ételek kalóriaértékét, mégis többet esznek, úgy a 
tanulók is sok esetben tudják, hogy stratégiákat kellene alkalmazniuk, még-
sem teszik.  

4.2.2.2.1. A stratégiahasználat kudarcának okai

A tanulási stratégiák vizsgálata hagyományosan az attit�dkutatásból szár-
mazik. A kezdeti id�kben még nem állt rendelkezésre komplett elméleti 
háttér. A diákok iskolával és tanulással kapcsolatos értékeit és attit�djeit 
igyekeztek feltárni (Gibbs, 1981). Fontos fogalmak származtak a kés�bb 
tökéletesített attit�dskálákból. Ilyen a tanulási orientáció fogalma (Taylor, 
1983), de ezen kutatásnak köszönhetjük a motiváció szerepének felismerését 
is. 

A másik fontos gyökeret a kognitív pszichológiában találhatjuk. A pszi-
chológia ezen területe a kezdetekt�l foglalkozott a tanulás folyamatával, az 
információ feldolgozásával és tárolásával. A legismertebb Craik és Lockhart 
(1972) elmélete a feldolgozási szintekr�l. Bizonyos kérd�ívek ma is teljes 
egészében kognitív pszichológiai alapúak (Schmeck, 1983). 

Igen elterjedt technika a diákokkal készített interjúk szisztematikus 
elemzése, mely olyan tanulást leíró fogalmakat és kategóriákat eredményez, 
mely a tanulók saját tapasztalataiban gyökerezik. A különböz� interjúkból 
kapott fogalmak közötti kölcsönös kapcsolatok megteremtették az alapjait a 
kérd�ívek és skálák kifejlesztésének. Több kérd�ív létezik szerte a világon, 
ma Magyarországon leginkább a Kozéki–Entwistle-féle tanulási orientációt 
mér� kérd�ív használatos, mely a tanulási stratégiáknak 3 f� típusát külön-
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bözteti meg: mélyrehatoló, reprodukáló, szervezett. Segítségével feltárható, 
hogy az egyes diákok melyik tanulási stratégiát részesítik el�nyben 
(Entwistle, 1988). A kérdéskör részletes elméleti összefoglalója megtalálha-
tó Balogh (2011c) és Mez� (2002) munkájában, itt a következ�kben a leg-
fontosabb problémafeltáró információkat összegezzük. 

Miért nem használnak a tanulók spontán módon hatékony tanulási stra-
tégiákat? A dolog igen bonyolult, a jelenség részletes feltárása nem lehet 
ezen tanulmány célja. Itt csupán néhány szempontot villantunk fel, mely 
közelebb visz a gyakorlati problémák megértéséhez. 

A) Hiányos monitorozás

A diákok sokszor észre sem veszik, hogy nem tanulnak hatékonyan. Úgy 
érzékelik, hogy értik a tananyagot, ezért nem is törekednek arra, hogy újra 
átrágják azt, ábrákat készítsenek vagy elemzéseket végezzenek. Sokan úgy 
gondolják, tudják az anyagot, anélkül, hogy megpróbálnák felidézni vagy 
visszamondani az olvasottakat vagy hallottakat. Pedig, ha a tanulók nincse-
nek tudatában annak, hogy nem tanulnak, elég valószín�tlen az, hogy javító 
stratégiát fognak alkalmazni. Ha az az illúziójuk, hogy mindent értenek, nem 
fogják keresni a jobb megértés módszereit (Glenberg, Wilkinson és Epstein, 
1982). A kudarc az iskolában éri �ket, amikor számonkéréskor gyengébben 
teljesítenek. S�t, sokszor úgy érzik, értelmesen visszaadták a tananyagot, 
csupán a tanár nincs megelégedve velük, vagy esetleg pikkel rájuk. Ez ren-
geteg félreértésre adhat okot tanár és tanítvány között. A tanár ilyen esetben 
annyit lát, hogy a tanuló teljesítménye nem megfelel�, ám az okát nem talál-
ja. Esetleg elintézi annyival, hogy a diák lusta vagy keveset tanult. A diák 
igazságtalannak tartja a vádakat, hiszen � úgy gondolja, becsületesen elvé-
gezte feladatát. 

A pszichológusok sokat foglalkoznak a kérdéssel. Az irodalomban ez az 
önszabályozó tanulás és metakognitív stratégiák problémaköre. Egy vizsgá-
latban 14 önszabályozó tanulási kategóriát azonosítottak (Zimmerman és 
Pons, 1986), a magasabb teljesítmény�ek ezek közül 13-at jobban használ-
tak, mint az alacsonyabb teljesítmény�ek. Tehát kapcsolat van a meta-
kognitív tudás és a stratégiahasználat, illetve a metakognitív tudás és a telje-
sítmény között is (Ringel és Springer, 1980). Ez mutatja, hogy nem csupán a 
specifikus tanulási képességekre van szükség, hanem legalább ilyen fonto-
sak a kontrollmechanizmusok is. Brown (1980) szerint a tanuló egészen 
addig el�rehalad a feladatban, amíg valami kognitív hibát nem vesz észre. 
Nevezhetjük ezt kudarcnak, de egyben metakognitív siker is, hiszen a tanuló 
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észreveszi a problémát, és általában tesz valamit, pl. szelektívebben kezd 
figyelni, újraolvassa a tananyagot, esetleg konzultál valakivel. 

Miért ilyen gyakori a hiányos önmegfigyelés? Az egyik lehet�ség sze-
rint a tanulók nem tudják, hogyan értékeljék a tanulásukat, így természetes, 
hogy nem veszik észre a hibákat. Pl. olvasás esetén gyakori hiba, hogy az 
egyes szavak megértésére koncentrálnak, nem figyelik a szöveg egészét. 
Amíg a szavakat külön-külön értik, folytatják az olvasást (Baker, 1984). 
Bizonyos szituációk valószín�bb, hogy kiváltják a kognitív monitorozást, 
mint mások. Így pl. ha nem kap a diák instrukciókat, a memória túlterhelt, 
vagy ha a feladatot nem ítéli fontosnak, kevésbé valószín�, hogy m�ködik 
ez a funkció. Ez is mutatja, hogy hasznos, ha a pedagógus a diák figyelmét 
ráirányítja bizonyos dolgokra, illetve metakognitív instrukciókat ad. 

B) Primitív rutinok

Vannak bizonyos dolgok, melyeket az iskolában be kell gyakoroltatni, hi-
szen igen sok id�t venne igénybe egy nehezebb feladat megoldásakor, ha 
újra és újra fel kellene fedezni az alaptörvényszer�ségeket. Így egyes meg-
oldásmódokat olyan gyakran kell alkalmazni, hogy a lépések automatikussá 
válnak. A rutinok szükségesek, de problémát okoz, ha ezeket mindenképpen 
alkalmazzuk, mert gátolhatják a tanulási stratégiák használatát. A rutinok 
minden helyzetben való alkalmazásakor a tanulók gondolkodása ellustul, 
hajlamossá válnak elsiklani bizonyos új információk felett. Ha kialakul egy 
beállítódás egy feladatra, gyakran nem vesszük észre az egyszer�bb vagy 
újabb megoldásmódokat. 

C) A transzfer hiánya

Alkalmazzák-e a tanulók az elsajátított technikákat új szituációkban? Álta-
lános tapasztalat, hogy hiába tanulnak meg a diákok egy stratégiát, nem ké-
pesek azt új feladatokban alkalmazni, azaz hiányzik a stratégiahasználat 
generalizálása. Ennek oka, hogy a tanárok hajlamosak megmondani minden 
feladattípusnál a célravezet� megoldásmódokat. Így a stratégiák az eredeti 
feladathelyzethez köt�dnek. Mi az eredménye? A diákok, ha új feladattípus-
sal találkoznak, tanácstalanul várnak, ahelyett, hogy keresni kezdenék a 
megoldási stratégiát. 

D) Csekély tudásalap

Sokszor a tanuló nem rendelkezik elég ismerettel ahhoz, hogy stratégiákat 
alkalmazzon. Nem képes megoldani egy matematikai feladatot, ha nem tud 
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szorozni. Vagy lehet, hogy a diák tudja, hogy több id�t kell fordítani a ne-
hezebb szavak megtanulására, de nincs tisztában a szükséges id� hosszával, 
Az is elképzelhet�, egy középiskolás tudja, hogy különböz�en kell készülni 
egy esszé és egy teszt jelleg� dolgozatra, de nincs információja a másnapi 
dolgozat formájáról. Ezekben az esetekben a tanuló valószín�leg kész arra, 
hogy stratégiákat használjon, még a motivációja is meg lehet rá, de egyéb 
információk hiányában képtelen erre (Gobbo és Chi, 1986). 

E) Tantermi célok, attribúciók és személyiségjellemz�k

Vizsgálatok tanúsága szerint a célorientáltság hatással van a teljesítményre. 
Akiknek céljuk van, több tanulási stratégiát használnak, kedvelik a kihívó 
feladatokat és hisznek abban, hogy a siker az er�feszítés eredménye (Ames 
és Archer, 1988; Schraw, Horn, Thorndike-Christ, Bruning, 1995). Nem 
mindegy, hogy az osztályban a másokkal való versengés vagy a fejl�dés, a 
teljesítmény javítása a cél. Ebben az esetben a hangsúly a készségek fejlesz-
tésén van. Ez magával vonzza a teljesítmény növekedését és a nagyobb ér-
dekl�dést. Más kísérletek szerint is jobb a kooperatív, együttm�köd� légkör, 
mint a verseng� szituáció (Derry, 1990). Convington (1985) szerint lehet, 
hogy a lustának vagy alulmotiváltnak címkézett gyerek csak védekezik. Fél 
a kudarctól, mely verseng� környezetben érheti. Érdekes, hogy a diákok 
elképzelései a kudarcról el�rejelezték a megtartás sikerét (Chandler és 
Pengilly, 1993). 

Különösen fontos tényez� az attribúció. Ha a diák nem gondolja, hogy 
szükség van a stratégiákra, illetve, ha úgy érzi, hogy a stratégiák használata 
ellenére kudarcot fog vallani, nem valószín�, hogy törekedni fog stratégiák 
használatára. Kérdés, hogy a diák a sikert és a kudarcot az er�feszítésnek 
vagy a képességeknek tulajdonítja. Az a tanuló, aki úgy hiszi, hogy az er�-
feszítések vezetnek sikerhez, kudarc esetén azt kérdezi magától: Mit kell 
másképp csinálnom? Aki képességeivel hozza összefüggésbe, azt kérdezi: 
Tényleg buta vagyok? (Nicholls, 1983) Maga a kérdés formája el�revetíti, 
hogy fog-e az illet� stratégiát használni. Másképpen megfogalmazva, az a 
lényeg, hogy a tanuló mit gondol, hol van a kontroll. Ha úgy érzi, maga 
irányítja a sorsát, valószín�bb, hogy sikere érdekében tesz is valamit, mint-
ha sorsát kívülr�l kontrolláltnak tartja. Valóban: rossz tanulóknál id�nként a 
tanult tehetetlenség figyelhet� meg. (Vö. e könyv 7. fejezetének hatásvizs-
gálati eredményeivel!) 

Más egyéni tulajdonságok is befolyásolják azt, hogy használ-e a diák 
tanulási stratégiákat. A tanulási stratégiák kapcsolatban állnak bizonyos 
tulajdonságokkal, mint pl. a figyelem, pontosság, kitartás, reflexió. A magas 
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önértékelés�ek jobban teljesítenek minden tanulási feladatban, mint az ala-
csony önértékelés�ek, tanulási stratégiáik kifinomultabbak. A kapcsolat 
kölcsönös. A jobb stratégiák magasabb teljesítményhez, így sikerhez vezet-
nek. Ez növelheti a tanulás iránti elkötelez�dést, ez pedig magával vonzza a 
stratégiahasználat növekedését. 

4.2.2.2.2. A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai

Az elméleti kutatások talaján új fejleszt� programok születtek, melyek a ta-
nulási stratégiák használatának kifejlesztésével kívánnak hozzájárulni az 
iskolai teljesítmény növekedéséhez. A szervezettebb tanulási módszereket 
célzó programok el�segítik a fejl�dést, ezt több vizsgálat bizonyította. Ha 
gyerekeknek bemutattak tanulási stratégiákat, képesek voltak arra, hogy 
alkalmazzák azokat. Ha mnemotechnikákat kínáltak nekik, a következ� fel-
adatban mind a normál, mind a tehetséges gyerekek többet tanultak, bár a 
hatás kifejezettebb volt tehetségesek esetén (Scruggs és Mastropieri, 1988; 
Scruggs, Mastropieri, Monson és Jorgensen, 1985).  

A fejlesztés pszichológiai alapjait összefoglalva három aktuális problé-
makört tekintünk át vázlatosan. Ezek a következ�k: 

− Elemi és összetett tanulási stratégiák 
− Értelmi képességek fejlesztése és önálló tanulás 
− A hatékony fejlesztés  záloga: ismeretátadás helyett képességfejlesz-

tés az iskolában 

A) Elemi és összetett tanulási technikák, stratégiák 

Sokféle módon lehet eredményesen tanulni, ezt az egyéni adottságok, szo-
kások és egyéb tényez�k befolyásolják. Abszolút értelemben nincs jó vagy 
rossz tanulási módszer, hiszen mindegyik értéke relatív: az egyén szempont-
jából lehet hatékony vagy kevésbé az. A következ�kben nézzük meg az 
elemi tanulási technikák egy csokrát (vö.: Szitó, 1987). 

− Szöveg hangos olvasása. 
− Néma olvasás. 
− Az elolvasott szöveg elmondása. 
− Az elolvasott vagy elmondott anyag néma átismétlése szövegbeli 

támpont nélkül. 
− Elmondás más személynek. 
− Elolvasott vagy elmondott szövegr�l magnófelvétel készítése és visz-

szajátszása. 
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− Ismétlés (bármely módon). 
− Beszélgetés társakkal a tanult információról. 
− Áttekintés. 

El�zetes: a cím, alcímek, f�bb bekezdések, fejezetrész rövid össze-
foglalója.

Utólagos: aláhúzások áttekintése, saját vagy tanári jegyzettel való 
összevetése. 

− Ismeretlen szó meghatározása. 
A szövegkörnyezet elemzése, felbontás alapján. 
Visszalapozás a könyvben korábban tanult fejezethez. 
Szótárak, lexikonok, kisegít� könyvek felhasználása. 

− Aláhúzás: a fontosabb részek kiemelése céljából. 
− Parafrazeálás: egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása. 
− Kulcsfogalmak kiírása. 
− Kulcsfogalmak definíciója. 
− Jegyzetelés. 

Hallott anyag alapján. 
Szöveg olvasása közben. 
A jegyzetelt anyag vizuális tagolása. (Aláhúzás, nagybet�s írás, 

nyilak, bet�k és számok, egyéni jelek, színek stb.) 
− Tanári vázlat vagy ábra. 
− Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése. 

Egy lényeges fogalom köré illeszked� asszociatív fogalmak. 
Alá-, fölérendeltségi viszonyok. 
Mellérendelt viszonyban lev� fogalmak. 
Ellentétes fogalmak. 
Ok-okozati kapcsolat. 

− Összefoglalás. (Lényegi mozzanatok kiemelése.) 
− Kérdések feltevése. (Mit fogok megtudni? Mit nem értek? Mire kap-

tam választ? Mit tudok most, hogy tanulmányoztam a szöveget?) 
− Saját vagy mások által feltett kérdésekre válaszadás. 
− Ábra készítése. 
− Ábra, grafikon tanulmányozása, értelmezése. 
− Az anyag elmondása jegyzet vagy vázlat alapján. 

E fenti technikák közül sokfélét alkalmaznak tanulóink – természetesen 
más-más sikerrel. A gondot azonban az jelenti, hogy sokszor leragadnak a 
mechanikus tanulási formáknál, s nem építenek be a tanulási stratégiáik 
közé újabb, hatékonyabb formát. Ehhez is szükség van a pedagógus segít�, 
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irányító munkájára. Ennek feltétele persze, hogy jól ismerjük a gyerek már 
m�köd� tanulási módszereit, csak erre építve lehet tovább lépni. 

Kozéki és Entwistle (1986) három alapvet� tanulási stratégiát (orientá-
ciót) különböztetett meg. Ezek: mélyrehatoló, reprodukáló és szervezett. A 
mélyrehatoló jellemz�je, hogy a dolgok megértésére törekszik, ebben els�-
sorban a nagy összefüggések megragadása játszik domináns szerepet. A me-
chanikus tanulás a részletek megjegyzésére épül, a feldolgozásban alig kap-
nak szerepet más összetev�k. A szervezett tanulás a rendszeresség, jó mun-
kaszervezés alapkövetelményére épül. 

E három tanulási módszeregyüttes mindegyike szerepet kap a tanulók 
munkájában valamilyen arányban, nem mindegy azonban az eredményesség 
szempontjából, hogy melyik játszik vezet� szerepet. Fontos feladat a haté-
konyabb formák kialakítása (vö Balogh, 2011c).

A fenti elemi tanulási technikából sajátos rendszert alkotva jönnek létre 
a komplex tanulási stratégiák. Sokan kutatták, hogy ezek kapcsolódása mi-
lyen optimális elrendez�désben a leghatékonyabb, s ennek nyomán több 
javaslat is született a hatékony módszeregyüttesre. Ezek közül most egyet 
ismertetünk, amely véleményünk szerint is alkalmas az intenzív és eredmé-
nyes egyéni tanulásra. Ez az „SQ4R”  néven ismert technika. Leírása 
Thomas és Robinson nevéhez f�z�dik (1972). A nevét elemei kezd�bet�jé-
r�l kapta: 

Scan:  letapogatás (el�zetes áttekintés). 
Query:  kérdezés. 
Read:  elolvasás, 
Reflect: átgondolás, 
Recite:  felidézés, 
Review: ismétl� áttekintés. 

Röviden elemezzük ezeket! 

a) El�zetes áttekintés 
A szöveg bevezet�jének, alcímeinek, egyes bekezdéseinek, összefoglalásá-
nak rövid áttekintése ez. A tanuló így egy intellektuális hálót, összképet 
alakít ki, orientációs támpontokat keres, amelyekhez majd kapcsolódni tud a 
feldolgozás során.

b) Kérdések alkotása 
A leíró jelleg� anyag kérdésekké alakításának kett�s szerepe van. Egyrészt 
el�segíti a passzív olvasóból az aktív olvasóvá válást. Másrészt el�vételezi 
azt a kommunikációs módot, amivel a tanuló feleléskor fog találkozni. 
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c) Elolvasás 
Ez már az aktív olvasás. Cél, hogy a megfogalmazott kérdésekre választ 
tudjunk adni. 

d) Az olvasott információk átgondolása 
Ennek során kell megpróbálni az olvasott információkat összekapcsolni ko-
rábbi ismereteinkkel: fogalmak kapcsolata, összefüggések feltárása stb. 

e) Felidézés 
Csupán az emlékezetre támaszkodva válaszoljuk meg a korábban megfo-
galmazott kérdéseket. 

f) Ismétl� áttekintés 
Ennek funkciója egyrészt a hatékonyabb rögzítés, másrészt a lényeges ele-
mek újbóli áttekintése. 

Ezek az elemek nem mindig kell, hogy ilyen teljes rendszerben m�ködje-
nek, a szöveg nehézségi fokától függ�en kimaradhatnak elemek, illetve 
egyesek többször is bekerülhetnek a tanulási folyamatba. 

B) Értelmi képességek fejlesztése és az önálló tanulás 

Az önálló tanulás technikái elválaszthatatlanok azoktól az általános értelmi 
képességekt�l, amelyek alapjául szolgálnak ezek funkcionálásának. Csak 
akkor tudjuk hatékonyan fejleszteni a gyerekek tanulási módszereit, ha az 
intellektus m�ködésében megteremtjük ennek feltételeit. Olyan mértékben 
lehet el�bbre jutni a tanulási technikákban, amilyen mértékben az értelmi 
képességeket speciális gyakorlatokkal fejlesztjük (vö.: Balogh, 2011c; 
Bernáth, 2004; Mez�, 2010). 

Ezt figyelembe véve azt tekintjük át a következ�kben, hogy melyek azok 
kognitív képességek, amelyek fejlesztése nélkül nem alakíthatók ki az inten-
zív tanulási módszerek. Minden ilyen képességegyüttesen belül megpróbál-
juk ráirányítani a figyelmet a legfontosabb elemekre is. Négy nagy 
képességegyüttes játszik közvetlen szerepet az egyéni tanulási módszerek-
ben: 

− figyelem, 
− emlékezet, 
− megértés, 
− problémamegoldó gondolkodás. 
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B.a) A figyelmi m�ködés elemei az önálló tanulásban 

A gyakorlatban gyakran lebecsüljük a figyelem szerepét, pedig ez az a 
képességegyüttes, amely optimális feltételeket biztosíthat az információk 
felfogásához és feldolgozásához. Ez azért kiemelked� jelent�ség�, mert 
funkcionálása nélkül nem m�ködhet hatékonyan egyetlen intellektuális ké-
pesség sem, így enélkül elképzelhetetlen a hatékony tanulási technika. Me-
lyek a figyelemnek, a tanulási módszerek javításához járuló különösen fon-
tos elemei? Tekintsük át most ezeket! 

− A figyelem terjedelme: ez abban nyilvánul meg, hogy hány tárgyra 
tudunk egy adott pillanatban figyelni. Minél több információt tudunk 
befogadni egy adott id�egységben, annál intenzívebb lehet a tanulá-
sunk, tehát alapvet� ennek a fejlesztése. 

− A figyelem tartóssága: abban mutatkozik meg, hogy mennyi ideig 
vagyunk képesek lekötni tevékenységünket egy dologgal. Minél ki-
tartóbb munkára vagyunk képesek, annál jobb lehet a tanulási telje-
sítmény. 

− A figyelem megoszlása: ez azt biztosítja, hogy párhuzamosan két 
vagy több tevékenységet is tudunk végezni. 

− A figyelem átvitele: ez azt fejezi ki, hogyan tudjuk váltogatni figyel-
münket egyik jelenségr�l a másikra. 

Ezek a képességek gyakorlással jól fejleszthet�k. Itt most nincs arra le-
het�ség, hogy ennek részleteivel is foglalkozzunk, de az olvasó figyelmébe 
ajánljuk a következ� m�veket: Popper, 1981; Oroszlány, 1991. Ezekben a 
figyelmi képességek fejlesztéséhez kit�n� gyakorlatok egész sorát találják. 

B.b) Az emlékezet szerepe a tanulási folyamatban 

Az említett képességek közül legkevésbé az emlékezet mellett kell érvelni 
akkor, amikor jelent�ségét akarjuk bizonyítani a tanulásban (vö.: Tóth, 
2000). Az emlékezeti m�ködésnek a mi szempontunkból két kritikus pontja 
van. Az egyik: hogyan tudjuk bejuttatni az információkat a memóriába. A 
másik: hogyan tudjuk onnan kiemelni szükség esetén. Természetesen a köz-
büls� elem is fontos: hogyan tudjuk a bevitt információkat meg�rizni (leg-
inkább ennek vannak jól kidolgozott és az iskolában is hagyományosan si-
kerrel m�köd� módozatai). A bevitel és a kiemelés látszik nehezebben meg-
oldhatónak, enélkül pedig nincs sikeres tanulás. 

A kutatások szerint az információ átvitelére a rövid idej� emlékezetb�l a 
memóriába (hosszú távú emlékezet) két f� mechanizmus m�ködik. Az egyik 
az ismételgetés, a másik a kódolás. Az ismételgetés több funkciót is betölt: 
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biztosítja egyrészt az információ megtartását a rövid idej� emlékezetben: 
el�segíti az átvitelt a memóriába, hozzáférhet�vé teszi a memóriába koráb-
ban bevitt információkat. A kódolás lényege: egy jelenség vagy az azt kép-
visel� jel percepciója különböz� tulajdonságoknak, vonatkozásoknak a se-
gítségével, ennek során az új dolgot igyekszünk kapcsolni valamihez. Sok-
féle mechanizmusa van ennek a folyamatnak is, részletesen a következ�
m�vekben lehet gyakorlatokat találni: Oláh és Pléh, 1988; Weiss, 1990a. 

A memóriába bevinni sem könny� az információt, de kiemelni is nehéz, 
hiszen – a gyakorlat is bizonyítja – nincs arra garancia, hogy mindig fel-
idézhet�. A kudarcnak két f� oka lehet a felidézés folyamatában: az infor-
máció elégtelen tárolása, helytelen keresési stratégia. A keresési stratégia 
általános menete a következ�: 

− Kapott-e már ilyen információt? 
− Ha kiugró jegyei vannak az információnak, a tárolási hely gyorsan 

megtalálható. 
− Ha nincsenek ilyen jegyei, akkor nagy területet kell átfésülni, s ez 

hosszabb id�t igényel. 
− Ha megtaláltuk, akkor a produkáló blokkba kerül a válasz. 

Ez a bemutatás is jelzi, hogy a felidézés is bonyolult folyamat, általában 
nem egyszeri aktus, hanem m�veletekre épül. Ezek a m�veletek fejleszthe-
t�k, de fontos a gyakorlásuk. (A fenti két m� ehhez is segítséget nyújt.) 

Az emlékezeti képességek fejlesztéséhez fontosnak tartom kiemelni a kö-
vetkez� szempontokat, ezek kapaszkodókat jelenthetnek a gyakorlatok meg-
szervezéséhez. 

− A diáknak vétójoga van a tanulás felett: hiába er�ltetjük, ha nem akar 
valamit bevésni. 

− A kapacitás egy adott id�ben véges, ennek hátterében a rövid idej�

emlékezet korlátai állnak. Id�t kell adni a feldolgozáshoz. 
− A kódolásnál a hosszú távú emlékezetben lév� információk nagy-

mértékben meghatározzák a sikert (kognitív készenlét). 
− A gyengébb tanulóknál a teljesítmény általában nem rosszabb a köz-

vetlen emlékezeti feladatokban, náluk a kódolási stratégiákkal van 
probléma. 

− Az „értelmes” ingerek gyorsabban átviv�dnek a memóriába. (Lásd a 
fogalomalkotásról korábban elmondott problémák.) 

− A hatékony tárolás és felidézés fontos meghatározója az adott infor-
máció szerkezete. (Szisztematikus elrendezés, fogalmak hierarchiája 
stb.)  
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− Az új információt kis adagokban kell adni. A nagy mennyiség� in-
formációnak alacsony szinten történik a kódolása. Következmény: 
rossz emlékezeti teljesítmény! 

− A kódolási és keresési eljárásokra is meg kell tanítani a tanulókat, 
ezek gyakorlással jól fejleszthet�k. 

B.c) A megértés folyamatának pszichológiai összetev�i 

A megértés a gondolkodás egyik alapvet� fajtája, nélküle nehezen képzelhe-
t� el hatékony önálló tanulás. Röviden úgy jellemezhetnénk, hogy a megér-
tés a dolgok lényegének és alapvet� összefüggéseinek feltárása, megragadá-
sa. A megértésben két f� tényez� különíthet� el: egyrészt a részekt�l hala-
dunk az egész felé (ez az alulról felfelé történ� építkezés), másrészt a már 
meglév� sémáink, ismereteink adják a keretet a folyamat lejátszódásához 
(felülr�l lefelé építkezés). A megértés tehát konstruktív jelleg�, dönt�en 
attól függ, hogy gondolkodási m�veleteink mennyire aktivizálódnak (vö.: a 
gondolkodási m�veletekr�l leírtakkal!). 

A megértés különböz� gondolkodási tevékenységek összefoglaló elneve-
zése, következ� f�bb típusai vannak:

− a dolgok lényegének kiemelése (ez nem más, mint a fogalomalkotás, 
amit korábban elemeztünk), 

− összefüggések feltárása, 
− felismerés. 

Az összefüggések megragadása sokféle m�veleti variációban fordulhat 
el�: okok és következmények kapcsolata, logikai alap felismerése, dolgok ere-
detének feltárása, szerkezeti összefüggések megragadása, célok feltárása, em-
beri cselekvések indítóokai stb. 

A logikai felismerés egy logikai osztályban vagy fogalomrendszerben 
történ� elhelyezést jelent. Pl. nyelvtani elemzés, növények meghatározása 
stb. A felismerés sem egyszer� besorolás, hanem aktív gondolkodási tevé-
kenységre épül� megértés. A felismerési algoritmusoknak nagy szerepe le-
het ezek sikerében. 

Sokféle képességegyüttest kell tehát kialakítanunk a tanulókban ahhoz, 
hogy az önálló tanulási technikákban domináns legyen a megértésre való 
törekvés. Ugyanakkor ki kellene alakítanunk azt a beállítódást is, hogy ne 
vésse emlékezetbe azt, amit nem értett meg a tanuló. A megértési mecha-
nizmusok – ahogyan a többi képesség is – gyakorlással jól fejleszthet�k. 
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B.d) A problémamegoldó gondolkodás mint az önálló tanulás egyik 
formája 

A gondolkodási készségek tanítását talán lehet úgy is tekinteni, mint a prob-
lémák megoldásának tanítását (Balogh, 1987; Kelemen, 1984; Lénárd, 
1978, 1979). A gondolkodás mindig egy alkalmazható folyamat, amelynek 
során a gondolkodónak képesnek kell lennie felhasználni aktuális ismeret-
alapját az újszer� szituációk megoldására, amelyhez döntésekre, lépésekre 
van szükség. A kutatások azt mutatják, hogy feladatunk nem egyszer�en az, 
hogy megtanítjuk a diákoknak, hogyan kell egy problémát megoldani, ha-
nem segítenünk kell nekik abban is, hogy érzékennyé váljanak a megoldásra 
váró problémák iránt, hogy elég jól megértsék a tudás alapelveit vagy tar-
tományait ahhoz, hogy kifejlesszék magukban az �rök vagy megmagyará-
zatlan pontok felismerését, és hipotéziseket alkossanak, amelyek probléma-
megoldó tevékenységekhez vezetnek (Getzels és Csikszentmihályi, 1975). 

Getzels és Csikszentmihályi (1975) vizsgálta a probléma megtalálásá-
nak folyamatát, és a problémával való kezdeti konfrontálódás nyolc-szintes 
kontinuumát alkotta meg, amely a teljes mértékben prezentált problémától a 
felfedezett problémás szituációig terjed. A probléma keresése különösen a 
felfedezett problémás szituációra összpontosít. A szerz�k azt állították, hogy 
a probléma megkeresése kreatívabb funkció lehet, mint a már megfogalma-
zott problémák megoldása. Egy rajz problémájának megfogalmazásával 
foglalkozó m�vészeti hallgatókat megfigyelve arra a következtetésre jutot-
tak, hogy azok a m�vészek voltak a legkreatívabb problémakeres�k, akik 
több probléma-elemet vettek számításba, alaposabban körüljárták ezeket az 
elemeket, és a legszokatlanabbakat választották ki a képhez. Azt a következ-
tetést vonták le, hogy a problémakeresésben szerepet játszó folyamatok 
kulcsfontosságúak a megoldások kreativitásának meghatározásához, vala-
mint, hogy a problémakeresés központi fontosságú a problémamegoldó fo-
lyamatokban.

Az önálló tanulási módszerek tehát akkor tekinthet�k fejletteknek, ha 
magukba foglalják a problémák megoldásának képességét is. Ez a legössze-
tettebb változata a tanulásnak: ebben már a megszerzett ismeretek alkalma-
zásáról, felhasználásáról van szó. A problémamegoldási folyamat átfogó 
elemzéséhez további támpontul szolgálnak az alábbi kutatások. 

A problémamegoldás kutatására vonatkozó szakirodalom áttekintése 
után Feldhusen, Houtz és Ringenbach (1972) arra a következtetésre jutott, 
hogy a kutatások során 12 kognitív alkotóelemet, problémamegoldó képes-
séget vagy ehhez kapcsolódó magatartást azonosítottak: 
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1. A probléma létezésének érzékelése. 
2. Kérdések felvetése a problémával kapcsolatban. 
3. A problémás szituáció releváns vagy kritikus részleteinek észrevétele. 
4. A probléma konkrét meghatározása. 
5. Találgatás az okokra vonatkozóan. 
6. A megoldási célok tisztázása. 
7. Annak megítélése, hogy elegend� mennyiség� információ áll-e ren-

delkezésre a probléma megoldásához, vagy több információra van 
szükség. 

8. A közös célok újradefiniálása, hogy megoldási elemekként szolgál-
janak. 

9. A különböz� lépések következményeinek vagy hatásainak megjóso-
lása. 

10. Módot találni egy lehetséges megoldás tesztelésére vagy igazolására. 
11. Egy helyes megoldás kiválasztása, amikor csak egy megoldás lehet-

séges. 
12. A legjobb vagy legkreatívabb megoldás kiválasztása, amikor több 

megoldás lehetséges. 

Feldhusen (1972) a gyermekek problémamegoldó képességének egy át-
fogó mér�jét is kifejlesztette, és arra az eredményre jutott, hogy a mér� po-
zitív korrelációt mutat a logikus gondolkodás, a fogalomalkotási képesség, a 
nyelvi készségek, a perceptuális élesség, az olvasási képesség, az intelligen-
cia és az általános iskolai teljesítmény egyéb tesztjeivel. A problémamegol-
dás tehát valószín�leg a kognitív m�veletek egy komplex csoportját foglalja 
magába, amelyek alapelemei számos gondolkodási készségnek. A tehetsé-
ges problémamegoldókról végzett kutatásokról született szakirodalom egy 
áttekintésében Hoover (1988) arra a következtetésre jutott, hogy a problé-
mamegoldó képességüknek a következ� alkotóelemeik vagy jellemz� voná-
saik voltak: 

1. Képesek absztrakt konceptuális szinten érvelni. 
2. Képesek felismerni a megoldásra váró konkrét problémát. 
3. Hatékonyan tudják figyelemmel követni saját problémamegoldó vi-
selkedésüket, és igazolni megoldásaikat. 
4. Számos hatékony stratégiával rendelkeznek a problémamegoldáshoz. 
5. Több id�t töltenek a kezdeti tervezéssel. 
6. Szintetizálni tudják az információt a probléma megoldásában. 

A továbbiakban foglalkoznunk kell még – a problémamegoldási folya-
matban betöltött kiemelked� szerepük miatt – két területtel: a kritikai gondol-
kodás kérdéskörével és a metakognitív készségekkel (vö.: Feldhusen, 1997). 
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B.e) A kritikai gondolkodás 

Ennis (1985) a kritikai gondolkodást úgy definiálta, mint „reflektív és éssze-
r� gondolkodás, amely annak eldöntésére összpontosít, hogy mit higgyünk 
és mit tegyünk” (45. o). Az ez által a definíció által lefedett tevékenységek 
közé tartozik a hipotézisek, kérdések, alternatívák, és tervek megfogalmazá-
sa a kísérletekhez. Ennis (1985) és Norris és Ennis (1989) körvonalazta a 
kritikus gondolkodási készségek egy struktúráját, a következ� három nagy 
kategóriába sorolva ezeket: 

1. Meghatároz és tisztáz: 
• Azonosítja a központi kérdéseket és problémákat. 
• Azonosítja a konklúziókat. 
• Azonosítja az okokat. 
• Azonosítja egy adott szituációban a megfelel� kérdéseket. 
• Azonosítja a feltételezéseket. 

2. Megítéli az információt: 
• Megállapítja a források és megfigyelések hitelességét. 
• Megállapítja a relevanciát. 
• Felismeri a következetességet. 

3. Kikövetkezteti – megoldja a problémákat és meghozza az ésszer�
következtetéseket: 
• Meghozza és megítéli az induktív konklúziókat. 
• Levezeti és megítéli a deduktív validitást. 
• El�revetíti a valószín� következményeket. 

Ennis (1985) tovább azonosított egy 13 diszpozícióból álló csoportot, 
amely el�segíti a kritikus gondolkodást: 

1. Legyen széles látókör�. 
2. Foglaljon (vagy változtasson) álláspontot amikor a bizonyítékok és 

okok elegend�nek bizonyulnak. 
3. Vegye számításba a teljes szituációt. 
4. Próbáljon meg jól tájékozott lenni. 
5. Törekedjen olyan pontosságra, amelyet a tárgy megenged. 
6. Egy komplex egész részeivel rendszerezetten foglalkozzon. 
7. Keressen alternatívákat. 
8. Kutassa az okokat. 
9. Törekedjen a probléma világos megfogalmazására. 
10. Tartsa szem el�tt az eredeti vagy alap-problémát. 
11. Használjon hiteles forrásokat és említse meg ezeket. 
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12. Maradjon releváns a kiindulóponthoz. 
13. Legyen érzékeny mások érzései, ismeret-szintje és kifinomultsági 

foka iránt. 
A kritikai gondolkodási készségek tanítását a tehetség-programokban 

legjobban az általános iskola fels�bb osztályaiban és a középiskolában lehet 
megvalósítani, és legf�képpen a tantárgyak vagy tudományágak kontextu-
sában (Paul, 1990). Habár a kritikus gondolkodás néhány aspektusát, külö-
nösen azokat, amelyek a logikához kapcsolódnak, elvont formában is lehet 
tanítani, valószín�nek t�nik, hogy a képességek jelentéssel bíró kontextu-
sokra történ� általánosítása fogja leginkább biztosítani a kritikai gondolko-
dás készségének átvitelét a valódi szituációkra.  

B.f) A metakognitív készségek 

A metakogníció az a folyamat, amelyben valaki tudatára ébred saját gondol-
kodási folyamatainak, és hatalmat vagy készséget szerez az orientáló folya-
matok alkalmazásában, a hatékonyabb gondolkodás érdekében. A 
metakogníció saját kogníciónk kognitív tudatát vagy tudásalkotó folyamata-
ink ismeretét jelenti. Flavell (1985) szerint a metakogníció „bármely tudás 
vagy kognitív tevékenység, amely tárgyaként a kognitív vállalkozás bármely 
aspektusát választja, vagy azt szabályozza. Azért nevezik metakogníciónak, 
mert alapjelentése a kogníció kogníciója” (104. o.).  

Van egy csoport készség vagy kognitív orientáló funkció, amelyet irá-
nyításunk alá tudunk vonni, vagy meg lehet tanítani. Shore és Kanevsky 
(1993) a metakognícióról végzett kutatások egy áttekintésében arra a követ-
keztetésre jutott, hogy azok a diákok, akik elsajátítják a metakognitív kész-
ségeket, jobban tudják kontrollálni gondolkodásukat, problémamegoldásu-
kat, fogalomalkotásukat, érveléseiket, emlékezetüket, szintetizálásukat, va-
lamint analizálásukat, és el�nyt mutatnak mind a kreatív, mind a kritikus 
gondolkodás területén. A tanárok már régen felismerték, hogy azok a diá-
kok, akik ismerik a Bloom taxonómiát, akik ismerik a kreatív gondolkodás 
folyamatait, és akik tisztában vannak a kritikus gondolkodás elemeivel, sok-
kal jobban teljesítenek a kognitív keretekben történ� gondolkodás vagy ér-
velés területein. 

Sternberg (1981) hat magas rangú kognitív kontroll vagy orientáló fo-
lyamatot vetett fel: 

1. Döntés arra vonatkozóan, hogy melyek a megoldandó problémák. 
2. A problémamegoldás alacsonyabb rangú komponenseinek kiválasz-

tása. 
3. Stratégiák kiválasztása a probléma megoldásához. 
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4. Reprezentációk kiválasztása információért. 
5. Döntések a komponensi források kijelölésére vonatkozóan a prob-

lémamegoldásban. 
6. A megoldás figyelemmel követése a problémamegoldás során. 

E folyamatok alkalmazása a következ� példával illusztrálható: egy ame-
rikai történelem kurzuson a diákok megpróbálnak rámutatni azokra a prob-
lémákra, amelyekkel a Délnek szembe kellett néznie a polgárháború el�tt (1. 
folyamat). Úgy döntenek, hogy néhány déli állam el�tt álló, alacsonyabb 
rend� problémára összpontosítanak (2. folyamat). Úgy lépnek tovább, hogy 
kiválasztanak néhány stratégiát e problémák megoldására, amelyeket a déli-
ek alkalmazhattak volna (3. folyamat). Elhatározzák, hogy a problémákat 
táblázatokban ábrázolják (4. folyamat). Csoportokra oszlanak, hogy a kü-
lönböz� rész-problémákon külön-külön dolgozzanak (5. folyamat). Ezek 
után egy bizottságot jelölnek ki a felmerül� megoldások értékelésére (6. 
folyamat). A tehetséges egyének valószín�leg kit�n�en fogják tudni felis-
merni, elsajátítani és kontrollálni ezeket a gondolkodási és kognitív folya-
matokat. 

Sternberg (1981) leírást adott hat metakognitív teljesítmény kompo-
nensr�l: 

1. Következtetés: a tárgyak közötti kapcsolatok kimutatása. 
2. Leképezés: egy vizsgálati terület aspektusainak egy másikra történ�

vonatkoztatása. 
3. Alkalmazás: el�rejelzések megfogalmazása az észlelt mintázatok 

vagy képek alapján. 
4. Összehasonlítás: egy el�rejelzés vizsgálata alternatív el�rejelzések 

viszonylatában. 
5. Igazolás: a lehet�ségek igazolásának folyamata. 
6. Válasz: egy megoldás kommunikálása. 

A következ� példa illusztrálja ezt a hat metakognitív komponenst: hato-
dik osztályosok vizsgálják az atomok és molekulák között fennálló kapcso-
latot (1); kapcsolatot keresnek az atomok, molekulák és a naprendszer vilá-
gai között (2); két vegyület összekeverése esetén a reakciót el�rejelzik (3); 
az el�rejelzést összehasonlítják alternatív megfogalmazható feltételezések-
kel vagy el�rejelzésekkel (4); érvelnek az alternatíva mellett, vagy igazolják 
(5); az eredményül kapott kémiai reakciót kommunikálják a társakból álló 
hallgatóság számára (6). 

Sternberg (1986a) meger�sítette, hogy a tehetséges diákok ezeket a 
metakognitív készségeket a kognitív hatékonyság magas szintjére képesek 
fejleszteni. Mindegyik tanulható készség, és mind olyan, amelyet hatéko-
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nyabban lehet gyakorolni, ha a diákok tudatában vannak hatékonyságuknak, 
és irányításuk alatt tartják m�veleteiket. 

Feuerstein és Jensen (1980) kifejlesztett egy instrumentális kondicioná-
lásnak nevezett képzési módszert, amelyet arra terveztek, hogy a diákoknak 
segítsenek kifejleszteni egy csoport metakognitív készséget.  Savellnek 
(1986) Feuerstein instrumentális gazdagító kognitív képzési programjainak 
kutatásairól készített áttekintése azt mutatta, hogy a program tanítható, és a 
diákok jelent�s el�nyre tesznek szert a kognitív m�veletek területén a kép-
zési programokban való részvételt követ�en. A metakognitív készségek fon-
tos szerepet játszanak az emberi tanulás összes területén. A tehetséges 
gyermekek komplex metakognitív feldolgozó készségeket sajátíthatnak el, 
amelyek a gondolkodás vagy kognitív m�ködés minden területén felhasz-
nálhatók. 

A metakogníció szakirodalmának áttekintéséb�l Ormrod (1995) arra a 
következtetésre jutott, hogy hat alapvet� készség van, amely megtanulható a 
metakognitív tevékenység er�sítése érdekében: 

1. Saját tanulási és memória-kapacitásunk felismerése, valamint annak 
az ismerete, hogy milyen tanulási feladatokat tudunk elvégezni. 

2. Annak az ismerete, hogy mely tanulási stratégiák hatékonyak, és 
melyek nem. 

3. Egy tanulási feladat megközelítésének megtervezése, amely való-
szín�leg hatékony lesz. 

4. Hatékony tanulási stratégiák alkalmazása. 
5. Saját jelenlegi tudásszintünk figyelemmel követése.
6. Hatékony stratégiák ismerete a korábban elraktározott információ 

el�hívására. 

Ezek mind ön-szabályozó viselkedések. Schunk és Zimmerman (1994) 
egyértelm� bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy ezek a készsé-
gek taníthatók, és a diákok ön-hatékonyság érzetének magasabb szintjeihez 
vezetnek. A tanárok segíthetnek a diákoknak motivációjuk és iskolai telje-
sítményük er�sítésében a metakognitív tanulási készségek fejlesztésén ke-
resztül. 

C) A hatékony fejlesztés záloga: ismeretátadás helyett képességfejlesz-
tés az iskolában 

Az iskolai fejleszt� munka megítélésében egyik f� szempont, hogy domi-
nánsan ismeretátadás folyik-e vagy valóságos képességfejlesztés (vö.: Ba-
logh, 1987; Báthory, 1987, 1992; Csapó, 1998; Kelemen, 1981). Ha ezt kér-
dés formájában tennénk fel, vagyis hogy „ismeretátadó vagy képességfej-
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leszt� iskola?”, természetesen minden pedagógus amellett voksolna, hogy 
az iskolának egyik legfontosabb feladata a tanulók képességeinek hatékony 
fejlesztése. Ez a válasz ma – az utóbbi két évtizedben lejátszódott oktatás-
módszertani reformfolyamat után – triviálisnak tekinthet�. Ugyanakkor ez a 
válasz gyakran csak elméleti alapokon nyugszik, hiszen ha megnézzük kö-
zelr�l az iskolai gyakorlatot, nem egyszer azt találjuk, hogy nem folyik ha-
tékony képességfejlesztés (vö.:Halász és Lannert, 2003). Mib�l vonható le 
ez a következtetés? 

Induljunk ki a képesség fogalmából. Lénárd Ferenc tömör meghatározá-
sát elfogadva: a képesség az egyén olyan sajátosságainak együttese, amely 
megfelel egy bizonyos tevékenység követelményeinek és biztosítja e tevé-
kenység elvégzésére az alkalmasságot (Lénárd, 1979). Fontos mozzanat 
tehát a képességben a gyakorlati megvalósítás, alkalmazás. Ez a tétel auto-
matikusan hozza a következ� kérdést is: milyen mértékben valósul meg a 
tanítási-tanulási folyamatban az ismeretek gyakorlati alkalmazása? 

E kérdésre meglehet�sen lehangoló válasz adható mind a pedagógusok 
tapasztalata, mind a kutatások alapján. Gyakori probléma, hogy komoly 
törés van az ismeretek szóbeli felidézése és gyakorlati alkalmazása között, 
sok tanulónál hiányoznak azok a képességek, amelyek a teljesítményképes 
tudás alapjául szolgálnak. (Erre utaltak a PISA-mérés eredményei is!) Ezt 
figyelembe véve, inkább illik még ma is iskoláinkra az ismeretátadó jelz� a 
képességfejleszt� helyett. 

Ahhoz, hogy e téren el�bbre lépjünk, meg kell vizsgálni – legalább váz-
latosan –, mi van annak a hátterében, hogy gyakran nincs teljesítményképes 
tudás. El lehetne ezt azzal intézni, hogy a gyakorlásra nincs elegend� alka-
lom, s így nem is lehet csodálkozni azon, hogy a tanulók képességei gyen-
gén funkcionálnak. Ez önmagában – bár igaz – csak részigazságot fejez ki: 
nemcsak a gyakorlás hiánya jelenti az okát a képességek fejletlenségének, a 
tanítási-tanulási folyamat más problémái is közrejátszanak ebben. Melyek 
ezek közül a legfontosabbak? 

− Az iskolai ismeretfelfogás folyamata gyakran nem felel meg a foga-
lomelsajátítás pszichológiai követelményeinek, nem alakulnak ki a 
fogalmak. 

− Atomisztikus a tanulók tudása, ritkán alakul ki a tanítási-tanulási fo-
lyamatban a fogalmak rendszere. 

− Az egész tanítási-tanulási folyamatban dominál a konvergens gon-
dolkodás, a divergens elemek alig kapnak szerepet a problémameg-
oldásban. 
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− Gyengén alakul ki a tanulókban a problémaérzékenység, sok hiá-
nyosság tapasztalható a feladatok elemzésében, megértésében. 

Ezzel a felsorolással nem teljes a kör, itt csak a legfontosabb momentu-
mok szerepelnek (vö.: Balogh, 2006; Báthory, 1992; Csapó, 1998; Tóth, 
2000) Az viszont biztos, hogy ezek a problémák az iskolai gyakorlatban 
gyakran akadályai a képességek fejlesztésének. Így elemzésünkkel segíthe-
tünk abban, hogy a gyakorló pedagógusok hatékonyabbá tegyék képesség-
fejleszt� munkájukat. 

C.a) A fogalomalkotási folyamat 

Az iskola tanítási-tanulási folyamatának egyik kritikus pontja: hogyan tud-
juk az ismeretek alapjait képez� fogalmakat kialakítani a tanulókban? A 
fogalomalkotás jellemz�i nemcsak a szerzett ismeretek maradandóságát 
befolyásolják, hanem azt is, hogyan tudja azokat a tanuló a gyakorlatban 
alkalmazni. A fogalomkialakítás hiányosságai gyakran már önmagukban 
megakadályozzák a tanulók képességeinek funkcionálását: ismeretek (kö-
zöttük a fogalmak!) nélkül nehezen képzelhet� el, hogy a gondolkodási ké-
pességek magas szintre fejl�dnek, ezek hiányában nehezen lehet gondol-
kodni... 

Nem mindegy tehát, hogy csak „bevésik” az ismereteket a tanulók, vagy 
megtörténik azoknak a feldolgozása a fogalomkialakítás pszichológiai köve-
telményeinek figyelembevételével. Ezen követelményeknek három kritikus 
pontja van, kibontásuk a következ� kérdésekre adandó válaszokkal lehetsé-
ges: 

− Mi alapozza meg a fogalmak létrejöttét? 
− Milyen bels� mechanizmusokra épül? 
− Mi a szerepe a nyelvnek ebben a folyamatban? 

Mi alapozza meg a fogalmak létrejöttét? 
A fogalmak létrejöttének alapja a tapasztalat. Ahhoz, hogy egy fogalmat 
megalkothassunk, általában szükségünk van sok olyan tapasztalatra, ame-
lyek megszerzése során feltárulnak az adott jelenség sajátosságai, közös 
jegyei. Úgy kell tehát szervezni a tanítási-tanulási folyamatot, hogy a tanuló 
adekvát tevékenység során megszerezze a fogalom tapasztalati bázisát (vö.: 
Piaget, 1970; Skemp, 1975). Ha ez nem történik meg, akkor a „jelentéssel 
nem bíró” értelmetlen nyelvi és egyéb jelek kezelése, felhasználása komoly 
gondot okoz a tanulóknak. 

Nemcsak azért szükséges tehát a jelenleginél még inkább tevékenység-
központúvá tenni az iskolai oktatást, mert a képességek csakis ennek révén 
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fejl�dhetnek ki, hanem azért is, mert a fogalmak kialakulásához szükséges 
tapasztalati bázist is csak az önálló tevékenység során szerezhetik meg a 
tanulók. Sokan bizonyították (vö.: Hamlyn, 1970; Jenkins, 1966), hogy a 
fogalmak elsajátítása nagymértékben függ konkretizálásuk fokától. Az 
absztrakt fogalmak elsajátításának folyamata fokozatosan megy végbe olyan 
mértékben, amilyen mértékben az ismeretek konkrét tartalommal telít�dnek. 
Minél elvontabb egy fogalom, annál er�sebb konkretizálást igényel kialakí-
tása a tanulókban. Ezt a követelményt gyakran figyelmen kívül hagyjuk, 
így tanulnak meg üres meghatározásokat, képleteket, nyelvi és egyéb jeleket 
szép számmal tanulóink. Ezek pedig, amint azt a gyakorlati tapasztalat is 
bizonyítja, alig használhatók valamire, legfeljebb bemagolva visszamondják 
�ket, de a képességek m�ködtetéséhez már nem jelentenek megfelel� alapot. 

Természetesen nem minden fogalom kialakításához, megalapozásához 
van szükség tevékenységben szerzett tapasztalatra – van, amikor ez nem is 
lehetséges. A mai tanítási-tanulási gyakorlatban azonban sokszor akkor is 
elmarad a tapasztalatszerzés, amikor szükség lenne rá. 

Milyen bels� mechanizmusokra épül a fogalom? 
A fogalmak hatékony kialakításához nem elegend� csak a küls� tapasztalás 
(cselekvés), a gondolkodási m�veletek közrem�ködése nélkül nem lesz ma-
radandó a fogalom. Az egész-rész viszony, a különbözés és egyezés feltárá-
sa, a lényeges ismérvek kiválasztása, az egymáshoz kapcsolódás tisztázása a 
bels� értelmi m�veletek nélkül nem lehetséges. A gondolkodási m�veletek 
segítségével tudjuk az egyes dolgokat elemezni, a tulajdonságokat azonosí-
tani és elkülöníteni, a közös jegyeket kiemelni, egységbe foglalni, s az ösz-
szefüggések feltárása alapján a jelenségeket megfelel� kategóriába sorolni. 
E m�veletek fejlesztése is csak akkor lehet hatékony – mint minden más ké-
pességé –, ha a tanítási-tanulási folyamat a tanulók tevékenységére épül 
(vö.: Balogh, 1987; Báthory,1987, 1992; Csapó, 1998; Tóth, 2000).

Mi a szerepe a nyelvnek a fogalomalkotási folyamatban? 
A fogalom – amint az közismert – általánosított ismeret, absztrakt, nem 
szemléletes jelleg�. Ennek az absztrakt, nem szemléletes tartalomnak a hor-
dozói a jelek, s ezen belül is a nyelvi jeleknek van kiemelked� szerepük a 
fogalmi gondolkodásban. A szó az absztrakt ismeret hordozója. A szavak 
mintegy „átlátszóak” a jelentés számára. Bizonyítja ezt az, hogy a szavakat 
mint önálló létez�ket csak akkor kezdjük észrevenni, amikor nem értjük 
jelentésüket, addig – a fogalmi tartalmak háttérben maradva – mintegy bele-
olvadnak a gondolkodási folyamatba. 
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Fontos tehát, hogy a fogalomalkotás folyamatában kialakuljon a kap-
csolat a jel és a fogalmi tartalom között. Ez a kapcsolat kiépíthet� a foga-
lomalkotás folyamatában vagy a fogalom megalkotása után. 

Ha mód van rá, akkor az el�z� utat kell választani: a tanulók tapaszta-
latszerzése, m�veletvégzése során minden alkalommal – amikor a fogalom 
egy példája megjelenik – kapcsolni kell ehhez a megfelel� (nyelvi vagy 
egyéb) jelet. Ez biztosítja, hogy a fogalmi tartalom er�sen köt�djön a jelhez, 
s a kés�bbiekben az adott jel a fogalmi tartalom hordozója legyen. A szó 
er�síti a fogalom tartalmának stabilitását is (vö.: Clark, 1971; Havas, 1980; 
Skemp, 1975). 

A nyelv tehát szerves része a fogalomalkotás folyamatának, de vajon 
elegend�-e csak a nyelvre építeni e folyamatot? (vö.: Gy�ri, 2004). Lehetsé-
ges, amint ezt oktatási gyakorlatunk is bizonyítja. Azonban világosan kell 
látnunk azt, hogy csak a nyelv segítségével kialakított fogalom sokkal labili-
sabb, mint a tapasztalatszerzés és m�veletvégzés során elsajátított fogalom. 
Ugyanakkor szigorú feltétele is van a fogalmi tartalmak nyelv útján történ�
elsajátításának: a tanuló birtokában legyen azon jelek tartalmának, ame-
lyekkel az új, ismeretlen fogalmat magyarázzuk, közvetítjük. Ha hiányzik a 
felhasznált fogalmak ismerete, a tanuló csak verbálisan, tartalom és értelem 
nélkül sajátíthatja el a fogalmat. Hiába tanulja meg ilyenkor a meghatáro-
zást, amögött nincs valóságos tartalom, így a fogalom felhasználásának, 
alkalmazásának sincs meg a feltétele. Ezért is van komoly törés az ismeretek 
egyszer� felidézésében és alkalmazásukban nyújtott teljesítmény között. 

Napjaink egyik legnagyobb gondja az iskolában, hogy hatalmas isme-
retanyagot közvetítünk, s ez gyakran nem épül rendszerré. Emiatt aztán a 
megszerzett ismeretek is könnyen elillannak, s felhasználásukat is akadá-
lyozza az „összefüggéstelenség”. Kutatók sora bizonyította, hogy nemcsak a 
meg�rzésben, alkalmazásban jelent segítséget a kialakult fogalomrendszer, 
de gyakran az új fogalmak is csak ennek segítségével alakíthatók ki hatéko-
nyan (vö.: Archer, 1966; Csapó, 1998; Harré, 1966; Howe, 1972; Thomson, 
1967). 

Bruner (1968) szisztematikusan elemzi ezt a problémakört, s az egyes 
tárgyak struktúrájának elsajátításával kapcsolatban a következ� el�nyökre 
hívja fel a figyelmet:

− Az alapvet� törvényszer�ségek tanítása a tárgyat érthet�bbé teszi. 
− A strukturált minta kitöltése el�segíti az emlékezet jobb m�ködését 

is. „Az általános vagy alapvet� elvek tanulásának jelent�sége abban 
áll, hogy a felejtés nem jelenti a dolgok teljes elfelejtését, hanem ké-
pesek leszünk továbbra is ily módon az emlékezetünkben megmaradt 
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körvonalak alapján szükség esetén a részleteket is rekonstruálni.” 
(i.m. 32. o.) 

− Napjainkban gyakran jelent nehézséget, hogy a korábban tanult isme-
retek elavulnak. Az így keletkezett szakadékot képesek vagyunk át-
hidalni, ha a struktúrára és az alapelvekre támaszkodunk. Ezek ke-
vésbé avulnak el. 

− Az alapelvek elsajátítása egy bizonyos területen nemcsak az alapel-
vek megértését jelenti, hanem „egy bizonyos magatartás kialakulását 
is a tanulás és kérdésfelvetés, a sejtés és problémafelismerés, vala-
mint a probléma önálló megoldása dolgában.” (i.m. 29. o.) 

Úgy gondolom, hogy a fentiek elegend� érvet adnak ahhoz, hogy elfo-
gadjuk a mai általános gyakorlaton való változtatás szükségességét. A rész-
ismeretek tömkelegével csak kifárasztjuk a tanulókat, ugyanakkor annak is 
ellene dolgozunk, hogy rendszerezett tudásanyag birtokába kerüljenek, 
amely biztos alapokat jelent a további ismeretszerzéshez és az alkalmazás-
hoz is. Kevesebbet kellene markolnunk, s akkor többet fognánk! 

C.b) A feladatértés problémái, fejlesztése 

Gyakran el�fordul, hogy a tanulók az ismereteiket akkor sem tudják fel-
használni egy konkrét feladatszituációban, amikor azokat megfelel�en fel-
dolgozták, elsajátították a tanítási-tanulási folyamatban. Ennek többnyire az 
az oka, hogy a feladatok elemzésében járatlanok, márpedig enélkül nincs 
feladatértés és tudatos megoldás. Hiába van a fejben az ismeret, a megol-
dáshoz az adott feladatszituációban azt aktualizálni kell, s ez nem megy a 
feladat, probléma megértése nélkül (vö.: Balogh, 2006). 

Melyek a leggyakrabban el�forduló hibák a feladatok elemzésében? 

− A feladatmegoldások során a tanulók nem veszik figyelembe a té-
nyez�ket. 

− Ha valamelyest tekintettel is vannak a feladat adataira, tényez�ire, 
nem különböztetik meg azokat fontosságuk szerint. Márpedig ezek a 
megoldás szempontjából gyakran nem azonos rangúak. 

− Ha történik is alkalmanként némi differenciálás a tényez�k között, 
újabb akadályt jelent, hogy nem látják a tényez�k közötti összefüg-
géseket. 

A feladatok megértésének több feltétele van, s elég egynek a hibája is 
ahhoz, hogy ne értsük meg a feladatot, s így máris a vak próbálkozás szint-
jére száll alá a tanulók feladatmegoldása. A tanulók járatlansága a feladatok 
elemzésében természetesen gyengíti a problémaérzékenység kialakítását is:
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a problémák megragadása nem els�sorban a véletlenen múlik, annak hátte-
rében is ott van mindig valamilyen típusú gondolkodási tevékenység. 

Hogyan lehet segíteni a fenti bajokon? Mivel tudjuk elérni, hogy a tanu-
lók feladatértéshez szükséges képességei magasabb szintre jussanak, el�se-
gítve ezzel az ismeretek hatékonyabb alkalmazását? Itt három fontos elemét 
emeljük ki a tanítási-tanulási folyamatnak. 

− A tanulók önálló munkájának lényegesebb helyet kell szentelnünk az 
oktatási folyamatban, mint azt eddig tettük. Nehezen képzelhet� el, 
hogy „küls� sugallatra”, „rábeszélésre” gyakorlás nélkül kialakulnak 
a fenti képességek. Erre az eddiginél jóval több id�t kell szánni. 

− Fontos az is, hogy ne csak a megoldásmenetet gyakoroltassuk a tanu-
lókkal, hanem a feladatok megoldásának a keresését is. Ha nem kez-
di el a feladat megoldását a tanuló, türelmetlenül noszogatjuk, pedig 
a megértéshez is id�re van szükség. 

− Ki kellene alakítanunk a tanulókban azt a beállítódást, hogy ne kezd-
jék el a feladat megoldását addig, amíg nem elemezték a feladatszi-
tuációt. (Ma inkább az ellenkez� beállítódás tapasztalható: amint 
megkapják a feladatot, kell� tájékozódás nélkül nekiugranak.) 

Természetesen nemcsak az id�hiány – és az ebb�l gyakran következ�
türelmetlenség – okozza, hogy tanulóink feladatelemz� tevékenysége gyen-
ge. Sajnos, sokszor hiába próbáljuk kialakítani a tanulóinkban a feladat 
megértéséhez szükséges képességeket, a felhasználható feladatok nem al-
kalmasak erre. Sok olyan feladat található a munkafüzetekben, tankönyvek-
ben, amelyekben nem érvényesülnek az iskolai feladatokkal szembeni pszi-
chológiai követelmények. 

A feladatmegoldás adja az alapját a képességek fejlesztésének, de fel-
adat és feladat között óriási különbség van: az önálló gondolkodási módsze-
rek, képességek kialakításában a feladatok jelent�sége attól függ, mennyire 
tudják foglalkoztatni éppen azokat a m�veleteket, képességeket, amelyek-
nek fejlesztését célul t�ztük ki. Sajnos, gyakran oldatunk meg olyan felada-
tokat a tanulókkal, amelyek nem sok hasznot hoznak e képességek fejleszté-
sében. Nagy körültekintéssel kell tehát a feladatokat kidolgozni, sokféle 
szempontot kell figyelembe venni ahhoz, hogy a siker reményében használ-
hassuk ezeket. 

A következ�kben a gyakorló pedagógusoknak az iskolai feladatok ki-
dolgozásához vezérfonalul szolgáló f� pszichológiai szempontokat foglaljuk 
össze (Balogh, 2004): 
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− Olyan feladatokat adjunk, amelyek megkívánják a tanulótól a konk-
rét és az absztrakt gondolkodás összekapcsolását. 

− Sok cselekvés jelleg� feladatot adjunk. 
− A feladatok ne legyenek preparáltak, keveredjenek bennük a lénye-

ges adatok a lényegtelenekkel. 
− Közismert, hogy a könny� feladatot érdekl�dés nélkül oldják meg a 

tanulók, a nagyon nehéz feladat pedig csökkenti a megoldásra való 
hajlandóságot. A feladat kiválasztásánál tehát számolnunk kell azzal, 
mit ismer a tanuló és mit nem. Annyi elemet kell tartalmaznia, 
amennyi feltétlenül szükséges a megértéséhez, de kell� hézagokat is 
kell hagyni, hogy teret biztosítson az önálló tanulói m�veletvégzés 
számára. 

− A feladatokkal a tanulók elé egyre újabb és bonyolultabb követelmé-
nyeket kell állítani. Ez lényeges feltétele a fejl�désnek. A különböz�
nehézségi fokon lev� feladatok adásával kett�s célt érhetünk el. Egy-
részt rászoktatjuk a tanulókat a feladat el�zetes elemzésére, amely 
bizonyos beállítódást is teremt a m�veletmódok megfelel� megvál-
toztatásához. Másrészt a feladatok variálásával elérjük, hogy a feladat 
küls� formájának eltérései mögött felismerjék az azonos logikai struktú-
rát. 

− A tanulói válaszadás szempontjából négy feladattípust különbözte-
tünk meg: zárt, kiegészítéses, nyílt, konstruktív. 

Zárt feladat esetében megadott lehet�ségek közül választják ki a 
tanulók azt a megoldást, amelyet helyesnek min�sítenek. 

Kiegészítéses feladatnál kihagyott szövegrészeket, ábrarészeket kell 
pótolni. 

A nyílt feladat az ismeretek reprodukálását kívánja meg. 
A konstruktív feladat az ismeretek valamilyen szint� alkalmazását 
kívánja meg. 
A képességfejlesztés szempontjából lényeges különbség van a fenti 
feladattípusok között: a zárt, a kiegészítéses és a nyílt nem ad elég 
teret az önálló m�veletvégzésnek, így kevéssé hatékonyak ezek. A 
tanítási-tanulási folyamatban a konstruktív feladatoknak kell domi-
nálniuk. 

− Segítséget jelenthet a feladatmegoldó képességek kialakításában, ha 
alkalmanként megadjuk a feladat megoldásához szükséges m�velet-
sort (algoritmust). Ez nagymértékben el�segíti a m�veletek pontos-
ságát és automatikussá válását. A feladatmegoldásokban szerepet ját-
szó mindhárom – tájékozódó, végrehajtó, ellen�rz� – típusú m�ve-
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lethez adhatunk algoritmusokat. Természetesen olyan algoritmusokat 
kell készítenünk, amelyek a tanulóktól maximális önállóságot, ön-
szervezést, önirányítást, önellen�rzést követelnek. Lehet�séget kell 
adni a tanulónak, hogy önmaga jöjjön rá, amire kell, csak abban az 
esetben kell vállalni a pedagógusnak a közvetlen irányítást, ha ez 
nem sikerül. 

A tanulási stratégiák fejlesztéséhez további értékes kapaszkodókat nyújt 
Mez� Ferenc könyve (2002), amelyben a szerz� a fejlesztés következ�  
pontjaihoz ad információkat. 

1. Témaválasztás: Nincs (tanulási) témája a diáknak. 
2. Forráskutatás: Van téma, de nincs információforrás.
3. Információforrások használata: Van információforrás, de nem tudja 

a tanuló, hogyan használhatja fel. 
4. Információfeldolgozás: Van információ, de nem érti a diák a megta-

nulandó információt. 
5. Memorizálás: Érti a tanuló a megtanulandó információt, de nem bír-

ja megjegyezni. 
6. Információprezentáció: Rengeteg információval rendelkezik a diák, 

de nem tudja prezentálni azokat. 
7. Tanulásszervezés: Mit, hol, mikor, kivel, mennyit, milyen körülmé-

nyek között stb. tanuljon a diák? 

Ez a felsorolás is jelzi, hogy hallatlanul széles azon tényez�k skálája, 
amelyek befolyásolják a diákok egyéni tanulási módszereinek sikerességét. 
Ebben a fejezetben ezek közül csak a legkritikusabbakat vehettük bonckés 
alá, a hivatkozott szakirodalom b�ségesen ad fogódzókat  a további tájéko-
zódáshoz. 

4.2.2.3. A kreativitás fejletlensége 

Amint azt az els� fejezet tehetség-modelljeiben láttuk,  kreativitás  nélkül 
sincs érdemi tehetségfejlesztés. Ezen a területen különösen nagy hiányossá-
gai vannak a magyar közoktatásnak. A feladatmegoldások során két f� típu-
sát különböztetjük meg a gondolkodási módnak, az egyik a konvergens, a 
másik a divergens. A konvergens megoldás sz�kít� irányú megoldási mód, 
meghatározott logikai lépésekkel. A divergens (széttartó irányú) produkció-
ra az jellemz�, hogy az adott információk alapján új variációkat keresünk. 

A tanítási-tanulási folyamatban túlságosan gyakran fordul el� az els�
típus: a divergens produkcióra ritkán adunk lehet�séget. Természetesen a 
konvergens gondolkodás is igen lényeges, ez teszi lehet�vé azt, hogy mások 
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tapasztalatait felhasználjuk. Ugyanakkor újat teremteni általában divergens 
úton lehet a realitás követelményeit�l el nem rugaszkodó rugalmas gondol-
kodással.A tanítási-tanulási folyamatban mindkett�nek a fejlesztése fontos 
tennivaló. Egyrészt tehát a gondolkodási m�veletek helyes beidegzésére, 
másrészt a gondolkodás hatékonyságának, rugalmasságának fokozására 
kell törekednünk. Nézzük meg, hogy lehet ezt megoldani? 

A gondolkodási m�veletek, eljárások kialakítása, automatizálása az 
analitikus (algoritmikus) gondolkodás fejlesztésével lehetséges. Ennek jel-
lemz�je, hogy lépésr�l lépésre halad el�re, a lépések világosak, s a megoldó 
számot tud adni róluk. Sok gyakorlással, a m�veletsorok tudatosításával ez 
viszonylag könnyebben fejleszthet�. (Nem véletlen, hogy ez a gondolko-
dásmód tanulóinknál jóval fejlettebb, mint a másik.) 

A gondolkodás rugalmasságát a „heurisztikus”  (intuitív) módszerrel fej-
leszthetjük. Erre az jellemz�, hogy a probléma megoldásához vezet� út nem 
írható le meghatározott sorrendben, egymás után következ� lépések szek-
venciáival, a megoldó csak nehezen meghatározható lépésekben halad el�re. 
Az ilyen típusú megoldás látszólag messze esik az analitikus gondolkodás-
tól, azonban közelebbr�l megnézve egy t�r�l fakadnak. Nézzük néhány ku-
tató véleményét. 

− Landa (1969): „Annál fejlettebb lesz az intuíció, minél szigorúbb és 
egzaktabb módszereken alapul a helyes megoldás, minél gazdagabb 
tapasztalatokkal rendelkezik az ember. Ezek a tapasztalatok leg-
eredményesebben az egzakt módszerekre támaszkodó feladatmegol-
dásokban halmozódnak fel.” (136. o.) 

− Skinner (1973) véleménye a következ�. A gondolkodás iskolázásá-
nak az a lényege, hogy az eredményhez vezet� utat mutatjuk meg 
azoknak, akik az eredményhez maguktól nem jutnak el. Szerinte nem 
tanítható az ötlet, a felvillanó szikra – közvetlen úton, de lehet annak 
a valószín�ségét növelni, hogy ilyen önálló gondolatok támadjanak. 
Definíciószer�en ugyan nem taníthatjuk az „eredeti” magatartást, de 
a tanuló nemcsak a véletlenül adódó körülmények kihasználását ta-
nulhatja meg, hanem azt is, hogyan kell szándékosan el�állítani ezt a 
véletlenséget, a hagyományos elképzelések megváltoztatásával. En-
nek feltétele a gondolkodás résztevékenységeinek (m�veleteinek) el-
sajátítása. 

Nem áll tehát messze egymástól a két gondolkodásmód, különösen ha a 
fejlesztésüket nézzük. A divergens gondolkodás fejlesztésének egyik feltéte-
le éppen a gondolkodási m�veletek automatizálása, magas szintre fejleszté-
se. Természetesen elengedhetetlen a rugalmasságot, hajlékonyságot megkö-
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vetel� feladatszituációk felhasználása is, ebb�l ma még kevés fordul el� a 
tanítási-tanulási folyamatban. (A gondolkodási képességek fejlesztésének 
módszereihez a következ� m�vek jól hasznosíthatók: Balogh, 1987; Balogh, 
Herskovits és Tóth, 1995; Cropley, 1983; Csapó, 1998; Kelemen, 1970; Lé-
nárd, 1978; Lénárd és Demeter, 1990; Kálmánchey, 1981; Landau, 1974; 
Pietrasi�ski, 1967; Ranschburg, 1989; Tóth, 2000; Weiss, 1991b).  

A divergens gondolkodással kapcsolatos tennivalókhoz szervesen kap-
csolódik a kretivitás-fejlesztés. Nem kell különösebben bizonygatnunk, 
hogy mennyire  fontos mozzanat a tehetség fejlesztésében a kreativitás ki-
alakítása, e nélkül nehezen képzelhet� el, hogy a tehetséges ember magas 
szint� produkciót hozzon létre. A tehetségt�l elvárható magas szint� telje-
sítmény nemcsak egyszer�en reprodukciója a korábbiaknak, hanem mindig 
valami újat is hoz. Ennek szintje pedig nagymértékben összefügg a kreatív 
képességekkel. A mai magyar iskolai gyakorlatot szemügyre véve viszont 
megállapítható, hogy meglehet�sen gyerekcip�ben jár ezen képességeknek a 
fejlesztése, nemcsak a hétköznapi tapasztalat, de kutatások is bizonyítják ezt 
(Balogh, 1999; Mez� és Mez� 2003). A kreativitás fejlesztésének az eddigi-
nél jóval nagyobb szerepet kell kapnia az iskolai tehetséggondozó progra-
mokban. 

A kreativitásról már esett szó a korábbiakban, amikor a többtényez�s 
tehetség-koncepciókat vettük számba. Most további kérdéskörök kerülnek 
terítékre: át kell tekintenünk a kreatív képességeket és néhány modellt, ame-
lyek kapaszkodót jelenthetnek az iskolai kreativitás-fejlesztés hatékonyabbá 
tételéhez. A kreatív képességek alapkoncepcióját Guilford és Hoepfner
(1971) alkotta meg, ez azóta is általánosan elfogadott. �k kutatásaik alapján 
a következ� elemeket különítették el a kreativitás fogalmában.

− A gondolkodás folyékonysága (fluencia). Ez három altényez�b�l áll: 
a szótalálás gyorsasága, az asszociációk gyorsasága és a fogalomal-
kotás gyorsasága. 

− A gondolkodás rugalmassága (flexibilitás).Ez a változó igényekhez 
való alkalmazkodást, a gondolkodás mozdulatlanságából való szaba-
dulást, a spontán átváltási képességet jelenti. 

− Az eredetiség (originalitás) a fantázia ereje, amely arra irányul, hogy 
elszakadjon az adott szituációtól, és új asszociációs kapcsolatban  
struktúrálja a helyzetet. 

− Az újrafogalmazás (redefiniálás)azt jelenti, hogy a megszokott eljá-
rásokat felülvizsgáljuk, átalakítjuk. 

− A kidolgozás (elaboráció) azt a képességet jelenti, hogy az egyén 
mennyire tudja a felmerül� ötleteket megvalósítani. 
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− A problémaérzékenység (szenzitivitás) a problémák észrevételének, 
megfogalmazásának a képességét jelenti. 

A tehetség-fogalomban való eligazodáshoz további kapaszkodókat nyújt 
Sternberg és Lubart (1993) kreativitás-modellje, �k ugyancsak hat faktort 
vettek számba: intelligencia-folyamatokat, ismereteket, gondolkodási stílu-
sokat, személyiséget, motivációt és környezetet. Ez alapján meg is fogal-
maznak alapelveket az iskolai kreativitás-fejlesztésre vonatkozóan. Ezek a 
következ�k. 

− Ösztönözni kell a gyermekeket, hogy problémákat keressenek, hatá-
rozzanak meg vagy definiáljanak újra, ahelyett, hogy csak felvetett 
problémákat oldjanak meg. 

− Meg kell tanítani �ket a tudás rugalmas felhasználására. 
− A gondolkodás globális stílusát er�síteni kell a szabály-végrehajtó és 

lokális stílus helyett. 
− Ki kell alakítani a gyerekekben, hogy tolerálják a kétértelm�séget a 

problémák megoldásának keresése során, s hogy tartsanak ki és vál-
laljanak értelmes kockázatot a feladatmegoldásokban. 

− Ki kell alakítani a gyerekekben, hogy a feladatra koncentráljanak, ne 
a potenciális jutalomra /pl. jó jegy/ . 

− Végezetül javasolják az osztálytermi környezet változtatását a diákok 
kreatív munkájának ösztönzéseként. 

A szerz�k új elemként hívták fel a figyelmet arra, hogy az ismeretszer-
zés elengedhetetlen a kreatív munkához, az er�s ismeretalap segíti a magas 
színvonalú kreatív-produkció létrehozását. 

A folyékonyság, hajlékonyság, eredetiség és kidolgozás készségeit mind 
segítségül kell hívni a kreatív tevékenység egy összetettebb formája, a krea-
tív problémamegoldás során. A kreatív problémamegoldás számos modellje 
(Parnes, 1981; Torrance és Myers, 1970; Treffinger, 1982, 1993) kit�n�
kapaszkodókat szolgáltatnak, hogy a kreatív gondolkodás elemeit miként 
ötvözhetjük a problémamegoldás lépéseinek sorává. A kreatív gondolkodás 
területe tele van részletesen kidolgozott képzési programokkal. Feldhusen és 
Clinkenbeard (1986), valamint Feldhusen és Goh (1995) áttekintést adott a 
képzési programokról és módszerekr�l, beleértve azokat is, amelyeket a 
kreatív problémamegoldásra alkalmaznak, és pozitív eredményekre jutott a 
kreatív gondolkodás taníthatóságát illet�en. 

A kreatív gondolkodás és alkotás mind kognitív, mind affektív folyama-
tok, és így a környezet, amelyben az emberek próbálnak gondolkodni és 
problémákat megoldani nagyon nagy hatással lehet a tevékenységre. 
Amabile (1990) egy sor vizsgálatot végzett el, amelyek elég világosan mu-
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tatták, hogy a támogató környezet, valamint az intrinzik, ön-generált moti-
váció meger�sített és magas szint� kreatív gondolkodási tevékenységhez 
vezet. 

Treffinger és Huber (1975) a következ� hét feladatra tett javaslatot a 
kreatív problémamegoldás fejlesztését illet�en. 

1. Legyen érzékeny a tanuló a problémák iránt. 
Ha adott egy problémahelyzet, a diáknak képesnek kell lennie: 
− leírni a helyzetb�l fakadó lehetséges problémákat 
− leírni egy szituáció számos elemét 
− egy lista segítségével kiterjeszteni a lehetséges problémák analí-

zisét. 
2. Legyen képes a problémák definiálására. 

Egy fejtörést okozó szituáció esetén a diáknak képesnek kell lennie: 
− felismerni a „rejtett” vagy „valódi” problémát, amely esetleg 

meghúzódik a feltett kérdés mögött 
− kiszélesíteni a problémát, vagy újradefiniálni azt, feltéve azt a 

kérdést, hogy „miért” 
− újradefiniálni, vagy tisztázni a problémát az igék megváltoztatá-

sával 
− azonosítani számos lehetséges al-problémát 

3. Legyen képes elszakadni a megszokott gondolkodástól. 
Egy gyakori szituáció leírásával szembesülve a diáknak képesnek 
kell lennie: 
− leírni a szokásos válaszadási módokat 
− értékelni e válaszok hatékonyságát 
− ígéretes alternatívákat kiválasztani 
− kifejleszteni és a gyakorlatba ültetni egy tervet az új válaszok al-

kalmazására 
4. Legyen képes döntést hozni. 

Egy gondolkodóba ejt� szituációval szemben a diáknak képesnek 
kell lennie: 
− számos válasszal el�állni 
− úgy adni válaszokat, hogy azok ne sugalljanak értékelést 
− tartózkodni mások válaszainak értékelését�l 

5. Legyen képes meglátni az új kapcsolatokat. 
Elgondolkodtató szituációk vagy ingerek láttán a diáknak képesnek 
kell lennie: 
− felismerni a hasonlóságot a tárgyak vagy élmények között 
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− felismerni az eltérést a tárgyak vagy élmények között 
− ötleteket felsorolni a tárgyak/élmények összekapcsolására vagy 

összehasonlítására 
6. Legyen képes értékelni a cselekedetei következményeit. 

Egy döntést megkívánó szituációban a diáknak képesnek kell lennie: 
− különböz� kritériumokat azonosítani az értékeléshez 
− számos lehetséges kritériumot felállítani egy problémához 
− a kritériumokat figyelembe véve döntéseket hozni 

7. Legyen képes megtervezni az ötletek gyakorlatba ültetését. Egy 
problémával vagy felvetett megoldással szembesülve a diáknak ké-
pesnek kell lennie: 
− azonosítani a gyakorlatba ültetés konkrét nehézségeit 
− bemutatni a gyakorlatba ültetés listájának alkalmazását 
− konkretizálni egy tervet a gyakorlatba ültetés és elfogadás meg-

könnyítésére 

VanTassel-Baska (1998) összegezve a kutatásokat, a kreativitás fejl�dé-
sének négy faktorát emel ki. Ezek a következ�k. 

− Bels� tényez�k: ezek tartalmazzák az intelligenciát, a személyiséget 
és az energiát. 

− Küls� tényez�k:  ezek a szocio-kulturális  és oktatási feltételek. 
− El�segít� folyamatok, amelyek relevánsak a kreatív alkotáshoz: a fo-

galomalkotás folyékonysága, az újdonság, a kognitív stílus, a belátás, 
a képek használata és a metakognitív stratégiák. 

− Személyes katalizátorok, amelyek együtt munkálkodnak a késztetés 
létrehozásán,  küls�k és bels�k egyaránt lehetnek. Ilyenek a feladat-
motiváció, a kikristályosodó élmények, valamint jelent�s példaképek 
vagy mentorok. 

Mindezek a kutatások bizonyítják, hogy a kreativitás fejlesztése is dön-
t�en az iskolai feltételeken múlik. Mindehhez azonban meg kell változtatni 
az ismeretcentrikus sszemléletmódot a magyar iskolákban, s a jelenleginél 
jóval gazdagabb, rugalmasabb tanítási-tanulási módszereket kell alkalmazni. 
Ehhez támpontul szolgálnak hazai viszonyok között is VanTassel-Baska
(1998) oktatásfejleszt� elvei. Ezek a következ�k. 

− A kreatív kifejezésre való ösztönzés, annak biztosítása, hogy a diá-
kok új ötletekkel álljanak el� feladatmegoldásaik során. 

− Mély tananyag-tartalom azokon a területeken, amelyeken a tehetsé-
ges diákok kifejezetten alkalmasságot és érdekl�dést mutatnak. 
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− Módot adni a diákok számára, hogy közvetlen kapcsolatot teremthes-
senek a gyakorló szakemberekkel. 

− Ösztönözni kell a tanulókat arra, hogy érdekl�dési területük kiemel-
ked� személyiségeinek életrajzát tanulmányozzák. 

− A tanácsadásnak segítenie kell a diákok érdekl�dési profiljainak dif-
ferenciált számbavételét. 

− Demonstrálni kell, hogy az iskola értékeli a kreatív gondolkodást az-
zal is, hogy az egész iskolában megjelenési lehet�ségeket biztosít a 
kreatív diákok munkái számára. 

− Er�síteni kell a diákok metakognicióját azzal is, hogy rendszeresen 
tervezniük, figyelniük és értékelniük kell saját fejl�désüket - megfe-
lel� támpontok alapján.. 

− Aktív részvételi stratégiákat kell alkalmazni az oktatás során, ame-
lyek megjelenési formákat  biztosítanak a kreatív gondolatoknak, 
mint például a szerepjátékok, szóbeli problémamegoldás. 

− Iskolán kívüli tevékenységeket kell kínálni olyan területeken, ame-
lyek nem találhatók meg az iskolai tantárgyakban, a tanórai és tan-
órán kívüli foglalkozásokon.

Újabban a hazai kutatásoknak is homlokterébe került a kreativitás kér-
désköre, részletek: Gyarmathy, 2011; Mez�, 2011; Münnich, 2011; Tóth, 
2011b. 

4.2.2.4. A tehetségesek személyiségének fejletlenségéb�l fakadó 
problémák 

A korábban bemutatott komplex tehetségmodellekben (pl. Mönks-Renzulli, 
Czeizel) fontos összetev� a tehetség-komponensek között a feladat iránti 
elkötelezettség, vagy általánosabban motivációnak is nevezik ezt. Ez olyan 
személyiség-tényez�ket foglal magába, amelyek a magas szint� teljesít-
ményhez az energiát biztosítják: érdekl�dés, versenyszellem, kitartás, emo-
cionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejl�dnek, e 
háttértényez�k fejlesztése nélkül nincs érdemi tehetséggondozás. Gyakran 
ezek alacsony színvonala vagy egyenetlen volta okozza a tehetséges tanu-
lóknál az alulteljesítést. A konkrét okokat keresve azt találták, hogy a tanu-
lói személyiségb�l fakadóan négy dolog játszik els�dlegesen szerepet a  
tehetségesek jó teljesítményének akadályozásában (Gefferth, 2000). Egy-
részt a gyerek önértékelésének irrealitása – vagy alul- vagy túlértékeli ön-
magát. Másrészt  problémákat okozhat a tanuló bels� érzelmi labilitása. 
Harmadrészt akadálya lehet a gyerek magas szint� teljesítményének szociá-
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lis éretlensége, amely els�sorban kapcsolatrendszerének egyenetlenségében, 
kommunikációs zavaraiban nyilvánul meg. Negyedrészt pedig az agresszivi-
tás is okozhat problémákat a teljesítményben. Mindez arra figyelmeztet 
bennünket, hogy amikor a tehetséges gyerekeket formáljuk, fejlesztjük, ak-
kor a képességek fejlesztése mellett mindig figyelnünk kell mindarra, ami 
stabil személyiség-hátteret biztosít a folyamatos magas szint� teljesítmény-
hez és intenzív fejl�déshez. Ehhez természetesen kiegyensúlyozott szociális 
kapcsolatrendszer is szükséges. Mindez természetesen az eddigieknél komp-
lexebb iskolai tehetséggondozó programokat kíván, amelyben a személyi-
ségfejlesztés és a tanulók harmonikus kapcsolatrendszerének a megteremté-
se kiemelt szerepet kap. E speciális pedagógiai feladathoz további támpon-
tul szolgálhatnak a fejleszt� munkában az alábbi kutatási eredmények. 

A) Dabrowski „túlingerlékenységi elmélete”  

Dabrowski (1937) „túlingerlékenységi elmélete” a tehetséges gyerekekkel 
és feln�ttekkel folytatott tanulmányokra épül. A vizsgálatok alapján azt ál-
lapította meg, hogy a tehetségesekre jellemz� a túlingerlékenység, s ennek 
öt formáját különítette el, ezek a következ�k. 

− Pszichomotoros túlingerlékenység: energiatúltengés, az érzelmi fe-
szültség pszichomotoros kifejezése. 

− Érzéki túlingerlékenység: fokozott érzéki és esztétikai élvezet, az ér-
zelmi feszültség érzéki kifejezése. 

− Intellektuális túlingerlékenység: az agy fokozott tevékenysége, a ne-
héz kérdések és problémamegoldások kedvelése, körültekint� gon-
dolkodás. 

− Képzeleti túlingerlékenység: a képzelet szabadjára engedése, képzelt 
világban élés, spontán képek használata az érzelmi feszültség kifeje-
zésére, az unatkozás rossz t�rése. 

− Érzelmi túlingerlékenység: felfokozott érzések és hangulatok, er�s 
szomatikus kifejezés, er�s affektív kifejezés, szoros köt�désekre való 
képesség, önmagunk iránti jól differenciált érzelmek. 

Kés�bbi kutatások alapján Piechowski és Colangelo (1984) hangsúlyoz-
ta, hogy a túlérzékenység formái nem a kimagasló teljesítmény specifikus 
területei, inkább olyan jellemz�k, amelyek a tehetséget táplálják, gazdagít-
ják és feler�sítik. Ezt figyelembe kell venni a tehetséges gyerekek fejleszté-
sénél, hiszen ezen sajátosságok figyelmen kívül hagyása, esetenként radiká-
lis „fegyelmezése” akadályai lehetnek a tehetség kibontakozásának. Meg 
kell találnia a pedagógusnak azokat az egyéni fejlesztési módszereket, ame-
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lyekkel  kialakítható az egyensúly a tehetséges tanulók magatartásában a 
túlingerlékenység  és a szociális konformitás között. 

B) A tehetségesek endogén és exogén szükségletei  

Kutatók megpróbálták feltárni Dabrowski (1967) személyiségelméletének 
hatékonyságát a tehetséges diákok megértésének eszközeként (Silverman, 
1993; Mendaglio, 1995; Cross, Cook és Dixon, 1996). Piechowski (1986, 
1997) vezet� szerepet játszott az elmélet alaptételeinek támogatásában, 
amely elmélet két komponensb�l tev�dött össze: túlérzékenység és fejl�dés-
szintek. Ebben az elméletben – ahogy azt az el�bb részletesen is láttuk – 
Dabrowski azt vetette fel, hogy a tehetséges egyének szuper-érzékenységet 
mutatnak számos területen: pszichomotoros, intellektuális, szenzuális, téren, 
valamint a képzel�er� és az érzelmek területén. Ez a túlérzékenység úgy 
írható le, mint kiterjesztett tudatosság, meger�södött érzelmek és az intellek-
tuális és/vagy fizikai tevékenység megemelkedett szintjei. Az e területen 
végzett kutatások azzal kecsegtetnek, hogy nagymértékben kiterjesztik 
megértésünket a tehetséges diákok szociális-emocionális világával kapcso-
latban. Nem szabad meglep�dnünk például, ha egy fiatal tehetséges gyer-
mek felháborodik a világban tapasztalt szociális igazságtalanságok láttán. 
Az érzelmi intenzitás szintje talán inkább jellemz� egy serdül�korú gyer-
mekre, mint egy általános iskolás kisdiákra. Annak megértése, hogy ezek az 
er�s reakciók tehetséges személyiségük egy aspektusa, nem magatartási 
vagy érzelmi rendellenesség, a tanárok, tanácsadók vagy szül�k számára is 
hasznos jelent�séggel bírhat (Mendaglio, 1995). Támpontul szolgálhat a 
hétköznapi gyakorlati pedagógiai munkához a tehetséges tanulók endogén 
és exogén szükségleteinek áttekintése. 

B.a) A tehetséges diákok endogén szükségletei 

A tehetséges diákok endogén szociális-emocionális szükségleteivel és jel-
legzetességeivel foglalkozó kutatásokban gyakran el�forduló probléma, 
hogy ezek a gyermekek egyenetlen fejl�désen mennek keresztül; ezt aszink-
ron fejl�désnek nevezik (Delisle, 1992; Silverman, 1993). Ez nyomon kö-
vethet� azokban az eltérésekben, amelyek általános vagy konkrét képesség-
szintjükben, valamint fejl�désük olyan más aspektusaiban mutatkozik meg, 
mint a fizikai képességek, vagy a szociális és emocionális fejl�dés. A terüle-
ten sokan vannak azon a véleményen, hogy az aszinkron fejl�dés önmagá-
ban egy szükségletet képvisel, a diák környezetét�l függetlenül. 

Egy másik gyakran említett, a szakirodalomban leírt szociális-
emocionális szükséglet néhány tanuló maximalizmusra való hajlamából 
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fakad (Webb, Meckstroth és Tolan, 1982). A maximalizmus elégedetlenség 
az egyén ideális és tényleges teljesítménye között fennálló eltérés miatt. Ezt 
a jellemvonást úgy is jellemzik, hogy az egyén túlságosan magas elvárások-
kal rendelkezik saját teljesítményét illet�en. Problémák számos megnyilvá-
nulását tulajdonították a maximalizmusnak, mint például a magas stressz-
szintet, befejezetlen projekteket, valamint az egészséges kockázattal járó 
viselkedés felvállalásának elutasítását (Baker, 1996). 

A tehetséges gyermekek egy másik, gyakran tárgyalt endogén szükség-
lete túlzott önkritikára való hajlamuk eredménye (Anderholt-Elliot, 1987). 
Ez a szükséglet azon magatartásukból származik, hogy er�s önkritikát gya-
korolnak, ha nem sikerül ideális teljesítményt elérniük. Mivel emellett le-
hetnek maximalista hajlamaik is, önértékelésük gyakran nagyon lehangoló, 
és túlzott önkritikához vezet. 

Végezetül, a tehetséges tanulók egy gyakran emlegetett jellemz�je a 
multipotencialitás (Silverman, 1993). A multipotencialitás arra vonatkozik, 
amikor sok tehetséges tanuló nagyon ígéretesnek mutatkozik, és nagy érdek-
l�dést mutat számos területen. Sok területen sikeresnek lenni nagyon nehéz, 
és rengeteg id� és nagyfokú elkötelezettség szükséges minden egyes terület-
hez. Egyesek szerint a multipotencialitás gyakran problémává válik a tehet-
séges tanulók szociális-emocionális életében, mivel magasabb szint�
stresszhez és érzelmi felkavarodáshoz vezethet. 

B.b) A tehetséges diákok exogén szükségletei 

Az exogén szükségletek a kultúrában, egy adott környezet normái és elvárá-
sai között létez� ember tulajdonságaiból származnak; nem az egyénnek ma-
gának különálló jellemvonásai. Miel�tt belekezdenénk ezen szükségletek 
megtárgyalásába, figyelembe kell vennünk, hogy a megel�z� endogén ka-
rakterjegyek és az ebb�l következ� szükségletek szintén fennállhatnak az 
iskolai környezetben. Mivel minden iskola egyéni karakterrel és szociális 
mili�vel rendelkezik, nehéz pontosan megjósolni, hogy egy tehetséges tanu-
ló milyen mértékben fog boldogulni vagy küzdeni egyéni szociális-
emocionális felépítése következtében (Cross, Coleman és Terhaar-Yonkers, 
1991). Érdemes azonban bemutatni a tehetséges tanulók élményei között 
megmutatkozó hasonlóságokat, valamint azt, hogy ezek hogyan alakulnak 
ki az id� folyamán. Talán a leggyakoribb példája annak, hogy egy tehetsé-
ges gyermek karaktervonásai szociális-emocionális szükségletekhez vezet-
nek, abból fakad, hogy tudományos tevékenységekben kívánnak részt venni, 
ugyanakkor egy olyan környezettel állnak kölcsönhatásban, amely nem fo-
gadja el az olyan gyermekeket, akik nagyon komolyan veszik a tanulást 
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(Cross, Coleman és Stewart, 1995). Ez a kölcsönhatás a szociális emocioná-
lis tartomány bármely alábbi szükségletének kialakulásához vezethet: az 
elfogadtatás szükséglete, a más tehetséges tanulókkal való kapcsolatterem-
tés szükséglete, vagy a teljesítmény elismerésének szükséglete. Röviden, a 
vizsgálatok azt mutatták, hogy az exogén szükségletek a tehetséges gyermek 
pszichológiai vagy intellektuális tartományainak karaktervonásaiból alakul-
nak ki, ahogy kölcsönhatásba kerül egy olyan környezettel, amelyet a gyer-
mek saját szociális-emocionális természetével össze nem egyeztethet�nek 
tapasztal vagy érzékel (Cross, Coleman és Terhaar-Yonkers, 1991; Cross és 
Stewart, 1995; Cross, Coleman és Stewart, 1995). Ezért ugyanazok a tulaj-
donságok, amelyekkel egy adott tehetséges gyermek egy másik környezet-
ben rendelkezik, egy új környezetben esetleg nem manifesztálódnak szociá-
lis-emocionális szükségletekként. 

C) Extraverzió – introverzió 

A lakosság kb. 25 százaléka tartozik az introvertáltak csoportjába (Bradway, 
1964; Myers, 1962), a tehetségeseknek viszont legalább 50 százaléka 
(Delbridge-Parker és Robinson, 1989; Gallagher, 1990; Hoehn és Bireley, 
1988; Rogers, 1986). A kimagaslóan tehetségeseknek még sokkal nagyobb 
száma tartozik ebbe a típusba (Silverman, 1986), különösen a nagyon magas 
verbális képesség� személyek közül (Dauber és Benbow, 1990). A magas 
szinten teljesít�k gyakran introvertált intuitívek (Myers, 1962). A személyi-
ségtípusoknak ezt a kombinációját a skolasztikus potenciállal hozták össze-
függésbe, mint az a Scholastic Aptitude Testb�l (SAT), Terman Concept 
Mastery Testjének IQ eredményeib�l, és a nagyhír� középiskolák magasabb 
átlagértékeib�l kiderül (Myers és McCaulley, 1985). Az introvertáltak ará-
nya az iskolázottsággal n�. Az extravertáltság és introvertáltság leginkább a 
közelít�-visszahúzódó temperamentum-változókkal és az alkalmazkodó 
képességgel hozható összefüggésbe. Az extravertáltak az új szituációkat 
könnyebben közelítik meg és gyorsabban alkalmazkodnak hozzájuk, mint az 
introvertáltak. Az extravertáltak és introvertáltak közötti alapvet� különbsé-
geket a 3, táblázat mutatja. 

Az introvertáltaknak szükségük van gondolkozásra, és elmélkedésre 
szánt id�re. Magnóra vett órai beszélgetések elemzéséb�l Rowe (1974) ki-
mutatta, hogy a tanárok egy másodpercnél is rövidebb ideig várnak a tanuló 
válaszára a kérdésfeltevést�l számítva. Jó módszernek t�nik a kérdések és a 
válaszadás közötti gondolkodási id� bevezetése. Egy elkülönített sarok, 
ahova a diákok elhúzódhatnak gondolkozni, magasabb iskolai energiaszintet 
tesz lehet�vé az introvertált tanulók számára. A kooperatív tanulócsoportok 
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nagyon hasznosak az extravertáltak számára, akik szeretnek konszenzusra 
jutni a döntéshozás folyamatában, az introvertáltaknak viszont az egyéni 
feladatokra kell lehet�séget adnunk. Az extravertáltak imádnak beszélni, 
mert beszéd közben élesítik gondolkodási folyamataikat. Kihasználják az 
órai beszlégetéseket és minden interakcióra adó alkalmat. Szeretik a cselek-
vés-orientált tevékenységeket, az új helyzeteket, a személyes élmények és 
vélemények megosztását, szeretnek más tanulókat tanítani, vezet� szerepbe 
kerülni és egyszerre több feladatban részt venni. Jobbak a rövid távú felada-
tokban, mint a hosszú távúakban. 

3. táblázat. Extraverzió – introverzió 

Extravertáltak  Introvertáltak 

A másokkal való interakciókból 
merítenek energiát 

Az egyedüllétb�l merítenek energi-
át, szükségük van a magányra 

A környezetükben lév� emberekre, 
tárgyakra koncentrálnak 

A bels� gondolatokra és érzésekre 
koncentrálnak 

Hangosan gondolkoznak  Visszafogottak, miel�tt beszélni 
kezdenek, átgondolják a mondani-
valójukat 

Egyedül és közösségben hasonlóan 
viselkednek 

Másként viselkednek otthon és a 
külvilágban 

Szeretnek a figyelem középpontjá-
ban lenni 

 Kerülik a mások figyelmét 

Cselekvésen keresztül tanulnak  Megfigyelés útján tanulnak 

Gyorsan hozzászoknak az új szituá-
ciókhoz 

 Nem szeretik a változásokat 

Sok barátot szereznek könnyedén  Kevés barátjukhoz h�ek maradnak 

Impulzívak  Reflektáló típusok 

Egyszerre több dologra is oda tudnak 
figyelni 

Egyszerre egy dologra szeretnek 
koncentrálni 

Csoportban kockáztató típusok  Félnek a megszégyenítést�l, nagy 
csoportokban csendesek 

Különböz� rendszereket lehet kiépíteni, hogy az introvertált diákok több 
lehet�séget kapjanak a heves órai vitákban. Erre példa, ha a tanuló kézjel-
zéssel adja a tanár tudtára, hogy szeretne hozzászólni a témához, de nem 
akarja az osztálytársát megszakítani. A tanár bólintással jelzi, hogy észrevet-
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te a jelzést, és fejben tartja, hogy kinek adja a szót. A kreatív gyakorlatokat 
jobban élvezik az introvertáltak, ha van elég idejük, hogy válaszaikat leírják, 
miel�tt a többiekkel szóban megosztanák �ket. Azt is nagyra értékelik, ha a 
tanár feltördeli az egész osztályos beszélgetést, és id�t hagy a kiscsoportos 
megbeszélésekre. Az introvertáltaknak mindenek el�tt a befelé fordulásuk 
tiszteletben tartására van szükségük. (Card, 1995) 

D) Az énkép, önértékelés problémái tehetségeseknél

Az én értékelése alapvet� fontosságú az emberi m�ködéshez. Egy egészsé-
ges énkép pozitív hatással lehet a másokkal való kapcsolatunkra, megala-
pozhatja a megfelel� élet és tanulmányi döntéseket, és hasznos perspektívát 
adhat a pályához. Amennyiben a tehetséges egyének énképe valamilyen 
módon sérül, ez a károsodás er�sen gátolhatja kapacitásukat abban, hogy 
potenciáljukat a legproduktívabb módon kamatoztathassák. Kevés el�ny 
származik abból, ha valaki kivételesen tehetséges, ám emocionálisan túlsá-
gosan sérült ahhoz, hogy képességeit egy pozitív személyes vagy szociális 
célra használja fel. 

A tehetségesek szociális-emocionális fejl�désér�l szóló szakirodalom 
áttekintése során János és Robinson (1985) arra az eredményre jutott, hogy 
a kutatások a tehetségesek önértékelésének három fontos aspektusát mutat-
ták ki: (1) A tehetségesek magasabb szint� pszicho-szociális érettséget mu-
tattak nem tehetséges társaiknál, ami játékok iránti érdekl�désükben, id�-
sebb gyermekekkel való barátkozásban, perspektíva kialakításában, és szo-
ciális ismereteikben mutatkozott meg. (2) A tehetségesek átlagos vagy ma-
gasabb szint� pszicho-szociális alkalmazkodásról tesznek tanúbizonyságot 
serdül�korukat megel�z�en, mint nem tehetséges társaik, amely azokból a 
vizsgálatokból válik nyilvánvalóvá, amelyek olyan eltér� tulajdonságokról 
számolnak be, mint megbízhatóság stressz-helyzetekben, szociális viselke-
dés, csökkent antiszociális tendencia, kevesebb agresszív vagy visszahúzódó 
tendencia, valamint magasabb értékek az udvariasság, együttm�ködés, és 
magabiztosság vonatkozásában. (3) A tehetségesek általában magasabb ön-
értékelést mutatnak más csoportoknál az önjellemzést kér� kérd�íveken. 

Az én-fogalomról és a tehetségr�l szóló szakirodalom egy áttekintésé-
ben Hoge és Renzulli (1991) eredményeiket a következ�képpen foglalták 
össze: 

1. A tehetséges diákok csoportként nem mutatnak nagyobb hiányossá-
gokat önértékelés tekintetében. 

2. Ha egy gyermeket tehetségesként azonosítanak, az pozitív hatással 
lehet önértékelésére. 
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3. Egy átlagos képesség� csoportból kiemelten tehetségesek csoportjá-
ba való áthelyezés negatív hatással lehet az önértékelésre. 

Más vizsgálatok azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a tehet-
ségesek én-fogalmával kapcsolatos speciális programok hatása elenyész�
volt (Kulik és Kulik, 1982; Olszewski, Kulieke és Willis, 1987). Mégis bi-
zonyítékok vannak arra vonatkozóan, hogy a saját észlelés� intellektuális 
kompetencia a korral hanyatlani kezd, a versenyképes szociális összehason-
lítási csoportok, valamint a teljesítménnyel szemben támasztott szigorúbb 
elvárások következtében (Stipek és MacIver, 1989). 

Összegezve, a szakirodalom továbbra is azt sugallja, hogy a tehetséges 
diákok általában pozitív énképpel rendelkeznek mind az iskolai mind a tár-
sas területeken, habár adatok utalnak arra, hogy a kiemelked�en tehetséges 
diákok és a tehetséges lányok kevésbé pozitív én-fogalommal bírnak, mint 
más tehetséges diákok. Az én-fogalomban ideiglenes hanyatlás figyelhet�
meg olyan diákok esetében, akik leggyakrabban egyenl�, vagy magasabb 
szint� képességgel rendelkez� társaikkal érintkeznek a speciális programok 
keretében. A programokban való részvételnek az én-fogalomra gyakorolt 
általános megsemmisít� hatása azonban nem bizonyított. Míg a pozitív én-
kép feltételezése általánosságban pontos lehet, a kapcsolat összetett. Íme 
néhány tényez�, amelyet figyelembe kell venni: 

1. Hogyan lehet meghatározni az én-fogalom különböz� aspektusait – 
néhány tehetséges diák esetleg magas tanulmányi én-fogalommal 
rendelkezik, ám alacsonyabb szociális én-fogalommal (VanTassel-
Baska, Olszewski-Kubilius és Kulieke, 1994), vagy, ahogy az a te-
hetséges fels�s lányok esetében megfigyelhet� volt, alacsonyabb vé-
leménnyel vannak fizikai megjelenésükr�l (VanTassel-Baska és 
Olszewski-Kubilius, 1989). 

2. Az önértékelés és a teljesítmény összefüggéseinek módjai – például 
a kiemelked� teljesítmény garantálja-e a kompetencia pozitívabb 
önértékelését? 

3. Az iskolai programok hatása az én-fogalomra és az önértékelésre 

4. Az irányítás leghatékonyabb típusai annak érdekében, hogy a diá-
koknak segítsenek az önértékelés és a teljesítmény er�sítésében. 

VanTassel-Baska (1993) a következ� elképzeléseket vetette fel az 
egészséges én-fogalom kialakulásának el�segítésére a tehetséges diákok 
körében. Ezek m�köd� elképzelések a tanácsadók, tanárok, szül�k, és má-
sok számára, akik rendszeresen befolyásolják ezeknek a diákoknak az életét. 
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D.a) Az önismeret fejlesztése 

A tehetséges diákok hajlamosak arra, hogy analitikus megközelítéssel szem-
léljék az életet, amely korai ön-elemzéshez vezet, és ez a maximalizmusra, 
valamint a másoktól is elvárt maximalizmusra irányuló hajlamot táplálja. A 
nem megfelel�, feln�ttekt�l származó elvárások nyomása, mint például az, 
hogy els� legyen az osztályban, vagy nyerjen meg speciális versenyeket, 
további negatív hatással lehet az ilyen diákokra az egészséges azonosságtu-
dat kialakításában. Így a tehetséges diákok felvilágosítása a maximalizmus 
és a kiválóságra való törekvés közötti különbségr�l például az els� lépés 
lehet a világukhoz való viszonyulás segítésében. 

A tehetséges diáknak fel kell ismernie a verseny jelent�ségét a kiváló-
ság születésében, mivel a személyes elvárások felállítása egy adott területen 
gyakran mások teljesítményére épül. Az olimpiai m�korcsolyázóknak pél-
dául olyan bonyolult hármas hurkot kell végrehajtaniuk, amelyeket tíz évvel 
ezel�tt nem követeltek meg a versenyeken, azért, mert a világszínvonalat 
egyetlen m�korcsolyázó kit�n� teljesítménye felemelte. Ez a szint így a 
„kiválóságra való törekvés” alapja lett a világszint� m�korcsolyában. Álta-
lánosabban megfogalmazva, az olyan verseny, amely az egyéni fejl�désre és 
célok elérésére összpontosít egészséges, míg az olyan verseny, ahol az 
egyetlen cél a nyerés, és ahol a teljesítmény el�nyt élvez a tanulás és önfej-
l�dés el�tt, nem az.  

Van egy szerencsétlen elképzelés számos tehetséges serdül� részér�l, 
miszerint minél tehetségesebb valaki, annál kevesebb energiát kell fektetnie 
a célok elérésébe vagy a jegyek megszerzésébe. A serdül�k kultúrájában 
fontossá válik, hogy ne legyen valaki „stréber” vagy „könyvmoly”, hanem 
inkább valaki olyan, aki számára a tanulmányi teljesítmény nem t�nik meg-
er�ltet�nek. Habár néhány okos serdül�korú nem úgy tekint a tehetségre, 
mint egy tulajdonságra, hanem inkább úgy, mint kitartó er�feszítést igényl�
„teljesítményre” (Kerr, Colangelo és Gaeth, 1988), más okos diákok olyan 
entitásként értelmezik a képességet, mint amely a kihívást jelent� lehet�sé-
gekt�l való elfordulást jelenti a minimális er�feszítést igényl�k javára 
(Stipek, 1988). Ezek a serdül�kori elképzelések hangsúlyozzák annak fon-
tosságát, hogy többet tanuljanak az önismeret, ön-észlelés és kiválasztott 
teljesítmény-mintázatok közötti összefüggésekr�l. 

D.b) Az ön-elfogadás kialakítása

A tehetséges diákok hajlamosak arra, hogy er�s érzékenységet és bels� fo-
gékonyságot mutassanak mások cselekedetei iránt, s ezek az elidegenedés 
vagy elutasítottság érzéséhez vezethetnek. Ez a tulajdonság a társak részér�l 
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tapasztalható gúnyolódáshoz és elutasításhoz vezethet a triviális incidensek 
túlreagálása következtében. Ez azt az érzést váltja ki a diákban, hogy társai 
nem fogadják el. Ez az állapot negatív hatással lehet az önértékelésre (János 
és Robinson, 1985). Ha a tehetséges diákokat olyan viselkedési incidensek 
konkrét példáival látjuk el szerepjátékok, forgatókönyvek, és könyvterápia 
segítségével, amelyek illusztrálják, hogyan alakulnak ki ezek a különböz�
elképzelések, akkor az javíthat ezeken az eseteken, és segítséget nyújthat az 
ön-elfogadáshoz. 

D.c) Kapcsolatok kialakítása

A népszer� gyermekek tulajdonságai, mint például a barátságosság, a tár-
saktól való függés és a társas szabályok és rutin iránti konformizmus 
(Coleman, 1980) nem általánosan jellemz�ek a tehetségesek körében. A 
tehetségeseknek gyakran kevesebb alkalmuk adódik a társak pozitív elisme-
résére és kevesebb barátság alakul ki körükben, valamint barátság-
mintázatuk gyakran id�sebb gyermekeket és feln�tteket tartalmaznak. A 
tehetséges fels�s diákok problémáiról végzett vizsgálat (VanTassel-Baska és 
Olszewski-Kubilius, 1989) azt mutatta ki, hogy a kapcsolatok kialakítása 
volt a leggyakrabban emlegetett probléma a diákok körében. Így a tehetsé-
ges diákok új társas kapcsolatok kialakítására és a meglév�k javítására irá-
nyuló stratégiákkal való ellátása fontos módja én-fogalmuk kialakítása tá-
mogatásának. (A kapcsolatteremtés jelent�ségér�l, kérdéskörér�l a követke-
z� fejezetben – 3.2.3. – részletesen írunk.) 

D.d) Az énnel szemben felállított megfelel� elvárások kifejlesztése

Mivel a tehetséges diákok hajlamosak többet várni el önmaguktól, mint 
amennyi az adott körülmények között garantált, gyakran kritikusabbak ön-
magukkal szemben, mint mások lennének. Gyakran konfliktust tapasztalnak 
a kiválóság iránti bels� késztetésük és a teljesítményt megkövetel� küls�
nyomás között, amely feszültséget, türelmetlenséget és a kétértelm�ség ala-
csonyabb szint� tolerálását eredményezi (Delisle, 1985). Az én fejl�dése 
szempontjából elengedhetetlen fontosságú a diákok segítése a küls� és bels�
elvárások közötti egészséges egyensúly kialakításában, valamint a képesség-
re, érdekl�désre és személyiségi tényez�kre épül� ésszer� elvárások kialakí-
tásában. 

D.e) Kockázatvállaló magatartás kialakítása

A tehetséges diákok néha olyan magatartást mutatnak, amely ellentétes az 
intellektuális kockázatvállalással. Ragaszkodnak ahhoz, hogy megtalálják az 
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egyetlen helyes választ, nem hajlandóak új kihívásokkal szembenézni, ha-
csak nem biztosítják �ket jutalomról (egy jegy, kredit, vagy valamilyen el-
ismerés), és irtóznak a tévedést�l. A kockázatvállaló magatartás azonban 
kulcsfontosságú az intellektuális érdekl�dési folyamat fejl�déséhez, mivel a 
diákok komoly ellenvetésekkel fognak találkozni elképzeléseiket illet�en, 
keménynek találhatják az intellektuális munkát bizonyos kontextusokban, és 
felfedezhetik, hogy valódi tanulás következhet be hibázások során is. Így, ha 
a diákok nem fejlesztik ki ezeket a tulajdonságokat korai oktatásuk normális 
részeként, az én-fogalmukat ér� csapás kés�bb megsemmisít� hatású lehet. 
Affektív és kognitív fejl�désük szempontjából kulcsfontosságú olyan fel-
adatok kit�zése a tehetségesek elé, amelyek intellektuális kockázatvállalást 
igényelnek. (További információk: Harmatiné, 2011) 

4.2.3. Az iskolai légkör, a tehetséges gyerek társas kapcsolatainak f�bb 
problémái 

Amióta létezik az iskola, mindig is fontos alapkérdés volt, milyen helyet 
szánnak az iskolában a pedagógusok a gyerekeknek. Erre más és más vá-
laszt adtak a különböz� típusú iskolarendszerek. Közismerten nem könny� a 
gyakorlatban megtalálni a gyerek megfelel� helyét az iskolában, ehhez ter-
mészetesen tisztázni kell mindenekel�tt az iskola alapvet� funkcióját. Vá-
laszt kell adni arra  kérdésre, milyen célból járnak a gyerekek iskolába. 

Az iskolának – mint fontos másodlagos szocializációs színtérnek – a 
gyermek fejlesztésében betöltend� feladatköre az utóbbi években jelent�s 
változáson ment át. Amíg évtizedeken át (s�t: évszázadokon át!) az ismeret-
átadói (képességfejleszt�) funkció állt a középpontban, addig újabban a
személyiségformálásban betöltend� fejleszt� funkció is egyre nagyobb részt 
„követel” magának az iskolában. Mi van ennek a hátterében? 

Mindenekel�tt a családok életében bekövetkezett változások okozták ezt 
az új helyzetet: a szül�k megváltozott életmódja, a mindkét szül�re ránehe-
zed� keres� foglalkozás kényszere, a családok életében megnövekv� fe-
szültségek több ponton is kérdésessé tették az els�dleges szocializációs szín-
tér (a család) hatékony funkcionálását a gyermeki személyiség gyakorlati 
fejlesztésében. Pontosabban: gyakran e változások kedvez�tlen tendenciákat 
indítottak el a gyerekek személyiségének alakulásában. Az iskolára egyre 
inkább ráhárult az is, hogy próbálja pótolni (prevencióval és korrekcióval) 
az így kialakult hiányokat, negatív jelenségeket. 

A kiscsoportos, kortársi közösségek kohéziós erejének csökkenésével a 
mintát adó háttértényez�k is gyengültek, a gyerekek így még inkább maguk-
ra maradtak (vö.:Balogh és Koncz, 2008; Koncz, 2005; Turmezeyné, 2011).  
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Az intézményen túli hatások is gyakran kedvez�tlenek a személyiségfej-
l�dés szempontjából: a tárgyi, anyagi értékek preferálása a humanisztikus 
értékekkel szemben kedvez�tlen irányt adhatnak a gyermeki személyiség 
fejl�désének (vö.: Bagdy és Telkes, 1988). 

Mindezt végiggondolva nem nehéz arra a végkövetkeztetésre jutni, 
hogy egy biztos pont marad a gyermeki személyiség fejlesztésében, az isko-
la. Bármennyire is megterheli a ma amúgy is hajszolt iskolát, nincs más vá-
lasztás, vállalni kell az ismeretátadáson, képességfejlesztésen túl a gyermeki 
személyiség eddiginél hatékonyabb fejlesztését. Ez persze nem könny� fel-
adat: az iskola már jó ideje megterheli a tanulók jelent�s részét, a napi ta-
nulmányi munka hatalmas er�feszítést kíván. A személyiség sikeres fejl�dé-
séhez, a jó teljesítményhez minden gyereknek szüksége van arra, hogy érez-
ze: tanárai jóindulatúak, megért�ek, együttérz�ek, segít�készek. 

Ez csakis akkor érhet� el, ha az iskolai munka középpontjában a gyerek 
áll, és minden, ami ott történik, az a gyerekek személyiségének, képességei-
nek hatékony fejlesztését tartja legf�képpen szem el�tt. 

Melyek azok az elemei az iskolai tevékenységnek, amelyek legdönt�bb 
szerepet játszanak a gyerekek iskolához f�z�d� kapcsolatának kialakulásá-
ban?

− A tanárok-diákok közötti kapcsolat, 
− A gyerekek kapcsolata társaikkal az osztályban, iskolában. 

Ezeket a tényez�ket vesszük szemügyre a következ�kben. Els�sorban 
azzal a céllal, rámutatassunk, milyen pedagógiai eszközökkel, módszerekkel 
lehet elérni, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában úgy, hogy 
ugyanakkor személyiségük is intenzíven fejl�djön.

4.2.3.1. A tanár-diák kapcsolat sarkalatos pontjai 

Régen megfogalmazott és a tapasztalat által is bizonyított alaptétel, hogy a 
személyiség fejl�désében meghatározóak a pozitív színezet� tartós interper-
szonális kapcsolatok. Els�sorban ezen kapcsolatok révén alakulnak szoká-
saink, viselkedési formáink, értékrendszerünk.

A pedagógiai gyakorlat oldaláról közelítve tehát fel kell tennünk azt a 
kérdést: iskoláinkban a tanár-tanuló viszonyt a pozitív kapcsolatok jellem-
zik-e dönt�en? Tapasztalataink sejtetik, hogy a vizsgálatok bizonyító érté-
k�ek (vö.: Harmatiné, 2011; Klein, 2002; Koncz, 2008; Veczkó, 1986; Pé-
ter-Szarka, 2007): a gyerekek nagy része nem szeret iskolába járni, és 
emögött gyakran a nem megfelel� tanár-tanuló kapcsolat áll, bár kétségkívül 
itt is „kett�n áll a vásár”. Ebben az aszimmetrikus kapcsolatban meghatáro-
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zó mégis a pedagógus személyisége, magatartása. Ahhoz, hogy a 
nevel�hatás megindulhasson, a pedagógusnak el kell fogadtatnia magát a 
gyerekekkel. Ebben a mai tanterv- és tananyagközpontú világban kevés 
energia jut erre, így sok tanárnak alig van valóságos interperszonális kap-
csolata a tanulókkal. Persze, nemcsak az a baj, hogy rohanni kell az anyag-
feldolgozással, hanem az is, hogy a gyakorlatban nem hasznosítjuk eléggé 
azokat az ismereteket, kutatási eredményeket, amelyek pedig jó ideje már 
rendelkezésünkre állnak. 

Hosszabb ideje vizsgálják ezt a kérdéskört a kutatók, és sok olyan mun-
ka született itthon is, amely a hatékony légkört teremt� tanári magatartás 
feltételeit vizsgálta, elemezte (vö.: Bagdy, 1996; Buda, 1986; G. Donáth, 
1980; Horváth, 2004; Kelemen, 1981; Koncz, 1999, 2008; Kulcsár, 1982; 
Réthyné, 2003; Péter-Szarka, 2007; Tóth, 2000; Ungárné, 1978; Vörös, 
2004 stb.). Többféle szempont alapján fogalmazódtak meg alapelvek, ezek 
közül els�ként a helyes pedagógusi attit�d ma már klasszikusnak tekintett 
legf�bb elemeit kívánatos áttekinteni. Klein Sándor (1984) kit�n� stílusban 
fogalmazza meg ezeket. 

Az els� összetev� az, hogy „a gyerekkel kialakított viszonya hamisítat-
lan, nem vesz fel álarcot, nem épít maga elé homlokzatot, hanem nyíltan éli 
azokat az érzéseket, attit�döket, amelyek az adott pillanatban benne áramla-
nak. A személyközpontú megközelítés irodalma ennek a feltételnek a meg-
jelölésére a kongruencia szót használja: a kongruens tanár számára a saját 
érzései hozzáférhet�ek, tudata számára megragadható, képes a saját érzéseit 
megélni, azonosulni velük, és ha megfelel� alkalom adódik rá, kifejezi eze-
ket. 

A második összetev�: gyengéd, pozitív, elfogadó attit�d a gyerekek 
iránt. A tanár �szintén kívánja, hogy a gyerek is azonosuljon mindazzal az 
érzéssel, ami az adott pillanatban átfut rajta, legyen az félelem, zavar, fára-
dalom, büszkeség, düh, gy�lölet, szeretet, merészség vagy bámulat. Gon-
doskodással fordul a gyerek felé, anélkül, hogy rátelepedne, birtokolni akar-
ná. A maga teljességében fogadja el, nem feltételesen, nem csak akkor, ami-
kor szerinte jól viselkedik. A tapasztalat azt mutatja, hogy minél inkább 
képes a tanár az értékelést�l mentes pozitív érzelmi viszonyulásra, a feltétel 
nélküli pozitív odafordulásra, annál valószín�bb a tanuló személyiségfejl�-
dése. 

A harmadik összetev�t empatikus megértésnek szokták nevezni. Amikor 
a tanár minden pillanatban átérzi azokat az érzéseket, személyes jelentése-
ket, amelyeket a gyerek átél, amikor belülr�l – mintegy a gyerek szemével – 
képes észlelni a gyerekben lejátszódó folyamatokat, és ezt a megértést (vagy 
legalább valamit ebb�l) képes a gyerekkel közölni, akkor azt mondhatjuk, 
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hogy teljesül a harmadik feltétel. A tapasztalat szerint, ha valaki megérti, 
hogy milyen érzés számomra úgy létezni, hogy élek – anélkül, hogy ele-
mezni akarna, anélkül, hogy ítéletet alkotna rólam –, akkor az ilyen légkör-
ben általában kitárulkozom, fejl�désnek indulok.” (i. m. 4-5. o.) 

Ha belenézünk ebbe a „tükörbe”, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy 
gyakran sértjük meg a kapcsolatteremtés alapelveit a tanári munka során. 
Pedig ezek az elvek még csak a kiindulási alapot jelentik, még több buktatót 
rejt magában a folyamatos kapcsolattartás. 

A pedagógus-gyerek kapcsolattartására, együttm�ködésére vonatkozó-
an is több kutatási eredmény látott napvilágot, ezek közül Correll tanulmá-
nya (1988) fejezi ki id�tállóan az itt hasznosítható következtetéseket. 

Correll a pedagógus és a gyerek együttm�ködésében két alapkategóriát 
különít el: az egyik a pedagógus dominatív magatartása, a másik az 
integratív magatartás. A dominatív magatartás lényege: a pedagógus „ha-
talmi” pozíciójára igyekszik építeni, közvetlenül irányítja a gyerek viselke-
dését. Az integratív magatartás során partnerként kezeli a gyereket, és visel-
kedését els�sorban indirekt eszközökkel igyekszik befolyásolni. Correll ku-
tatásai során azt tárta fel, milyen átmeneti magatartásformák léteznek a pe-
dagógiai gyakorlatban a két véglet között. Öt alap-magatartásformát talált 
a gyakorlati pedagógiai tevékenységben, ezek a következ�k: 

a) Dominatív magatartás látható konfliktusokkal
Erre az jellemz�, hogy a pedagógusnak negatív képe van a gyerekr�l, gyak-
ran frusztrálja a gyereket, eljárásai között tiltások, parancsok dominálnak. 
Ennek eredménye, hogy szinte folyamatos harcban áll a tanulókkal. 

b) Dominatív magatartás konfliktusok nélkül
Eljárásai között a parancs, a kioktatás dominál, azonban ritkábban alkalmaz-
za, mint az el�z� típus. Gyakran „elmegy” a gyerek mellett, így igazán nincs 
is él� kapcsolata a tanulókkal. Ezért ritkán fordulnak el� konfliktusok is. 

c) Dominancia, de törekvés az együttm�ködésre
A pedagógus ebben az esetben elvileg elismeri a tanuló partneri szerepét, 
azonban a gyakorlatban mégis a hatalmi pozíciójából hozza a döntéseket. 
Harmonikusan dolgozik együtt a gyerekkel, de csak addig, amíg engedel-
meskedik döntéseinek. 

d) Integratív magatartás folyamatos együttm�ködés nélkül
A tanár nem él hatalmi pozíciójával, nem fejt ki pressziót a gyerekekre. Bá-
torítja �ket az önálló cselekvésre. A folyamatos és hatékony együttm�ködés 
azonban hiányzik – els�sorban a pedagógus szegényes eszközrendszere mi-
att. 



119

e) Integratív magatartás folyamatos együttm�ködéssel.
Optimista beállítódás jellemzi a pedagógus gyerek-képét. Dönt�en a tanulók 
kezdeményezésére épít, közösen alakítják ki a tevékenységeket. A pedagó-
gus indirekt eszközökkel motiválja a gyerekeket, építve önállóságukra. 

Ezek a típusok kapaszkodókat jelenthetnek a pedagógusi önismerethez, 
azonban még e differenciált magatartási skála sem fedheti le a színes iskolai 
valóságot (vö.: Balogh és Koncz, 2001; Koncz, 2008; Szabó, Vörös és N. 
Kollár, 2004). Ugyanakkor az is tény, hogy ugyanaz a pedagógus a gyere-
kek személyiségjellemz�it�l függ�en más és más magatartást produkál. 
Ezért ajánlja Correll az integrativitás-dominancia kvóciens használatát, 
amely a kétféle eszközrendszer egymáshoz viszonyítása alapján számítható 
ki, és jellemzi hosszabb távon a pedagógus nevelési stílusát. Megállapít egy 
„optimális” arányt is: a legkedvez�bb a gyermeki személyiség szempontjá-
ból, ha az integratív és a dominatív magatartás aránya 2:1. Tehát túlsúlyban 
kell lennie a az integratív magatartásnak a dominatívval szemben. Termé-
szetesen függ ez mindig a gyerekekt�l, az osztály jellemz�it�l és a szituá-
ciótól is. Ez az érték is inkább kiindulási pontként szolgál, nem szabad me-
reven kezelni. Az azonban biztos, hogy a dominatív magatartás túlsúlya 
hosszabb távon kedvez�tlen folyamatokat indít el a gyerekben. Ezek közül a 
következ�ket érdemes kiemelni: 

− az iskolai munka elutasítása (néha az iskolával együtt), 
− a tanulás iránti érdektelenség, 
− agresszivitás a tanárokkal, társakkal szemben, 
− emocionális zavarok. 
Úgy gondolom, nem kell bizonygatni, hogy ez a háttér nem jelenthet 

megfelel� légkört a gyermeki személyiség hatékony fejlesztéséhez. 
A félreértések elkerülése céljából meg kell jegyezni, hogy mindez nem 

jelenti a pedagógus vezet�, irányító szerepének a feladását. A pedagógus-
gyerek kapcsolat mindig is aszimmetrikus, a tanáré a vezet� szerep, de nem 
mindegy, hogy ezt milyen pedagógiai eszközökkel tudja elérni. Minél ke-
vésbé köt�dnek ezek az eszközök a hatalmi (vélt vagy valóságos) pozíciójá-
hoz, annál több esély van a folyamatos és hatékony együttm�ködés kialakí-
tására pedagógus és diák között. Ehhez a korábbi feltételeken túl igen gaz-
dag kommunikációs eszköztárra van szükség. 

A pedagógus-gyerek kapcsolat hátterében mindig ott van meghatározó 
tényez�ként a pedagógus személyisége. Évtizedek óta kiterjedt kutatások 
kapcsolódnak ehhez a kérdéskörhöz (vö.: Balogh és Koncz, 2001, 2008; 
Gordon, 1990; Harmatiné, 2011; Klein, 2002; Koncz, 1999; Péter-Szarka, 
2007; Ranschburg, 1975; Ryans, 1988; Ungárné, 1978). Itt most nincs lehe-
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t�ség a részletes kifejtésre, de támpontként tanulságos röviden vázolni, mit 
tart Gordon a hatékony tanári személyiség f�bb kritériumainak. Ezek a kö-
vetkez�k: 

− a gyerek sok viselkedésformáját találja elfogadhatónak; 
− rugalmas, kevésbé ítélkez�; 
− nagy a t�r�képessége; 
− nincs meg bennük az a tendencia, hogy a jóról és a rosszról vallott 

saját elképzeléseiket másokra ráer�szakolják; 
− emberi kapcsolataikban általában is elfogadóak. 

A pedagógus-gyerek kapcsolatban sok tényez� játszik még szerepet az 
itt említetteken kívül, de a dönt� elemek azok, amelyekr�l az el�z�ekben 
szóltunk: a tanár gyerekek iránti attit�dje, a pedagógus irányítási stílusa,
valamint személyisége. Alapvet�en ezeken múlik, hogy milyen légkört sike-
rül kialakítania a tanárnak a gyerekekkel való együttm�ködésben, és ez ge-
nerálisan meghatározza, hogyan érzi magát a gyerek az iskolában. 

4.2.3.2. A gyerekek kapcsolata az iskolában a sajátkorúakkal

Nem csak a pedagógusokhoz f�z�d� viszonya meghatározó a gyereknek az 
iskolával való kapcsolatában. A sajátkorúak, osztálytársak és más diáktársak 
ugyancsak fontos szerepet töltenek be általában is a személyiségfejl�désben, 
de kitüntetetten a gyerek és az iskola viszonyában. Minél több pozitív kap-
csolata van a tanulónak diáktársaival, annál jobban érzi magát az iskolai 
keretek között. Érdemes tehát szemügyre venni ezt a problémakört is, leg-
alábbis néhány f�bb összefüggésében.A gyerek az iskolába kerülvén úgy 
kerül kapcsolatba társaival, hogy ehhez a keretet a csoport (osztály) adja.
Mindenekel�tt tehát ezt a szervezeti formát kell szemügyre vennünk. Az 
osztály m�ködésének két szintjét különböztethetjük meg: a formális és in-
formális szintet. A formális szinten kialakul a hivatalos vezetés és m�ködés 
rendszere, abban a nagyobb egység (iskola) céljainak követése a domináns. 
Az informális szinten a személyes kapcsolódások eredményeként kialakul a 
szociometriai alakzat, amely különböz� értékorientációk és kommunikációs 
stílusok bázisán jön létre. A két szint sok ponton találkozhat, ugyanakkor 
teljesen külön rendszerként is m�ködhet (vö.: Harmatiné, 2011; N. Kollár, 
2004; Serf�z� és Somogyi, 2004, Turmezeyné, 2011). 

Most ennek a részleteit nem elemezzük, de egy lényeges tényez�t ki-
emelünk a kapcsolódási struktúrából, ez a mikrocsoport (kiscsoport). A 
többnyire nagylétszámú osztály ugyanis akadályozza, hogy a tanuló az ösz-
szes többivel egyformán intenzív, érzelmileg is mély, sokrét� kapcsolatba 
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kerülhessen. A gyerek személyiségének fejl�désében az a sajátkorúakból 
álló kiscsoport játszik kiemelt szerepet, amely él� interperszonális kapcsola-
tokra épül. 

A kiscsoport mint pszichológiai képz�dmény jellemz�it célszer� áttekin-
tenünk ahhoz, hogy ezek kialakulását a pedagógus tudatosan segítse el� az 
iskolai életben. Ezek nélkül nehezen képzelhet� el, hogy valóságos köt�dés 
alakul ki gyermek és iskola között. A f�bb jellemz�k a következ�k 
(Szatmáriné, 1992): 

− a tagokban bizonyos célok és közös érdekek pozitív kölcsönös össze-
függésének a tudata él; 

− céljaik elérése miatt kölcsönösen függnek egymástól; 
− folyamatos kölcsönös kommunikációban állnak egymással, ennek 

révén befolyásolják egymást; 
− a közös célok elérése érdekében együttesen tevékenykednek; 
− önmagukat egy csoportnak definiálják, �ket mások egy csoportnak 

látják; 
− esetleg egy vagy több közös tulajdonsággal rendelkeznek; 
− közösen normarendszert hoznak létre, amely szabályozza a tagok in-

terakcióit; 
− szereposztás alakul ki, és a szerepek mindegyike meghatározott jo-

gokat, kötelezettségeket és tevékenységeket feltételez; 
− az együttes élmények során közös szokások, hagyományok alakulnak 

ki, és ezt a csoporttöbbletet az egyének személyiségükben hordozzák. 

Ezek a jellemz�k mutatják, hogy valóban a kiscsoport adja azt a valósá-
gos láncszemet, amellyel a gyerek a nagyobb csoporthoz (osztályhoz, isko-
lához) köt�dhet. Tehát a dinamikus baráti csoportosulásokat meg kell be-
csülnie a pedagógusnak az osztályban, csak ezeken keresztül vezethet az út 
a nagyobb csoport, az osztály hatékony társas m�ködéséhez. 

Bár kétségkívül a kiscsoport adja a gyerek számára a természetes keretet 
kapcsolatai formálódásához, megéléséhez azonban az osztály, mint formális 
szervezet kiiktathatatlan ebb�l a kapcsolatrendszerb�l. Érdemes emiatt az 
osztály jellemz�ire is egy pillantást vetnünk. Ezek kapaszkodókat jelenthet-
nek a pedagógus (különösen az osztályf�nök) számára, és fontos szerepet 
játszhatnak a gyereket az iskolához köt� személyes kapcsolatok – els�sor-
ban indirekt – formálásában. Az iskolai osztály f�bb jellemz�i a következ�k 
(Szatmáriné, 1992): 

− Az iskolai osztály nem spontán csoportosulás, hanem kívülr�l létre-
hozott formális egység. A gyerekek nem azért kerültek egy osztály-
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ba, mert kedvelik egymást, hanem mert ugyanabba az iskolába je-
lentkeztek. 

− A teljesítményt szinte kizárólagosan egyéni úton mérik az iskolában. 
Ennek megfelel�en az iskolai tanulás célja jórészt egyéni és nem kö-
zös er�feszítés eredménye. Ez magában hordozza a rivalizálás veszé-
lyét. 

− Az osztály egy nagyobb rendszer, az iskola része. Az iskola ennek 
közvetítésével próbálja a normákat, értékeket kialakítani, illetve be-
tartani. Így az iskolai osztály autonómiája igen relatív és esetleges. 

− Az el�bbiekkel együtt is az osztály adja az iskolai személyiségfej-
lesztés szervezeti kereteit, az osztály légköre jelent�sen befolyásolja 
az oktató-nevel� munka hatékonyságát. 

− Az osztályban a nagy létszám miatt nincs meg a folyamatos közvet-
len kommunikáció lehet�sége. 

− Az osztálynak egy tanár a vezet�je, akit nem a csoport választott 
meg, ez konfliktusokat hord magában, és megtetézi ezt norma- és ér-
tékközvetít� funkciója. 

− Az osztály normarendszerével és struktúrájával közvetlen módon 
alakítja a gyerekek személyiségét. 

Mindez kínálja azt a korábban már megfogalmazott következtetést, 
hogy a tanulónak az iskolához f�z�d� viszonyában az osztály fontos, de 
nem olyan dönt� tényez�, mint a mikrocsoport. Bizonyítja ezt az is, ha átte-
kintjük az osztályhoz f�z�d� tanulói viszonyulásokat. Ezek a szociális maga-
tartási szintekben fejez�dnek ki (vö.: Szekszárdiné, 1987). 

− Azonosulók. Interiorizálják az iskola által közvetített értékeket, aktív, 
hatékony személyiségek, a nagyobb csoport (osztály, iskola) érdekeit 
képviselik. 

− Alkalmazkodók.�k is elfogadják az iskola által közvetített értékeket, 
azonban alapvet�en passzív, nem hatékony személyiségek. 

− Kritikusok. Az el�bb jelzett értékekhez fenntartásokkal közelednek. 
Aktív, hatékony személyiségek, azonban els�sorban az egyéni érde-
keiket képviselik, bár képesek a csoport érdekeit is képviselni – ez 
néha meg is történik. 

− Csatlakozók. Fenntartás nélkül követik mikrocsoportjuk értékeit. Ak-
tivitás és passzivitás váltakozása jellemzi tevékenységüket. Haté-
konyságuk sz�k kör�, többnyire csak a kiscsoportra terjed ki. 

− Sodródók. Értékrendjük kialakulatlan, a csoport érdekeit nem ismerik 
fel, egyéni érdekeiket pedig nem tudják képviselni.
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− Elszakadók. Az iskolai értékekkel szembenállók. Hatékonyságuk az 
osztályon, iskolán kívül érvényesül. 

− Agresszívek. Az iskola által közvetített értékeket �k is elutasítják, és 
fel is lépnek ezek ellen. Aktív személyiségek, egyéni érdekeiket ér-
vényesítik. 

Sokféle lehet�ség „vár” tehát a gyerekre az osztályban, iskolában a sa-
játkorúakkal való kapcsolatok szervez�désére, és hogy ezek közül melyik 
lesz az � „sorsa”, az nagymértékben múlik az ott m�köd� tanárokon is, és 
különösen az osztályf�nökön. Egy azonban biztos: nehezen képzelhet� el jó 
kapcsolat iskola és gyerek között, ha a közvetlen környezete (mikrocsoport 
és osztály) nem jelent számára köt�déseket. Ez persze még nem minden, de 
fontos feltétel. 

4.2.4. Lazító programok 

Mint az fentebb leszögeztük, ezek a programok közvetlenül nem fejlesztik a 
tehetség kibontakoztatását, de nagyon fontos kiegészít� tényez�t jelentenek 
a komplex tehetséggondozó programokban: segítik a tanulók feltölt�dését, 
relaxációját, motivációjának er�södését. Ezek afféle kiegészít� tevékenysé-
gek, amelyekre jó példákat találunk a következ� hazai gyakorlati példában, 
illetve a könyv második részében („Függelék”) található intézményi, illetve 
speciális szakterületi tehetséggondozó programokban. Fontos, hogy ezek 
mindig szerepeljenek tudatosan beépítve az iskola, kollégium, tehetségpont. 
stb komplex tehetséggondozó programjában, s folytassunk kell�en hatékony 
meggy�z� munkát, hogy ezeken részt is vegyenek a tehetségígéretek, így 
lehet csak teljes a fejleszt� program! 

4.3. Hazai gyakorlati példa: az els � magyarországi komplex 
program Törökszentmiklóson  

Amint azt az els� fejezetben már vázoltuk, a nyolcvanas évek második felét�l 
fellendülés tapasztalható a tehetségfejlesztésben Magyarországon. Ez egy-
részt annak köszönhet�, hogy az egyoldalú, szinte kizárólagosan a képessé-
gek er�sítésére koncentráló speciális tehetségfejlesztés a pedagógusokban is 
hiányérzetet keltett, s keresték azokat a formákat, amelyek a komplex fej-
lesztés követelményeinek jobban megfelelnek – mint azt már korábban is 
kifejtettük. Másrészt 1987-ben megalakult az Európai Tehetséggondozó 
Társaság, majd a következ� évben ennek Magyar Tagozata Gefferth Éva 
vezetésével, s ez lehet�vé tette a külföldi szakmai kapcsolatok jelent�s fej-
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l�dését. Ennek a szerencsés helyzetnek a termése az a „komplex tehetségfej-
leszt� program” 12–14 éves tanulók számára, amely a Törökszentmiklóson 
a Bethlen úti Általános Iskolában indult meg 1987 szeptemberében (Balogh 
és Nagy, 1991). Az ének-zene tagozatos iskola tantestülete akkor már évti-
zedes tapasztalatokkal rendelkezett a tehetségfejlesztés e speciális területén, 
azonban érezték ebben az egyoldalúságot. Ennek következtében Nagy Kál-
mán igazgató vezetésével kidolgoztak egy tervezetet, amely – kísérletkép-
pen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tan-
széke közrem�ködésével került bevezetésre. A következ�kben bemutatjuk e 
program f�bb elveit, szervezeti kereteit. 

Mindenekel�tt le kell szögeznünk, hogy mi több okból is – ezeket most 
nem részletezzük – azzal a nézettel értünk egyet, amely szerint a tehetséges 
gyermekek fejl�dése számára az a természetes iskolai környezet és osztály a 
legkedvez�bb, ahova normális körülmények között járnak. Ugyanakkor az 
is igaz, hogy a tehetség intenzív fejlesztésének megvannak a maga személyi 
és tárgyi feltételei, s ha ezek valahol hiányoznak, ott nem bontakoznak ki a 
tehetséges gyermek értékei (Freeman, 1991; Mönks és Boxtel, 1985; Mönks 
és Peters, 1992; Dijk, Kok és Poorthuis, 1991). Sajnos sok iskolában nem 
voltak és gyakran még ma sincsenek meg a feltételek a tehetségek intenzív 
fejlesztéséhez, s�t gyakran az alapvet� képességek fejlesztése is kívánniva-
lókat hagy maga után. Ennek hátterében a szakképzett pedagógusok hiánya, 
a tanteremhiány, az egészségtelenül nagy osztálylétszámok, a megfelel�
tárgyi felszereltség hiánya áll – hogy csak a legfontosabb tényez�ket említ-
sük. Ilyen körülmények között nagyon sok gyermeknek a tehetsége rejtve 
marad, s ezek az értékek veszend�be mennek. Mindezeket figyelembe véve, 
ha meg akarunk menteni valamennyit is az el�bb említett értékekb�l, akkor 
szükség van arra, hogy a tehetségesnek mutatkozó gyermekekkel külön is 
foglalkozzunk, s megfelel� feltételeket teremtve el�segítsük képességeik 
minél magasabb szintre történ� fejl�dését. A törökszentmiklósi komplex 
fejleszt� program a tanulók programba való beválogatásában a következ�k-
re épített: 

− mérlegeltük a tanulók korábbi iskoláiból küldött jellemzéseket; 
− mértünk bizonyos általános intellektuális képességek (lényeglátás, 

emlékezet, figyelem) színvonalát; 
− figyelembe vettük az egyes szaktárgyakban nyújtott teljesítményeket 

(anyanyelv, matematika); 

E három tényez� együttese alapján válogattuk be a programba a gyer-
mekeket. 
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A) A komplex program célja

Ahogy azt már el�bb röviden jeleztük, az els�dleges cél a gyermekek képes-
ségeinek feltárása és intenzív fejlesztése volt – keresve a hatékony pedagó-
giai eszközöket. Ebben fontos szempont az általános intellektuális képessé-
gek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése. Ugyanakkor kiemelt 
része a célkit�zésnek a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, önismeret, al-
kalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) is, egyetértve azzal a nézet-
tel, hogy fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhet� el a tehetség kibon-
takoztatása (vö.: Gefferth, 1989). 

B) A fejleszt� program f�bb pedagógiai és pszichológiai alapelvei 

Két f� szempont érvényesítése állt munkánk középpontjában: az egyik a 
tanulók megfelel� motiválása, a másik az egyéni differenciálás. 

Közismert, hogy a tehetségek kibontakozásában dönt� az adott tevé-
kenységhez f�z�d� viszony (vö.: Balogh, 1987; Kozéki, 1980, Réthyné,
2003). Ha a tevékenység nincs kapcsolatban az egyén saját céljaival, érdek-
l�désével, nincs ami motiválja a magas szint� képességek kialakulását. Az 
ügy iránti szenvedélyes vonzalom az alapja a bels� energiák mozgósításá-
nak.  

A megfelel� motiválás mellett a másik f� szempont – ahogy azt már je-
leztük – a differenciálás volt a tanulók tevékenységében. Ez is elengedhetet-
lenül szükséges a tehetségek kibontakoztatásához, hiszen más-más teljesít-
ményre képes gyermekek vannak együtt az osztályban (Balogh, 1992; M. 
Nádasi, 1986; Báthori, 1989). A differenciálás megvalósításában természe-
tesen központi szerepet kapott a gazdagítás és gyorsítás is. A differenciált 
munkára a tanórán is van lehet�ség, azonban igazán ez a délutáni blokkok-
ban bontakozhat ki. A délel�tti tanórákon ugyanolyan feladat különböz�
szint� megoldásainak lehet�vé tételével biztosítjuk els�sorban a differenciá-
lást, míg a délutáni foglalkozásokon a tanulók képességeinek megfelel� fel-
adat adásával. 

A tanulók délel�tti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkottak. 
Els�dleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szint� teljesí-
tése, ugyanakkor ahogyan a gyermekek képességei teljesítményükben 
megmutatkoznak, lehet�ség nyílik tehetségük további kibontakoztatására 
külön foglalkozásokon. A délel�tti foglalkozások az általános iskolai óra-
tervvel összhangban folytak, délután azonban – a tehetséggondozás céljai-
nak megfelel�en – speciális blokkokban folyt a munka. 

A délutáni sávban speciális blokkok adtak keretet a tehetséggondozásra, 
ezek a következ�k voltak az 1987-ben megindult kísérletben: 
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− anyanyelv, 
− matematika, 
− természettudomány, 
− rajz-esztétika, 
− ének-zene esztétika, 
− orosz nyelv, 
− német nyelv vagy angol nyelv, 
− számítástechnika. 

Míg délel�tt együtt dolgoztak a tanulók a tanórákon, addig délután már 
bontott csoportokban folyt a munka. Itt a feladatokat differenciáltan kapják, 
s ez több célt is szolgál: így lehet�ség nyílik a tanórai anyag elmélyítésére, 
gyakorlásra, többletismeretek szerzésére, az adott szakterület iránti érdekl�-
dés felkeltésére, illetve az egyéni érdekl�dés elmélyítésére, a pedagógus-
gyermek közötti személyesebb kapcsolat révén a tanulói személyiség fej-
lesztése speciális feladatainak teljesítésére. 

7. osztályban a délutáni foglalkozásokon való részvétel – kötelez� volt 
minden gyermeknek, 8. osztályban kötelez� délutáni foglalkozás már nincs. 
A délutáni blokkok választása dönt�en a gyermekeken múlik, természetesen 
a pedagógusok is elmondják a véleményüket. A választás utal a gyermekek 
közt meglev� egyéni különbségekre: pl. az egyik osztályban 4 blokkot vá-
lasztott 3 f�, 3 blokkot 6 f�, 2 blokkot 9 f�, 1 blokkot 1 f�. Ennek megfele-
l�en az egyes blokkok átlaglétszáma is csökkent: míg 7. osztályban az osz-
tály kétfelé bontva (9-10 f�) vett részt a délutáni két párhuzamos foglakozá-
son, addig a 8.-ban el�fordult, hogy csak 3-4 gyermek vett részt egy foglal-
kozáson. Így még több lehet�ség adódott egyéni feladatmegoldásokra, diffe-
renciált fejlesztésre. 

C) A program továbbfejlesztése 

C.a) Kiterjesztés 5-8. évfolyamig 

Eredetileg a program az általános iskola 7-8. osztályára készült, amely során 
a 7. osztály els�sorban az alapozást és a speciális tehetségterület feltárását 
jelentette a gyermekeknél, a nyolcadik osztályban pedig már nagyobb sze-
repet kapott az egyének adottságaival összhangban lev� speciális fejlesztés. 
Az 5–8. osztályig tartó program – az eredeti elveket megtartva – gazdagítot-
ta a lehet�ségeket. Egyrészt az alapozó szakaszt megnyújtottuk egy évr�l 
kett�re (5.-6. osztály), ugyanakkor az intenzív differenciált fejlesztés is két 
évre n�tt (7-8. o.). Ma már a programnak csak ez a négy éves változata 
funkcionál. Az id�tartam megnövekedése lehet�vé tette, hogy a délutáni 
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blokkokban tartalmilag is b�vítsük a foglalkozási kereteket. Így egyrészt 
újabb idegen nyelvek kerültek be a programba: latin, angol, olasz; másrészt 
gazdagodtak a speciális tevékenységi körök: néptánc, társastánc, kerámia-
m�vészet, egyéni tanulási stratégiák fejlesztése; harmadrészt a személyiség 
fejlesztéséhez is kapcsolódnak speciális foglalkozások: kommunikációs tré-
ning, önismeret-fejlesztés. Ezek biztosítják, hogy a személyiségfejlesztés 
szempontja még nagyobb szerepet kapjon a programban, s ugyanakkor a 
képességek fejlesztésében az általános és a speciális szempont együttes ér-
vényesítésére is jobban van lehet�ség. A blokkok gazdagítását természete-
sen az adott iskola személyi, tárgyi és anyagi feltételei is befolyásolják. 

A továbbfejlesztéshez az is hozzátartozik, hogy nyolcadik osztály els�
félévének végére befejezik az általános iskolai anyag feldolgozását, s a má-
sodik félévben még inkább az egyéni érdekl�désnek megfelel� feladatok 
kerülnek a középpontba. A tanórák ötven százalékában az általános iskolai 
anyag rendszerezése, ismétlése folyik, nehogy kiessenek bármelyik tárgyból 
is a gyermekek. Ez azért is fontos, mert a tanulók nyolcadik végén záróvizs-
gát tesznek. Az id� többi részét viszont a speciális tevékenységek kötik le – 
összhangban az addigra már kialakuló egyéni érdekl�déssel és speciális 
adottságokkal. A programnak több változata alakult ki a kés�bbiekben , 
ezekr�l a következ� pontban olvasható beszámolókban tájékozódhatunk. 

C.b) Új változat 5–8. évfolyamig 

Az új program célja továbbra is a 10–14 éves korú, az átlagosnál jobb ké-
pesség� tanulók tehetségének kibontakoztatása. 

Els� szakasz (alapozó szakasz): 10-11 éves kor között a tehetség felismeré-
se, személyiségfejlesztés. Fejlett személyiségjegyek nélkül a tehetség elkép-
zelhetetlen. 

Második szakasz (fejleszt� szakasz): 11–14 éves korig, a felismert tehetsé-
gek speciális kibontakoztatása, helyi tanterv alapján, a NAT optimális köve-
telményeinek elsajátíttatása. 

Az alapozó szakasz a 4. osztály elvégzése után egy tanévig tart. Ezt az évfo-
lyamot el�készít� évfolyamnak nevezzük, ugyanis itt olyan alapkészségek 
fejlesztését valósítjuk meg, ami alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy a 
második fejleszt� szakaszban három év alatt eleget tegyenek az 5., 6., 7., 8. 
osztályos követelményeknek. A tehetség felismerésének olyan lehet�séget 
biztosítunk, amelyeken a tanulókban rejl� tehetséget felfedezhetjük, és a 
fejleszt� szakaszban célirányosan fejleszthetjük tovább. 



128

− Olyan alapkészségek fejlesztésére törekszünk, mint az értelmes, ért-
het� beszéd, jó el�adókészség, gyors és ért� olvasás, biztos helyes-
írás. Ez az anyanyelv és kommunikáció feladata. 

− Az összetett matematikai m�veletek, szöveges feladatok, kombinato-
rika, összetett gondolkodási m�veletek, pontosság fejlesztése a ma-
tematikai oktatás feladata. 

− Az idegen nyelv tanulása (angol, német) természetes beszédhelyze-
tekben történik. 

− A tanulási stratégia és önismeret segíti a biztos, ért� tanulást, kiküsz-
öbölve a mechanikus tanulást. 

− A rendszeres testedzés beiktatásával, mindennapos testneveléssel 
biztosítjuk a kiegyensúlyozottságot. 

− A speciális tehetségek felismerése érdekében a tanulók betekintést 
nyernek a m�vészetek világába (ének-zene, tánc, vizuális kultúra). 

− Minden tanuló részesül számítástechnikai, kézügyesség fejleszt� és 
természetismereti oktatásban. 

− A tanulók teljesítményét folyamatosan értékeljük szövegesen, de 
osztályzatokat sem évközben, sem tanév végén nem kapnak. 

A fejleszt� szakaszban az egyénekre szabott program valósul meg. 

Az egyes évfolyamok tanmenet szerinti ütemezése: 
5. osztály: szept. 1.  – márc. 1. 
6. osztály: márc. 1.  – nov. 30. 
7. osztály: dec. 1.  – jún. 15. 
8. osztály: szept. 1.  – máj. 15. 
május 15. és június 15. között záró vizsga 

A délel�tti foglalkozások kiegészülnek a délutáni úgynevezett blokkok-
kal, ahol az ismeretfeldolgozás közben megteremtjük a tanulók számára a 
feltételeket az önálló elmélyülésre, kutatásra. 

A kollégiumban folyó nevelés szerves egységben van az iskolában folyó 
nevel�munkával, kiegészíti, ill. továbbfejleszti azt. A négy év alatt 120 f�
vett részt a programban. 

A program egyszerre biztosítja a tehetségfejlesztésen belül a gyorsítást 
és a dúsítást. A programban dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzését 
részben bels� képzéssel, részben az egyetemen (KLTE) szervezett tanári 
szakon biztosítottuk. 

Az el�bb bemutatott törökszentmiklósi program híre terjedt az ország-
ban, s több iskola adaptálta is: Szerencs – Bolyai János Általános Iskola, 
Mátészalka – Móricz Zsigmond Általános Iskola, Budapest – Balassi Bálint 
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Gimnázium (kiterjesztve 8 évfolyamra). Ugyanakkor egyre több iskolában 
indult új komplex program a kilencvenes évek elejét�l: pl. Debrecen – Kos-
suth Lajos Tudományegyetem Gyakorló Gimnáziuma, Szerencs – Bocskai 
István Gimnázium, Sárospatak – Árpád Vezér Gimnázium, Kecskemét – 
Vásárhelyi Pál Általános Iskola, és lehetne még tovább sorolni (vö.: Balogh 
és Tóth, 1999; Fodorné, 2008, F�k�né Szatmári Melinda, 2008; Martinkó, 
1999; Polonkai, 2011; Tóth T., 2008). Ezek a programok olyannyira sikere-
sek voltak, hogy felkeltették az ECHA (European Council for High Ability) 
érdekl�dését, s szép számú külföldi szakember részvételével konferencián 
hallgattak meg beszámolókat ezen iskolák tehetséggondozó munkájáról: 
COMENIUS-HOBE Konferencia, Mátészalka, 1999. április (Balogh és 
Tóth, 1999). Fontos ismételten megjegyezni, hogy a fentiek mindegyike az 
iskola egész munkáját átfogó komplex tehetségfejleszt� program, s megva-
lósításuk a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke szakmai 
körem�ködésével történt (vö.: Balogh, 2004). 

További, ma is a gyakorlatban m�köd� komplex tehetséggondozó prog-
ramok bemutatására a könyv második nagy részében  a „Függelék”-ben ke-
rül sor, ahol a ma m�köd� komplex programoknak széles skálásáját tárjuk 
az olvasó elé az óvodától a fels�oktatásig. 
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5. A tehetségfejlesztés módszerei, eszköz-
rendszere 

A komplex tehetséggondozó programok célrendszerének részletes kibontá-
sa, valamint ezen programokba való beválogatás eszközrendszerének átte-
kintése után logikusan fogalmazódik meg a kérdés, milyen eszközrendszer 
áll rendelkezésünkre e programok hatékony megvalósításához? Közel fél 
évszázada, hogy kutatók és gyakorló szakemberek keresik erre a választ, s a 
tudomány mai állása szerint három nagy csokorba rakhatók azok az eszkö-
zök, módszerek, amelyek a leghatékonyabban segítik a teheségígéretek 
adottságainak kibontakozását: gazdagítás, gyorsítás, differenciálás. Ezen 
csoportok mindegyikének megvannak a maga értékei, azonban a valóságban 
ezek akkor hatékonyak, ha egységes rendszerben m�ködnek a tehetség fel-
ismerésében és fejlesztésében. Fontos ezeket az eszközöket részletesen átte-
kinteni, hiszen a gyakorlati tehetségfejleszt� munka sikerének ezek adják az 
alapját. 

5.1. Gazdagítás, dúsítás 

Tartalmi szempontból a tehetséggondozásnak a legf�bb alapelve a gazdagí-
tás (dúsítás). Célja alapvet�en az ismeretek és a m�veletekre épül� képessé-
gek kötelez� tananyagon túllép� fejlesztése. Haználata során a gyakorlatban 
több fajtája alakult ki. Passow (1958) már fél évszázaddal ezel�tt rendsze-
rezte ezeket, s a gazdagításnak négy fajtáját különítette el egymástól, ezek 
ugyancsak támpontul szolgálnak a sikeres, differenciált gyakorlati megvaló-
sításhoz (idézi: Páskuné, 2000) 

− A „tartalmi gazdagítás” azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra 
érzékenyen szerkesztjük meg, figyelembe véve érdekl�désüket, 
szükségleteiket, s ezeket közben fejlesztjük. Ez els�sorban több in-
formációt közvetít a tehetséges diákhoz. 

− A „feldolgozási képességek gazdagítása” els�sorban a kreatív és kri-
tikus gondolkodás fejlesztését jelenti, felfedez�, illetve interdiszcip-
lináris tevékenység közben. Dönt�en az információfeldolgozás haté-
kony eszközrendszerének kialakítását segíti ez. 



131

− „Mélységben történ� gazdagítás”. Ennek során több lehet�séget kí-
nálunk a tehetséges gyerkeknek tudásuk és képességeik alkalmazásá-
ra, mint általában a tanulóknak. 

− A „tempóban történ� gazdagítás”a tehetséges gyerekek átlagosnál 
gyorsabb munkájára épül: ugyanannyi id� alatt többet képesek fel-
dolgozni társaiknál, így kiegészít� elemeket is bevonhatunk a tanulá-
si folyamatba. Ez már túlmutat a gazdagítás sz�kebb értelmezésén, s 
a gyorsítás jellemz�it is magában hordozza. 

Az el�z�ek közül mindegyiknek megvan a maga funkciója, s mindegyik 
fontos a fejlesztésben, de a hatékonyságot tekintve a f� kérdés a gazdagítás 
alkalmazásában az, hogy mennyiségi vagy min�ségi szempontok dominál-
nak-e. A válasz nem kérdéses, csak a mennyiségi (tartalmi) gazdagítás ke-
vés, jelent�sebb szerepet játszik a tehetséges diákok fejl�désében a min�ségi 
gazdagítás. Ennek jellemz�iként Kaplan (1979) tíz elvet fogalmaz meg (idé-
zi Davis és Rimm, 2000), amelyek folyamatos alkalmazása a sikeres fejlesz-
t� munka záloga. 

− A hagyományos tanulási tapasztalatok b�vítése, nem pedig a tan-
anyaggal történ� túlterhelés.

− Produktív gondolkodás (célorientált kreatív gondolkodás), nem pedig 
rutinszer� feladatmegoldás.

− Komplex gondolkodás, nem pedig leegyszer�sített m�veletvégzés.
− Fogalmak kialakítása, nem csupán üres szavak, tények , adatok bif-

lázása.
− A tanultak felhasználása gyakorlati feladatmegoldásban, nem pedig 

az ismeretek egyszer� visszaadása.
− Bels� összefüggésekre koncentráló tanulás, nem pedig „sterilizált” 

részismeretek elsajátítása.
− A tanulók igényeire, szükségleteire épül� tanulás, nem pedig min-

dent el�író, merev keretekben mozgó oktatás.
− A probléma-feltárás, -keresés tanulása, nem pedig a tanár rutin-

kérdéseinek megválaszolása.
− A kritikai gondolkodás fejlesztése, nem pedig a „vak” elfogadásé.
− A jöv�beni lehet�ségeken való gondolkodás, nemcsak a jelen való-

ság megismerése.

Ezen elvek gyakorlati alkalmazása nemcsak a tehetséggondozás szem-
pontjából fontos, de a jelenleginél rugalmasabb és korszer�bb, a képességek 
fejlesztését és az ismeretek gyakorlati alkalmazását középpontba állító taní-
tási-tanulási folyamatot is eredményezhet iskoláinkban (vö.: Balogh, 1997). 
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5.1.1. Gazdagítási modellek 

Számos szisztematikus gazdagító program modellt fejlesztettek ki 
(Feldhusen, 1998), mint például a Renzulli és Reis (1986) által kifejlesztett 
Gazdagító Triád / Forgóajtó modellt, Treffinger (1986) Individualizált prog-
ram tervez� modelljét (Individualized Program Planning Model – IPPM), a 
Feldhusen és Kolloff (1979, 1986), valamint Moon és Feldhusen (1991) 
által támogatott Purdue háromlépcs�s modellt, a Renzulli (1994) és 
Feldhusen (1995) által bemutatott tehetségfejlesztési modelleket, valamint a 
Betts (1986) által bemutatott Autonóm tanuló modellt (Autonomous Learner 
Model). E modellek mindegyike viszonylag átfogó tervet ad a tehetséges 
gyermekek azonosítására és a számukra készített program-szolgáltatásokra, 
amelyek alapvet�en gazdagító természet�ek.  

A) A Renzulli-féle gazdagító modell 

Talán a legátfogóbb az azonosítás, adminisztráció, tanárképzés és program-
megvalósítási struktúra kiterjedt kezelésével (Renzulli, 1994; Renzulli és 
Reis, 1986). Három típusú program-élmény különíthet� el.

Az els� típusú gazdagítás általános felfedez� élményeket foglal magába, 
amely „az ismeretnek a hagyományos tantervben nem szerepl�, új és izgal-
mas témáival, ötleteivel és területeivel” ismerteti meg a diákokat (Renzulli 
és Reis, 1986, 237. o). A gyakorlatok között terepmunka, beszédek, tanulási 
központok, olvasmányok, audiovizuális anyagok, minikurzusok, múzeum-
programok, m�vészi el�adások stb. szerepelnek. Néhány els� típusú gyakor-
lat minden diák számára rendelkezésre áll, nem csupán a tehetségesek szá-
mára.

A második típusú gazdagítás, a csoportos-képzés gyakorlatok, olyan te-
vékenységekb�l állnak, amelyeket a kognitív és affektív folyamatok fejlesz-
tésére terveztek. A tevékenységeket minden gyermek számára lehet kínálni, 
nem csupán a tehetségesek számára.

A harmadik típusú gazdagítás valós problémák egyéni és kis-csoportos 
vizsgálatát követeli meg. Speciális azonosítási eljárásokat alkalmaznak a 
gyermekek kiválasztásához a harmadik típusú gazdagításra – különösen 
„cselekvés információ”, vagy a gyermek nyílt viselkedésének megfigyelé-
sén keresztül, amely tükrözi egy konkrét témához vagy projekthez kapcso-
lódó aktuális érdekl�dését, motivációját, vagy viselkedését. A harmadik 
típusú gazdagítás tevékenységei általában speciális termekben zajlanak, és 
speciális tanárok által irányítottak, akik képzésben részesültek a tehetséges 
fiatalokkal való munkára.
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B) A Treffinger-féle (1986) modell

Egyénre szabott programtervezési modell (Individualized Program Planning 
Model) hangsúlyozza az azonosítási folyamat során összegy�jtött informá-
ció intenzív használatát a tehetségesek tehetségére, er�sségeire és érdekl�-
désére épül�, egyénre szabott tanulmányi programok tervezésében. A mo-
dell arra is törekvést tesz, hogy fejlessze az önállóság és az ön-irányítás 
készségeit a tehetségesekben. Arra fordítja a figyelmet, hogyan kell kezelni 
és ellátni a tehetségeseket egy általános osztályban. Treffinger a potenciális 
program-lehet�ségek egész sorát vázolta fel. Ebben a modellben az egész 
tanári kar kiterjedt képzésben részesül, hogy megtanulják, hogyan lehet leg-
jobban eleget tenni a tehetségesek változatos szükségleteinek. 

C) A Feldhusen és Kolloff (1979, 1986) által kifejlesztett Purdue három-
lépcs�s modell (Purdue Three-Stage Model)

Alapvet�en egy gazdagító modell, és leggyakrabban gyorsító programként – 
ezt a fogalmat részletesen kés�bb elemezzük – valósul meg. A három-
lépcs�s modellt számos iskolában alkalmazzák, mint  Tanulmányi és Krea-
tív Gazdagító Programot (Program for Academic and Creative Enrichment 
(PACE) (Kolloff és Feldhusen, 1981). A modellt kis létszámú osztályokban 
vetik be, ahol 8–15 tehetséges gyermek tanul. Az els� állomás során a gyer-
mekek egy olyan tantervet követnek, amely a gondolkodási készségekre és 
az alapvet� tantárgyi ismeretekre összpontosít, legalább két órájuk van egy 
héten, és lehet�ség szerint egy héten egyszer egy teljes napot együtt tölte-
nek. A gondolkodási készségeket és a tartalmat magas szinten és gyors 
ütemben tanulják, amely megfelel a tehetségeseknek. A második állomás 
során szélesebb és konkrétabb stratégiákat tanulnak. Ezek közé tartoznak a 
könyvtári ismeretek, a kreatív problémamegoldás, jöv�beli tanulmányok, és 
kutatási készségek, amelyek mindegyike a harmadik állomás gyakorlatait 
készíti el�, amelyek projekt-orientált alkalmazások a diákok személyes ér-
dekl�dési területein. A harmadik állomás során a diákok kutatási projekte-
ken dolgoznak, és fejl�dési feladatokat kapnak, és ezek a törekvések prezen-
tációkat, produktumokat vagy el�adásokat eredményeznek. A harmadik 
lépcs�fok a valós élet kreatív produktivitását szimulálja. 

D) A Betts (1986, 1991) által kifejlesztett Autonóm Tanuló Modell 
(Autonomous Learner Model)

E modell arra tesz kísérletet, hogy eleget tegyen a tehetségesek tanulmányi, 
szociális és emocionális szükségleteinek, miközben az önállóság vagy auto-
nómia célját t�zi ki maga elé, hogy a tanulók felel�ssé váljanak saját tanul-
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mányaikért. A modell fontos szerepet szán annak, hogy a tanuló (1) figyel-
met fordítson önmagára mint tehetséges egyénre, valamint a programlehet�-
ségekre; (2) gazdagító gyakorlatokban vegyen részt, például vizsgálatokban, 
kulturális tevékenységekben és terepgyakorlatokon; (3) szemináriumokat 
látogasson a futurizmusról, problémákról és vitás kérdésekr�l; (4) a tanulási 
készségeket, pályaválasztási ismereteket és interperszonális képességeit 
egyénileg fejlessze; és (5) mélyreható vizsgálatokat folytasson csoportos 
projektek és mentorálás keretében. Ez a modell különösen er�sen összpon-
tosít a tehetséges diákok egyéni  fejl�désére, így az egyéni fejlesztési tervek 
készítéséhez is támpontul szolgálhat. 

D.a) A modell felépítése, jellemz�i 

A modellnek 5 dimenziója van: (1) Orientáció, (2) Egyéni fejl�dés, (3) Gaz-
dagítás, (4) Szemináriumok, (5) Mélyreható vizsgálatok. 

A modell orientáció dimenziója megadja a diákoknak, tanároknak, ve-
zet�knek és szül�knek a lehet�séget, hogy kialakítsák a tehetség, intelligen-
cia, kreativitás fogalmainak alapjait, valamint a potenciál fejlesztését. A 
tanulók többet tudnak meg önmagukról, képességeikr�l, és arról, mit kínál 
számukra a program. Olyan tevékenységeket kapnak, amelyek lehet�séget 
adnak a tanulóknak, hogy együtt dolgozzanak csoportként, hogy többet 
megtudjanak a csoport-folyamatokról és interakcióról, valamint a csoport-
ban résztvev� többi emberr�l.  

A modell egyéni fejl�dés dimenziója lehet�séget kínál a tanulók számá-
ra kognitív, emocionális, szociális és fizikai készségeik fejlesztésére, vala-
mint az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges tudás és attit�d fejlesztésére. 
Az ebbe a dimenzióba tartozó területekhez sorolhatók a diák inter/intra-
perszonális fejl�désének lehet�ségei, az élethosszig tartó tanuláshoz megfe-
lel� tanulási készségek és a technológia.  

Az ALM gazdagítási dimenziója arra készült, hogy alkalmat biztosítson 
a tanulók számára olyan tartalmak felfedezésére, amelyeket a mindennapi 
tanterv nem tartalmaz. Kétféle megkülönböztetés van ebben a dimenzióban. 
Az els� az, amelyet a tanár végez a hagyományos tantervvel, a második az, 
amelyet a diák. Mivel a tartalom nagy része az iskolákban el�írt, az ALM 
megkülönböztetett megközelítése felszabadítja a tanárt és a tanulókat, hogy 
túllépjenek a megszokott tartalmakon, amelyek a diák számára alkalman-
ként csak felületes tanulást jelenthetnek. A tanulás legmagasabb szintje ak-
kor valósul meg, amikor a tanuló szabadon választhatja meg és tanulhatja a 
tartalmat vagy témákat saját stílusában. 
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A modell szeminárium dimenziója lehet�séget ad a diákok három-öt f�s 
csoportjának, hogy kutassanak egy témában, el�adják eredményeiket az 
osztálynak és más érdekl�d�knek, és értékeljék a prezentációt a diákok által 
kiválasztott és kialakított kritériumok szerint. 

Az ALM mélyreható vizsgálat dimenziója felhatalmazza a diákokat, 
hogy kövessék érdekl�désüket egy hosszú-távú csoportos vagy egyéni 
mélyreható vizsgálaton keresztül. A diákok meghatározzák, hogy mit fog-
nak tanulni, hogyan, miképpen fogják el�adni azt, milyen eszközök lesznek 
szükségesek a tanulmányhoz, mi lesz a végtermék, és milyen értékelésnek 
vetik majd alá az egész tanulási folyamatot. A mélyreható vizsgálatok álta-
lában hosszú id�n keresztül folynak. A terveket a tanulók fejlesztik ki, a 
tanárral/közvetít�vel, a tartalom szakért�jével és a mentorokkal együttm�-
ködésben. Ezek után a terveket gyakorlatba ültetik át és végrehajtják, úgy, 
hogy a megfelel� id�pontokban prezentációkat tartanak, egészen a projekt 
befejezéséig. Végül egy záró-prezentációra és értékelésre kerül sor, egy ér-
dekl�d�kb�l és résztvev�kb�l álló közönség el�tt. A 10. ábra összegzi az öt 
dimenzió lényegét. 

10. ábra. Az Autonóm tanuló modell 
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D.b) Alapelvek 

Az Autonóm Tanulói Modell olyan alapelveken nyugszik, amelyek gyakran 
szerepet kapnak a mindennapi pedagógiai gyakorlatban is, de a tehetség 
kibontakoztatásához ezek elengedhetetlenek: 

− Nagy hangsúly helyez�dik az egyén kognitív, emocionális, szociális és fi-
zikai fejl�désére. 

− Az önértékelést ösztönzik és el�segítik. 
− A szociális készségeket fejlesztik és er�sítik. 
− A hagyományos osztályterem a program központi támasza. 
− A tantervben a tanár differenciál. 
− A tanterv a tanuló érdekl�désére és szenvedélyére épül. 
− A tanulók részt vesznek irányított, nyitott vég� tanulási élményekben. 
− A tanulás felel�ssége a tanulón van. 
− A tanulóknak szükségük van olyan élményekre, amelyek lehet�vé teszik 

számukra, hogy élethosszig tartó tanulókká váljanak. 
− A tanárok a tanulási folyamat el�segít�i, valamint a tudás elosztói. 
− A tanulás integrált és tantárgyakon átível�. 
− A tanulók szélesebb alapozást fejlesztenek a ki az alapvet� készségek szá-

mára.  
− A magasabb szint�, kritikus, és kreatív gondolkodási készségek integráltak, 

meger�sítettek és bizonyítottak a tanulási folyamatban. 
− A tanulók megfelel� kérdezési technikákat fejlesztenek ki. 
− A tanulóktól változatos és eltér� válaszokat várnak el. 
− A tartalmi témák széles alapokon nyugszanak, hangsúllyal a nagyobb té-

mákon, problémákon, kérdéseken és elképzeléseken. 
− Az id�- és térmegszorításokat az iskolákban megszüntetik a mélyreható ta-

nulás érdekében. 
− A tanulók új és egyedülálló produktumokat hoznak létre.  
− A tanulók sokféle forrást használnak a mélyreható vizsgálatok kialakítása 

közben. 
− A kulturális tevékenységek és a gazdagítás új és egyedülálló fejl�dési él-

ményt biztosítanak. 
− A szemináriumok és a mélyreható vizsgálatok alapvet� komponensei a ta-

nulási folyamatnak. 
− A mentorálás feln�tt példaképet, aktív támogatást, egyéni instrukciót és se-

gítséget nyújt. 
− A mélyreható vizsgálatok elvégzése és prezentálása a tanulási folyamat ré-

sze. 
− Az én-fejl�dés és a tanuló által létrehozott produktumok folyamatos értéke-

lése szükséges. 
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D.c) Autonóm Tanuló Értékelési Skála 

Értékeld önmagadat egyt�l (legkevésbé olyan, mint én) ötig (a leginkább 
olyan, mint én) minden egyes kategóriában! 

I 
____ Általában pozitív az önértékelése. 
____ Nem akar kudarcot vallani. 
____ Kezdi elveszíteni kreativitását és  
         autonómiáját. 
____ Mások kedvére akar tenni. 
____ Nem kockázatvállaló. 
____ Érdekli, hogy a társak elfogadják-e. 
____ A feln�ttek nagyra értékelik 
          tanulmányi eredményei miatt. 
____ Nagyon sikeres az iskolarendszerben. 
____ (Pontszám összesen.)

IV 
____ Dönt�en negatív az önértékelése. 
____ Gy�löletet és dühöt érez a rendszer 
          iránt. 
____ Másokat hibáztat kudarcaiért. 
____ Szerény szociális készséggel bír. 
____ Szerény tanulmányi készségekkel 
         bír. 
____ Kreatív és önálló. 
____ Következetlen a viselkedése. 
____ Ön-pusztításra hajlamos. 
____ (Pontszám összesen.)

   
II 
____ Általában negatív az önértékelése. 
____ Nem alkalmazkodik az iskolai  
         követelményekhez. 
____ Nem fogadják el a többiek. 
____ Gyenge szociális készséggel bír. 
____ Kreatív gondolataiban és 
         cselekedeteiben. 
____ Megkérd�jelezi a szabályokat és az 
         eljárásokat. 
____ Nem rendelkezik bizonyos tanulási  
         készségekkel. 
____ Nagyon sikeres lehet a középiskola után. 
____ (Pontszám összesen.)

V 
____ Dönt�en negatív az önértékelése. 
____ Tudatában van gyenge pontjainak, de 
         nincs tisztában er�sségeivel. 
____ Csak kevés emberrel van jó 
          kapcsolata. 
____ Bomlasztó vagy felt�n� a viselkedése. 
____ Egészében véve átlagosnak vagy 
         átlagos alattinak t�nik. 
____ Következetesen dolgozik. 
____ Ki tudja alakítani saját stratégiáit a 
         siker érdekében. 
____ Jól tud dolgozni a mentorokkal. 
____ (Pontszám összesen.)

   
III 
____ Önértékelése fluktuál a pozitív és 
         negatív között. 
____ Szociálisan tartozni akar valahova. 
____ Elrejti intellektuális képességeit. 
____ Szenvedélyesen érdekl�dik valami 
         iránt az iskolán kívül. 
____ Kevés barátja van, de azok nagyon 
         fontosak számára. 
____ Reagál a képességek feln�ttek általi                                        
         meger�sítésére. 
____ Nyomást érez, hogy teljesítsen. 
____ Nem érdekli az egyetemi/pálya tervezés. 
____ (Pontszám összesen.)                          

VI 
____ A társai elfogadják. 
____ Pozitív önértékelést mutat. 
____ Megfelel� szociális készségekkel bír. 
____ Kreatív a tanulásban és az életben. 
____ Élethosszig tartó tanulási készsé- 
         gekkel bír. 
____ Leginkább szenvedélyes érdekl�- 
         désére építve tanul. 
____ Önálló, ön-irányítású és produktív. 
____ A világ jobbításán fáradozik. 
____ (Pontszám összesen.)
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D.d) A Tehetséges Viselkedés Profiljai 

A tanuló a pontszámaitól függ�en valamilyen szinten besorolható a követ-
kez� hat profil mindegyikébe, a dönt�, hogy melyik a domináns. 

− Az Autonóm Tanuló Értékelési Skála I-es ablakának értékét be kell 
írni a „Sikeres” típushoz. 

− A II-es ablak értékét a „Kihívást jelent�” típushoz kell beírni. 
− A III-as ablak értékét a „Rejtett” típushoz kell beírni. 
− A IV-es ablak értékét a „Kies�” feliratú típushoz beírni. 
− Az V-ös ablak értékét a „Kétszeresen kivételes” típushoz kell beírni. 
− A VI-os ablak értékét az „Autonóm” típushoz kell beírni. 

I. típus: a „sikeres” 
Az I. típusba tartozók, a „sikeresek” azok a tanulók, akiket tanáraik, az isko-
la vezet�sége és a szüleik csodálnak. Sikeresek, mert megtanulják „játszani” 
az iskolát, és pozitív viselkedést mutatnak. �k sikeresek akarnak lenni, és 
hajlandók feláldozni kreativitásukat és autonómiájukat a konformitásért. 
Okosak, éberek, szívesen okoznak örömet, és sikeresen sajátítják el az isko-
lai munkát kevés er�feszítéssel vagy er�feszítés nélkül. 

A sikeresek általában magas pontszámokat érnek el az IQ és/vagy telje-
sítmény teszteken. Munkájukkal hamar végeznek, egyszerre több feladaton 
dolgoznak, a tanár asszisztenseiként szolgálnak, és megtanulják, ami kell 
ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Amikor a tehetség-programok el�ször elin-
dulnak, az azonosítás az I-es típus jutalma. �k adják azon tanulóknak a 
többségét, akiket el�ször azonosítanak, és határozottan szükségük van  
olyan módszerekre, amelyek kreativitást, autonómiát, önálló feladatokat 
tartalmaznak. 

II. típus : a „kihívást jelent�” 
A kihívást jelent� csoportba tartozókat általában nem azonosítják tehetsé-
gesként, az iskola iránt tanúsított magatartásuk miatt. Nem illeszkednek be, 
gyakran lázadnak. Küzdenek a rendszer ellen, kreativitásukat és autonómiá-
jukat háttérben tartják, de szenvednek, amiért nem sikeresek. Önállóak ma-
radnak, de unatkoznak és frusztráltak, mert a tanárok nem fedezik fel, ho-
gyan láthatnák el legjobban szerteágazó szükségleteiket. Az individualitás 
fontosabb számukra, mint a konformitás. Nem fejlesztettek ki „megfelel�
viselkedést”, és nem tanultak meg a rendszeren belül m�ködni. Csupán a 
profilokról tartott tréningen való részvétel után kezdi el a legtöbb tanár fel-
fedezni a II. típus tehetségét. Sok iskolában ezeket a tanulókat nem azono-
sítják tehetségesként viselkedésük és irányíthatatlanságuk miatt. 
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III. típus : a „rejtett” 

A kihívást jelent� csoport nagy része fiú, a Rejtett csoport nagy része lány. 
�k megtanulták, hogy nem kifizet�d� tehetségesnek lenni, különösen akkor, 
ha el akarod fogadtatni magad a társaiddal. Ezek a tanulók elkezdik elrejteni 
kreativitásukat, intelligenciájukat, és tartozni akarnak valahova. Ez az „oda-
tartozás” fontosabbá válik számukra, mint az “intellektuális” igény. A fiúk 
esetében ez a jelenség az általános iskolában elkezd�dik, a lányokban azon-
ban a középiskolában alakul ki. Ahhoz, hogy ezek a gyermekek és fiatalok 
legy�zzék ezt a tendenciát, a hangsúlyt az én megértésére és a magabizto-
sabbá válásra kell fektetni. 

IV. típus:  a „kies�”

A kies�k azt mondják, hogy „ami sok az sok. Sokáig elt�rtem ezt a marha-
ságot, és nem fogom tovább elviselni.” Küzdenek a rendszer ellen túlélésük 
érdekében, és összességében nem sikeresek. �k már túlléptek azon, hogy 
unottak és frusztráltak legyenek, már gy�lölet és harag van bennük. Gy�lö-
lik önmagukat, sok tanárukat és sokszor szüleiket is. A korai intervenció, 
amely az egész gyermekre összpontosít, nem csupán az intellektuális fejl�-
dés szempontjából létfontosságú. 

V. típus: a” kétszeresen kivételes”

„Házasságnak” kell létrejönnie a tehetséggondozás és a speciális oktatás 
között. Sokszor e két megközelítés ugyanarról a gyermekr�l beszél. Lehet 
fogyatékossággal, ugyanakkor tehetséggel tanulni. Valaki lehet hallássérült 
és ugyanakkor tehetséges. Lehet valakinek számos fogyatékossága amellett, 
hogy tehetséges. Ahelyett, hogy azt néznénk meg, hogy mire nem képes a 
gyermek, a pedagógusoknak azt kell megnézniük, hogy mire képes a gyer-
mek, és segíteni kell �ket azonosítani és er�sségeiket fejleszteni. Nagyon 
gyakran ezeket a tanulókat azonosítják speciális oktatásra, de nem tehetség-
gondozásra. Újra meg kell nézni �ket, és meg kell találni er�sségeiket. 

VI. típus: az „autonóm tanuló”

Ahogy már korábban említettük, az Autonóm Tanítási-tanulási Modell célja 
olyan tanulók kifejlesztése, akik jól érzik magukat diákként. Ezek azok a 
tanulók, akik tanulnak az iskolában, de individualitásukat nem áldozzák fel 
a konformitásért. Nem veszítik el kreativitásukat és autonómiájukat, hanem 
„teljes” tanulóvá érnek, a megfelel� készségekkel, ismeretekkel és hozzáál-
lással az élethosszig tartó tanuláshoz. 
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Összegezve, az Autonóm Tanítási-tanulási Modell a tehetséges tanulók 
számára készült, de a külföldi gyakorlatban hatékony tanítási modellnek 
bizonyult minden tanuló számára. Minden tanulónak meg lehet adni a lehe-
t�séget, hogy autonóm tanulóvá váljon, amelynek keretében mindenkinél 
keresnünk kell, mely területen tehetséges! 

5.1.2. A gazdagítás gyakorlati fogásai az oktatásban 

Amint azt az el�z�ekben kifejtettük, a gazdagítás a tehetséges tanulók szá-
mára els�sorban a megszerzett ismeretek átgondoltabb, magasabb szint�
feldolgozására, a gyakorlati alkalmazására való el�készítést jelenti, a 
Kaplan-féle elvek egyértelm�en megfogalmazzák ezeket. A magyar isko-
láknak pedig éppen ezekben van pótolnivalójuk, ezért a következ�kben 
olyan kérdésköröket tekintünk át külföldi tapasztalatok alapján (vö.: „Pro-
fessional Teacher Education Module Series”, Ohio State University, 1994), 
amelyek segítik a gyakorló pedagógusoknak a gazdagítás tanórai megvalósí-
tását. Ezen eszközök egy része hagyományosan használatos a fejlesztési 
folyamatban (pl. problémamegoldás, kérdezések felhasználása), ezek is ki-
válóan hasznosíthatók a tehetséggondozás céljaira is. Más részük viszont 
speciális, kimondottan a tehetséges tanulók hatékony fejlesztését célozza, 
ezeket a fejezet végén tekintjük át.

5.1.2.1. A tanulók irányítása a problémamegoldó technikák alkalmazá-
sa során 

Ha nem volnának megoldásra váró problémák, az élet sokkal könnyebb vol-
na a modern társadalomban, de egyben végtelenül unalmas, és kihívások 
nélküli is lenne. Tanítványaink rengeteg problémával fogják szembe találni 
magukat: részben a mindennapi megélhetés személyes gondjaival, részben 
társadalmiakkal, amelyek így vagy úgy folyton hatással vannak ránk, és 
természetesen olyan problémákkal is, amelyek többé-kevésbé együtt járnak 
minden foglalkozással. 

A pedagógusok feladata az, hogy segítsék a tanulókat tudásuk, jártassá-
guk és a helyes élethez, a társadalomban végzett hatékony munkához elen-
gedhetetlen attit�dök fejlesztésében. Az egyik legfontosabb, amit a diákok-
nak el kell sajátítaniuk, hogy miként oldjanak meg önállóan egy-egy prob-
lémát – azért, hogy kés�bb képesek legyenek a legkülönböz�bb helyzetekre 
szabott problémamegoldó technikákat alkalmazni a személyes és a munka-
helyi életükben. 
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A problémák megoldása nem egyszer� vagy természetes folyamat, 
nincs a génjeinkbe írva, és nem is csupán a „józan ész” használatának kér-
dése. A hatékony problémamegoldó technikák megtanulhatók, következés-
képpen taníthatók is. Ha minden kérdésre egyszer�en a helyes válaszokat 
adjuk meg a diákjainak, vagy egy minden problémára alkalmazható, könny�
gy�zelmet ígér� megoldással látjuk el �ket, nem adjuk meg nekik az alkal-
mat arra, hogy tanuljanak és gyakorolják a problémamegoldó fogásokat. Ha 
új problémával vagy döntéshelyzettel szembesülnek, nem fogják tudni, ho-
gyan közelítsenek hozzá, vagy hogyan jussanak ésszer� következtetésre. 

Az élet számos helyzete állít problémák elé, amiket meg kell oldani. A 
probléma bármilyen szituációban jelentkezik, feszültséget vagy bizonytalan-
ságot kelt, és ez valamilyen kreatív vagy logikus megoldást igényel. Ahhoz, 
hogy a feladatokkal meg tudjunk birkózni, egy racionális és tervszer� meg-
közelítés szükségeltetik – olyan, amely megoldásokat ad ezekre a problé-
mákra. 

Az egyik általánosan használt technikát, amelyet ilyen problémák esetén 
alkalmaznak, problémamegoldásnak hívják. Ez az eljárás az információk 
összegy�jtését, hasznosítását és ellen�rzését kívánja meg a célból, hogy 
meghatározhassuk a megfelel� megoldást egy létez� problémára. A problé-
mamegoldó megközelítés egy szisztematikus folyamat, amely a következ�
alaplépéseket foglalja magában: 

1. A probléma pontos és világos megfogalmazása 
2. A tárgyhoz kapcsolódó tényez�k felismerése 
3. A szükséges információ összegy�jtése 
4. A lehetséges megoldások megvizsgálása 
5. Próbamegoldások kiválasztása 
6. A javasolt megoldások kipróbálása, ellen�rzése 
7. Eredmények értékelése. 
A problémamegoldás használata, mint iránymutató eljárás számtalan 

el�nnyel rendelkezik a pedagógus számára. Fejlesztheti a tanulási motiváci-
ót úgy, hogy a tanulókat a probléma önálló megoldására készteti, vagy olyan 
problémák felvetésével, amelyek �ket érdeklik. Serkentheti a tanulókat arra, 
hogy saját tudásukat és képességeiket használják. A legtöbb feladat a tanu-
lók képességeinek és tudásának széles körét veszi igénybe. Ehhez a tanu-
lóknak tapasztalatokkal kell rendelkezniük arról, hogyan alkalmazzák a tu-
dásukat az új problémákra. 

A problémamegoldó technikák csoportos használata bátoríthatja a tanu-
lók aktív részvételét, és fejlesztheti a hatékony tanár-diák munkakapcsola-
tot. Hasznos lehet a tanulók tudásszintjéhez igazodó beszélgetések kezde-
ményezéséhez. Az aktív részvételt biztosító közös csoportos megbeszélések, 
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amelyek során a tanulók a tanárt a csoport tagjaként szólítják meg, segíthe-
tik a tanulókat a probléma megfogalmazásában 
Az alábbiakban bemutatunk egy önellen�rz� szempontsort a tanár számára, 
ezek a szempontok további kapaszkodókat adnak problémamegodási straté-
giáink fejlesztéséhez:

1. A bevezetés érdekes és ösztönz� volt.
2. A bevezetés világosan meghatározta az óra célját.
3. A cél alkalmas volt arra, hogy a problémamegoldó technikát bemu-

tassák rajta.
4. Amennyiben egy esettanulmányt használtunk:

a) az arra szolgált, hogy segítsen a diákoknak az óra céljait 
megvalósítani.

b) jól kidolgozott volt.
c) tartalmazta mindazokat az információkat, amelyekre a prob-

lémával való foglalkozás során szükség volt. 
5. A foglalkozás magába foglalta a megfelel� irányítást és óravezetést:

a) a probléma meghatározásában,
b) a problémában résztvev� f� tényez�k meghatározásában,
c) a speciális kérdések felsorolásában, amelyek irányítják a ta-

nulókat az információk összegy�jtésében,
d) a források helyének meghatározásában, ahonnan a szükséges 

információk megszerezhet�k,
e) az információk összegy�jtésében,
f) annak eldöntésében, milyen egyéb információkra van szükség,
g) a lehetséges megoldások meghatározásában,
h) minden lehetséges megoldás értékelésében,
i) a problémamegoldások kiválasztásában,
j) a problémamegoldások ellen�rzésében szellemi úton,
k) a teszt eredményeinek értékelésében (amennyiben lehetséges).

6. A tanár segített a tanulóknak annak összefoglalásában, amit meg-
tárgyaltak és/vagy meghatároztak az órán.

7. A tanár értékelte (vagy segített a tanulóknak értékelni), mennyire 
sikerült teljesíteniük az óra célkit�zéseit.

8. A tanár bevonta a tanulókat a probléma megoldásának folyamatába 
kérdésekkel, a vita bátorításával, a visszajelzések megtalálásával, 
stb.

9. A tanár vezetése olyan volt, hogy a tanulók képesek lesznek 
ugyanezeket a problémamegoldó lépéseket alkalmazni jöv�beni 
problémák esetében is. 
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A problémamegoldás fejlesztéséhez egyéb szempontokat is adtunk a 3. feje-
zetben, s további tájékozódási lehet�ségeket kínálnak az err�l szóló köny-
vek (vö.: Balogh, 1987, 2011c; Kelemen, 1970; Lénárd, 1978; N. Kollár és 
Szabó, 2004; Szabó, 1994; Tóth, 2003). 

5.1.2.2. Szóbeli kérdezési technikák 
„Jól kérdezni annyi, mint jól tanítani.” Szókratész egyetértett volna ezzel az 
állítással. Szókratész a kérdezésen kívül más eljárást nem használt. A taní-
tásban ma, bármennyire értékes is, a szóbeli kérdezés csak egy a sok lénye-
ges tanítási eljárás közül. A szóbeli kérdezés eredményes út lehet ahhoz, 
hogy ösztönözzük a tanuló motivációját és aktív  részvételét. A kérdezés 
támpontot ad a tanulók érdekeltségéhez. alapján (vö.: „Professional Teacher 
Education Module Series”, Ohio State University, 1994). 

A szóbeli kérdezési technikák eredményes használata lehet�séget nyújt 
a tanulóknak az önkifejezés gyakorlására is. A logikai sorrendben feltett 
kérdések ösztönzik a logikus és kritikus gondolkodást, és a gondolkodási 
képességek fejl�déséhez vezetnek. A kérdések alkalmazása a tudás külön-
böz� szintjeinek megfelel�en a tanulókat a gondolkodás más-más szintjeire 
vezeti. 

Újabb fontos eredménye a kérdések alkalmazásának az, hogy felfedez-
hetjük az egyes tanulók speciális képességeit és érdekl�déseit. A tanulók 
gyakran tesznek szert speciális tudásra és képességekre a hobbijukon, egyé-
ni tapasztalatukon vagy családi tevékenységükön keresztül. Építenünk kell 
ezekre a speciális képességekre és érdekl�désre mint további eszközökre a 
tanulás el�segítése érdekében. 

A szóbeli kérdezési technikákat a következ� f�bb célokra kell tudjuk 
használni: 

− Bevezetni, összegezni vagy újratekinteni egy leckét. 
− Az el�z�k eredményét tisztázni. 
− Felfedezni a hiányosságokat. 
− A központba állítani az olvasottakat. 
− Fejleszteni a tanulók éleslátását. 
− El�segíteni a tanulók megértését. 
− Fejleszteni a tanulók értékeit és szemléletét. 
− Megtanítani a diákoknak, hogy használják a saját elképzeléseiket, 

ahelyett, hogy memorizálnák a dolgokat. 

A szóbeli kérdések lényeges értékelési információkat is tudnak nyújtani. 
Tesztelhet� a tanuló felkészültsége a tananyagból (kérdéseken keresztül 
meg tudjuk állapítani, hogy elolvasta-e és megértette-e az anyagot). A kér-
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dések során a lecke bevezetése, ismertetése el�zetes tesztként szolgálhat a 
tanulók tudásának felméréséhez. A kérdések használatával a válaszok azon-
nali visszajelzést szolgáltathatnak arról, hogy a tanulók hogyan fejl�dnek.  

A) A jó kérdés jellemz�i

A diákok tanulása nagymértékben ösztönözhet� a szóbeli kérdések techni-
kájával. Használva ezeket a technikákat bennünket is fejleszthet azzal, hogy 
állandó visszajelzést kapunk arról, amit az órán tanítunk. 

Mindazonáltal a szóbeli kérdések összes haszna megsemmisülhet, ha 
nem jó kérdéseket teszünk fel. Óvatosnak kell lennünk a kérdésekkel, és jó, 
ha leírjuk �ket az óravázlatba. Ezt tervezve ne ragaszkodjunk hozzájuk túl-
ságosan, mert ez gátolja a spontán kérdéseinket, melyek a tanulók érdekl�-
désére válaszolnak.

A jó kérdésnek a következ� jellemz�kkel kell bírnia: 
− Tömör, csak egy gondolatot tartalmaz.
− Rövid, amit a diákok meg tudnak jegyezni.
− Id�szer�, érdekes, elgondolkodtató, a tárgyhoz tartozó.
− Hangsúlyozza a törzsanyag kulcspontjait.
− Többet követeljen, mint egyszer� találgatást.
− Többet követeljen, mint egyszer� igen-nem válaszokat.
− Úgy tegyük fel a kérdést, hogy ne sugallja a választ.

B) A kérdések típusai és szintjei

A kérdéseket osztályozni kell a megválaszolásukhoz szükséges tudásszint 
alapján. Bloom-nak a „Taxonomy of educational objectives” (1956) cím�
könyvének f�bb szempontjai jól használhatók a kérdések feltevésénél. Min-
den szintnek egyre bonyolultabbnak kell lennie, és épülnie kell a megel�z�
szintekre.

A legalacsonyabb szintr�l indulva Bloom-ot követve, a kérdések a kö-
vetkez�k típusúak lehetnek: 

1. A tudás. Minden szinten a tanulóktól csak olyan kérdéseket szabad kér-
dezni, amire a választ már tudják, vagy könnyen ki tudják találni, pl.

− Mik a f� részei egy üzleti levélnek?
− Mi az a szabály, amit a számítógépbe tápláltunk?
− Mi a viszkozitás definíciója?
− Mi az a négy összetev�, amit beton készítéséhez szoktak használni?
− Mi a közönséges és tudományos neve azoknak a virágoknak, ame-

lyek most látszanak az episzkópon?
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Egy egyszer�en felidézhet� kérdéssel kezdhetjük az órát, vagy használ-
hatjuk egy kérdéssorozat els� kérdéseként, melyek egyre nehezednek. Ab-
ban a helyzetben, amikor a tanulók rossz választ adnak egy magasabb szint�
kérdésre, a helyes válaszra vezethetjük �ket úgy, hogy könnyebb kérdések-
kel bemutatjuk azokat az információkat, amik szükségesek az eredeti kérdés 
megválaszolásához.

2. A megértetés lehetséges három eszköze:
a) Átfogalmazás: Ez esetben megkérjük a tanulókat, hogy fejtsenek ki vala-
mit, saját konstrukcióban, másféle szavak, jelek felhasználásával, pl. 

Adjátok meg saját szavaitokkal a füzetben megtalálható kereskedés de-
finícióját! 

Fejtsd ki a betonkeverés lépéseit a leírás alapján!
b) Értelmezés: Ez esetben megkérjük a tanulókat, hogy magyarázzák meg 
valaminek a jelentését, pl.

Milyen változást mutat a nyári ruhák ára az elmúlt tíz évben?

c) Következtetés: Ezen a szinten a diákoknak szükséges, hogy
− kikövetkeztessenek, tervezzenek, vagy becsüljenek meg valamit a 

már ismert információk alapján;
− fejtsék meg valaminek az értelmét, amihez csak korlátozott számú 

információval rendelkeznek, pl.
Az eddigi tudásod alapján jósold meg, hogy mennyi id� szükséges egy 
frizura elkészítéséhez! 

3. Az alkalmazás. Ebben az esetben a tanulóknak problémákat kell megol-
dani, válogatva és használva ötleteket, elveket, teóriákat (pl. felhasználják, 
amit gyakorlaton tanultak).

− Felhasználva a mágneses indukció elvét, magyarázd meg, hogyan 
m�ködik a generátor! 

− Az eddigi tudásod alapján magyarázd meg, hogyan keverjük a má-
sodlagos színeket az alapszínekb�l! 

4. Vizsgálat (analízis). Ezen a szinten rákérdezünk az összes alkotórészre és 
a köztük lév� kapcsolatra is, pl.

Melyik az a megállapítás a bekezdésben, amelyik ellentmondásos? 

5. Összefoglalás (szintézis). Ezen a szinten a diákoknak egymás mellé kell 
tenniük az egyes részeket és elemeket, megalkotva egy új egészet (pl. a ré-
gebben tanultak felhasználásával új fogalmat alkotnak).
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Milyen fajta vezetési tervre van szükség, hogy mind a növénytermesztés, 
mind az állattenyésztés jövedelmez�vé váljon egy farmon? 

6.Értékelés. Ezen a szinten a tanulóknak döntést kell hozniuk valamilyen 
jellemz� kritérium alapján, pl.

Felhasználva a megadott kritériumokat, a következ� három terv közül 
melyik a leghasznosabb a vadvilág megmentésére?

A kérdések szintjei útmutatást adnak a kérdések logikai összefüggésé-
hez. Mivel minden szint az összes megel�z� szinten alapulhat, tervezhetünk 
egy sorrendet, haladva az alacsony szintt�l a magasabb szint� kérdések felé. 
Például az alkalmazói szint a tudás és a megértés szintjére épül. Így a kérdé-
sek sorrendje kezd�dhet a tudás szintjén, folytatódhat a megértés szintjén, 
majd az alkalmazás szintjén.

C) A jó kérdezés technikája

Az általános sorrendje a szóbeli kérdéseknek a következ� lehet: 

1. Tegyünk fel egy jó kérdést az egész osztálynak!
2. Várjunk, id�t adva a diákoknak, hogy megfogalmazzák a választ!
3. Szólítsuk fel valamelyik tanulót!
4. Adjunk a tanulónak id�t válaszolni, figyeljünk rá, majd jutalmaz-

zuk a válaszát!

A kérdéseket meg lehet osztani az osztály tagjai között, így minden 
egyes diáknak alkalma van a gyakorlásra. Egy lehet�ség az olyan diákok 
bátorítására, akiknek többnyire gondot okoz a válaszadás, hogy hozzájárul-
nak a kérdés feltevéséhez múltbeli tapasztalataikra hagyatkozva.

A kérdéseket elegend� feltenni normál társalgási hanger�vel, ez elég, 
hogy az osztály minden tagja meghallja. Jó, ha jutalmazzuk a helyes vála-
szokat (pl. igen, rendben van, helyes), és elkerüljük a hibás vagy hiányos 
válaszok kritizálását. 

A kérdéseket logikus sorrendben kell feltenni, és szerencsés, ha megis-
mételjük a tanuló válaszát a nyomaték vagy világosság kedvéért. Más tanu-
lókat is bevonhatunk a vitába úgy, hogy megkérjük, reagáljon az el�bbi vá-
laszra.

Jó, ha bátorítjuk a tanulókat, hogy lépjenek túl az els� válaszon, fejtsék 
ki és tisztázzák az ötleteket, és er�sítsék meg azokat tényekkel és magyará-
zatokkal. Használjunk miért és hogyan kérdéseket igen-nem válaszoknál! 
Tegyünk különbséget a tényszer� és gondolkodtató kérdések között!
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A diákok figyelmetlenségét megakadályozhata, ha tudják, hogy a tanár 
gyakran tesz fel kérdéseket. Néhány tanár úgy tartja, hogy a figyelmetlen 
diák behozható a vitába, ha kérdezünk t�le valamit. Mindenesetre legyünk 
ilyenkor óvatosak. Egy ábrándozó tanulótól kérdezve valamit, majdnem 
biztos, hogy nem fogja meghallani. El�ször érjük el, hogy figyeljen ránk, 
csak aztán kérdezzünk t�le.

Általában nem fontost a kérdést vég nélkül ismételni, ha az egy nagyobb 
csoportnak irányult, és esetleg nem mindenki hallotta. A gyakran ismételt 
kérdések a figyelmetlenségre szoktatnak.  

E) A diákok válaszának kezelése

Jó kérdéseket alkotni és helyesen feltenni �ket az els� lépés az eredményes 
szóbeli kérdésekhez. A következ� lépés, hogy helyesen kezeljük a tanulók 
válaszait. Groisser szerint a diákok válaszának a kezelése a valódi megmé-
rettetése a jó tanárnak. A tanulók válaszait a következ�képpen csoportosítot-
ta: 1. helyes válasz, 2. részben helyes válasz, 3. rossz válasz, 4. nem is te-
kinthet� válasznak. A következ�kben javasolunk néhány tanítási gyakorlatot 
minden kategóriához Groisser alapján. 

Helyes válasz: Jutalmaznunk kell a helyes választ elismeréssel vagy dicsé-
rettel (Nagyon jó, Ez helyes). A helyes válasz jutalmazása felbátorítja a kö-
vetkez� tanulókat, és megalapozza a helyes válaszokat.A hosszabb válaszo-
kat több részre vághatjuk, megkérhetünk más tanulókat, hogy fejtsék ki 
vagy foglalják össze az egyes részeket. Ha a diákok válaszai gyakran hosz-
szúak, az azt jelenti, hogy a kérdés túl általános.

Részlegesen helyes válasz: Ha a tanuló válasza csak részben jó, jutalmazni 
kell a jó részt, és azon dolgozni, hogy fejlessze a helytelen részt. Azt mond-
hatjuk: „Jól van, lássuk, ki tudod-e egészíteni.”. Ezután megkérhetünk egy 
másik diákot, hogy egészítse ki a választ.

Helytelen válasz: Amikor teljesen helytelen választ kapunk, nem szabad 
kritikusan reagálnunk, pl. „Ez egy jó próbálkozás, de elfeledkeztél a kérdés 
egy lényeges pontjáról”. Ezután vagy valaki mást kérdezünk meg, vagy 
ugyanannak a diáknak teszünk fel egy olyan kérdést, mely alapján logikusan 
kikövetkeztetheti a helyes választ. Egy másik lehet�ség, hogy azt mondjuk a 
rossz választ adó diáknak, hogy a következ� diák után átfogalmazhatja, 
vagy újra kifejtheti a választ. Ez hatékonyan alkalmazható azoknál a diá-
koknál, akik kevésbé gyorsan tanulnak. Ennek segítségével �k is hozzájá-
rulhatnak a helyes válasz megadásához, de egy kis id�vel kés�bb. Néha a 
diákok félreértik a kérdést, és ezért nem a tárgyhoz tartozó választ adnak. 
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Ilyenkor azt mondhatjuk: „Egy kissé eltértünk a tárgytól” vagy „A válasz jó, 
de nem felel arra, amit kérdeztem”. 
Egyáltalán nincs válasz: Ha egy tanuló egyáltalán nem képes válaszolni, 
mást kell kérdezni. Ha több tanuló sem tud válaszolni, próbáljuk meg egy-
szer�bbre átfogalmazni a kérdést. Ha még így sem tudnak válaszolni, vagy 
tanítsuk újra a fogalmat, vagy kérjük meg a diákokat, hogy nézzenek utána 
valamilyen kézikönyvben.

Ha gyakran szükség van a kérdéseink átfogalmazására, ez azt jelzi, hogy 
óvatosabbnak kell lennünk a kérdések tervezésénél.

Soha ne legyünk gúnyosak, sose címkézzük a tanulók válaszait úgy 
mint „idióta” vagy „Mit is várhatnánk olyan valakit�l, aki el sem olvasta a 
feladatot?”

Minden választ úgy fogadjunk, mint együttm�ködést, és használjuk, 
mint alkalmat, hogy fejlesszük a jöv� tanítását. A rossz válaszokat pedig 
úgy tekintsük, mint amik segítenek jobb tanárrá válni.

F) A tanulók kérdéseinek kezelése
Egy kérdés a diákoktól biztató jele annak, hogy tanul az osztály, azt jelenti, 
hogy van, aki kíváncsi, szeret kutatni, és vár a válaszokra. Az óravázlatunk-
ba bele kellene foglalni a diákok kérdéseire való várakozást. Foglalkozha-
tunk a diákok kérdéseivel a tantárgy mellett, javasolva a témát megvitatásra 
az óra után. Ezzel elkerülhetjük, hogy lemaradjunk az anyaggal (néha el�-
fordul, hogy ez a diákok szándéka). Jó tanítási gyakorlat a diákok kérdéseit 
más diákokkal megválaszoltatni. 

Amikor sem mi, sem az osztály nem tud megválaszolni egy fontos kér-
dést, akkor be kell vallani, hogy nem tudjuk, és meg kell ígérnünk, hogy 
legközelebbre utána fogunk nézni. Ugyanakkor megkérhetjük a diákokat, 
hogy �k is nézzenek utána. Ekkor a következ� órán össze tudjuk hasonlítani 
a válaszokat. 

Néha a diákok megpróbálnak bennünket zavarba hozni egy nehéz kér-
déssel. Válaszolhatunk azzal: „Az osztályt biztosan érdekli a válasz a kérdé-
sedre. Kérlek, nézz utána, és a jöv� órán számolj be róla az osztály el�tt”.

Néha el�fordul, hogy a diákok nyelvtanilag helytelenül teszik fel a kér-
dést vagy válaszolnak. Ilyenkor tapintatosan fogalmazzuk meg a diák kije-
lentését nyelvtanilag helyes formában, pl.: „Azt akartad mondani, hogy...”. 
Legyünk óvatosak, ne keserítsük el a diákokat azzal, hogy folyton félbesza-
kítjuk, miel�tt befejezné, vagy kritikus hangot használunk. 

Minden meggy�z� tanár elfogadja a diákok aktivitását, alkalmazkodik a 
kérdéseikhez. Az a feladatunk, hogy támogassuk a diákok részvételét, és 
használjuk fel arra, hogy fejlesszük a jöv� tanítási gyakorlatunkat. 
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G) A foglalkozás végeztével önellen�rzést végezhet a pedagógus a kö-
vetkez� szempontsor alapján (5.táblázat)

Útmutatás: Tegyen X-et a NEM, RÉSZBEN, ill. TELJESEN négyzetekbe, 
ha a foglalkozásra a megfelel� kritérium nem, csak részben vagy teljesen 
illik rá. Ha valami miatt az adott kritérium nem értelmezhet�, vagy lehetet-
len volt teljesíteni, tegyen X-et az N/A négyzetbe.

5. táblázat. Önellen�rzés 

A tanár által használt szóbeli kérdések N/A N R T 
  1. Világosak, határozottak, tömörek, lényegre tör�ek.     
  2. Érdekesek, aktuálisak és gondolatébreszt�k.     
  3. Egy egyszer� igen-nem válasznál többet várnak.     
  4. Az egyének különbségéhez igazodnak.     
  5. Kihívóak és nem triviálisak.     
  6. Különböz� taxonómiai szinteken megfogalmazottak 
(pl. a tanulóktól a tudást, megértést, gyakorlati alkalmazást, 
elemzést, értékelést kívánó kérdések). 

    

  7. A tanított anyaghoz szervesen kapcsolódtak.      
  8. A tananyag kulcsmotívumait illusztrálják.     
Az órán a tanár:     
  9. Ismereteket felidéztet� kérdéseket használt.     
10. Feltett egy kérdést, gondolkozási id�t hagyott a tanu-

lóknak, majd felszólította valamelyiket. 
    

11. Miután felszólított egy tanulót, lehet�séget adott neki, 
hogy átgondolja a kérdést a válaszadás el�tt. 

    

12. A kérdéseket megfelel� sorrendben tette fel.     
13. Úgy irányította kérdéseit, hogy minden tanuló be 

tudjon kapcsolódni. 
    

14. Kedvez�en reagált a válaszokra (pl. megjutalmazta a 
jó válaszokat, de nem kritizálta a rossz választ adó 
tanulókat). 

    

15. Néhány olyan kérdést is feltett, amit a tanulók korábbi 
tanulmányaikból meg tudtak válaszolni. 

    

16. Olyan kérdéseket tett fel, amelyek elég világosak és 
rövidek voltak ahhoz, hogy emlékezzenek rá. 

    

17. Arra ösztönözte a diákokat, hogy szükség szerint 
túllépjenek az els� válaszaikon (pl. hogy kib�vítsék 
vagy alátámasszák gondolataikat; más tanulókat is 
bevont a vitába, hogy reagáljanak az els� tanuló vá-
laszaira). 
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5.1.2.3. Gazdagítási lehet�ségek speciális módszerekkel

Az iskolák tanári kara gyakran nem képes megérteni a tehetséges fiatalok 
alapvet� szükségleteit, és így gyakran ajánlanak nem megfelel� vagy gyen-
ge programot, amikor kihívást jelent�, magas szint� tudományos képzés 
szükséges. Feldhusen (1989) felsorolta a tehetséges fiatalok négy alapvet�
jellemvonását, amelynek körvonalaznia vagy irányítania kell megközelíté-
sünket a képzés megtervezésében. Feldhusen szerint a tehetséges fiatalok: 

1. Messze megel�zik kortársaikat az alapvet� készségek elsajátításában. 
2. Sokkal gyorsabban képesek tanulni, mint az átlagos képesség�

gyermekek. 
3. Ügyesebben bánnak a komplex fogalmakkal és absztrakciókkal. 
4. Nagyon magasan fejlett gondolkodási készséggel rendelkeznek. 

Ezeket az igényeket kielégít� technikákat a csoportos tanulás, feladat-
megoldás megkönnyítésére tervezték. Ezek a módszerek azáltal, hogy akti-
vizálják, ill. involválják a diákokat, el�segítik a kreatív gondolkozás képes-
ségének fejlesztését (vö.: Balogh, 2006). 

A) Brainstorming

A brainstorming technikája a kreativitást, ill. a diákok bevonását segíti el� a 
tanulási helyzetben. Gyakran használják tervezési technikaként. A diákok 
el�ször is a brainstorming segítségével alternatív javaslatokat tesznek, amit 
aztán a tanulási helyzetek megtervezésénél lehet felhasználni. Akkor a leg-
hatékonyabb, ha a csoport nem túl nagy (kb. 12–15 f� a legel�nyösebb), így 
mindenkinek lehet�ség nyílik, hogy azonos mértékben vegyen részt a rövid 
id� során (kb. 10–15 perc). 

A brainstormingot egy vezet�nek kell irányítania. Ez lehetünk mi, a ta-
nár, vagy a csoport által kiválasztott diák. Továbbá szükség van egy jegyz�-
re, aki a javasolt alternatívákat jegyzi le. Ezt a személyt mi vagy a csoport-
tagok választják ki.

Igyekezzünk minél specifikusabb témát választani a brainstorming-ülés 
számára. Ez segíteni fogja a diákokat a téma szétfolyásának megakadályo-
zásában. Ugyanakkor meg kell gy�z�dni arról: a téma elég érthet� a diákok 
számára ahhoz, hogy meg tudjanak birkózni vele. 

Bármilyen témát választunk, a brainstorming-ülés el�tt alaposan el kell 
magyarázni a diákoknak.

A kezdeti brainstorming-ülés célja nem egy komplex probléma megol-
dása, hanem olyan friss ötletek összegy�jtése, amelyekb�l a kés�bbi terve-
zés táplálkozhat.
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A brainstorming alatt az értékelés és a kritika nem célszer�. Az ötletek 
elbírálására kés�bb kerül sor. Minden témához tartozó ötletet szívesen foga-
dunk. Az alternatív válaszok sokszín�sége a hatékonyabb tervezést segíti 
el�. A résztvev�ket megkérjük arra, hogy minél spontánabb módon reagál-
janak, a válaszaik „min�ségét” ne nagyon mérlegeljék.

Ezt a technikát „popcorn-ülésnek” is nevezik, mert a résztvev�ket arra 
biztatják, hogy engedjék szabadon kipattanni az ötleteiket. 

A diákoknak el kell magyarázni a brainstorming célját, és hogy az aktu-
ális ülés hogyan m�ködik. Természetesen a könnyebb megértés kedvéért 
lehet egy próbát is csinálni. Figyelmeztethetjük �ket az esetleges kelepcékre 
is. A másik javaslatának leszólása és a bekiabált kritikák alááshatják a 
brainstorming folyamatát, és elvehetik mások önbizalmát.

A vezet� felel�ssége az aktuális brainstorming-ülés figyelemmel kíséré-
se. A vezet�nek amennyire csak lehet, a háttérben kell maradnia, de ha kell, 
ötletekkel kell serkentenie a gondolkodást és a válaszokat. Vigyázni kell, 
hogy minél kevesebb negatív vagy értékel� közbeszólás hangozzon el. 

A diákok megfelel� ráhangolása a brainstorming folyamatára el�segíti, 
hogy az ülés ne csússzon ki a kezünkb�l.

El�segíti, hogy (1) a diákok komolyan vegyék a témát, (2) a diákok ne 
tévesszék össze a spontaneitást ostobaságokkal (képtelenségekkel), (3) és 
hogy ne csak pár diák domináljon az ülés alatt. Ha csak pár ember ontja 
magából az ötleteket, néha egy-két biztató pillantás is aktivizálhatja a csen-
desebb diákokat.

A jegyz�nek az a feladata, hogy a brainstorming-ülés alatt elhangzó ja-
vaslatokat lejegyezze. Általában a táblára szokták feljegyezni az ötleteket, 
hogy mindenki számára látható legyen, ill. a kés�bbi értékelés során legyen 
mire támaszkodni.

Miután vége a brainstorming-ülésnek megkérjük a jegyz�t, hogy szá-
moljon be az elhangzott javaslatokról. Ez történhet írásban, ill. szóban is.

Bár a brainstorming technikának vannak korlátai, de ezek körültekint�
tervezéssel és vezetéssel könnyen leküzdhet�k. A folyamat eredményessége 
attól függ, hogy a diákok hogyan voltak az adott folyamatra és témára orien-
tálva. A brainstorming technikának a résztvev�kre gyakorolt stimuláló hatá-
sa sokszor fontosabb, mint azok az ötletek, amelyeket e módszer segítségé-
vel kapunk.

A brainstorming
a) El�nyei: 
− jó el�tervezési technika,
− involválja a diákokat a témáról való kreatív gondolkozásban, 
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− az értékelés nem megengedett, így bárki véleményét figyelembe veszik. 
b) Hátrányai, veszélyei: 
− az eredeti tárgy (téma) elveszhet, 
− a produktivitás néha kérdéses, 
− néhány diák dominálhatja az ülést. 

B) „Buzz-csoport”

Az egyik leggyakrabban használt tanulást segít� technika a „buzz-csoport”. 
Ezt a módszert eredetileg a Philips cég fejlesztette ki, ezért azóta gyakran 
„Philips 66” módszerként emlegetik, ugyanis alkalmazásakor 6 percre és 
egy 6 tagú csoportra van szükség. 

Ahhoz, hogy a diákokat minél jobban bevonjuk a megbeszélésbe, ill. 
minél többen tanuljanak az elhangzott javaslatokból, az osztályt 6 f�s cso-
portokra lehet osztani. El�ször is el kell magyarázni a csoportnak a kérdést, 
amelyet majd meg kell válaszolniuk. Fontos, hogy meggy�z�djünk arról, 
mindenki megértette a megvitatandó kérdést. Ha nem mindenki értette meg, 
akkor ebb�l a továbbiakban még sok probléma származhat. 

A választott témának jól behatárolhatónak kell lennie ahhoz, hogy min-
den aspektusát meg lehessen vizsgálni. Ugyanakkor egyszer�nek kell len-
nie, hogy a rendelkezésre álló rövid id� elegend� legyen a diákoknak a téma 
megvitatására.

Meg kell kérni minden csoportot, hogy válasszon egy vezet�t és egy 
jegyz�t. A diákok értékes tapasztalatot nyerhetnek egy kompetens vezet� és 
jegyz� kiválasztásával, ami ugyanakkor felel�sség is. Lehetnek azonban 
olyan esetek is, amikor nekünk kell közbelépni. Például vannak olyan gye-
rekek az osztályban, akiket sohasem választanak vezet�nek. Mi viszont 
megadhatjuk ezeknek a diákoknak a lehet�séget arra, hogy fejlesszék veze-
t�i potenciáljukat, vagy gyakorolják a csoporthoz való beszéd képességét. 

A diákoknak el�zetesen fel kell hívni a figyelmét a vezet� és a jegyz�
felel�sségteljes munkájára. Meg kell érteniük, a vezet� feladata, hogy a cso-
port a témánál maradjon, ill. minden csoporttag részt vegyen a munkában. 
Ugyanakkor ki kell emelni a jegyz� munkájának fontosságát is.

A vitának az el�zetesen megbeszélt rövid id� alatt kell lezajlania. 
A vezet�nek biztatnia kell a kevésbé dinamikus diákokat, hogy vegye-

nek részt a vitában, nehogy néhány jó verbális képességekkel rendelkez�
diák átvegye az irányítást a vitában, és így megakadályozza a csoport-
interakciót.

A vita ideje alatt jó, ha körbejárunk a csoportokon és figyeljük a folya-
matot. ha szükséges, egy-két szóval biztathatjuk a vezet�t, hogy figyeljen 
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oda minden csoporttag részvételére, vagy hogy irányítsa vissza az eredeti 
témához a csoportot.

Miután lezárjuk az ülést, megkérjük a csoportok jegyz�it, hogy össze-
gezzék csoportjuk vitáját az egész osztály számára. A „buzz-csoport” jó 
módszer arra, hogy az egyéni részvételt és a kreatív gondolkodást serkent-
sük minden egyes csoporttagban, ill. a diákok közötti interakciót fejlesszük. 

A Buzz-csoport
a) El�nyei: 
− kis csoportban mindenkinek megvan a lehet�sége, hogy involválód-

jon, 
− nagyobb számú kulcsötletet hozhatnak, vitathatnak meg, 
− a vezet�i képességeket fejleszti. 
b) Hátrányai, veszélyei: 
− a kiscsoportban megtárgyalt értékes információt nem osztják meg a 

nagycsoporttal (az egész csoporttal), 
− a csoporttagok nem ragaszkodnak az eredeti témához, és így csak az 

id�t vesztegetik. 

C) Kérdés-doboz

A kérdés-doboz érdekl�dést stimuláló technika, amelynek több alkalmazási 
lehet�sége van, mint azt általában gondolnánk. Viszonylag könnyen alkal-
mazható eszköz, amelyet egy kreatív tanár különböz� szituációkhoz igazítva 
variálhat.

A diákokat arra biztatjuk, hogy írják le egy bizonyos témával kapcsola-
tos kérdéseiket, és helyezzék el egy dobozban. Ez a technika különösen ak-
kor hasznos, amikor egy kés�bbi vitához akarunk kérdéseket gy�jteni, és 
kevés id�nk van, ill. a diákoknak id�re van szükségük a kérdéseik átgondo-
lásához. 

Ugyanakkor a kérdés-doboz technika lehet�séget ad a diákoknak arra, 
hogy névtelenül  m�ködnjenek közre. Így nem kell zavarba jönniük a javas-
lataik miatt, vagy hogy a csoport el�tt kell beszélniük. Egy meghatározott 
id�ben a válaszokat összegy�jtik, és a további felhasználáshoz rendezik.

Amikor a kérdés-doboz technikát használjuk, fontos, hogy a diákok 
megértsék, miért tesznek fel kérdéseket (milyen célok elérésében segíti �ket 
ez a technika), és mit kell tenniük. Ha nincsenek megfelel�en tájékoztatva, 
lehet, hogy egyáltalán nem válaszolnak, vagy esetleg a tárgyhoz nem kap-
csolódó kérdéseket tesznek fel. Például lehet, hogy állításokat írnak fel, 
amikor kérdéseket kellett volna feltenniük a megfelel� embernek. 
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A kérdés-dobozt a következ� formákban használhatjuk: 
− A diákok feltett kérdéseit a kés�bbiekben egy szakember fogja meg-

válaszolni. A kérdéseket csoportosítva átadjuk a válaszadónak, aki 
így hatékonyabban tervezheti meg válaszait. 

− A névtelenül leírt álláspontokat kés�bb kezd� lépésként egy vitában 
felhasználhatjuk. 

− A diákok válaszaikat két dobozban is elhelyezhetik: egyikbe a „mel-
lette”, a másikba az „ellene” szóló megjegyzéseket tehetik. Ez meg-
könnyíti az összegzést, ill. gondolkodásra és döntésre ösztönzi a diá-
kokat a válaszadás el�tt. 

A kérdés-doboz
a) El�nyei: 
− mindenkinek van lehet�sége, hogy feltegyen egy kérdést, 
− a kérdez� névtelen maradhat, így nem kell félnie a kérdésfeltevést�l 

vagy a javaslatoktól, 
− van id� az ötletek és kérdések alapos átgondolásához. 
b) Hátrányai, veszélyei: 
− a cél felállítása nélkül a diákok nem reagálnak, 
− túl bonyolult mechanizmus ahhoz, hogy a diákok reagáljanak, 
− nem veszik komolyan a technikát, és irreleváns kérdéseket tesznek 

fel. 

D) Nyitó és bemelegít� gyakorlatok a tehetséges diákokból álló osztá-
lyok számára 

A tehetséges válogatott vagy az évfolyamugró osztályokban ideális nyitó 
stratégia a diákok gondolkodását gyorsan bevonni egy intellektuális feladat-
ba. Túlságosan sok óra kezd�dik a bejelentések és adminisztrációs kötele-
zettségek unalmas litániájával. Az unalom és néha a rosszalkodás gyorsan 
megkezd�dik. Sokkal el�nyösebb egy bemelegít� gyakorlat, amely az órára 
vagy az aznapi célra épül. Az ilyen bemelegít� gyakorlatok lehetnek ötlet-
börze vagy problémamegoldó jelleg�ek. 

E) Olvasás és otthoni feladat

A tehetséges diákok számára szervez�dött osztályokban az olvasnivaló 
mennyiségének sokkal nagyobbnak kell lennie és sokkal elvontabb és össze-
tettebb anyagot kell tartalmaznia, mint ahogy az általában szokásos egy át-
lagos vagy alacsony képesség� diákokból álló osztályban. Az évfolyamugró 
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osztályokban a tehetséges fiatalokat nehéz szövegekkel és olvasnivalóval 
szembesítik, és kimutathatóan boldogulnak ezekkel a szövegekkel.  A tanár 
stratégiája az, hogy olyan anyagokat választ ki, amelyek a kurzus célját el-
vont és összetett szinten szolgálják, és segítenek a diákoknak elsajátítani az 
anyagot, vagy kisz�rni a szerz�k által sugallt konceptuális ismeretet.

F) Motiváció, célkit�zés, önhatékonyság 

A tanár legfontosabb motivációs célja a tehetséges diákok esetében az, hogy 
intrinzik motivációt ébresszen a tantárgy témái iránt, és segítsen nekik az 
intellektuális tevékenységekben az önhatékonyság vagy kompetencia érzé-
sét kifejleszteni a tantárgy területein. Az intrinzik motiváció ebben a kontex-
tusban az iskolai tanterv iránti érdekl�désre és az annak a megtanulására 
irányuló vágyra utal, az abban megjelen� anyag értékei miatt, valamint ami-
att, hogy kapcsolódik olyan dolgokhoz, amelyeket a diákok már tudnak 
vagy amelyekr�l tudni vágynak. Az extrinzik motiváció ezzel szemben a 
diákok tananyag iránti érdekl�désének hiányát feltételezi, valamint annak a 
késztetésnek a hiányát, hogy meglássák annak értékét saját szükségleteik 
vagy érdekl�désük viszonylatában. Az extrinzik motivációt kiválthatják a 
fenyegetések mint a gyenge osztályzat vagy büntetés, jutalmak, valamint 
kompetitív helyzetek létrehozása, amelyben a sikertelenség fenyegeti a diá-
kot. 

Az ideális stratégia egyértelm�en az intrinzik motiváció felkeltése a te-
hetséges diákokban – vagyis, érdekl�dés, lelkesedés és szeretet kiváltása a 
tantárgy iránt, hogy a diákok lelkesedéssel és elkötelezetten vessék bele 
magukat a tanulási tevékenységekbe. A tehetséges diákok számos okból 
el�nnyel indulnak az intrinzik motiváció felé: legtöbbjük kimagasló isme-
retalappal rendelkezik a tantárgyakban; jobban képesek az iskolai tanterv 
elvont és összetett természetével megbirkózni; az önhatékonyság vagy kom-
petencia er�sebb érzésével érkeznek; és az átlagos képesség� diákoknál 
gyakran jobban képesek metakognitív és ön-szabályozó megközelítéseket 
alkalmazni a tanulmányaikhoz és tanulási tevékenységekhez. 

G) Kiscsoportos projektek, szemináriumok, viták 

A kiscsoportos projektek és problémamegoldó gyakorlatok egy másik kit�-
n� tanítási stratégia a tehetségesekkel való munka során. Magas fokú kez-
deményezésre képesek a problémák felismerése és projektek tervezése terü-
letén, és ezáltal a kognitív tevékenység legmagasabb és legösszetettebb 
szintjeiben is képesek részt venni. Amikor tehetséges fiatalok három-öt f�s 
csoportokban dolgoznak együtt problémamegoldó vagy projekt gyakorla-
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tokban, az intellektuális kihívás, a tananyag tartalmának fejlett szintje, és a 
gondolkodási készségek magasabb szintjei sokkal nagyobb teljesítményt, 
valamint az érdekl�dés és motiváció er�teljes növekedését eredményezik. 

A szeminárium-szer� órák szintén alkalmat biztosítanak a tehetséges fi-
atalok számára, hogy sokkal mélyebben tanulmányozzák a tananyagot, mint 
ahogy az egy hagyományos órán lehetséges lenne (Dixon, 1995). A szemi-
náriumok általában kis csoportokból állnak, ahol a létszám ritkán haladja 
meg a tíz f�t, és gyakran magas szint� diák-kezdeményezés tapasztalható a 
vizsgálatra érdemes témák kiválasztásában és a célok eléréséhez alkalmazott 
tanulási gyakorlatok típusában. A tanár szerepe sokkal kevésbé irányító jel-
leg� és sokkal inkább el�segít�, mint más osztályokban. A diákok prezentá-
ciókat készítenek kutatásaikról vagy projektjeikr�l, sokat olvasnak és kutat-
nak, és nagyon aktívan vesznek részt az órai beszélgetéseken. A szeminári-
umi forma ideális a tehetséges fiatalokból álló speciális osztályokban. 

A viták kit�n� alkalmat szolgáltatnak a tehetséges diákok számára a 
komplex, absztrakt kognitív témák, fogalmak és alapelvek kezelésére. Egy 
vita során van egy problémahelyzet, amely el�hív egy vizsgálandó kérdést 
vagy problémát. A könyvtári kutatás és olvasás a legalapvet�bb bevezet�
gyakorlat, amely a problémák tisztázásához és a szóban forgó téma mélyebb 
megismeréséhez vezet. A diákok egyszerre tisztázzák és körvonalazzák a 
probléma-területeket, ahogy információt gy�jtenek a megoldásról, és jelen-
téssel bíró sémákba és mintákba rendezik azokat. A hatékony tanulás fo-
lyamata egyértelm�en az, amelyet a konstruktivisták el�nyben részesítenek. 
(Brooks és Brooks, 1993) A gondolkodás sokoldalúsága és nyitottsága 
szükséges ahhoz, hogy a diákok megismerjék azt az álláspontot, amelyet a 
vitában képviselniük kell. Ezek után megtervezik a prezentációt, és kés�bb 
közönség el�tt el�adják. A prezentáció rögtönzött természete megköveteli a 
rugalmas, gyors gondolkodást. 

H) Könyvtári és empirikus kutatások
A tehetséges diákok számára is elegend� id�t és lehet�séget kell teremteni, 
hogy megtanulják, hogyan tervezzenek meg és hajtsanak végre könyvtári és 
empirikus kutatásokat, valamint megtanulják, hogyan használják a számító-
gépet és más technológiát ezekhez a tevékenységekhez. Egy a kutatási mód-
szerekr�l szóló kurzus ideális lenne minden tehetséges fiatal számára egé-
szen a középiskola els� éveit�l a fels�bb évfolyamokig és az egyetemi éve-
kig. A középiskolában és f�iskolán a statisztika és pszichometria kurzusok 
szintén felbecsülhetetlen készségekkel látnák el a tehetséges diákokat a ku-
tatás, projekt és más kreatív tevékenységek területén. A fiatalok kreatív ké-
pességeinek fejl�dése el�segíthet� azáltal, hogy több lehet�séget biztosítunk 
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számukra a tudósok, kutatók, m�vészek és természettudósok által használt 
megfigyelési készségek megtanulására.

I) Publikálásra szánt írások

A publikálásra tervezett írás értékes kulminációs gyakorlat a diákprojektek, 
kutatások, kísérletek és m�vészi törekvések számára. Azon kívül, hogy ta-
pasztalattal látja el a diákokat az írás technikai és m�vészi aspektusait illet�-
en, a gyakorlat magába foglalhatja a kockázatvállalás és a nagyközönség 
számára átadott üzenet izgalmát. A publikálásra szánt írás gyakran azt jelen-
ti, hogy a munkát a terület szakért�i és vezet� egyéniségei fogják megnézni 
és értékelni. Az egész élmény bevezetést ad a kreatív alkotás világába, le-
gyen szó a m�vészetekr�l, az üzleti életr�l, a tudományokról vagy a szak-
mákról. A tehetséges fiatalok rájöhetnek, hogy képesek olyan elméletek 
létrehozására, amelyek valamilyen módon befolyásolhatják az �ket körülve-
v� világot. A megjelentetésre szánt írás tehát ideális kreatív élményt jelent a 
tehetséges fiatalok számára.

J) Er�forrás-órák 

A tehetséggondozás egy másik módja er�forrás-órák segítségével valósul 
meg (Piirto, 1999). Ezek egyéni programban résztvev� csoportok vagy egy-
egy tanuló részére állnak rendelkezésre, melynek keretében különböz� pro-
jekteken való munkára nyílik lehet�ség a tanulók folyamatos fejl�dése mel-
lett. Az er�forrás-órák módszere a speciális oktatásból fejl�dött ki, ahol is a 
fogyatékos gyermekekkel a tanítási id� egy részében egy speciális tanár 
foglalkozik egy külön teremben. Az er�forrás-órákat alkalmaznak  tehetsé-
ges gyermekek körében is. Rendkívül fontos, hogy az er�forrás tanár ren-
delkezzen tehetséggondozásban való képzettséggel. Az er�forrásteremben 
er�források állnak rendelkezésre: például számítógépek, melyek az adatbá-
zisokhoz biztosítják a hozzáférést.  

Az er�forrás-órákon kívül az er�forrástanárt gyakran kérik fel, hogy a 
rendes óra keretében a rendes tanárral együtt dolgozzon; ilyenkor az � fel-
adata a tehetséges gyermekekkel való foglalkozás. Míg a fogyatékosok spe-
ciális er�forrástanára a tanulóknak a szokásos órai munkához nyújt segítsé-
get, a tehetségesek er�forrástanára pedig gyakran a már ismert anyagon felül 
dolgoz fel anyagot. A következ� táblázat az er�forrásórák és az egyéni prog-
ramok néhány el�nyét és hátrányát vázolja fel. 
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6. táblázat. Az er�forrásórák és az egyéni programok néhány el�nye és hát-
ránya 

EL�NYÖK HÁTRÁNYOK 
1. Az egyéni programok beindítása 
igen egyszer�. 

1. Drágább, több tanárt kell felvenni, 
valamint speciális eszközökr�l kell 
gondoskodni. 

2. A rendes órán tanító tanárnak 
több ideje marad a többi tanulóra. 

2. A rendes tanár frusztrált és gyak-
ran úgy érzi, hogy a tanulók felborít-
ják a tanmenetet. 

3. A rendes teremben maradó tanu-
lóknak lehet�sége van a kibontako-
zásra. 

3. A rendes teremben maradó tanu-
lók sértve érezhetik magukat. 

4. Az egyedi program tanára a kriti-
kus és kreatív gondolkodásra tud 
koncentrálni, míg a rendes tanár a 
szokásos tananyaggal foglakozik. 

4. A tehetséges gyermekeknek gyak-
ran be kell pótolniuk a rendes óra 
anyagát, míg az egyéni program is 
többletmunkát jelent. 

5. A tananyag differenciálása magas 
szint�.. 

5. A tananyag esetleg nem kapcso-
lódik a rendes tananyaghoz. 

6. A tanulók igényeiknek megfelel�
speciális segítséget kapnak. 

6. A tanulókat képességeik szerint 
megkülönböztetik. 

7. A tanár „sajátjának” érezheti a 
gyermekeket. 

7. A tanárok el vannak szigetelve a 
többi tanártól. 

8. A tanulóknak lehet�ségük van 
olyan intellektuális témák megvita-
tására, melyre a rendes óra keretén 
belül nem kerülhetne sor. 

8. A tanulók úgy érezhetik, hogy 
mások, mint az átlagos tanulók. 

9. A tanári együttm�ködés megvaló-
sul. 

9. A tanulók mindig tehetségesek-
nek tekintik, nem csak az egyedi 
programban töltött id� során. 

10. Kisebb tanulócsoportok olyan 
speciális projekteken dolgozhatnak, 
melyekre a rendes óra keretén belül 
nem kerülhetne sor. 

10. Tanulók kisebb csoportjai speci-
ális el�nyökhöz juthatnak, míg má-
sok nem (számítógép-hozzáférés, 
szakmai kirándulások, stb.). 

11. A tehetségesek tanára szakterü-
letén belül (m�vészetek, nyelvek, 
stb.) biztosíthatnak intenzív oktatást.

11. Szakmai konfliktus alakulhat ki 
a rendes tanárral (elbliccelt házi 
feladat, összejövetelek stb.). 
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K) A technológia használata

Az utolsó stratégia, amely elengedhetetlenné vált a tehetség-programokban, 
a technológia és a számítógép használata vagy beépítése a tanítás minden 
aspektusába. A tehetségprogramokban résztvev� fiatalok új generációja na-
gyon magasan képzett a számítógépek területén. Tudják, hogyan kell hasz-
nálni az Internetet. Ismerik a CD ROM-ot. Rendelkeznek e-mail címmel. 
Potenciális kifinomultságuk a számítógép, mint kommunikációs és feldol-
gozó eszköz területén hatalmas. Így a tanárok er�feszítései az eddig tárgyalt 
stratégiákban megkövetelik, hogy az iskolák, osztálytermek és tanárok ké-
pesek legyenek hatékonyan m�ködni az információ-feldolgozás korában 
(Beasley, 1994). 

5.2. Gyorsítás 

Már a gazdagítás Passow által kidolgozott és fentebb bemutatott rendszeré-
ben felt�nt a „tempóban történ� gazdagítás”, amely arra épül, hogy a tehet-
séges tanulók gyorsabban többet képesek feldolgozni, teljesíteni. Ezt a 
szempontot kiterjesztették a tehetséggondozás egész rendszerére, s így jött 
létre a gyorsítás fogalma. Ennek lényege, hogy a tehetséges tanulók általá-
ban gyorsabban fejl�dnek, mint társaik, s ezért biztosítani kell részükre azo-
kat a kereteket, amelyek lehet�vé teszik az egyéni tempóban (gyorsabban) 
való haladást. Sokféle formáját alakult ki a gyorsításnak, itt a legfontosab-
bakat soroljuk fel Feger (1997) összegzése alapján. 

− Korábbi iskolakezdés.Nagy különbségek lehetnek a fejl�désben már 
a gyerekkorban, s ez alapján nem egyszer el�fordul, hogy az általá-
nosan szokásos életkor (6-7 éves kor) el�tt elkezdi a gyerek iskolai 
tanulmányait. Természetesen körültekint� iskolaérettségi vizsgálatok 
jelentik a garanciát a tévedés elkerüléséhez.

− Osztály-átléptetés. A gyorsabb fejl�dés és ehhez kapcsolódó nagyobb 
teljesítmény az iskolai évek alatt is jellemezhetik a tehetséges tanuló-
kat. Ha ez minden tantárgyban jellemzi a diákot, s id� el�tt képes a 
követelményeket teljesíteni, akkor élni kell ezzel a lehet�séggel is.

− D-típusú osztályok. Ezek lényege, hogy összeválogatott tehetséges 
gyerekekkel rövidebb id� alatt (például négy év helyett három év 
alatt) teljesítik az általános iskola fels� tagozatának tantárgyi köve-
telményeit (vö.: Nagy, 1999).

− Tanulmányi id� lerövidítése. A tehetséges diák folyamatos magas 
szint� teljesítménye lehet�vé teszi azt is, hogy az egész iskolai id�t 
(8 év, 12 év) rövidebb id� alatt teljesítse.
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− Egyetemi tanulmányok id� el�tti elkezdése. Ez két formában is lehet-
séges. Az egyik, hogy  tanulmányi ideje lerövidítésével a szokásos 
életkor el�tt teljesíti a középiskolai követelményeket a tanuló, s így 
hamarabb felvételt nyerhet a fels�oktatásba. A másik lehet�ség, hogy 
egy-egy speciális szakterületen (pl. matematika, zene) a középiskolai 
tanulmányok mellett már folytatja az egyetemi tanulmányait is.

Világszerte sokféle formáját alkalmazzák a gyorsításnak, a hazai gya-
korlatban azonban ezek elvétve fordulnak el�. A tehetséggondozás haté-
konyságának növeléséhez nagyobb gondot kell fordítani ezekre a formákra 
is, hiszen ellenkez� esetben akadályozzuk a tehetség kibontakozását. A 
gyorsítás egyszer�en az az elhatározás, hogy ne a kor legyen az a kritérium, 
amely meghatározza, hogy egy egyén mikor férhet hozzá a konkrét tantervi 
vagy tanulmányi tapasztalatokhoz. Ezt az alapelvet helyeslik és megkérd�je-
lezhetetlenül alkalmazzák is a m�vészetek és a sport területén. Nagyon ke-
vés zongoraóra vagy síoktatás szól csupán nyolc éveseknek például. A kor 
szerinti oktatási csoportosításról ezeken a területeken nem is hallottak. Ehe-
lyett az oktatók megpróbálnak rájönni, hogy a gyermek mit tud, és mit nem, 
és ezek után kezdenek el dolgozni velük olyan szinten, amely egy picivel 
meghaladja tudásszintjüket, azon a szinten, amelyen az oktatási és fejl�dés 
pszichológia területén végzett kutatások szerint az emberek a legjobban ké-
pesek tanulni (Benbow, 1991). Ezeken a területeken nem hallhatunk aggo-
dalmas hangokat a képesség szerinti csoportosítás miatt. Akkor miért aggó-
dunk annyit a kompetencia alapján történ� csoportosítás miatt, amikor a 
szóban forgó terület az olvasás vagy a matematika? Minden hasonló korú 
gyermeket egy olvasás-csoportba tenni hasonló ahhoz, mint amikor ugyan-
olyan méret� cip�t veszünk minden hasonló korú diáknak. Az emberek nem 
ennyire egyformák. Minden korban nagymértékben különbözünk egymástól 
méretben, fizikai és szellemi fejl�désben, érettségben stb. Ha azt akarjuk, 
hogy az oktatás hatékony legyen, a pedagógusoknak reagálniuk kell ezekre 
a különbségekre (Benbow és Lubinski, 1994; Lubinski és Benbow, 1995).

Problémát jelent azonban, hogy sok ember abban a hitben él, hogy a 
gyorsítás az évfolyamugrásnak csak egy formája. A gyorsítás azonban ennél 
sokkal több. Nem szabad elszigetelten alkalmazni. A cél az, hogy kialakít-
suk a gyorsítási lehet�ségek, a gazdagítási lehet�ségek és iskolán kívüli le-
het�ségek egy olyan kombinációját, amely a lehet� legjobb alternatívát je-
lentik egy adott gyermek oktatására. Ezt a megközelítést tantervi flexibili-
tásnak nevezték el (Benbow és Stanley, 1983). 

A hazai gyakorlat rugalmasabbá tételéhez érdemes áttekinteni tehát is-
mét a külföldi kutatási eredményeket (vö.: Benbow, 1997).
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5.2.1. Kutatási érvek a gyorsítás mellett 

A gyorsítás az egyik legrégibb program adaptáció (Gallagher, 1985; 
Passow, 1996). Habár a gyorsításról kutatási jelentéseket legalább 1928 óta 
adtak ki (pl. Lincoln, 1929; Washburne és Raths, 1928), a gyorsítást már 
némi gyakorisággal sokkal hamarabb alkalmazták a 18. és 19. század egy-
termes iskoláiban (Otto, 1950). Az 1862-es évet gyakran jelölik meg az els�
hivatalos gyorsítási program elindításának éveként. Ebben az évben az 
USA-ban a St. Louis-i iskolák elkezdték támogatni azokat a diákokat, akik 
tanulmányi szempontból jóval társaik el�tt jártak. Az iskolákban hamar el-
terjedt a gyorsítás alkalmazása, és körülbelül 1920-ig egyre nagyobb nép-
szer�ségre tett szert (Brody és Stanley, 1991). Ezen a ponton ez a trend 
megfordult, és 50 éven keresztül a gyorsítás iránti lelkesedés alábbhagyott. 
1970-re a gyorsítás a múlt oktatási gyakorlatává vált, amelyr�l alapjában 
nagyon kevesen hallottak, és nem nagyon alkalmazták az iskolákban. Ez a 
helyzet 1971-ben mégis megváltozott. Ebben az évben Julian C. Stanley 
megkezdte hosszúra nyúlt vitáját, hogy adjanak több gyorsító jelleg� lehet�-
séget az okos diákok számára (Passow, 1996; VanTassel-Baska, 1996).  

Habár a gyorsítás alkalmazása mindig is egyenetlen volt és továbbra is 
az, ez nem mondható el a gyorsítást alátámasztó empirikus kutatásokról. A 
gyorsításról megjelent hatalmas mennyiség� szakirodalom számos áttekin-
tése (pl. Benbow, 1991; Daurio, 1979; Gallagher, 1996; Robinson, 1983) és 
meta-analízisei (Kulik és Kulik, 1984, 1992) egyértelm�en kimutatták, hogy 
a gyorsítás mind hosszú távon, mind rövid távon jól m�ködik. Az évtizedek 
alatt végzett kutatások egyértelm�en kimutatták, hogy a gyorsítás a „legjobb 
gyakorlat” (Benbow, 1991; Boatman, Davis és Benbow, 1995). VanTassel-
Baska (1989) kijelentette, „Minden intervenció közül, amelyet az iskolák a 
tehetségeseknek nyújtanak, a kutatások a gyorsítást támasztják alá a legin-
kább” (25. o). Az intellektuálisan tehetséges diákok, akik évfolyamléptetés-
ben vesznek részt, ugyanolyan jól teljesítenek, mint a tehetséges, de id�-
sebb, már abba az évfolyamba járó diákok; majdnem egy éves el�nyt mutat-
nak továbbá a tehetséges, ugyanolyan korú, nem gyorsított társaikkal szem-
ben (Kulik és Kulik, 1984). Ezen kívül, a gyorsított és a nem gyorsított diá-
kok közötti különbségeket akár 50 évvel kés�bb is ki lehet mutatni a gyorsí-
tásban részt vettek el�nyére (Cronbach, 1996). Gowan és Demos (1964) 
vel�sen foglalták össze a helyzetet, amikor kijelentették, „A gyorsított diá-
kok jobban teljesítenek, mint a képességben egyenrangú, nem gyorsított 
diákok” (194. o). 

Ami azt a kérdést illeti, hogy a gyorsítás negatív hatással lenne a diákok 
szociális és emocionális fejl�désére, a válasz, a kutatásokra alapozva, egyér-
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telm� nem. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy a gyorsítás elvonná a diákokat 
a szociális és emocionális fejl�dést�l (Richardson és Benbow, 1990). S�t, a 
gyorsításban rész vett diákok és szüleik pozitívan vélekednek a gyorsításról. 
Keating (1979) jól jellemezte a szituációt: „Ami a szociális-emocionális 
aggodalmakat illeti, ideje eloszlatnunk �ket, hacsak és amíg szilárd és meg-
bízható bizonyíték nem kerül el�, amely valódi veszélyre utalna a jól m�-
ködtetett programokban” (218. o). Valójában nagyon sokan amellett érvel-
nek, hogy az azt igényl� tehetséges diák nem gyorsítása hátráltathatja a 
gyermek szociális és emocionális fejl�dését. 

5.2.2. Irányelvek a gyorsítás alkalmazásához 

VanTassel-Baska (1986), Proctor et al. (1988) és Brody és Stanley (1991) 
javaslat-csoportokat fogalmazott meg a gyorsítás alkalmazásához. Tanulsá-
gos ezeket áttekinteni. 

A) A diákok kiválasztása 

Az els� javaslat azon tehetséges diákok természetének tanulmányozása, akik 
jelöltek a gyorsításra. Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Az évfolyam-
gyorsításhoz rendelkezniük kell a következ� tulajdonságokkal: 

1. Képeseknek kell lenniük az elvont szimbólumrendszerek sokkal 
jobb kezelésére, mint ahogy arra társaik képesek. 

2. Általános képesség szempontjából az általános populációnak leg-
alább a fels� 2%-ban kell lenniük, amely IQ értékekkel kifejezve 
130-as vagy annál magasabb értéket jelent (Gallagher, 1975; 
Terman és Oden, 1947).  

3. Intellektuális és tanulmányi szempontból a diáknak a kívánatos év-
folyam átlagát meghaladó szinten kell m�ködnie. 

4. Nem lehetnek alulteljesít�k. 
5. Az iskolájukban vagy évfolyamukon rendelkezésre álló lehet�sége-

ket ki kell használniuk. 
6. Átfogó pszichológiai jellemzéssel kell rendelkezniük, amely igazol-

ja magasszint� intellektuális m�ködésüket, tanulmányi érettségüket 
és felkészültségüket, valamint szociális és emocionális érettségüket. 

7. Nem rendelkezhetnek komoly alkalmazkodási problémákkal szociá-
lis vagy emocionális tekintetben, és tanulás iránti vágyat kell mutat-
niuk. 

8. Nem lehetnek nyomás alatt a gyorsítást illet�en. 
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Az évfolyam-gyorsítás mellett rendelkezésre álló fejl�dési lehet�ségek-
hez a kritériumok lehetnek kevésbé szigorúak, ezekben a formákban a tanu-
lónak a következ�ket kell teljesítenie: 

1. Kiemelked� képességgel kell rendelkezniük abban a tantárgyban, 
amelyben gyorsítani szeretnének (pl. a gyermeknek matematikai 
szempontból koraérettnek kell lennie, ha magasabb matematikai órá-
ra vagy gyors-ütem� órára akarják beíratni). 

2. Motiváltnak kell lenniük és akarniuk kell a gyorsított munkát. 
3. Meg kell érteniük a tartalmi gyorsítás vagy s�rítés implikációit. 
4. Jól kell teljesíteniük a jelenlegi iskolai munkában. 

Habár a negyedik javaslati pont mindkét listán arra vonatkozik, hogy az 
alulteljesít�ket nem szabad gyorsítani, néhány alkalommal a gyorsítás a 
megfelel� lépés lehet náluk is. Bizonyos körülmények között az iskolai ki-
hívás hiánya meghatározó az alulteljesítéshez vezet� úton. Az ilyen alultel-
jesít�k számára a gyorsítás megfelel� intervenció lehet (Rimm és Lovance, 
1992; Whitmore, 1980). 

B) A gyorsítás hatékonyságának er�sítése 

Nagyon sok módszer létezik, amelynek segítségével a gyorsítás pozitív ha-
tásait biztosítani, vagy akár er�síteni lehet. Annak érdekében, hogy a gyorsí-
tás pozitívabb élmény legyen a diákok számára, a pedagógusoknak a követ-
kez�kre kell figyelniük: 

1. Több, mint egy diák gyorsítása szükséges a programban. 
2. Program-módosítások szükségessége a gyorsításon kívül (pl. pálya-

választási tanácsadás, gazdagítás, önálló tanulmányok, mentorálás, 
magasabb rend� gondolkodási készségek, vagy problémamegoldás 
tanítása). 

3. Egy olyan tanár kiválasztása, aki támogatja a gyorsítást, rendelkezik 
a tantervnek a tehetséges diákoknak megfelel� módosításának ké-
pességével, nagy ismeretalappal  és jó osztály-menedzselési készsé-
gekkel bír. 

4. A gyorsítás próbaid�s bevezetése. 
5. A diákok természetes átmeneti pontokon történ� gyorsítása, vagyis 

inkább iskolák között, mint iskolán belül. 
6. A diákokkal egyetemi szint� vagy magas szint� középiskolai anyag 

elvégeztetése. 
7. Lehet�ség biztosítása a diákok számára, hogy érintkezhessenek id�-

sebb diákokkal a gyorsítást megel�z�en, hogy kényelmesen érezzék 
magukat új csoportjukban.
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További javaslatok felvetésével VanTassel-Baska (1986) leírta és kör-
vonalazta a példamutató gyorsítási programok jellemz�it. A csoportosítás, 
az egyénre szabás, a mélyreható gazdagítás, a tanácsadás és a vitalehet�sé-
gek létfontosságú alkotóelemei voltak ezeknek a programoknak. Konkrétan, 
a programok vezet�i különösen figyeltek a következ�kre: 

1. A diákok affektív igényei 
2. A diákok igénye a társakkal való kölcsönhatásra és beszélgetésekre 
3. A tanterv átszervezésének szükségessége, hogy az megfelel� legyen 

a tehetségesek számára, beleértve a magasabb szint� gondolkodási 
készségek tanítását, valamint lehet�séget a tanterv összes�rítésére. 

4. Az olyan anyagok kiválasztásának hasznossága, amelyek a tantárgy 
anyagát szerkezete vagy témája szerint szervezi. 

5. A változatosság szükségessége a tanítási és tanulási tapasztalatok-
ban. 

Összegezve, a gyorsítás akkor m�ködik a legjobban, ha olyan más okta-
tási opciókkal kombinálva alkalmazzuk, amelyeket szintén arra terveztek, 
hogy megfeleljenek a tehetséges diákok tanulási igényeinek. A bevezetésé-
nek mikéntje kihatással van az eredményre. 

5.3. Differenciált fejlesztés 
A differenciálás magától értet�d�en alapvet� aspektusa a hatékony tehet-
séggondozásnak. A jó képesség� gyerekek is bizonyára igényelnek némi 
módosítást a standard tantervhez képest, a kiemelked� képesség�eknek pe-
dig a normáltól lényegesen eltér� feladatokra is szükségük van. Az óraterv 
készítésekor a tanárnak érdemes az órán nyújtott különböz� teljesítményre 
is felkészülnie a különböz� adottságok és képességek függvényében. A fel-
adatok kialakításával ösztönöznie kell a gyerekeket minél jobb teljesítmény-
re. Ennek a módszernek azért van különös jelent�sége, mert vannak olyan 
osztályok, ahol arra fektetik a hangsúlyt, hogy minden gyerek egy mini-
mumszintet teljesítsen, ezért a legtehetségesebbek is ugyanilyen alacsony 
szinten teljesítenek. A differenciálás sok figyelmet kap az oktatás világában, 
és lényegében az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan 
szervezeti stratégiák keresését, alkalmazását jelenti, amelyek szem el�tt tart-
ják az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. Az elmúlt évtizedben 
elterjedt új fogalom, az adaptív oktatás is erre épül. Ahogy ezt M. Nádasi 
Mária (2001), a szakterület kiváló hazai kutatója megfogalmazta: „A diffe-
renciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett egységes oktatás 
együttes alkalmazása közös terminológiával adaptív oktatásnak nevezhet�.” 
(I.m. 40. o.) 
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5.3.1. A differenciálás alapjai a tanulói személyiségben mint az egyéni 
fejlesztési tervek kidolgozásának f� szempontjai 

Minden tanuló másfajta személyiség, így valójában minden személyiségjel-
lemz�t figyelembe kellene vennünk a differenciált képességfejlesztéshez. Ez 
azonban a gyakorlatban kivitelezhetetlen, így célszer� a személyiségelemek 
sz�kebb körét megjelölni. Természetesen azokat, amelyek kell� kapaszkodó-
kat jelenthetnek a differenciáláshoz a tanítási-tanulási folyamatban (vö : M. 
Nádasi, 2001, 2011). 

A) Az új ismeretek feldolgozásához vagy az ismeretek alkalmazásához szük-
séges tudás, m�veleti képességek színvonala
Bizony itt széles a skála. Egyik oldalon vannak azok a tanulók, akik megfe-
lel� ismeretekkel és m�veleti készséggel rendelkeznek. A másik végpontot 
azok jelentik, akiknek komoly hiányosságaik vannak, olyannyira, hogy az 
önálló feldolgozás útján elindulni sem képesek. A kett� között további cso-
portok találhatók – a hiányosságok mértékét�l függ�en. A gyakorlatban ez a 
szempont érvényesül a legtöbbször, további lényeges elemek már kevésbé 
felismerhet�k. 

B) A tanulásra való készenlét sajátosságai
Óriási különbség van a tanulók között abból a szempontból, hogy mennyire 
készek részt venni a tanítási-tanulási folyamatban. A tanulók egy része mo-
tivált a tanulásra, de sokan vannak, akikben alig van hajlandóság e munkára. 
Ez utóbbinak sokféle oka lehet. Bár ezekkel most nem foglalkozunk részle-
tesen, mégsem szabad e tényez� mellett elmenni. Biztos, hogy nem lehet 
sikeres a képességfejlesztés, ha nincs meg a tanulóban a tanuláshoz való 
megfelel� viszony. Nincs más megoldás, mint a nehezen aktivizálhatóknál 
fokozni az egyedi érzékenységet, motiváltságot. Nézzük meg azt, hogy ez a 
pedagógiai tevékenység milyen alapelvekre épülhet?

− Meg kell találni, ki kell építeni a kapcsolatot a tanuló iskolai munká-
ja és a benne már m�köd� vágyak, törekvések között. 

− A legjobban az önálló tevékenységgel lehet motiválni, az önálló 
munka felszabadítja a bels� energiákat. 

− A motiváció középpontjában a pozitív motívumokat kell állítani, 
ezek hozhatják közelebb a gyereket a tanuláshoz. 

− Fontos motiváló tényez� az igényszint, ennek fejlesztése – els�sor-
ban a sikeres tevékenység alapján – komoly lendít�er�t jelenthet. 

− A motiváló tényez�k közül dönt� szerepe van a pedagógus személyi-
ségének, emberi és szakmai tulajdonságaival együtt.
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− Feltétele a sikernek a megfelel� pedagógus-tanuló kapcsolat, amely-
ben kölcsönösen elfogadják egymást. 

Természetesen ezek érvényesítése sem hoz mindig sikert, hiszen sok is-
kolán kívüli tényez� is befolyásolja a gyerekeknek a tanuláshoz való viszo-
nyát (vö.: Kozéki, 1980). 

C) Az önálló munkavégzéshez szükséges feltételek megléte a tanulóban

Nagyon fontos szempont ez a differenciáláshoz, hiszen hiába akarjuk önál-
lóan dolgoztatni a gyereket – bár ez a differenciálás egyik legf�bb munka-
formája –, ha hiányoznak ehhez a feltételek.

Természetesen itt is széles a széles a skála az önálló munkára képesek 
csoportjától a rendszeres segítségre szorulókig. Melyek a f�bb paraméterek 
ezen szempont megítéléséhez?

− Feladatértési képességek szintje. 
− Feladatmegoldó m�veleti képességek fejlettsége. 
− Jártasság a munkaeszközök használatában. 
− Problémahelyzetben hogyan viselkedik a tanuló? 
− Törekszik-e a gyerek a javasolt munkamenet megtartására? 
− Egyéni munkatempó. 
Ezeket a jellemz�ket az el�zetes iskolai tapasztalat dönt�en befolyásol-

ja, ett�l függ els�sorban, hogy mennyire fejlettek ezek. Ez a tény arra is fel-
hívja figyelmünket, hogy nemcsak bemérni kell ezeket a személyiségjellem-
z�ket, hanem folyamatosan fejleszteni is a tanítási-tanulási folyamatban. 

D) Fejlettség az együttm�ködés terén, a társas helyzet jellemz�i

A differenciálás lehet�ségeit – különösen annak csoportos formáit – az is 
befolyásolja, hogy milyen fejlettek a tanuló szociális képességei, és hogy 
hol helyezkedik el az osztály szociometriai struktúrájában. Ezzel összhang-
ban célszer� megválogatni a differenciálás formáit, eszközeit. 

Már ez a néhány f� szempont is mutatja, sokféle információra van szük-
ség  ahhoz, hogy hatékony differenciált fejleszt� tevékenységet tudjunk vé-
gezni pedagógiai, kiemelten tehetségfejleszt� munkánk során. A gyerekr�l 
szerzett információink adják az alapját az egyéni fejlesztési tervnek, amely 
nélkül nem lehet érdemi el�rehaladás a fejl�désben. Ehhez a szakirodalom-
ban sokféle további szempontsort találunk (részletek: e könyv 3. fejezete; 
Schmercz, 2003; Tóth, 2004). Természetesen a tehetségígéret speciális terü-
letét�l , az életkortól, a fejlesztés célkit�zéseit�l, az iskolai szubjektív és 
objektív feltételekt�l, a családi háttért�l stb. függ�en más és más struktúrá-
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ban kell elkészíteni a tehetségesnek látszó gyerek, fiatal egyéni fejlesztési 
tervét, s ennek megvalósulását folyamatosan ellen�rizni, illetve a célokat 
módosítani kell . Ennek f�bb szempontjait minden tehetséggondozó m�-
helynek magának kell kialakítania – nincs általános recept, természetesen a 
f�bb irányokat a terv elkészítéséhez a fent említett m�vek megadják. Itt is 
fontos hangsúlyozni, hogy a komplex tehetégfejleszt� programok négyes 
célrendszerének mindegyik eleméhez (a tehetséges gyermek er�s oldalának 
támogatása; a tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése; „megel�-
zés”, „légkörjavítás”; olyan területek fejlesztése, amelyek közvetve befolyá-
solják a tehetség kibontakozását) kell kapcsolódnia az egyéni fejlesztési 
tervnek, a legszélesebb keretet ez adja. Ma még kevés jó példa van erre a 
gyakorlatban, az Arany János Tehetséggondozó Program kivétel ez alól, 
ezen iskolai és kollégiumi fejleszt� programoknak szerves része az egyéni 
fejlesztési terv is. 

5.3.2. Kiválóság szemben az egyenl�séggel: szükségtelen feszültség 

A kiválóság és az egyenl�ség vitája az egyik legproblémásabb feszültség, 
amely átjárja világszerte  iskolákat . A gyakorlatban létfontosságú, hogy az 
iskolák mind az egyenl�ség, mind a kiválóság elvére összpontosítsanak. A 
hátrányos helyzet�, kisebbségi, belvárosi iskolákba járó gyermekek környe-
zete nagyon megnehezíti számukra a tanulást. Az ilyen környezetben él�
gyermekek esetében nem az a kérdés, hogy miért nem tanulnak, hanem az, 
hogy hogyan képes néhányuk tanulni az útjukban álló akadályok ellenére. 
Ezen túl, a fejl�dési fogyatékossággal rendelkez� gyermekek, vagy az olya-
nok, akik kevésbé készek a tanulásra, további segítségre szorulnak. Követ-
kezésképpen, nagy figyelem irányul arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a 
hátrányos helyzet� családokban él� vagy fogyatékossággal él� gyermekeket 
tanítani. Nem kétséges, maximális anyagi és pedagógiai segítséget kell nyúj-
tanunk ezen tanulóknak felzárkóztatásukhoz, tehetségük megkereséséhez és 
kibontakoztatásához! 

Ugyanakkor a társadalom fejl�dése azon múlik, biztosítjuk-e, hogy az 
oktatási források egyenl�en legyenek elosztva, és a kiválóságot segítsék el�. 
Manapság úgy t�nik, olyan álláspont van kialakulóban, amely a kiválóságra 
és az egyenl�ségre mint egy nulla-összeg� játszma polarizált összeférhetet-
lenségeire tekint, a kiválóságra szemben az egyenl�séggel, nem a kiválóság-
ra és egyenl�ségre. Amikor a kiválóság a cél, túlságosan kompetitívekké 
válunk. Amikor az egyenl�ség miatt aggódunk, feloszlatjuk az olyan prog-
ramokat, amelyeket a kiválóság fejlesztésére terveztek. Fontos komolyan 
venni a kérdéskör átgondolásához Silverman (1994) kijelentését, „a legoko-
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sabb diákok visszatartása nem fogja varázslatos módon segíteni a lassabba-
kat” (3. o). Ma gyakran az oktatási eredmények egyformaságára törekszünk, 
ahelyett, hogy egyforma lehet�ségeket biztosítanánk minden gyereknek, 
fiatalnak rejt�zköd� adottságaik, képességeik felderítéséhez, kibontakozásá-
hoz. Az esélyegyenl�séget az jelenti a tehetséggondozásban, hogy minden-
kinek megadjuk a lehet�séget a benne rejl� potenciál maximális kibontakoz-
tatásához! 

5.3.3.Tehetségesek tanítása általános oktatású (integrált) osztályban
A kutatások (Archambault és mások, 1993) arra utalnak, hogy az általános 
oktatású osztályokban kevés adaptáció vagy individualizáció van a tehetsé-
ges diákok számára, vagy egyáltalán nincs. A képzési kínálat nem különül 
el. Minden diák ugyanazt a tananyagot tanulja, ugyanolyan szinten és 
ugyanolyan ütemben. Számos kutató tett javaslatot instrukciós stratégiákra a 
kínálat individualizálására egy kevert, heterogén módon csoportosított osz-
tályban (Feldhusen, 1993), és a tehetséges diákok klaszteres csoportosítása a 
vegyes képesség� osztályokban szintén széles körben használatos. 

A kínálat individualizálása, az individualizálás stratégiája azt jelenti, 
hogy a tanár id�r�l id�re felméri a diákok teljesítményszintjét, és új tantervet 
kínál, amely a diák jelenlegi szintjéhez képest egy szinttel van magasabban. 
Így lehetségessé válik minden egyes diák esetében a folyamatos fejl�dés. A 
diákok folyamatos fejl�dése építi ön-hatékonyság érzetüket (Schunk, 1991a, 
1991b), valamint motivációjukat magas szint� teljesítménycélok kit�zésére. 

Integrált osztályban történ� munkához a tehetségesek számára speciális 
munkaformákat ajánl D. Eyre (1997):  

− Nyitott feladatok mindenkinek. Ez messze a legegyszer�bb órai mód-
szer, el�nye, hogy a legtehetségesebbek is teljesen részesei maradnak 
az osztály munkájának. Hátrányai is lehetnek. Egyrészt ehhez meg-
lehet�sen alacsony szint� feladatot kell választanunk, ha nagyon he-
terogén az osztály, s ez nem jelent igazi kihívást a tehetségeseknek. 
Másrészt a tehetségesek között is vannak kevésbé motiváltak, s így 
csak a minimum-szint teljesítésére törekednek ezen keretek között. 

− Különböz� munkatempóra épül� feladatmegoldás. Ennek lényege, 
hogy feladatsort kapnak a tanulók, és az el�rehaladás során a kérdé-
sek egyre nehezebbé válnak. Legf�bb el�nye, hogy a tehetséges gye-
rek saját tempójában tud haladni anélkül, hogy a többiekre kellene 
várnia. Különösen jól alkalmazható ez a módszer lineáris tantárgyak 
esetén (pl. matematika), ahol a tanuló fejl�désének útját világosan 
lehet követni. A gond itt is abból fakadhat, ha a tehetséges tanuló 
nem eléggé motivált. 
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− Képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok.Ez jól bevált 
munkaforma tehetséges tanulóknál, ugyanis �k inkább vállalkoznak 
kihívó feladatokra, ha képesség szerinti csoportba soroljuk a diáko-
kat. A hátrányok szociális és szervezési jelleg�ek lehetnek. Egyrészt 
képesség szerinti csoportosítás hozzájárulhat az „elitesedéshez”, kü-
lönösen, ha ezek a csoportok tantárgyanként nem változnak. Más-
részt gondot okozhat a csoportokba való korrekt besorolás. (Ezekr�l 
írtunk a tehetség-azonosítás cím� részben.) 

− Az alapokról való indulás. Ez egy nagyon demokratikus megközelí-
tés, mert minden gyerek az alapokkal kezd, és csak aztán, a teljesít-
mények alapján jutnak további feladatokhoz. A „kötelez� – ajánlott – 
kiegészít�” óratervezési módszer ezt a tanítási stílust alkalmazza. A 
tehetséges gyerekeknél ez általában hatékony, kivéve, ha a tehetséges 
tanuló motiválatlan. 

− Egyéni feladatadás.Ez különösen azokban a tantárgyakban hatékony, 
amelyekben kisebb az ismeretek szerepe, a hangsúly a tanulók egyé-
ni kompetenciáin van. A sikernek feltétele, hogy a tanuló birtokában 
legyen az önálló feladatmegoldást biztosító alapvet� képességeknek, 
beleértve a szervezési elemeket is. 

− Alapszint plusz választott feladatok. Ez két vasat tart a t�zben: egy-
részt megvalósítja az alapszint elsajátításának követelményét, más-
részt az egyéni igényeket is kielégíti. A tehetséges tanulók itt listáról 
választhatnak feladatokat az ismeretek gazdagításához, gyakorlati al-
kalmazásához, s ez az egyéni fejl�dést kedvez�en befolyásolja. Itt a 
problémát az alapszint feladatainak unalmassága jelentheti. 

Ezek a technikák kedvez� feltételeket teremtenek a tehetséges tanulók 
hatékony fejlesztéséhez – akár hagyományos osztály-keretekben is. Haszná-
latuk azonban egyfel�l tantárgy- és osztály (csoport)-függ�, másfel�l az 
adott konkrét célkit�zések is befolyásolják a választást.  
A tehetségesek fejl�dését vizsgálta és összehasonlította Gömöry (2010) in-
tegrált osztályokban és válogatott osztályokban. Széleskör� vizsgálatának 
eredményei tanulságosak és elgondolkodtatóak a fejlesztés hatékonysága 
szempontjából. 

5.3.4. Integráció és differenciálás egyszerre a tehetséggondozásban – 
kooperatív tanulás 
Amint ezt már korábban is megfogalmaztuk, napjainkban a pedagógusok 
számára nagy kihívást jelent a közoktatás által elvárt integrált nevelés. Egy-
szerre kell a nehezen haladó és a tehetséges tanulók igényeinek megfelelni-
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ük; az eltér� képesség�, érdekl�dés�, szociokulturális hátter� gyerekek ér-
dekeit egyaránt szem el�tt tartva. Az Eyre által fent javasolt munkaformák 
segíthetnek ebben, de a kooperatív tanulás további lehet�ségeket nyújt ah-
hoz, hogy a tehetségesek és a felzárkóztatásra szorulók ne egymás rovására 
fejl�djenek. Érdemes ezt az eszköztárat is áttekinteni vázlatosan. Az össze-
foglalás készült: Turmezeyné (2011) m�ve alapján. 

A) Mi indokolja a kooperatív tanulás szükségességét? 
A kooperatív tanulást a 60-as, 70-es években dolgozták ki a humanisztikus 
pszichológia szellemében, az oktatási paradigmaváltás egyik lehetséges esz-
közeként. E tanulásszervezési rendszer célja a heterogén összetétel� tanulói 
csoportok együttes oktatása, nevelése. Rugalmasságának, sokoldalúságának 
köszönhet�en hatékony differenciálásra ad alkalmat, így világszerte elter-
jedtté vált a tehetséggondozás különböz� formáiban is.  

A kooperatív tanulás azonban ennél többet is jelent: az ismeretek nyúj-
tása, az intellektuális képességek fejlesztése mellett lehet�séget ad a tanulók 
táras- és kommunikációs készségeinek – a hagyományos iskolai keretekhez 
képest intenzívebb – fejlesztéséhez is. A magányosan alkotó zseni romanti-
kus képe már a múlté: napjainkban még elképzelni is nehéz lenne a tudomá-
nyos, gazdasági vagy éppen a m�vészeti életben olyan helyzetet, amelyben 
ne lenne szükség a másokkal való együttm�ködésre. Általánosan elfogadott 
nézet, hogy a szakmai életút sikerességét nagyobb mértékben befolyásolják 
az egyén személyes tulajdonságai, mint az intellektuális képességei, azaz a 
legbriliánsabb intellektuális képességek sem érvényesülhetnek bizonyos 
személyiségjellemz�k híján (Terman és Oden, 1954, idézi Balogh, 2006; 
Gardner, 1985; Sternberg, 1998; Goleman, 2008). Az érvényesüléshez szük-
séges társas- és kommunikációs készségek fejl�déséhez ugyanúgy gyakor-
lásra van szükség, mint bármely más képesség kibontakoztatásához. Ugyan-
akkor az utóbbi évtizedek társadalmi változásai miatt egyre kevesebb család 
képes átadni azokat az értékeket, normákat, szokásokat, amelyek a felnö-
vekv� generációt segítenék a hatékony személyiség kialakításában. Így az 
iskola felel�ssége felértékel�dik e területen. 

B) A kooperatív tanulás hatása 
A tehetséggondozás nem lehet hatékony a személyiség-tényez�k figyelembe 
vétele nélkül! Tehetségesnek lenni egyben „másságot” is jelent, ami a társas 
kapcsolatokban számos konfliktus forrása lehet. Frappánsan fejezi ki ezt a 
VanTassel-Baska (1989, idézi Balogh, 2006) által használt „tehetséggel való 
megküzdés” kifejezés. Az alulteljesítés mögött leggyakrabban meghúzódó 
okok a hibás önértékelés, a bels� érzelmi labilitás, a szociális éretlenség, az 
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agresszivitás területén keresend�k (Gefferth, 1989). Gyakori a tehetsége-
seknél a megfelel� mérték� szociális konformitás hiánya is. 

A következ�kben a Mönks-Renzulli modell fel�l közelítve tekintsük át, 
hogy milyen úton járul hozzá a kooperatív tanulás a tehetség kibontakozá-
sához (Turmezeyné 2009). 

A 2. fejezetben ismertetett ábra három köre és három csúcsa a tehetség 
kibontakozásának egyéni, illetve környezeti feltételeit szimbolizálja. A há-
romszög két csúcsa (iskola, család) a feln�ttek hatását jelzi. Hétköznapi ta-
pasztalataink alapján tudjuk, hogy a kortársak befolyása mennyire meghatá-
rozó lehet, azonban a pedagógia hagyományos eszközrendszere kevéssé 
képes szabályozni a gyerekek közti interakciót. A kooperatív tanulás – a 
csoportdinamikai folyamatok ismeretében – a kortárskapcsolatokat tudato-
san beépíti a tanulás folyamatába.  

A társakkal való együttes tevékenység kedvez�en hat az ábra egyik kö-
rére, a motivációra. Pszichológiai tény, hogy a csoporthoz tartozás jutalom 
érték�, ennek hiánya pedig a megfosztottság érzésével jár. Tehát az, hogy a 
gyerekek a tanulás folyamatában számos lehet�séget kapnak az egymás köz-
ti interakcióra, önmagában örömforrás számukra, így a kooperatív csoport-
munka rendkívüli mértékben növeli a tanulási motivációt, ami a különböz�
képesség� csoportok iskolai teljesítményét egyaránt fokozza.  

A kooperatív tanulás kielégíti a tehetségesek speciális társas és emocio-
nális szükségleteit is. Tudjuk, hogy a gyerekek iskolához való viszonyában 
meghatározó a diáktársaikkal való kapcsolat milyensége, ami a tehetsége-
seknél gyakrabban okoz nehézséget, mint az „átlagos” gyerekeknél. A ko-
operatív tanulás sokat tehet a kölcsönösen elfogadó, támogató légkör megte-
remtéséért. Erre számos külföldi kutatás mellett Benda József (2002) is, a 
kooperatív tanulás magyarországi úttör�je, követéses vizsgálatában bizonyí-
tékot szolgáltatott. Eredményei szerint a fejl�dés megmutatkozik az önbe-
csülés, az önkontroll, a felel�sségtudat növekedésében, az iskolai teljesít-
ményhez való pozitív viszonyulásban. Az így tanuló osztályok szociometriai 
vizsgálata illusztrálja, hogy nincsenek kirekesztett gyerekek, párok, az osz-
tályt átszövik a kölcsönös, pozitív kapcsolatok. Az egyéb szociometriai mu-
tatók is azt tanúsítják, hogy a gyerekek mélyebben ismerik egymást, tole-
ránsabban viszonyulnak társaikhoz. Az elfogadó, támogató légkör pozitívan 
hat az énképre. A társas készségek folyamatos gyakorlása során fejl�dik az 
önismeret. A gyakori társas interakciók lehet�séget nyújtanak a kommuni-
kációs készség fejlesztésére. 

A kooperatív tanulás a személyiségfejlesztési feladatokat a tanulási fo-
lyamatba építi be, így ezek nem igényelnek külön id�keretet, hanem a moti-
váció és a tanulói aktivitás er�södésével éppen fokozzák az oktatás haté-
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konyságát. A kooperatív munkaformák során – a tanulásszervezésnek kö-
szönhet�en – a különböz� képesség� diákok egyaránt nagyobb és tartósabb 
tudásra tesznek szert, mivel a hatékonyabb id�beosztás miatt több a lehet�-
ség a differenciálásra és a szóbeli megnyilvánulásra (Slavin, 1970).  

Gyakran vetik az iskola szemére, nem is minden alap nélkül, hogy nem 
tanítja meg a diákokat tanulni. A „kooperatív tanulás” szóösszetételben nem 
véletlen, hogy nem a „tanítás”, hanem a „tanulás” szó szerepel jelzett szó-
ként. Ez fejezi ki azt a szemléletet, hogy az oktatási folyamat a diákok akti-
vitására épít, ami egyben azt is jelenti, hogy a haladás a tanulók felel�ssége 
is, azaz fokozottabban épít autonómiájukra. A nagyobb mérték� önállóságra 
természetesen fel is kell �ket készíteni. A kooperatív tanulás gondot fordít a 
hatékony tanulási technikák elsajátíttatására, így a tehetségeseknek a diffe-
renciálás keretében alkalmuk nyílik a saját képességeiknek megfelel� szint�
önálló munkára. Az egyéni munka lehet�séget nyújt az önálló tanulás, in-
formációgy�jtés, a kreatív problémamegoldás, a kritikus gondolkodás gya-
korlására. Ugyanakkor nem csak saját, hanem csoporttársaik haladásáért is 
felel�sek, így a jobb képesség� diákok feladata a gyengébbek segítése. Pe-
dagógusként mindannyian átélhettük, hogy mi magunk is mennyit tanulunk 
a tanítás során. A „tanítva tanulni” a tehetségesek számára is mélyebb tudást 
eredményez.  

5.3.5. A képesség szerinti csoportosítás szükségessége

Sokan fenntartással vannak a tehetségesek külön csoportba sorolásával 
szemben, s az integrálást követik annak a teóriának köszönhet�en, hogy a 
képesség szerinti csoportosítás a diákok lehet�ségeiben és eredményeiben 
egyenl�tlenséget szül (Brewer, Rees és Argys, 1995). 

A képesség szerinti csoportosítás ellen felhozott f�bb érvek a követke-
z�k: (1) negatív hatással van a diákok én-fogalmára azáltal, hogy megbé-
lyegzi az alacsonyabb szint� csoportokba járókat, és ugyanakkor felfújja a 
magasabb szint� csoportokba járók ön-értékelését; (2) a legtöbb feln�ttkori 
tapasztalat nem homogén csoportokon belül éri az embert, így a diákoknak 
meg kell tanulniuk kölcsönhatásba lépni mindenféle emberrel; (3) az ala-
csonyabb szint� képességekkel rendelkez� diákoknak el�nyére válhat, ha 
együtt tanulnak a magasabb képességekkel rendelkez�kkel, és tanulhatnak 
t�lük; (4) a csoportosítás etnikai és társadalmi-gazdasági vonalak mentén 
különíti el a diákokat.  

Az eddig elmondottak alapján az olvasó azt gondolhatná, hogy csak a 
tehetséges gyermekek közössége számára el�nyös a homogén csoportosítás. 
Ez azonban nem így van. A speciális oktatáson belül is egyre nagyobb ag-
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godalommal tekintenek az integrálás gyakorlatára. Mit mutatnak a kutatások 
a homogén csoportosítással kapcsolatban? Page és Keith (1996) rátapintot-
tak a lényegre, amikor azt a következtetést vonták le empirikus vizsgálata-
ikból és a szakirodalom elemzéséb�l, miszerint a homogén csoportosítás 
javítja a magas képesség� fiatalok, különösen a magas képesség� kisebbségi 
fiatalok teljesítményét; nem káros az alacsony képesség� diákok (vagy a 
diákok bármely csoportjának) teljesítményére, aspirációira vagy önértékelé-
sére nézve.

A homogén csoportosítás már több mint 100 éve jelen van. Kezdetben a 
csoportokat informálisan alkották, és olyan diákok jártak egy csoportba, 
akik a tantervnek körülbelül ugyanolyan szintjén voltak, és ugyanolyan 
ütemben voltak képesek tanulni. Milyen érvek szólnak a képesség szerinti 
csoportosítás mellett? A képesség és teljesítmény szerinti csoportosítás  a 
kor szerinti csoportosítással szemben hatékony, mert (1) megfelel�bb páro-
sítást nyújt a tehetséges diák fejl�dési készenléte és igényei, valamint a kép-
zés között, (2) az eltér� képességekkel rendelkez� diákok eltér�en reagálnak 
a különböz� oktatási stratégiákra és tanítási módszerekre, (3) a diákok job-
ban tanulnak, amikor olyan diákokkal vannak együtt, akiknek kompetenciá-
ja az � szintjükkel megegyez� vagy annál egy picivel magasabb, (4) a cso-
portosítás kihívást jelent a diákok számára, hogy kit�njenek, vagy el�retör-
jenek (Benbow,1997). 

Fontos kiemelni azt is, hogy az intellektuálisan fejlett diákoknak na-
gyobb el�nyük származik az olyan képzésb�l, amely nagymérték� felel�s-
séget ruház rájuk az órákon szerzett információ rendszerezésében és értel-
mezésében. A kevésbé jó képesség� gyermekek ezzel szemben konkrétabb 
és kevésbé elvont prezentációkat igényelnek, ahol kevesebb információ-
mennyiséget kell befogadniuk (Cronbach, 1989). 

A képesség szerinti csoportosítás jobb szociális környezetet is biztosít a 
gyermekek számára; a nap egy részét olyan gyermekek társaságában töltik, 
akik hozzájuk hasonlóak tanulmányi szempontból, és akik jobban megértik 
igényeiket, humorukat és szókincsüket (Lubinski és Benbow, 1995). A ké-
pesség szerinti csoportosítás programjában való részvétel csökkenti a szán-
dékos alulteljesítést a tehetségesek körében; egy ilyen csoportban kevesebb 
szükségét érzik annak, hogy eltitkolják képességeiket annak érdekében, 
hogy társaik elfogadják �ket. Nincs senki a csoportban, aki kigúnyolná �ket.

5.3.6. A képesség szerinti csoportosítás formái

A képesség szerinti csoportosításnak számos formája létezik: XYZ csopor-
tosítás, osztályon belüli csoportosítás, klaszteres csoportosítás, évfolyamok 
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közötti csoportosítás, speciális osztályok (pl. szemináriumok, gyors ütem�
osztályok, osztályléptetési osztályok) és speciális iskolák. Ezeket a követke-
z�kben jellemezzük Benbow (1997) összegzése alapján. 

– XYZ csoportosításról akkor beszélünk, amikor az egy évfolyamra járó 
gyermekeket magas, közepes és alacsony képesség� csoportokba sorolják 
teljesítményük vagy szereplésük alapján, amelyet gyakran tesztek segítsé-
gével határoznak meg. Az XYZ csoportosításban a diákokat differenciáltan 
csoportokba helyezik teljesítményeik alapján. 

– Az osztályon belüli csoportosítás akkor történik, amikor az egy osz-
tályba járó diákokat osztják be különböz� csoportokba teljesítményeik alap-
ján. Három alapvet� eszköze van e csoportosítás-típus megvalósításának: 
(1) aktív tanulás, (2) egyénre szabott képzés, (3) tantárgyak szerinti átcso-
portosítás. Az utóbbi az osztályon belüli csoportosítás leggyakoribb módja, 
amelynek során a diákokat három vagy több szintre osztják be. Az egyes 
szintekre járó diákok eltér� tankönyvb�l, eltér� szinten tanulnak. A tantervet 
differenciálják a különböz� csoportok számára. Ebb�l a megközelítésb�l 
mutattak ki el�nyöket az alacsony, közepes és magas képességszint� cso-
portok esetében, ahol a diákok 1.2 évnyi tanulmányi fejl�dést mutattak egy 
iskolai éven belül. 

– A klaszteres csoportosítás az osztályon belüli csoportosítás egy típusa. 
Ebben a szituációban számos, vagy akár az összes tehetséges diákot egy 
tanárhoz osztják be, aki figyel igényeikre, és ennek megfelel�en differenci-
álja a tantervet. A klaszteres csoportosítás segítségével a tehetséges diákok 
igényeire folyamatosan figyelnek, nem csupán abban az egy-két kiemelt 
órában, amelyet az iskolák gyakran a rendelkezésükre bocsátanak.  

– Az évfolyamok közötti csoportosítás el�ször a Joplin terv részeként je-
lent meg Missouriban az 1950-es években. Az évfolyamok közötti csoporto-
sítás részeként a különböz� évfolyamokba járó diákok, például a negyedike-
sekt�l a hatodikosokig a napnak ugyanabban az órájában járnak egy kurzus-
ra. Számos képzési csoportokra osztják a diákokat a megmutatkozó teljesít-
ményük alapján, tekintet nélkül a diák évfolyam-szintjére. Vagyis, a külön-
böz� évfolyamokra járó diákokat átszervezik annyi csoportra, ahány tanár 
rendelkezésre áll; a csoportok homogének a teljesítmény-szint szempontjá-
ból. A képzést úgy igazítják, hogy alkalmazkodjon a csoport szintjéhez és 
igényeihez. Az évfolyamok közötti csoportosítás más formái a speciális osz-
tályok vagy szemináriumok, ahol a különböz� évfolyamszint� diákokat ösz-
szehívják egy alkalomra. Az évfolyamok közötti csoportosítás el�nyei ha-
sonlóak azokhoz, amelyeket az osztályon belüli csoportosítás nyújt. 
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5.3.7. A differenciálás általános eszközei 

A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható eszközöknek, módszereknek 
gazdag a tárháza, s ezeknek ma is jól hasznosítható összefoglalását adja
Petriné és Mészölyné (1982) a „Differenciált osztálymunka, optimális elsa-
játítás a gyakorlatban” cím� könyvben. Az alábbiakban bemutatott differen-
ciálási formák (7. táblázat) a tanulók minden rétegénél jól használhatók a 
hatékony fejlesztéshez. 

7. táblázat. Differenciálási módok, eszközök 
DIFFERENCIÁLÁSI MÓDOK, ESZKÖZÖK 
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1.Ha kiváló a tantárgyból: 
X  X X X  X X  X O X X      
2. Ha gyenge a tantárgyból és negatív munkaképesség�: 
X X X X X X   X  M   X X X  X 
3. Ha valamely alapképesség színvonala alacsony (pl. olvasás, írás, beszéd stb.): 
  X X X X   X     X  X  X 
4. Ha kreatív tanuló: 
    X X  X           
5. Ha jó képesség�, hiányos munkaképesség-színvonalú: 
    X X X X  X O X X      
6. Ha gyengébb képesség�, szorgalmas: 
 X  X X X   X  M   X  X X X 
7. Ha tanulási problémával küzd�: 
 X  X  X   X     X X X X X 
8. Ha más tantárgyból kiváló (pl. rajz, földrajz stb.): 
    X X  X     X      
9. Ha szociális körülménye problémás: 
 X    X      X       
10. Ha speciális területen van hiányossága (pl. figyelem, emlékezet stb.): 
   X X         X  X  X 
Megjegyzés: a Petriné és Mészölyné (1982) kutatásaiból átvett táblázatot formailag módosí-
totta: Mez�, 2004. 
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5.3.8. Összegzés: változatosság a differenciálás szervezeti kereteiben, 
integráció és differenciálás egyszerre 

Hagyományosan a tanóra a terepe a tehetség felismerésének és fejlesztésé-
nek, azonban a gyakorlat bizonyította, hogy csak ebben a szervezeti keret-
ben nem lehet megoldani a hatékony iskolai tehetséggondozást. A lényeg itt 
is az, hogy rendszerben tud hatékonyan m�ködni a tehetséggondozás, s en-
nek a legf�bb elemei a következ�k: 

− a tanórai differenciálás különféle formái, (minél több kiscsoportos – 
differenciált fejleszt� csoport, kooperatív csoport – és egyénre sza-
bott munka!) 

− speciális osztály, 
− fakultáció, 
− délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképz�kör stb.), 
− hétvégi programok, 
− nyári kurzusok, 
− mentor-program stb. 
Ezek mindegyike hatékony lehet: a célkit�zésekkel, a programmal, a ta-

nulók jellemz�ivel összhangban kell  közülük választani. 
Természetesen fontos, hogy a tanórai és tanórán (iskolán) kívüli formá-

kat kapcsoljuk össze a hatékonyság érdekében, ebben a tekintetben is csak 
egységes rendszerben lehet sikeres a tehetséggondozás. Nyilvánvalóan más 
kiemelt funkciói, jellemz�i vannak a tanórának és a tanórán kívüli formák-
nak. Az órai tehetségfejlesztés során az érdemi differenciált munka elenged-
hetetlen a sikerhez, emellett középpontba kell állítani az egyéni tanulási 
stratégiák fejlesztését, s folyamatosan biztosítani kell a tanulók számára a 
valódi kihívásokat. A tanórán kívüli tevékenységeket els�sorban az egyéni 
érdekl�désre kell építeni, a min�ségi gazdagítás elveit kell megvalósítani, 
valamint változatos szervezeti formákat  kell kialakítani, lehet�leg túllépve 
az iskola falain is (vö.: Balogh, 2006). Mind a tanórai foglalkozásokon, 
mind egyéb keretekben akkor hatékony a tehetségfejlesztés, ha a differen-
ciálás elve következetesen érvényesül.

Ahogy M. Nádasi Máriát (2001), a szakterület kiváló hazai kutatóját 
már idéztük: az egyéni differenciálás és az integráció csakis egységesen 
hozhat eredményt a pedagógiai munkában. Ugyanakkor az elmúlt években 
hazánkban többnyire egyoldalúan hangsúlyozták az integráció elvének kö-
vetelményét, s megfeledkeztek a differenciálás fontosságáról. A tehetség-
gondozás különféle szervezeti formáit igen gyakran – helytelenül! – szegre-
gációnak nevezték. A Nemzeti Tehetségsegít� Tanács Csermely Péter pro-
fesszor vezetésével állásfoglalást is adott ki 2009 elején „M I A KÜLÖNBSÉG A 
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TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS A SZEGREGÁCIÓ KÖZÖTT?” címmel annak érdekében, 
hogy ne okozzunk zavart a tehetséggondozás gyakorlatában e két fogalom 
összekeverésével. Ezen állásfoglalás kimondja a következ�ket. 

„A Nemzeti Tehetségsegít� Tanács támogat és véd minden olyan gya-
korlatot, amely megfelel a komplex tehetséggondozás szakmai alapokon álló 
feltételeinek. E támogatás és védelem kiterjed annak a módszertani elemnek 
a támogatására és védelmére is, amely a tehetséggondozásban részt vev�k 
elkülönítését jelenti, feltéve ha ez az elkülönítés átmeneti, befogadó és nyi-
tott. 

Ugyanakkor a Nemzeti Tehetségsegít� Tanács elítél minden olyan tö-
rekvést, amely saját magát tehetséggondozónak kiáltja ki ugyan, de szakmai 
alapok nélkül m�ködik, híján van a komplex egyéniségfejlesztés fentiekben 
részletezett tartalmainak, és tehetséggondozó megjelölését a fiatalok vala-
mely egysíkú módon definiált csoportjának, illetve csoportjainak egy el�-
nyös helyzetb�l való egyoldalú és végleges kirekesztésére használja fel.” 
(Forrás: www.tehtsegpont.hu – állásfoglalások) 
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6. Tantervkészítés tehetségeseknek 

A tehetséggondozáson belül nincs még egy olyan hangsúlyos terület, amely 
jobban érzékeltetné a f� változási tendenciákat, mint a tanterv témaköre 
(vö.: VanTassel-Baska, 1997). A tehetségeseknek szóló tantervek legf�bb 
specialitásai ma már egyértelm�ek az intellektuális szférában: a magasabb 
szint� gondolkodás fejlesztése, a feldolgozási készségek hatékony formálása 
és a tantárgyakon átível� megközelítés. Ezek a következ� szempontok alap-
ján realizálhatók: 

1. A tanterv szintjének megfelel�en magasnak kell lennie, hogy a te-
hetséges tanulót érdekelje, és számára kihívást jelentsen. 

2. A tanterv ajánlott ütemét úgy kell igazítani, hogy az megfeleljen a 
gyorsabb és a lassabb ütemnek is. 

3. A tanterv összetettségének tükröznie kell a tehetséges tanuló kapaci-
tását az ötletek szimultán, nem lineáris feldolgozására. 

4. A tanterv mélységének lehet�vé kell tennie a tehetséges tanuló szá-
mára, hogy folytassa egy konkrét érdekl�dési terület feltárását, egé-
szen a szakért� szintjéig eljutva. 

A tehetséggondozásban sikeres megközelítés lehet az azonosítás, fej-
lesztés és hatásvizsgálat összekapcsolása a különböz� tárgyakban (Sternberg 
és Clinkenbeard, 1995). Ennek a koncepciónak az alkalmazása lehet�vé 
teheti számunkra, hogy egyénre szabottabb és individualizáltabb megközelí-
téseket dolgozzunk ki a tehetséges tanulók fejlesztéséhez. 

A tehetségesek számára megfelel� tanterv összeállításának problémáját 
vizsgálva számos kérdést érdemes feltenni. Ezeket a kérdéseket alaposan 
meg kell fontolni, miel�tt továbblépünk a tanterv-kialakításra. 

1. Mi legyen a tehetségesek számára összeállított tanterv tartalma? 
Anyagában is másnak kell-e lennie a többi tanuló tantervénél, vagy 
csupán másképp kell felépíteni?  

2. Hogyan kezeljük a kritikus és kreatív gondolkodást, a probléma-
megoldást és a döntéshozatalt – mint önmagukban álló tartalmakat, 
vagy mint a már meglév� tartalmi területek fed�rétegét? 

3. Meg tudjuk-e határozni kell� pontossággal és egyértelm�en, hogy 
mit értünk a tehetségesek számára összeállított tanterv „specialitása-
in”? 

4. A tanulók mely csoportjának tervezzük a tantervet – csupán a magas 
szinten teljesít�k számára, vagy a diákok egy szélesebb skálájának? 
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5. Hogyan állíthatjuk sorba a tanterv élményeit úgy, hogy azok maxi-
mális tanulást biztosítsanak a tanulók számára? 

A múltban nem sikerült megvalósítható válaszokat találnunk ezekre a 
kérdésekre, az új elméletek és kutatási kísérletek azonban biztatóak a jöv�re 
nézve. Ahogy a tehetségeseket felkészítjük az új évezredre, egyértelm�en 
eljött az ideje, hogy ezeket a kérdéseket újult er�vel kezdjük boncolgatni. 

A tehetséges tanulók számára megfelel� tanterv elindításához holiszti-
kusan kell foglalkozni az elméleti alapelvek megfelel� gyakorlatba átülteté-
sének kérdésével, hogy a tehetségesek fejlesztése folyamatos és teljes, ne 
töredezett legyen. Ezt akkor érhetjük el, ha a legfontosabb elemekre össz-
pontosítunk: 

1. A tehetséges gyermekek a többi gyermekt�l eltér� ütemben tanul-
nak, és ennek az ütemnek az összehangolása kulcsfontosságú a fej-
l�désük szempontjából (Keating, 1976). Továbbá, az ütem vagy ha-
ladási sebesség eltérései olyan nagyok lehetnek, hogy megkülönböz-
tetést tesznek szükségessé a képzés típusában is, nem csupán a fo-
kában (Ward, 1961). 

2. A tehetséges gyermekek a tanulás kulcsterületein mélységre vágy-
nak. A pedagógusok ezt a szükségletet az „ismeretgyarapítással” 
elégítették ki, amely általában egy felületes kelléke a tantervnek. A 
mélység kérdését nem lehet ebb�l a megközelítésb�l megoldani. 
Úgy azonban meg lehet oldani, ha a tanulás kulcsfontosságú terüle-
teit megvizsgáljuk lényegük, magjuk, és hozzátartozó fogalmaik te-
kintetében, és a tehetséges gyermekekkel együtt szókratészi eszkö-
zökkel feltárjuk, hogy melyek ezek a kulcsfogalmak, és hogyan kap-
csolódnak a tanulás területeihez.  

3. A tehetséges gyermekeknek szükségük van arra a kihívásra és ösz-
tönzésre, hogy együtt töltsék minden iskolai nap legalább egy részét, 
olyan elvárási szintekkel, amelyek elég magasak ahhoz, hogy poten-
ciális képességeiket próbára téve megpróbáljanak eleget tenni azok-
nak. A magas elvárási szint nem azt jelenti, hogy több munkát vár-
nak el alacsonyabb nehézségi szinten, hanem inkább folyamatos 
munkát a m�ködés összetettebb szintjein. Ebben az értelemben a te-
hetségesek számára az értelmes feladat az, amely egyre több feltá-
rásra váró kérdést vet fel, és folyamatos vizsgálathoz vezet egyéni 
vagy kiscsoportos foglalkozásban. Ezeket az elvárásokat csak olyan 
környezetben lehet felállítani és m�ködtetni, ahol a gyermekek ha-
sonló képesség- és megértési szinten vannak. Így tehát a tehetséges 
gyermekek csoportosítása kulcsfontosságúvá válik.  
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4. A tehetséges gyermekeknek iskolai éveik alatt végig szükségük van 
programokra és szolgáltatásokra. Tehetségük gyakran már három 
éves korban megnyilvánul, és folyamatos fejlesztést igényel ett�l az 
id�t�l kezdve. 

Amennyiben az akcelerációs és mélységgel rendelkez� élmények a te-
hetségesek számára kezdeti tanterv-módosításként rendelkezésre állnak, a 
kritikai és kreatív gondolkodás, valamint a kutatás készségeinek fejlesztése 
összeolvadhat az egyes megtanulandó területekkel. Természetüknél fogva, a 
jó kritikai és kreatív gondolkodási tapasztalatok összeegyeztethet�k a tarta-
lom, kor-szint és a résztvev�k tapasztalatai szempontjából. Ezeket az élmé-
nyeket általában tanítási stratégiákon keresztül kapják, amelyek széleskör�
és motivált válaszokat hoznak létre. Céljuk els�sorban az, hogy bevezetést 
adjanak az analitikus és kreatív vállalkozásokhoz, típustól függetlenül, és 
hogy megnyissák a gyermekeket potenciáljuk teljesebb kifejlesztése felé 
(Feldhusen és Kolloff, 1978). 

A diákok feldolgozási készségének fejlesztését úgy kell tekinteni, mint 
alapvet� fontosságút a tantervükhöz, és hamar el kell kezdeni, ahogy belép-
nek az iskolába. A „tehetségesek alapjai” e területen a következ� készség-
területeken elengedhetetlenek: 

− kritikus gondolkodás, 
− kreatív gondolkodás, 
− problémakeresés és megoldás, 
− kutatás, 
− döntéshozatal. 
A tehetségesek tantervében nagy hangsúly helyez�dik arra, hogy a diá-

kok olyan produktumokat hozzanak létre, amelyek a valódi világban is al-
kalmazhatók. Ez volt a számukra készített tanterv megkülönböztetésének 
legf�bb jellemz�je az iskolákban (Renzulli, 1975, 1995), és a terület nagyon 
népszer� modelljei épültek erre a hangsúlyra (Delcourt, 1994; Moon és 
Feldhusen, 1994). 

6.1. A tanterv kifejlesztésének és gyakorlatba ülte tésének 
kulcskérdései 

A tehetségesek számára készített tantervnek tükröznie kell a tartalmi dimen-
zió, a strukturális dimenzió és a logisztikai dimenzió közötti kölcsönhatást. 
Habár ez a fejezet els�sorban a tartalmi dimenzióra összpontosít, bizonyos, 
a tartalom megvalósításához keretet biztosító logisztikai kérdések, valamint 
bizonyos képzési kérdések is említést érdemelnek. 
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A Vezet�képz� Intézet (Leadership Training Institute) tantervi bizottsá-
ga hét alapelvet fogalmazott meg a tehetségesek tantervére vonatkozóan, 
amelyek képzési és logisztikai következtetéseket is tartalmaznak (Passow, 
1982): 

1. A tehetségesek számára készült tantervnek olyan nagyobb elképze-
lések, problémák és témák bonyolultabb, összetettebb és mélyreha-
tóbb vizsgálataira kell összpontosítania, szervez�dnie, amelyek in-
tegrálják a gondolkodási rendszereken belüli és azok közötti ismere-
teket. 

2. A tehetségesek számára készült tantervnek lehet�vé kell tennie a 
produktív gondolkodási készségek fejlesztését és alkalmazását, hogy 
a diákok képesek legyenek a már meglév� ismeretek újrafogalmazá-
sára és új ismeretek létrehozására. 

3. A tehetségesek számára készült tantervnek képessé kell tennie a di-
ákokat az állandóan változó ismeretek és információ feltárására, és 
annak a hozzáállásnak a kialakítására, hogy az ismeretet érdemes 
keresni egy nyitott világban. 

4. A tehetségesek számára készült tantervnek támogatnia kell a specia-
lizált és megfelel� források hozzáférhet�ségét, kiválasztását és hasz-
nálatát. 

5. A tehetségesek számára készült tantervnek el� kell segítenie az 
önálló kezdeményezés� és önálló irányítású tanulást és fejl�dést. 

6. A tehetségesek számára készült tantervnek el� kell segítenie az 
egyén, valamint az egyénnek más személyekhez, társadalmi intéz-
ményekhez, a természethez és a kultúrához f�z�d� kapcsolatának 
megértését, ezen kapcsolatok megteremtésének szükségességét. 

7. A tehetségesek számára készült tanterv értékelését a korábban meg-
határozott alapelvekkel összhangban kell elvégezni, hangsúlyozva a 
magasabb szint� gondolkodási készséget, a kreativitást, valamint a 
teljesítmény és az eredmények kiválóságát. 

VanTassel-Baska (1993b) megalkotta a tanterv-alapelvek listáját (8. táb-
lázat), amelyek közül néhány általános, néhány a tehetségesek számára 
megfelel�nek ítélt konkrét tantervi megfontolásokat tükröz. 
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8. táblázat. A tantervi alapelvek listája 

A tehetségprogramok kidolgozásához használatos tantervi alapelvek 
listája 
Általános alapelvek

1. Folytonosság – a tanulási tevékenységek egy jól körülhatárolt csoport-
ja, amely meger�síti a konkretizált tantervi célt. 
2. Sokféleség – egy konkretizált tantervi kereten belül meghatározott cé-
lok elérésére szolgáló alternatív eszközök kínálata. 
3. Integráció – minden képesség integrált alkalmazása, beleértve a 
kogníciót, érzelmeket, és az intuíciót. 
4. Lényegi tanulás – a tanuló és a tantárgy szempontjából lényeges 
anyag, készségek, eredmények és tudatosság befoglalása. 
5. A jó tanítási/tanulási metodológiákkal való egyezés – különböz� taní-
tási gyakorlatok befoglalása, amelyek figyelembe veszik a motivációt, a 
gyakorlatot, a képzés átirányítását és a visszajelzést. 
6. A társakkal és fontos egyénekkel való kölcsönhatás – lehet�ség az 
olyan emberekkel való találkozásra, vagy a róluk való tanulásra, akik 
ugyanazzal vagy más tehetséggel rendelkeznek. 
7. Értékrendszer – állandó lehet�ség biztosítása a személyes és szociális 
értékek kialakítására és vizsgálatára, valamint a személyes értékrendszer 
kialakítására. 
8. Kommunikációs készségek – verbális és nem verbális rendszerek és 
készségek kifejlesztése az elképzelések megvitatására, megosztására és 
kicserélésére. 
9. Többszörös er�forrás – változatos anyagi és emberi er�források bizto-
sítása a tanulási folyamat részeként.    

A tehetségesek tantervének speciális alapelvei     

1. Testre szabottság – a tehetséges diákok képességeinek, érdekl�désé-
nek, szükségleteinek és tanulási stílusának felmérésére épül� tanterv. 
2. Nyitottság – az el�re felállított elvárások megszüntetése, amelyek kor-
látozzák a tanulást a tantervi kereteken belül. 
3. Függetlenség – lehet�ség bizonyos típusú önálló irányítású tanulásra. 
4. Komplexitás – lehet�ség ismeretrendszerek, mögöttük meghúzódó 
alapelvek és fogalmak, valamint a diákok tanulmányaihoz szorosan kap-
csolódó kulcsfontosságú elméletek megismerésére. 
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5. Tárgyak között átível� tanulás – lehet�ség a tanulás más tudásterüle-
tekre, új helyzetekre stb. történ� átirányítására. 
6. Döntéshozatal – segítség a diákok számára megfelel�/releváns dönté-
sek meghozatalához, a tanulandó dolgokra és a tanulás módjára vonatko-
zóan. 
7. Alkotás/újra-alkotás – segítség a kreatív folyamatok alkalmazásában a 
már megszületett alkotások fejlesztésére és módosítására, valamint a 
fennálló elképzelések megkérd�jelezésére és megfelel�bb megoldások 
találására. 
8. Id�zítés – a tanulási tevékenységre szánt id� rövidebb/hosszabb szaka-
szokra való felosztása, amely megfelel a tehetséges tanuló tulajdonságai-
nak. 
9. A tartalom akcelerált/haladó ütemezése – lehet�ség a tehetséges diá-
kok gyorsaságának és rátermettségének kibontakozására az új anyag el-
sajátításában. 
10. Gazdaságosság – a tananyag összes�rített és modern megszervezése, 
hogy megfelel� legyen a tehetséges diákok kapacitásának. 
11. Kihívás – magas szint� tanulási élmény biztosítása, amely megköve-
teli a tehetséges diákoktól, hogy kiterjesszék megértésüket. 

6.2. Hazai gyakorlati példa 

A következ� fejezetben bemutatásra kerül� hazai „kísérleti” iskolák peda-
gógusai Polonkai Mária (1999) vezetésével két témakörben is kidolgoztak 
komplex tantervet tehetséges tanulóknak. A következ�kben bemutatjuk a 
készítés f�bb szempontjait, az ezek alapján készült speciális tantervek meg-
találhatók: Balogh, 1999. 186–212. oldalig. Ezek példaérték�ek hazai vi-
szonyok között. [A Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intéze-
tének Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével együtt dolgozó három iskola, a 
mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola, a törökszentmiklósi Bethlen 
Gábor Református, Tagozatos Általános és Szakiskola és Kollégium, a sze-
rencsi Bolyai Általános Iskola programfejleszt� csoportja pályázatot nyúj-
tott be a Közoktatás Modernizációs Közalapítványhoz és kidolgozta az Em-
ber és természeti környezete c. tanórán kívüli integrált tehetségfejleszt�
programot a 10–14 éves tanulók számára. A három iskolában több éve 
komplex tehetségfejleszt� programok, „blokkok” m�ködnek, melyekben a 
tanulók képességeinek és személyiségtulajdonságainak fejlesztése folyik. 
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Az „Ember és természeti környezete” tehetségfejleszt� programot 
Esztergályné Jeszenszky Katalin, Fedora Katalin, Pásztorné Kurucz Márta 
(Mátészalka), Banáné Sz�ke Ilona, Srankó Anna, Tóth András (Törökszent-
miklós), Hudák Tünde, Gy�rik Ferenc, Szántó István (Szerencs) készítették. 

A „Zenem�vészet és vizuális kultúra” c. tehetségfejleszt� programot 
Beregszászi Attiláné, Király Mihály (Mátészalka), Pásztor Andrásné (Tö-
rökszentmiklós), Matuscsák Sándorné, Sike Istvánné (Szerencs) készítet-
ték.] 

A) Szempontok a tehetségfejleszt� programok kidolgozásához 
(Polonkai, 1999. 182–185. o.)

1. A probléma felvetése 
(tehetséggondozás vagy képességfejlesztés, a fejlesztés útjának megválasz-
tása) 

2. Kapcsolódások 
(eddigi törekvések figyelembe vétele, a fejleszt� programok illesztése az 
iskola pedagógiai programjához) 

3. Célok 
(az elérni kívánt hosszú távú és rövid távú célok, eredmények, melyek az 
értékelés alapját is jelentik) 

4. Célcsoport(ok) 
(kiket érint a program, kiknek kötelez� és kiknek választható stb.) 

5. Szervezeti formák 
(individualizáció, differenciálás osztályon belül, iskolán belül, tanítási 
órán kívüli tevékenységek, iskolán kívüli hétvégi programok, nyári kur-
zusok, kiválasztott gyerekek részbeni elkülönítése, kiválasztott gyerekek 
külön osztálya, külön iskolája (tehetségesek iskolája), levelez� forma, 
távoktatás stb.) 

6. Curriculum-választás vagy készítés 
(a kapcsolódási pontok és a célok, célcsoportok figyelembe vételével 
curriculumot lehet választani, vagy a B), C) pontban (lásd kés�bb) leírta-
kat figyelembe véve készíteni. 

7. Források 
(a program megvalósításához szükséges források – emberi er�források, 
anyagi eszközök, m�ködési költségek – tervezése, el�teremtése) 

8. Értékelés, összegzés 
(a megfogalmazott és elért eredmények összehasonlítása, a program sike-
rességének feltárása, jöv�beli tervek megfogalmazása) 
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B) Tehetségfejleszt� programok tartalmát el�készít� mátrix

Az el�z� pontban bemutatott szempontok közül az iskola pedagógiai prog-
ramját, a tehetségfejleszt� program célját és a célcsoportokat, valamint a 
választott szervezeti formát figyelembe véve megkezd�dhet a fejleszt�
program tartalmának kiválogatása és a curriculumba rendezése. A kiválasz-
tott tartamnak vagy van köze az iskolai tantárgyakhoz vagy nincs, de a prog-
ramok összeállításánál, a kit�zött célok eléréséhez, a részterületek közötti 
egyensúlyt, és a tanulók fejl�dési törvényszer�ségeit, fejlettségét figyelembe 
kell venni. A tartalom elrendezésnél sok esetben vagy az egyik szempont 
(m�veltségtartalom), vagy a másik szempont (tanuló személyiségének fejl�-
dése, fejlesztése) áll a középpontban. 

Egy harmadik modellként Pring (1984) az el�z� két szempontot egyesí-
t� kétdimenziós mátrix felvázolását javasolta a program el�készítéséhez, 
melynek a függ�leges tengelyére a fejlesztési követelmények, vízszintes 
tengelyére pedig a tanuló fejlesztend� személyiségtulajdonságai kerülnének. 

Az „Ember és természeti környezete” tehetségfejleszt� program el�ké-
szít� mátrixa (9. táblázat) itt látható.

9. táblázat. Az „Ember és természeti környezete” el�készít� mátrixa 
 Személyiség-tulajdonságok 

Általános 
fejlesztési 
követelmények  

Intel-
lek-

tuális 
képes-

ség 

Érdek-
l�dés 

Moti-
váció 

Atti-
t�d 

Maga-
tartás, 
visel-
kedés

Szoc. 
érzé-
keny-
ség 

Krea-
tivi-
tás 

Ismeretszerzési, 
feldolgozási és 
alkalmazási 
képességek 

       

Tájékozottság az 
anyagról 

       

Tájékozottság az 
id�ben 

       

Tájékozódás a 
térben 

       

Tájékozottság a 
természettudo-
mányos megis-
merésr�l 
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Ugyancsak a fent említett három iskola „M�vészeti nevelés” iránt ér-
dekl�d� munkacsoportja elkészítette a „Zenem�vészet és vizuális kultúra” c. 
tanórán kívüli integrált tehetségfejleszt� program el�készít� mátrixát (10. 
táblázat)

10. táblázat. „Zenem�vészet és vizuális kultúra” el�készít� mátrix 

Személyiség-tulajdonságok 

Általános fejlesztési
követelmények 

Intellek
-tuális 
képes-

ség 

Érdek-
l�dés, 

motivá-
ció 

Attit�d,
maga- 
tartás, 
visel-
kedés 

Érzelmi 
tulaj-
donsá-

gok 

Megta-
nítandó 
tények 

Éneklési készség fejlesztése      
Zenei hallás fejlesztése      
A zenei írás, olvasás kész-
ségei, a reprodukálás ké-
pességének fejlesztése 

     

A zeneért� és érz� képes-
ség fejlesztése 

     

A vizuális nyelv alapjai      
Kifejezés, képz�m�vészet      
Vizuális kommunikáció      
Tárgy- és környezetkultúra      

C) Tehetségfejleszt� curriculumok készítése

Az el�z� pontokban foglaltakat figyelembe véve (szempontok a tehetségfej-
leszt� programok kidolgozásához, tehetségfejleszt� programok tartalmát 
el�készít� mátrix) döntéseket hozunk a kiválogatott tartalmak elrendezésé-
ben, és folyamattervet készítünk az egyes tehetségfejleszt� programokhoz. 
A KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke munkatársainak segítségével 
kidolgozott és a korábban említett három iskolában használt curriculum csak 
a tanórán kívüli, nem szorosan az iskolai tananyaghoz kapcsolódó tartalma-
kat rendezi el egy-egy évfolyam számára, akik a délutáni „blokk”-okban 
nem egyszer�en ismereteket sajátítanak el, hanem kutatnak, felfedeznek, 
problémákat, feladatokat oldanak meg, hangsúlyt helyezve a személyiség-
fejlesztésre. A curriculum felépítésére következ� a javaslatunk (11. táblá-
zat). 
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11. táblázat. Javaslat a curriculum felépítésére 

Óra-
szám 

Téma-
kör 

Anyag
-

egység

Fogal-
mak 

Össze-
függé-

sek 

Képzé-
si felt. 
(készsé
-gek, 
képes-
ségek)

Tanu-
lói 

tevé-
keny-
ség 

Taní-
tási 

eszkö-
zök 

Füg-
g�ség 

        

Ez természetesen csak a keretet adja, a tantárgyi specialitások lényege-
sen maghatározzák a konkrét tartalmat (Polonkai, 1999). 
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7. A szakemberek – pedagógusok, tanácsadók, 
pszichológusok, mentorok – és a szül �k szere-
pének korszer � értelmezése a komplex tehet-
séggondozó programokban 

Már az el�z�ekb�l is kit�nik, hogy sokirányú, a hagyományostól gyakran 
eltér� feladatkör megoldása vár azokra az iskolákra, amelyek zászlajukra 
t�zik a hatékony tehetséggondozás jelszavát. E feladatok sikeres teljesítésé-
re akkor van esély, ha a tantestületen belül jól körülhatároljuk a funkciókat. 
Ennek kialakult egy rendszere, amely sikeresen m�ködik nagy hagyomá-
nyokkal rendelkez� tehetséggondozó iskolákban (vö.: Eyre, 1997). A kül-
földi és hazai tapasztalatok alapján a tantestületen belül a következ� mun-
kamegosztás ajánlott. 

− Programvezet� (igazgató, igazgatóhelyettes): általános áttekintés, bá-
torítás, segítés, ellen�rzés, a téma napirenden tartása. 

− Munkaközösségvezet�k: átfogó programok készítése, tanórai és tan-
órán kívüli gondozás, folytonosság és el�rehaladás, forrásanyagok 
biztosítása, hatékonyság ellen�rzése. 

− Tehetséggondozó koordinátor: össziskolai azonosító és ellen�rz�
programok készítése, órán (iskolán) kívüli tevékenységek koordiná-
lása, mentor-programok irányítása, versenyek szervezése. 

− Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszi-
chológus): problémás helyzetekben – els�sorban egyéni és kiscsopor-
tos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetség-
program megvalósítását. Munkájának három f� iránya van: tanács-
adás a gyerekeknek, a közrem�köd� pedagógusoknak, valamint a 
szül�knek. A tehetség-tanácsadói munka elemzése részletesen meg-
található Mez� (2003) könyvében. 

− Mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja 
egy-egy tehetséges diák tevékenységét. Ez a személy tanulmányi ter-
vezési célokat és pszicho-szociális célokat is szolgálhat, mivel a 
mentor példaképet is jelent a tanuló számára. A mentor  lehet f�állá-
sú pedagógus az iskolában, aki csak ezzel foglalkozik, s rendes tan-
órákat nem tart. Ugyanakkor részmunkaid�ben is lehet ezt a tevé-
kenységet végezni, illetve küls� szakemberek is sikeresen láthatják el 
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ezt a feladatkört. A hatékony tehetségfejlesztés e szerepkör felhasz-
nálása nélkül ma már nehezen képzelhet� el, Magyarországon most 
van elterjed�ben. 

− Az egyes szaktanárok: közrem�ködés a programok kidolgozásában, 
tehetséges tanulók azonosítása, egyéni szükségletek és érdekl�dés 
felderítése és fejlesztése, tanórai és órán kívüli gazdagítás. 

Az el�bbiek közül kiemelt szerepe van a sikeres tehetséggondozásban 
az utolsó négynek: a tanárnak, a tanácsadónak, a pszichológusnak és a men-
tornak. Ezek tevékenységét részletesebben is át kell tekintenünk. 

7.1. A tanár 

7.1.1. A tanári szerep alapelemei a a tehetségfejlesztésben 

A kutatók azt találták, hogy az olyan tanárok, akik nem rendelkeznek sem-
milyen speciális felkészültséggel vagy háttérrel a tehetséggondozás terüle-
tén, érdektelenek és gyakran ellenségesek is a tehetséges diákokkal szemben 
(Wiener, 1960). Az olyan tanárok azonban, akik rendelkeztek némi tapasz-
talattal a tehetségprogramokban folyó munkában, vagy továbbképzéseken 
vettek részt, sokkal lelkesebb hozzáállást mutattak (Justman, 1951; Wiener, 
1960). Thomas (1973) arra az eredményre jutott, hogy az általános osztá-
lyokban tanító tanárok gyakran tele voltak tévhitekkel a tehetséget illet�en. 
(Ezt a mi méréseink is bizonyították.Vö.: Balogh, Bóta és Dávid, 2000) Arra 
is utalt továbbá, hogy ez az elfogult hozzáállás arra kényszerítette a tehetsé-
ges diákokat, hogy módosítsanak viselkedésükön, rejtsék el valódi tehetsé-
güket, és utánozzák a „kevésbé okos, normálisabb” gyermekeket. 

A szakemberek általában egyetértenek abban, hogy a tehetségeseket ok-
tató sikeres tanárok a következ� személyiségjegyekkel rendelkeznek 
(Seeley, 1997): 

− Érettség és tapasztalat; magabiztosság. 
− Magas szint� intelligencia. 
− A szakma iránti érdekl�dés, amely intellektuális jelleg�. 
− Magas szint� igény a teljesítés iránt; vágy az intellektuális fejl�désre. 
− Kedvez� hozzáállás a tehetséges diákok iránt. 
− Szisztematikusság, képzel�er�, rugalmasság és kreativitás a hozzáál-

lás és reagálás tekintetében.  
− Humorérzék. 
− Hajlandóság arra, hogy a tanulás „el�segít�i”, ne „irányítói” legye-

nek. 
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− Kapacitás a kemény munkára; hajlandóság arra, hogy több id�t és 
er�feszítést áldozzanak a tanításra. 

− Az általános ismeret széles háttere; a szakértelem konkrét területei. 
− Hit az egyéni eltérésekben, és azok megértése 

Habár ezek a karaktervonások minden tanár számára kívánatosak lenné-
nek, ismételten úgy jelennek meg, mint a tehetségeseket oktató tanárok 
számára elengedhetetlenek. Maker (1975) a lista sz�kítésére tett kísérletében 
két abszolút szükséges karakterjegyet jelölt meg a tehetségeseket oktató 
tanárok esetében: (1) magas szint� intelligencia és ismeret az általa tanított 
tárgyat illet�en, és (2) érzelmi érettség er�s én-fogalommal párosítva. Átte-
kintésében Gold (1976) ugyanezt a két el�feltételként meghatározható ka-
rakterjegyet jelölte meg (magas szint� képesség és ego-er�sség), és rámuta-
tott a köztük fennálló kapcsolatra. 

Nagyon sokat írtak már a tehetséges tanulók jó tanárainak készségeir�l 
és képesítéseir�l. Seeley (1979) elvégezte a tehetségesek oktatásához szük-
séges tanári kompetenciák felmérését. Ebben a vizsgálatban egy kérd�ívet 
küldtek ki a tehetséggondozásban résztvev� egyetemeknek, igazgatóknak, 
és tanároknak. 21 lehet�ség közül a válaszadók a következ� öt kompetenciát 
jelölték meg, mint legfontosabbakat: 

1. Magasabb szint� kognitív tanítás és kérdezés. 
2. Tanterv-módosító stratégiák. 
3. Speciális tantervfejlesztési stratégiák. 
4. Diagnosztikus-el�író tanári készségek. 
5. Diák-tanácsadási stratégiák. 

További hasznos információk a témakörben: Balogh, 2006; Balogh és 
Koncz, 2008; Koncz, 1999; Tóth, 1998. 

7.1.2. Hazai felmérés a pedagógusok tehetséggel kapcsolatos nézeteir�l 

A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kutatások és gyakorlati tapasztalatok 
egyaránt bizonyítják, hogy a tehetségek kibontakoztatásában meghatározó 
szerepe van a pedagógusnak (vö.: Balogh, 2000; Balogh és Koncz, 2008; 
Balogh és Tóth, 1997, 1998; Balogh, Polonkai és Tóth, 1997; Czeizel, 1997; 
Cropley, 1996; Hany és Heller, 1992; Harsányi, 1994; Katzko és Mönks, 
1995; Koncz, 1999; Tóth, 2000). Ebb�l az alaptételb�l kiindulva végeztünk 
vizsgálatokat pedagógusok körében azzal a céllal, hogy felderítsük, miként 
vélekednek Magyarországon a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos kérdéskö-
rökr�l, s milyen a viszonyulásuk a pedagógusoknak a tehetségfejlesztés gya-
korlati tennivalóihoz (részletesen: Balogh, Bóta és Dávid, 2000). A kapott 
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információk nemcsak a helyzet feltárását segítették el�, hanem támpontokat 
nyújtanak ahhoz, mely területeken kell els�sorban er�síteni a pedagógusok 
képzését, továbbképzését, a jelenleginél hatékonyabb tehetségfejlesztést 
célul t�zve ki.

Az el�bb jelzett kérdéskörben információinkat kérd�íves felmérés alap-
ján szereztük. A vizsgálatban olyan pedagógusok vettek részt, akik az el-
múlt években részt vettek a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai–
Pszichológiai Tanszéke által szervezett „A tehetségfejlesztés pszichológiá-
ja” cím� 120 órás intenzív továbbképzésen, illetve 1997 szeptemberében 
elkezdték „A tehetségfejlesztési szakért�” posztgraduális egyetemi tanul-
mányaikat. Összesen 124 pedagógus töltötte ki az alább bemutatandó kérd�-
ívet képzési programjuk elején. Fontos megjegyezni azt is, hogy óvón�t�l 
középiskolai tanárig mindegyik pedagógusréteg közrem�ködött a felmérés-
ben, s nem lényegtelen az eredmények megítélésében az sem, hogy szinte 
kivétel nélkül részt vettek már valamilyen tehetségfejleszt� programban 
mindennapi pedagógiai tevékenységük során. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
�k a tehetségfejleszt� munkát illet�en az „élmez�nyt” jelentik a magyar 
pedagógus-társadalomban.

A kérd�íven a következ� kérdések szerepeltek:

1. Hogyan definiálja a tehetséges diák fogalmát? (Építsen eddigi gyakorlati 
tapasztalataira is!) 

2. A tehetséges diák kategórián belül milyen csoportokat tud elkülöníteni? 

3. Az alábbiakban ellentétes fogalompárokat talál. A megfelel� szám beka-
rikázásával jelezze, hogy véleménye szerint milyen tényez�k jellemzik a 
tehetséges diákok fejlesztését iskoláinkban. 

Egyéni szempontok   1 2 3 4 5 6 7  Társadalmi szempontok
Gyermekközpontúság  1 2 3 4 5 6 7  Tantárgyközpontúság
Tanácsadás      1 2 3 4 5 6 7  Direkt irányítás
Közös munka     1 2 3 4 5 6 7  Tanári el�adás
Diák tervez      1 2 3 4 5 6 7  Tanár tervez
Bels� motiváció    1 2 3 4 5 6 7  Küls� motiváció
Belátásos tanulás    1 2 3 4 5 6 7  Szigor és fegyelmezés
Fejl�désközpontúság  1 2 3 4 5 6 7  Eredménycentrikusság
Szabadság      1 2 3 4 5 6 7  Tanári dominancia
Szubjektivitás     1 2 3 4 5 6 7  Objektivitás
Spontaneitás     1 2 3 4 5 6 7  Beszabályozottság

4. Véleménye szerint melyek a legfontosabb formái a hatékony iskolai te-
hetségfejlesztésnek? 
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5. Mi a véleménye a tehetség (iskolai teljesítmény) alapján válogatott osztá-
lyok hasznosságáról? 

6. Hogyan lehet a képességei alatt teljesít� tehetséges gyerekkel jobb telje-
sítményt elérni? 

7. Milyen magatartási rendellenességeket tud megbocsátani a tehetséges 
tanulóknak? 

8. Mi volt eddigi pályája során legkellemesebb élménye egy tehetséges di-
ákkal kapcsolatban? 

9. Mi volt eddigi pályája során a legkellemetlenebb élménye egy tehetséges 
diákkal kapcsolatban? 

10. Milyen legyen a pedagógus, aki a tehetséges gyerekkel foglalkozik? 
(Sorolja fel a legfontosabb jellemz�it!) 

11. Milyen eszközökkel tudja leginkább el�segíteni a család a tehetség ki-
bontakozását? 

12. Miben tud hatékonyan együttm�ködni a pedagógus és a szül� a tehetség 
kibontakoztatásában? 

13. Az iskolán kívül milyen egyéb intézményeket, tevékenységi formákat 
vonna be a tehetséges diákokkal való foglalkozásba?

14. Soroljon fel néhány változtatást, amit megtenne gyakorlati munkájában 
azon cél érdekében, hogy a tehetséges tanulókkal eredményesebben tud-
jon foglalkozni! 

A feltett kérdések négy f� területet céloztak meg, ezek a következ�k.

I. Hogyan vélekednek a tehetség fogalmáról? 
II. Milyen pedagógusi magatartást tartanak hatékonynak a tehetség-

fejlesztésben? 
III. A tehetségfejlesztés iskolai formáiról vallott nézeteik. 
IV. Mit gondolnak a család szerepér�l a tehetségfejlesztésben? 

Úgy gondoljuk, ezek az alkotóelemek alappillérei a tehetségfejleszt�
pedagógiai tevékenységnek, ezért állítottuk ezeket középpontba. Amint az a 
kérdésfeltevésekb�l is kiderül, nem els�sorban az elméleti felkészültségre 
voltunk kíváncsiak, hanem arra: hogyan alkalmazzák a gyakorlatban a pe-
dagógusok teoretikus képzettségüket, valamint, hogy milyen a viszonyuk a 
tehetségfejlesztés egész problémaköréhez. E kötetben az elemzési anyag 
teljes bemutatására terjedelmi korlátok miatt nincs lehet�ség, de a pedagó-
gusi tehetségfejleszt� munka néhány fontos aspektusát bonckés alá vesszük  
felmérésünk eredményeinek tükrében.
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7.1.2.1. A tehetség fogalmáról 

A tehetségesség megítélése, a tehetség definíciója nem tartozik a legegysze-
r�bben megválaszolható kérdések közé még a szakemberek körében sem. A 
tanárok kognitív folyamataival kapcsolatos pszichológiai kutatásokat kifeje-
zetten új kelet�nek tekinthetjük, hiszen csupán az utóbbi 25 évben találha-
tunk erre vonatkozó tanulmányokat. Tehát mintegy b� két évtizede érdekli a 
pszichológusokat, hogy a pedagógusok milyen gondolati konstruktumok, 
folyamatok alapján ítélik meg többek között diákjaik tehetségességét.

Brophy és Good (1974) az els�k közt voltak, akik a tanári információ-
feldolgozást és annak a diákok tanulmányi viselkedésére, iskolai teljesítmé-
nyére gyakorolt hatását állították a középpontba. Vizsgálták az ítéletalkotás 
folyamatát, az óratervezést, az osztálytermi interakciókat.

Egy másik kutatási irány különböz� tanártípusokat próbált elkülöníteni 
tudásuk, implicit elméleteik, a tanításról-tanulásról vallott szubjektív felfo-
gásuk alapján, valamint tanulmányozták a kezd� tanárból professzionista 
pedagógussá válás folyamatát, ennek szakaszait (pl. Kremer–Hayon, 1994). 

A kutatások szerint a tanárok bizonyos meghatározott tulajdonságokat, jel-
lemvonásokat tekintenek kulcsfontosságúnak a tehetséges diák megítélésében. 
Egy német vizsgálatban (id. Hany, 1995) arra kértek 371 középiskolai tanárt, 
hogy jellemezzék tehetséges diákjaikat egy 83 elemb�l álló tulajdonságlista 
alapján. A faktoranalízissel végzett feldolgozást követ�en a legfontosabbnak 
vélt elem az információfeldolgozás sebessége és az információs folyamatok 
kapacitása. 

Sahin és Düzen (1994) 303 általános iskolai pedagógussal ítéltette meg 
diákjait 45 tulajdonság mentén. A tulajdonság jellemz� voltának függvé-
nyében 1-t�l 5-ig értékelhették a tanulókat. Az összefüggések megértésének 
gyorsasága és a hatékony problémamegoldás volt a legtipikusabb „tehetsé-
ges jegy” az általános iskolás gyerekek esetében. Fontos faktornak bizonyult 
a kitartás, a feladat iránti elkötelezettség, a felel�sségtudat, a jó vezet�i 
készség, a jó kommunikációs-interakciós képesség. A kapott eredmények 
arra is felhívják a figyelmet, hogy a megítélés több dimenzióban mozog: a 
motivációs, kognitív és szociális összetev�k egyaránt meghatározó szerepet 
játszanak.

Dahme és Eggers (id. Hany) 1988-as tanulmányukban az alábbi voná-
sokkal jellemezték tehetséges diákjaikat a tanárok: intelligensek, motiváltak, 
kiemelked� teljesítményre törekv�ek, altruisták, érettek, szociábilisak, 
ötletdúsak.

Hany (1995) saját kutatásában arra kérte vizsgálati személyeit, hogy egy 
60 személyiségvonást, tulajdonságot tartalmazó lista minden eleménél jelöl-
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jék meg azt, hogy a tehetséges diákok hány százaléka mutatná az adott jel-
lemz�t. A 10 leginkább valószín� vonás a következ� volt: 

− gyors felfogás, megértés: 90%
− intelligencia: 89%
− logikus indoklás: 88%
− intellektuális kíváncsiság: 87%
− mentális kihívások szeretete: 86%
− célszer� információfelhasználás: 85%
− jó memória: 85%
− a tanulás szeretete: 84%
− eredeti ötletek: 82%
− jó osztályzatok a f�bb iskolai tárgyakban: 82%.

Hany szerint a tanárok tehetségkoncepciójában a motivációs és kognitív 
vonások dominálnak. A gyors felfogóképesség, intelligencia és logikus 
gondolkodás szinte mindenkinél szerepelt. A legjellemz�bb motivációs as-
pektus a tudásért, eredményekért való küzdés képessége, a speciális érdek-
l�dés volt. A kedvez�tlen személyiségjellemz�ket (pl. arrogáns viselkedés, 
szétszórt, rendezetlen magatartás) periférikusnak, csekély mértékben meg-
nyilvánulónak vélték.

Guskin et al. (u.o.) az USA-ban szintén a szubjektív tanári koncepciókat 
kutatták. Megállapításaik szerint a tanárok konzisztens módon elkülönítik a 
verbális, analitikus, szociális, m�vészi-kreatív és a mozgásban kiemelked�

tehetségeket, amikor is 20 különböz� személyiség-profilt kell megítélniük. 
A tanulási képességgel, a problémamegoldással és az iskolai teljesítménnyel 
kapcsolatos tételek alapján választották szét a tehetséges gyerekeket az átlag 
felettiekt�l. A legmarkánsabb jellemz�k: gyors felfogóképesség, problémák 
szokatlan, újszer� megoldása, motiváció a siker elérésére, jó osztályzatok a 
f�bb tantárgyakban, önálló munkavégzés, logikus és analitikus gondolko-
dásmód. 

Biztonsággal feltételezhetjük, hogy a tanároknak implicit elméleteik 
vannak arra vonatkozóan, milyen valószín� kapcsolat létezik a személyiség-
vonások, a tanulmányi és teljesítményjellemz�k között. A szakirodalomban 
alapvet�en kétféle ítéletalkotási módot határoznak meg. Az egyik feltétele-
zés szerint (Posner és Keele, 1968) egy bizonyos kategóriára vonatkozó 
összes tapasztalat összekapcsolódva egy prototípust hoz létre, amellyel min-
den új példát (tulajdonképpen az addig nem ismert tanulót) összehasonlít a 
tanár.A másik koncepció lényege, hogy egy meghatározott kategória összes 
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tagja különálló, egyéni példaként raktározódik el a memóriában. Egy új 
alany kategóriába sorolásakor az összehasonlítás nem az átlagos prototípus-
sal történik, hanem az adott kategóriába sorolt korábbi egyénekkel, példák-
kal (Medin és Schaffer, 1978). A témakörben elvégzett vizsgálatok mindkét 
koncepcióalkotási folyamat létezésére szolgáltatnak bizonyítékot.

Miért is lényeges, hogy kit nevez (tart) tehetségesnek a tanár? Azért, 
mert ítéletei, vélekedése jelent�s mértékben befolyásolja a saját viselkedé-
sét, ezen keresztül pedig a diák énképét, magatartását, teljesítményét. Amint 
azt Rosenthal (1985) már klasszikusnak számító vizsgálata bizonyította: a 
tanárok explicit és implicit feltételezései, elvárásai széleskör�en meghatá-
rozták a diákokkal való interakciójukat.

Brophy (1985) egy 17 elemb�l álló listán összegi, hogy az efféle elvárá-
sok milyen magatartásbeli különbségeket eredményeznek. Például a kevés-
bé jó képesség�nek tartott gyerekek válaszaira sokkal kevesebb ideig vár a 
tanár, maga válaszol helyettük, esetleg inkább felszólít egy tehetségesebb 
diákot, kevesebbet követel t�lük, kevesebbet dicséri �ket, kevesebbet moso-
lyog rájuk és nem nagyon tart velük szemkontaktust.

A tanárok rossz, hibás „diák-diagnózisa” a mindennapi tanítási gyakor-
latban számos következményt vonhat maga után: a tévesen megítélt gyerek 
nem kapja meg az optimális terhelést, nem a képességeinek megfelel� cso-
portba osztják be, énképe sérülhet, érdekl�dése, szorgalma csökkenhet, 
megromolhat a viszonya a pedagógussal. Ezért is kell törekednünk arra, 
hogy a korábban felhalmozott tapasztalatainkon alapuló implicit elméleteink 
mellett birtokában legyünk olyan elméleti tudásnak, módszertani ismeretek-
nek, melyekre alapozhatunk diákjaink megítélésekor annak objektívabbá 
tétele érdekében. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a köznyelvben „skatu-
lyázásként” ismert jelenség veszélyét, amikor is egy-egy teljesítmény, osz-
tályzat hosszú id�re meghatározza a diák értékelését, akár egész iskolai kar-
rierjét. Lényeges elem, hogy a tanuló saját képességeit, potenciáját építsük 
be a vele szemben támasztott követelményrendszerbe. Ennek hiányában 
nincs meg a motivációs bázis, ami komolyabb eredmény elérésére sarkall-
hatná. 

Ugyanakkor az is reális veszély lehet, hogy a tehetségesnek tartott diá-
kokat gyakran túlterheljük. Szinte minden iskolában megtaláljuk azt a né-
hány tanulót, akik a különböz� szint� tanulmányi versenyeken képviselik az 
iskolát. A versenyeztetés, a jó értelemben vett menedzselés, pozitív terhelés 
csak egy határig fejleszt� hatású. Egy ponton túl a kellemes, serkent� hatású 
versenyizgalom helyébe a teljesítménykényszerrel együtt járó görcsösség, 
feszültség lép. Nagyon jól kell ismerni ahhoz diákjainkat, hogy megtaláljuk 
e tekintetben is az optimális egyensúlyt. Természetesen igen fontosnak tart-
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juk a jó szellem� versengést: általa a tehetség kibontakoztatásához a szak-
irodalomban is sokszor megnevezett lelki tényez�ket (kitartás, feladat iránti 
elkötelezettség, igényszint emelése, kudarcok elviselésének képessége) cél-
irányosan tudjuk fejleszteni. A saját iskolájában esetleg versenytárs nélküli 
tehetség ráébredhet arra, hogy pl. városi, megyei, országos szinten milyen 
komoly mez�nnyel kell felvennie a versenyt. Ez segíthet abban, hogy énké-
pe árnyaltabb, reálisabb legyen.

A tehetség definícióit, a tipikus tanári véleményalkotásokat körbe járva 
következzenek az általunk végzett vizsgálat eredményei és értékelésük (1. 
kérdés alapján – 12. táblázat).) 

12. táblázat. A tehetség tanári megítélése

KATEGÓRIÁK válasz- 
gyakori-

ság 

%-os megosz-
lás a 

tanárokra 
nézve 

%-os megosz-
lás a kategóri-

ákra nézve  

Érdekl�d� 42 34,4 11,5 
Az átlagosnál jobb képesség� 41 33,6 11,2 
Kreatív 38 31,1 10,4 
Társainál (néha tanárainál) többet tud 21 17,2 5,7 
Az átlagosnál jobb eredményt ér el 20 16,4 5,5 
Motivált 19 15,6 5,2 
Kibontakoztatja képességeit 17 13,9 4,6 
Gyors felfogású, könnyen tanul 17 13,9 4,6 
Kíváncsi 13 10,6 3,6 
Szorgalmas 13 10,6 3,6 
Önállóan dolgozik 12 9,8 3,3 
Feladat iránti elkötelezettség 10 8,2 2,7 
Problémaérzékeny 9 7,4 2,5 
Jó humorérzéke van 8 6,5 2,2 
Összefüggéseket meglát 8 6,5 2,2 
Szívesen versenyez 6 4,9 1,6 
Érzékeny 5 4,1 1,4 
Együttm�köd� 5 4,1 1,4 
Gazdag szókincse van 5 4,1 1,4 
Nehezen fegyelmezhet� 5 4,1 1,4 
Fejlett kritikai érzéke van 5 4,1 1,4 
Független, mások véleménye nem 
befolyásolja 

4 3,3 1,1 
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Sokat kérdez 4 3,3 1,1 
Nyitott a közösség felé 4 3,3 1,1 
Önkritikus 3 2,5 0,8 
Egyéb 32   
 Össze-

sen: 366
  

Az eredmények értékelése

A feltett kérdésre (Hogyan definiálja a tehetséges diák fogalmát?) összesen 
366 értékelhet� választ adott a 122 pedagógus. Ez gyakorlatilag átlagosan 
pontosan 3 lényeges jegy kiemelését jelenti vizsgálati alanyonként.

Az összesít� táblázatból kit�nik, hogy 334 válasz besorolható a válaszok 
zömét lefed� 25 tulajdonság valamelyikébe. A megnevezett jellemz�k – a szak-
irodalmi adatokkal teljesen egybevágóan – három nagyobb területre oszthatók: 
(1) kognitív, (2) motivációs és (3) szociális területekre. 

34,4%-a a tanároknak az érdekl�dést tartja a legfontosabb jegynek. Tar-
talmilag hozzákapcsolhatjuk még a motiváltságot (15,6%) és a kíváncsisá-
got (10,6%), amely három tényez� így együtt a pedagógusok jelent�s há-
nyadánál a tehetségesség egyik legf�bb ismérvévé válik.

Ezzel szinte teljesen egyenrangú az átlagosnál jobb (kiemelked�) képes-
ségek megléte, amelyet a vizsgálati személyek egyharmada (33,6%) nevez 
meg. A fejlettebb képességek önmagukban nem elégségesek, szükséges, 
hogy a diák ki is bontakoztassa ezeket (13,9%), és így az átlagosnál jobb 
eredményeket érjen el (16,4%). 

A kiemelked� teljesítmény alapjául szolgálhat, hogy a tehetséges tanuló 
társainál (néha tanárainál is) nagyobb tárgyi tudással rendelkezik (17,2%). 
Gyors felfogású, az új ismeretek elsajátítása nem okoz számára nehézséget 
(13,9%). A problémákat hamar észreveszi (7,4%) és azok megoldásában 
segíti kreativitása (31,1%), amely jellemz�t a harmadik leglényegesebbnek 
tartják. A korábban ismertetett nemzetközi vizsgálatokban egyébként nem 
volt ennyire hangsúlyos a kreativitás megítélése. 

Munkavégzését a feladat iránti elkötelezettség (8,2%), az önállóság 
(9,8%), a szorgalom (10,6%) jellemzi. Ezek mellett szívesen versenyez tár-
saival (4,9%), együttm�ködik velük és tanáraival (4,1%), fejlett kritikai ér-
zékkel (4,1%) és önkritikával (2,5%) rendelkezik. A képességek tágabb 
csoportjához sorolhatjuk még az összefüggések meglátását (6,5%), a jó hu-
morérzéket (6,5%), valamint a fejlett szóbeli kifejez� készséget, gazdag 
szókincset (4,1%).



198

A nemzetközi vizsgálatokhoz hasonlóan mi is kevés negatív jellemz�t 
kaptunk a tehetség definíciójához. Többen kiemelték a nehezen fegyelmez-
het�séget (4,1%), id�nként a mások véleményének semmibe vételét (3,3%). 
A „sokat kérdez” megfogalmazás (3,3%) is rendszerint mint akadékoskodó, 
az óra menetét zavaró magatartásforma jelenik meg. A csekély %-os értékek 
láttán örömmel jelenthetjük ki, hogy a negatív jegyek messze elmaradnak a 
pozitív meghatározóktól. A tehetséges diák képe dönt�en elismerésre, dicsé-
retre méltó képességekkel rendelkez� személyként rajzolódik ki el�ttünk.

Természetesen ebben vélhet�en az is közrejátszik, hogy a tanárok gyak-
ran szinte szövetségesüknek tekintik kiemelked� diákjaikat, akikkel eredmé-
nyeket, sikereket érnek el, és ezáltal saját tanári presztízsüket tudják emelni. 
Az els� kérdéshez tartalmilag szorosan kapcsolódik a második, amelyben a 
tehetséges tanulók kategóriákba sorolását kértük. A 13. táblázat ennek az ada-
tait tartalmazza. 

13. táblázat. A tehetséges tanulók kategorizálása

KATEGÓRIÁK válasz- 
gyakori-

ság 

%-os megosz-
lás a 

tanárokra 
nézve 

%-os megosz-
lás a kategóri-

ákra nézve  

M�vészeti területen tehetséges 47 38,5 10,6 
Zenei tehetség 43 35,2 9,7 
Sportban tehetséges 41 33,6 9,3 
Matematikai tehetség 38 31,1 8,6 
Egy területen kiemelked� 28 22,9 6,3 
Több területen kiemelked� 28 22,9 6,3 
Általános tehetség 27 22,1 6,1 
Speciális tehetség 27 22,1 6,1 
Szociális képességei kiemelked�k 22 18,0 5,0 
Intellektuális képességei kiemel-
ked�k 

22 18,0 5,0 

Természettudományok területén 
tehetséges 

17 13,9 3,8 

Társadalomtudományok területén 
tehetséges 

17 13,9 3,8 

Pszichomotoros-manuális tehetség 13 10,6 2,9 
Tehetséges, de képességei alatt 
teljesít�

9 7,3 2,0 
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Tehetséges és képességeinek 
megfelel�en teljesít�

9 7,3 2,0 

Mozgásban, táncban tehetséges 7 5,7 1,6 
Tehetséges és szorgalmas, ill. 
lusta 

6 4,9 1,4 

 Össze-
sen: 401

  

A tanárok összesen 440 választ adtak, amelyek a táblázatban közölt 17 
szempont alapján csoportosíthatók. A 17 kategória 401 választ ölel fel, ami 
az összes válasz 90%-át jelenti.

A csoportosítást ez esetben is a válaszgyakoriság alapján végeztük el. A 
kategóriák megnevezésében kifejezetten a pedagógusok által használt meg-
fogalmazásokat szerepeltettük. Ennek következtében találhatunk hasonló 
tartalmú, de mégis eltér� megfogalmazási kategóriákat. Hiszen vélhet�en 
ugyanazt fedi le az „egy vagy több területen tehetséges” (22,9%), illetve az 
„általános-speciális tehetség” kategória (22,1%). Ezek a kategorizálást egy 
dimenzió alapján végzik. Ugyanígy egydimenziósnak tekinthetjük a követ-
kez�ket: 

− tehetséges és képességeinek megfelel�en illetve azok alatt teljesít 
(7,3%)

− tehetséges és szorgalmas illetve lusta (4,9%)
− természet- illetve társadalomtudományok területén tehetséges 

(13,9%).

Az egydimenziós differenciálások jellemz�ek, tartalmasak lehetnek, de 
nem teszik lehet�vé az igazán precíz, árnyalt besorolást. Az egyes képessé-
gekhez kapcsolódó kategóriák sokkal alkalmasabbak erre. Ugyanakkor ezek 
sem mentesek a tartalmi átfedésekt�l: 

− m�vészeti területen tehetséges (47%), illetve zenei tehetség (43%) 
− pszichomotoros, manuális tehetség (10,6%), illetve mozgásban, 

táncban tehetséges (5,7%). 

A matematikai tehetség (31,1%) nyilván nem lehet független a kiemel-
ked� intellektuális képességekt�l (18,0%). Természetesen a válaszok eltér�

megfogalmazása, az egyéni szempontú csoportosítás a kérd�ív szemlélet-
módjának eredményeként is felfogható: nem a szaktudományokból elsajátí-
tott tudást kértük számon a pedagógusoktól, hanem saját véleményük meg-
fogalmazására kértük �ket. A táblázatból egyértelm�en kit�nik, hogy a 
résztvev�k többsége az egyes területeken (m�vészet, zene, sport, matemati-
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ka, szociális képességek, mozgás) megnyilvánuló képességeket tekinti a 
besorolás alapjának. Ez alapvet�en szintén megegyezik a szakirodalmi ada-
tokkal.

A fentiekben láthattuk, hogy a tehetség meghatározása (definiálása) még 
a pedagógusok körében is igen változatos képet mutat, mindenki mást emel 
ki, más összetev�t tart fontosnak. A sokféle jellemz�b�l azért nagyjából ki-
alakul egy viszonylag egységes kép és kialakítunk egy értékelési rendszert, 
mégha nem is mindig tudatosan, aminek alapján megítéljük, hogy a másik 
ember – szerintünk – tehetséges vagy nem. Ugyanilyen naiv tudósként visel-
kednek az iskolás gyerekek is, amikor arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy 
kit tartanak tehetségesnek. Valószín�leg nehezen tudnák meghatározni, hogy 
mire alapozzák véleményüket, mégis kialakítanak egy osztályozási szempon-
tot, ami alapján néhány gyereket az osztályból vagy a környezetükb�l beso-
rolnak ebbe a kategóriába. 

Másik vizsgálatunkban tehát nem els�sorban arra voltunk kíváncsiak, 
hogy milyen is ez az értékelési rendszer, hogy milyen kritériumokat hasz-
nálnak, hanem hogy a gyakorlatban, a mindennapi életben hogyan m�ködik 
ez, és egy osztályközösségen belül mennyire mutat egységes képet a tehet-
ség megítélése. Másrészt azt is szerettük volna megnézni, hogy ha kialakul 
egy jól körülhatárolható tehetségmag néhány tanulóból, akkor ez mennyire 
esik egybe az osztályf�nök véleményével. (Ezeket at eredményeket helyhi-
ány miatt itt nem elemezzük, részletesen megtalálható: Balogh, Bóta és Dá-
vid, 2000.) 

7.1.2.2. Pedagógiai magatartás és tehetségfejlesztés 

A 7. kérdés (Milyen magatartási rendellenességeket tud megbocsátani a te-
hetséges tanulóknak?) az els� azok közül, amelyek nem els�sorban véle-
ményt kérnek egy-egy területr�l, jelenségr�l, hanem sokkal inkább szemé-
lyes tapasztalatok, emlékek, élmények felidézését igénylik.

A 122 pedagógus válaszai csekély mértékben tértek el egymástól, így 
alapvet�en 6 nagyobb kategóriát tudtunk elkülöníteni (zárójelben látható, 
hogy a tanárok hány százaléka említette). A tehetséges tanulók megbocsát-
ható „b�nei” tehát: 

− feledékenyek, nem hozzák el iskolai felszerelésüket (55%)
− megszakítják a tanári magyarázatot (52%)
− más dologgal foglalkoznak a tanítási órán, ha korábban befejezik a 

feladatot társaiknál (48%)
− sok szokatlan kérdést tesznek fel (47%)



201

− titokban a pad alatt olvasnak, mert unják az órát (43%)
− túlzottan kritikusak másokkal szemben (34%). 

Többen megjegyezték, hogy a tehetségesekkel kevésbé elnéz�ek, na-
gyobb követelményeket támasztanak épp azért, hogy kell� szigorral segítsék 
diákjaik képességeinek kibontakozását, és ne teremtsenek valamiféle kivéte-
lezett pozíciót számukra az osztályban az elnéz�bb egyéni bánásmóddal. 
Vannak azért fenntartásaink, hogy ezt az elvet a gyakorlatban mennyire 
eredményesen sikerül megvalósítani... A kategóriák azt jelzik, hogy teljesen 
hétköznapi megnyilvánulásokról van szó, amelyeket a kevésbé kiemelked�
tanulók ugyanúgy produkálnak nap mint nap. Egyetlen olyan extrém maga-
tartásformát sem neveztek meg, ami csak a tehetségesek privilégiuma lehet-
ne.

Azért az kijelenthet�, hogy bizonyos értelemben mégis nagyobb sza-
badságfokkal rendelkeznek társaiknál, hiszen a tanárok majdnem fele elné-
z�, ha az órán mással is foglalkoznak (48%), vagy titokban a pad alatt ol-
vasnak (43%). A szokatlan, gyakran nehezen megválaszolható kérdések, a 
tanári magyarázat megszakítása valószín�leg azért kevéssé terhesek a peda-
gógusok számára, mert ezek segít�, a tanítási óra sikerét el�mozdító elemek. 
Az iskolai felszerelés otthonhagyása pedig tényleg nem nevezhet� f�ben 
járó b�nnek (55%).

A konkrét személyes tapasztalatok megnevezését kértük a 8-as és 9-es 
kérdéssel, amely válaszokban a tehetséges diákhoz (diákokhoz) köt�d� leg-
kellemesebb, illetve legkellemetlenebb élményüket idézték fel a pedagógu-
sok. Mindkét válaszcsoportra nézve igaz az, hogy épp a személyes szint 
miatt nehezebb volt kategóriákat képezni, mint a kérd�ív többi eleme eseté-
ben. Nézzük tehát a legkellemesebb élményeket! (13. táblázat)

A 122 pedagógusból 5 nem nevezett meg ilyen élményt (többnyire 
azért, mert rövid ideje vannak még a pályán). Néhány válaszadó egynél több 
élményt is megemlített, így alakult ki az összesen 152 kategorizálható vá-
lasz.

A pedagóguspálya egyik nehézségének tartják a szakemberek, hogy más 
szakmákkal, hivatásokkal ellentétben gyakran hiányzik a munkavégzéshez 
kapcsolódó azonnali sikerélmény. A tanár néha csak hetekkel-hónapokkal, 
esetleg évekkel kés�bb (pl. érettségi, sikeres továbbtanulási mutatók) kap 
visszajelzést oktató-nevel� munkája hatékonyságáról. Ezek a visszajelzések 
pedig nagyon is fontosak a tanár önértékelése, pszichés közérzete szempont-
jából. Ezért nem meglep�, hogy a válaszokból messze kiemelkedik a sikeres 
versenyszereplések kategóriája (33,6%). Ebben benne van az, hogy a tanár 
saját sikerének is érzi (joggal érezheti annak!) diákja eredményességét. A 
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felkészít� tanár ezáltal kivívja társai elismerését, a tantestületen belül (akár 
szélesebb körben is) emelkedik státusa.

13. táblázat. A tehetséges diákokhoz köt�d� legkellemesebb élmények

KATEGÓRIÁK 
válasz- 

gyakori-
ság 

%-os megosz-
lás a tanárok-

ra nézve 

%-os megosz-
lás a kategóri-

ákra nézve  
Sikeresen szerepelt diákja ver-
senyen 

41 33,6 27,3 

Baráti kapcsolat, bizalmas vi-
szony alakult ki diákjával 

24 19,6 16,0 

Eredményesen orientálta egy 
pálya felé 

18 14,7 12,0 

Évek múltán is visszajár(t) hoz-
zá a diák 

15 12,2 10,0 

� fedezte fel a gyerek tehetségét 8 6,5 5,3 
Megállta a helyét a diák a to-
vábbtanulásban (középiskola, 
egyetem) 

8 6,5 5,3 

Valamit megtanított a diáknak, 
amit az nem tudott 

6 4,9 4,0 

Az alulteljesít�b�l sikeres diák 
lett 

6 4,9 4,0 

Egy tantárgyból kiemelkedett a 
diák a segítségével 

6 4,9 4,0 

Kiváló szakember lett a tehetsé-
ges diákból 

5 4,0 3,3 

Leny�gözte a diákja tudása 5 4,0 3,3 
Rossz magatartású gyerekb�l jó 
magaviselet� lett 

4 3,2 2,6 

 Össze-
sen: 152

  

Nem volt ilyen élménye 5 4,0 – 

A tanár-diák kapcsolat sok esetben bizalmas-baráti viszonnyá alakul 
(19,6%), amelynek eredményeként tanítványa esetleg évek múltán is 
visszajár hozzá (12,2%). A tehetséges diákot a pedagógusok jelent�s ré-
sze egyenrangú félnek, partnernek tekinti, akinek a kés�bbi pályafutása 
ismét jelent�s örömforrás. 
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Kellemes élmény, ha diákját eredményesen orientálja egy pálya felé 
(14,7%), ha a diák megállja helyét a továbbtanulás során (6,5%), ha kiváló 
szakember lesz bel�le (4%). 

Egy következ� csoport azon válaszok köre, amelyekben az örömöt va-
lamilyen pozitív változás el�idézése jelenti. Megtanít valamit számára 
(4,9%), egy tárgyból kiemelkedik a tanuló (4,9%), rossz magatartásúból jó 
magaviselet� (3,2 %), az alulteljesít�b�l sikeres diák lesz (4,9%).

Néhány válaszadó pályája során megadatott, hogy � fedezte fel a lap-
pangó tehetséget (6,5%), amire szintén jó visszaemlékezni. A kellemes 
élmények felsorolását szándékosan egy rendkívül szimpatikus hozzáállás-
sal zárjuk: öt pedagógus azt emelte ki, hogy diákja tudása egyszer�en le-
ny�gözte. Nem irigykedett, nem élt át szégyent, hanem „sportszer�en” 
elismerte és tisztelte tudásáért a tanulót. 

A számszer� elemzésen túl a válaszokból egyértelm�en kit�nik, hogy a 
tanárok szinte szül�i gondoskodással, szeretettel egyengetik a tehetségek 
útját, vállalva akár a lemondásokat, áldozathozatalt is a közös siker érdeké-
ben. Az örömök mellett – és az élet már csak ilyen – ugyanúgy érik kudar-
cok, negatív tapasztalatok a pedagógust a tehetségekkel való foglalkozás 
kapcsán. Err�l informál a legkellemetlenebb élményeket csoportosító 14. 
táblázat. 

Els� pillantásra talán a legmeglep�bb tény, hogy a 122 pedagógus egy-
harmada nem tudott (akart?) megnevezni ilyen élményt. Különösen elgon-
dolkodtató ez akkor, ha egybevetjük az el�z� táblázat számával, amelyben 
öten nem nevezték meg legkellemesebb élményüket.

Természetesen néhány esetben elfogadhatjuk magyarázatként azt, hogy 
kevés id�t töltöttek el még a pályán, de ekkora aránynál más okok is szük-
ségszer�en meghúzódnak a háttérben. Erre vonatkozóan van néhány feltéte-
lezésünk. Az egyik magyarázat lehet, hogy a tehetséges diákokról vallott 
pozitív nézetekkel (lásd a tehetséges diák definíciójának és csoportjainak 
kérdését) nehezen kapcsolható össze bármiféle kellemetlen élmény. A tehet-
ségesség mint pozitív jelenség olyan prototípus képét alakíthatja ki a taná-
rokban, amelyben a tartalmilag ellentétes el�jel� elemek nem kaphatnak 
helyet (amint azt az elméleti részben tárgyalt vizsgálatok részint jelzik is). 
Ráadásul kiemelked� diákjaikkal szemben sokkal elnéz�bbek, más mércé-
vel mérik �ket – ez a válaszok jelent�s hányadában megfogalmazódik. 

Más néz�pontú magyarázatként szolgálhat, ha a pedagógus énképét 
hozzuk összefüggésbe a kellemetlen élmény megválaszolatlanságával. 
Amennyire épít�, serkent� lehet a tehetséges diákkal való kapcsolat sikere, 
eredményessége, legalább annyira énkép-romboló hatású az ebben átélt ku-
darc, eredménytelenség. El�fordulhat, hogy a válaszolók közül többen vol-
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tak részesei ilyen élménynek, ami aztán valahogy elt�nt a tudattalan útvesz-
t�iben, mert egyszer�en kényelmetlen, fájdalmas lenne rá visszaemlékezni.

14. táblázat. A tehetséges diákokhoz köt�d� legkellemetlenebb élmények

KATEGÓRIÁK válasz- 
gyakori-

ság 

%-os megosz-
lás a tanárok-

ra nézve 

%-os megosz-
lás a kategóri-

ákra nézve  
Elkallódott a diák 26 21,3 26 
A szül�k nem támogatták a ta-
nárt 

14 11,4 14 

A diák nem hallgatott a tanárra 10 8,1 10 
A diák nem volt együttm�köd� 9 7,3 9 
A diák nagykép�, öntelt volt 8 6,5 8 
Megszégyenítette a tanárt az osz-
tály el�tt 

6 4,9 6 

A tehetséges tanuló kezelhetet-
len, fékezhetetlen 

6 4,9 6 

A diákot lelkileg nem tudta tá-
mogatni a tanár 

5 4,0 5 

Kés�n fedezte fel diákja tehet-
ségét illetve nem foglalkozott 
vele eleget 

5 4,0 5 

Megromlott a korábbi jó tanár-
diák viszony 

5 4,0 5 

Csalódott a tanár a diákban 3 2,4 3 
Nem tudott segíteni a diáknak 3 2,4 3 
 Össze-

sen: 100
  

Nem volt ilyen élménye 40 32,7 - 

A kategóriákba sorolható legfájóbb emlék az, ha a diák elkallódott, nem 
tudta kibontakoztatni képességeit (21,3%). Ebben közrejátszhat az a szeren-
csétlen konstelláció, amikor a szül� nem támogatja (adott esetben teljesen 
meggátolja) a pedagógus tehetséggondozó munkáját. Ez azért is nagyon 
frusztráló, mert sokszor a diák akarata ellenére történik, aki szívesen 
együttm�ködik a tanárral, indul versenyeken, szeretne továbbtanulni stb. De 
tény, hogy a dönt� szót mindig a szül� mondja ki, a pedagógus, a diák is 
kiszolgáltatott, mivel a segítés, anyagi támogatás lehet�ségei meglehet�sen 
behatároltak.
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A válaszok több fajtáját csoportosíthatjuk egy átfogóbb kategóriába, 
amelynek lényege, hogy zavarok állnak be a tanár-diák kapcsolatban. Ide 
sorolhatjuk az alábbiakat: 

− a diák nem hallgat a tanárra (8,1%)
− a diák nem együttm�köd� (7,3%)
− megromlik a korábbi jó tanár-diák viszony (4,0%)
− csalódik a tanár a diákban (2,4%)
− széls�séges esetben a diák megszégyeníti tanárát az osztály el�tt (4,9%). 

Nem véletlen, hogy ezek a jelenségek maradandó változásokat okoznak, 
hiszen a tanár-diák kapcsolat emberi min�sége, baráti-bizalmas volta a leg-
f�bb örömforrások egyike: nagy csalódás, ha ez megváltozik.

Hasonlóan negatív érzések forrása lehet a tehetséges diák magatartása: 
ha nagykép�, öntelt (6,5%), kezelhetetlen, fékezhetetlen (4,9%). Arányait 
tekintve azért a f� gondot nem ezek a személyiségjellemz�k jelentik a be-
számolók szerint. 

Az utolsó élménycsoportból némi önkritika, lelkiismeretfurdalás érz�-
dik: 

− a diákot lelkileg nem tudta támogatni a tanár (4,0%) 
− kés�n fedezte fel a tanár diákja tehetségét, illetve nem foglalkozott 

vele eleget (4,0%) 
− nem tudott segíteni a diáknak (2,4%). 
Ezek a válaszok azt bizonyítják, hogy a tanárok nem csupán a diákban, 

a szül�kben keresik a „hibát”, hanem tisztában vannak saját szerepükkel, 
felel�sségükkel is.

A kellemes-kellemetlen élmények táblázatát összehasonlítva megálla-
píthatjuk, hogy a domináns élményforrás a teljesítmény-sikertelenség, va-
lamint a tanár-diák kapcsolat min�sége.

Ennek a blokknak az utolsó elemeként (10-es kérdés) arról kértünk vé-
leményeket, hogy milyen is legyen a tehetséges diákkal foglalkozó tanár 
személyisége. A válaszok dönt� többsége az alábbi 9 kategóriába sorolható: 

− nyitott, elfogadó attit�d (85%)
− kreatív (80%)
− nagy tárgyi tudás (78%)
− motiváló képesség (75%)
− jó humor (72%)
− ambíciózus (64%)
− alkalmazkodni tud a diák igényeihez (54%)
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− empatikus (48%)
− önkritikus (44%).
A felsoroltakon kívül néhány további jellegzetes vélekedés: türelmes le-

gyen, a szül�kkel is tudjon szót érteni, ne rivalizáljon a diákkal, következe-
tesség és adott esetben szigor jellemezze, ne kivételezzen a tanulóval, jó 
„menedzser” legyen. A kapott eredményeket érdemes egybevetni a tehetsé-
ges diákról alkotott felfogással, definíciókkal. Érdekes, de valószín�leg nem 
véletlen, hogy a tanárral szembeni elvárások mennyire jól illeszkednek az 
ott leírtakhoz. A tanár jellemz�i is alapvet�en 3 nagyobb csoportban oszla-
nak meg: 

− kognitív, 
− motivációs, és 
− szociális. 
A 9 tulajdonság mindegyike besorolható a 3 f�bb terület valamelyik-

éhez. Láthatjuk, mennyire fontosnak gondolják a toleranciát, azt hogy al-
kalmazkodjon a diák igényeihez, és kell� empátiával közelítsen a tanulóhoz. 
Ez természetesen nem jelentheti az igények teljes mérték� kiszolgálását, 
szolgai alárendel�dést, de feltétlenül egy kiegyensúlyozottabb, egyenrangú 
viszonyt (a kellemes élmények felsorolásából is ez az attit�d érzékelhet�, 
mint láttuk). Lépést kell tudni tartani a diák komoly tárgyi felkészültségével, 
hiszen a legtehetségesebbek gyakorta tanáraiknál is többet tudhatnak egy-
egy területen. A tanári kreativitás szükségessége sem meglep�, hiszen csak 
ennek a képességnek a birtokában követhet� a diákok felgyorsult, helyen-
ként akár csapongó gondolatmenete. A kreativitás nem sz�kíthet� le egy-
egy tudományos probléma megválaszolására, szociális kreativitásra is szük-
ség van a tehetséges tanulók másságából ered� helyzetek kezeléséhez. 

A kellemetlen élmények kapcsán már említettük, hogy sok csalódás for-
rása, ha a diák nem bontakoztatja ki képességeit, elkallódik. Ezért fontos, 
hogy gazdag motivációs repertoárral rendelkezzen a pedagógus, változatos 
módon és eszközökkel tartsa ébren a tanuló érdekl�dését. Épp a szoros, sok 
esetben szinte baráti tanár-diák viszony miatt lényeges a lelkesedés, az 
ambíciózus magatartás. A tanárral való identifikáció révén így a tanuló tu-
dattalanul is átveszi ezt a hozzáállást, követend� példa lesz számára. 

A jó humorérzék számos alkalommal oldhatja a társas kapcsolatokban 
keletkez� feszült helyzeteket, valamint csökkentheti egy-egy tanulmányi 
versenyre készülés monotóniáját, szolgálhatja a figyelem elterelését a foko-
zott stresszel járó megmérettetéseken. 

Az önkritikusság azért kaphatott ilyen hangsúlyos szerepet (44%), mert 
épp a legkiemelked�bb diákok foglalkoztatása, tanítása során érkezhetnek el 
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a pedagógusok szakmai teljesít�képességük határához. Folyamatosan felül 
kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani az elveket, alkalmazott módsze-
reket, belátni a hibát, a tévedést, a személyiséget épít� módon elviselni a 
kudarcot és a sikert egyaránt.

A tanári jellemz�k tárgyalását azzal zárhatjuk le, hogy véleményünk 
szerint nem lehet elválasztani egymástól az átlagos, illetve kiemelked� ké-
pesség� diákokat oktató-nevel� pedagógusokkal kapcsolatos személyiség-
jellemz�k listáját, a kevésbé jó adottságokkal rendelkez� tanulók foglalkoz-
tatásához ugyanúgy kívánatosak ezek a tulajdonságok.

A tanári magatartás különösen azért nagy hatású, mert modellérték�sé-
génél fogva sok tehetséges diák pályaorientációját, egész kés�bbi életét 
meghatározhatja (lásd a kellemetlen élmények leírását). 

7.1.2.3. A tehetségfejlesztés iskolai formáiról vallott nézetek 

Nemcsak a pedagógusnak, az iskola egészének kiemelked� jelent�sége van a 
tehetséges gyerekek felfedezésében és fejlesztésében. Nyugodtan kijelenthet-
jük, hogy a tehetségfejlesztés legfontosabb színtere az iskola, az ott folyó 
tehetségfejleszt� programoktól függ els�sorban, hogy mennyire sikerül egy 
nemzetnek a polgáraiban rejl� értékeket megtalálni, és hasznosítani, fejlesz-
teni az ország el�rehaladása érdekében. Hatalmas a szakirodalma ennek a 
kérdéskörnek (vö.: Balogh és Koncz, 2008; Balogh, Polonkai és Tóth, 1997; 
Báthory, 1992; Freeman, 1991; Harsányi, 1994; Landau, 1997; Mönks és 
Peters, 1992; Roeders, 1997; Ranschburg, 1989).

Természetesen önmagában az iskola csak a keretet jelenti, dönt�en az 
ott folyó pedagógiai munka színvonala határozza meg a tehetségfejlesztés 
hatékonyságát. Ezért is állítottuk vizsgálatunk középpontjába az iskolai 
programokat, valamint azok pedagógusok általi megítélését. Kérd�ívünkön 
öt olyan kérdés volt, amelyek közvetlenül ehhez a problémakörhöz hoztak 
információkat: 3., 4., 5., 6., 15. Ebben a sorrendben elemezzük a válaszokat.

A) Az iskolai tehetségfejlesztés általános megítélése (A 3. kérdésre adott 
válaszok alapján.)

A 3. kérdésnél a válaszoló pedagógus feladata az volt, hogy ellentétpárok 
alapján egy hétfokozatú skálán értékelje a magyarországi iskolai tehetség-
fejlesztést. Az ellentétpárokkal az iskolai tehetségfejlesztés kritikus pontjait 
igyekeztünk megragadni.

− Mennyire gyermekközpontú az iskolai tehetséggondozás?
− Milyen mérték� a tanár direkt irányítása?
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− Az együttes tevékenység mennyire kap szerepet?
− A diákot mennyire vonják be a tervezésbe?
− Középpontban áll-e a bels� motiváció fejlesztése?
− Mennyire kap szerepet a fejlesztés szempontja az eredmény-

centrikussággal szemben?
− Milyen mértékben érvényesül a szabadság a tanári dominanciával 

szemben?
− Mennyire tapasztalható objektivitás e munkában a szubjektivitással 

szemben?
− Az egész tehetségfejleszt� munka mennyire beszabályozott? 
Eredetileg 11 ellentétpár szerepelt a kérd�íven, de a vizsgálat során ki-

derült, hogy kett� nehezen volt értelmezhet�, ezért az ezekre adott válaszok 
bizonytalanok voltak, így nem is értékeljük azokat.

Eredmények 
(Az ellentétpárok átlagértékeit a sötéttel nyomtatott számok mutatják.) 

Gyermekközpontúság  1 2 3 4 5 6 7  Tantárgyközpontúság
Tanácsadás     1 2 3 4 5 6 7  Direkt irányítás
Közös munka    1 2 3 4 5 6 7  Tanári el�adás
Diák tervez     1 2 3 4 5 6 7  Tanár tervez
Bels� motiváció    1 2 3 4 5 6 7  Küls� motiváció
Fejl�désközpontúság  1 2 3 4 5 6 7  Eredménycentrikusság
Szabadság      1 2 3 4 5 6 7  Tanári dominancia
Szubjektivitás    1 2 3 4 5 6 7  Objektivitás
Spontaneitás     1 2 3 4 5 6 7  Beszabályozottság

Els� látásra is szembet�n�, hogy az átlagértékek többnyire a skála jobb 
oldalán (kett� középen) helyezkednek el. Ha megnézzük a használt fogalmak 
tartalmát, akkor azt látjuk, hogy a jobb oldali elemek a hatékony tehetség-
gondozás szempontjából a kedvez�tlenebb feltételeket jelentik. Így általános 
következtetésként megállapítható, hogy pedagógiai munkánkban összessé-
gében kedvez�tlenek a feltételek – legalább is a pedagógusok megítélése 
szerint, de ennél hitelesebb forrást nehezen találunk – az iskolákban a tehet-
séggondozáshoz. A külföldi kutatások alapján általánosan elfogadott, hogy 
gyermekközpontúság, bels� motiváltság, függetlenség, spontaneitás, indi-
rekt irányítás nélkül nehezen lehet kibontakoztatni a gyermekeinkben rejl�
értékeket (vö.: Balogh, 2006; Balogh és Koncz, 2008; Gyarmathy, 1998a; 
Herskovits, 1998; Landau, 1989; N. Kollár és Szabó, 2004; Ranschburg, 
1989; Réthyné, 1998, 2003; Turmezeyné és Balogh, 2009).
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B) Az iskolai tehetségfejlesztés hatékony formái (A 4. kérdésre adott vá-
laszok alapján.)

Az iskolai tehetségfejlesztés sikere valójában azon múlik, hogy kialakítjuk-e 
azokat a programokat, szervezeti formákat, amelyek keretében fel tudjuk 
ismerni, és tudatosan irányítani tudjuk – az el�z� pontban jelzett feltételek 
mellett – a gyerekeinkben rejl� értékek kibontakozását. Hallatlanul gazdag 
az a program- és eszközrendszer, amelyet világszerte kidolgoztak és hasz-
nálnak az iskolákban az intenzív tehetségfejlesztéshez (vö.: Balogh, 1998a; 
Davis és Rimm, 1985; Feger, 1993; Gallagher, 1985; Carter, 1997; 
Harsányi, 1994, Mönks és Mason, 1993; Roeders, 1997; VanTassel Baska, 
1993). Mekkora a merítés ebb�l a hazai iskolákban? A következ� felsorolás 
(15. táblázat) pontosan mutatja a felhasznált eszközök, formák gyakoriságát. 
(Egy pedagógus több formát is megjelölhetett.)

15. táblázat. A tehetségfejlesztés formái

Hatékony tehetségfejlesztési forma Válasz száma
1. Szakkörök, fakultációk, önképz�körök: 76 
2. Differenciálás a tanórán: 72 
3. Egyéni feladatmegoldások: 47 
4. Csoportos munka (kiscsoport): 44 
5. Speciális osztályok: 28 
6. Versenyek: 23 
7. Gazdagító programok: 19 
8. Projektek: 14 
9. Küls� szakemberek közrem�ködése: 
(Egy-egy tudományterület, szakma képvisel�i.) 

11 

10. Tehetségkiválasztás: 10 
11. El�fordultak még néhány válasszal: 

− érdekl�désfelkeltés, 
− személyiségfejleszt� tréning, 
− gyorsítás, léptetés, 
− nyári táborok, 
− kirándulások, 
− mentor-program. 

Két olyan forma van, amelyet a pedagógusok több mint fele megjelölt: a 
szakkörök, valamint a tanórai differenciálás. Ez tulajdonképpen teljesen 
összhangban van az elmúlt évtizedek magyarországi gyakorlatával, hiszen a 
nyolcvanas évek végéig alig lehetett más formákat felhasználni az iskolák-
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ban. Az is elgondolkodtató persze, hogy ötven pedagógus a megkérdezettek 
közül ezeket az alapvet� formákat meg sem említette. E két forma megkerü-
lésével nehezen képzelhet� el ugyanis hatékony tehetségfejlesztés bármely 
iskolában (vö.: Báthory, 1992; Lénárd, 1979; M. Nádasi, 1986; Ranschburg, 
1989).

Alig egyharmada jelölte meg hatékony formaként az egyéni feladatmegol-
dásokat és a kiscsoportos munkát a kérdezetteknek. Ez azért elgondolkodtató, 
mert már évtizedek óta megfogalmazódott külföldi és hazai kutatások alapján, 
hogy a tanuló önálló egyéni munkája nélkül nem fejl�dnek a képességek haté-
konyan (vö.: Balogh, 1987; Báthory, 1987; Kelemen, 1968; Lénárd, 1979). A 
válaszok arra utalnak, hogy a tehetségfejleszt� iskolai munkában az egyéni 
feladatmegoldásnak csekély szerepe van, ez pedig jelent�s akadálya az ered-
ményességnek – nemcsak a tehetséges tanulóknál. Ennek természetesen meg-
vannak a maga feltételei, mint ahogyan a kiscsoportos tevékenységnek is. Min-
den bizonnyal ezek hiányosságaira is visszavezethet�, hogy a kiscsoportos te-
vékenység sem terjedt el a hazai pedagógiai gyakorlatban. Pedig ebben a for-
mában is nagyon sok érték rejlik (vö.: Balogh, 2010; Balogh és Koncz, 2008; 
Buzás, 1974; M. Nádasi, 1986, 2001; Roeders, 1997; Turmezeyné, 2009, 2011) 
A szociális facilitáció, a problémák sokszempontú vizsgálata, a rugalmas gon-
dolkodás, a viták pozitív hatása mind-mind el�reviv� er� a tehetség kibontako-
zásában, s ezek sem a tanórai frontális munkában, sem az egyéni feladatmegol-
dásokban nem érvényesülnek.

A válaszolóknak nem egészen egynegyede jelölte meg hatékony forma-
ként a speciális osztályokat, valamint a versenyeket. Ezek az eredmények is 
jól mutatják azt a bizonytalan értékrendszert, amely a pedagógiai munka 
különféle eszközeir�l kialakult a magyar pedagógusok körében. A speciális 
osztályok még gyakran ma is „elitképz�ként” szerepelnek a pedagógusok 
gondolkodásában, s ennek a formának sokszor emlegetik a negatív követ-
kezményeit. (Ezt részletesebben az 5. kérdésre adott válaszok alapján elem-
zem.) A válaszok azt is jelzik, hogy a versenyek (tanulmányi, m�vészeti, 
sport stb.) sem rendszeresen hatják át az iskolai tehetségfejleszt� munkát. 
Pedig a tehetséges gyerek fejl�désében különösen fontos tényez� a verse-
nyeztetés, hiszen ennek során tudja igazán megpróbálni képességeit, s a mo-
tivációs tényez�k között is fontos szerepet játszik. Természetesen ennek is 
megvan a maga kultúrája, a versenyek tömegén indított tanulót az agyonhaj-
szoltság, a kiégés veszélyezteti.

Ugyancsak a tehetségfejlesztés iskolai eszközrendszerének gyenge pont-
jára mutat, hogy mindössze a válaszolók egyhetede jelölte meg a gazdagí-
tást, dúsítást az iskolai tehetségfejlesztés hatékony formájaként. Ez egyben 
azt is bizonyítja, hogy gyakran alapvet� ismeretek is hiányoznak a pedagó-



211

gusok eszköztárából, hiszen ez a jelenségkör a tehetségfejlesztés abc-jéhez 
tartozik... Ezt bizonyítandó, vázlatosan idézzük itt a gazdagítás, dúsítás f�bb 
jellemz�it.

Sato és Johnson a következ�ket emeli ki (vö.: Davis és Rimm, 1985):

− Nagyfokú komplexitás, amely a tanulók számára lehet�vé teszi, hogy 
változatos legyen tanulásuk iránya, s magas szint� intellektuális m�-
veleteket követel meg.

− A kötelez� tanterven kívüli tartalom, tananyag, új tudományok, va-
lamint ezek kölcsönös összefüggésének feltárása.

− A tanuló egyéni érdekl�désének elfogadása, annak biztosítása, hogy 
ez meghatározó szerepet kapjon a fejlesztésben.

− A kreatív és kritikai gondolkodás fejlesztése.

− Osztályszinten alig alkalmazott források, eszközök használata, ame-
lyek biztosítják az ismeretek alkalmazását is.

− Kaplan szembesíti a hagyományos feldolgozási módokat a dúsítás-
sal, ezek az összevetések további kapaszkodókat jelenthetnek szá-
munkra: ezeket az elveket a gazdagításról szóló fejezetben ismertet-
tük (vö.: Davis és Rimm, 1985).

Nos, ha szembesítjük az iskola világát ezekkel a szempontokkal, akkor 
bizony azt az általános következtetést kell levonnunk, hogy gyakran nem 
érvényesülnek e szempontok a fejleszt� munkában. Így nem is csoda, hogy 
olyan kevés pedagógus jelölte meg hatékony formaként a gazdagítást.

A megkérdezettek kb. egytizede jelölte meg hatékony formaként a pro-
jekteket, küls� szakemberek közrem�ködését és a tehetségkiválasztást. Ez is 
a gyenge pontjait mutatja az iskolai tehetségfejlesztésünknek. A kutatási 
projektek az önálló feldolgozásra építve a fejlesztés elengedhetetlen eszkö-
zei lehetnek. A tehetséges gyerekek számára az önálló kutatási projektek 
korlátlan lehet�ségeket jelentenek (vö.: Davis és Rimm, 1985) A tanulók 
sokféle projektben dolgozhatnak, például: könyvtárkutatás, természettudo-
mány, m�vészet, színjátszás, újságírás, fényképészet stb. Dolgozhatnak 
egyedül, párban, kiscsoportban is. A fejlett országokban sok segítséget nyúj-
tanak a küls� szakemberek is az iskolai tehetségfejlesztésben (els�sorban a 
szül�k a szombati programokban), nálunk ez is gyerekcip�ben jár, alig ta-
lálni erre példát, holott természetes lenne ilyenfajta kapcsolatokat kiépíteni. 
A szisztematikus tehetségkiválasztás, tehetségkeresés is fontos eleme a fej-
leszt� munkának. Ma is folynak úgynevezett „felvételik” bizonyos iskolai 
programokba, azonban ezek többnyire nem adekvát tartalmat „mérnek” a 
programba kerülés feltételeként. Korrekt eszközrendszerre és folyamatos 
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mérésre, megfigyelésre lenne szükség ahhoz, hogy az arra alkalmasak való-
ban bekerüljenek a fejleszt� programokba.

A maradék formák (ezek csak elvétve kerültek a válaszok közé) mindegyi-
ke hatékony eszköze az iskolai tehetségfejlesztésnek. A külföldi tapasztalatok 
bizonyítják, hogy ezek nélkül nem lehet szisztematikus tehetségfejlesztést 
megvalósítani (vö.: Katzko és Mönks, 1995; Davis és Rimm, 1985). Az érdek-
l�dés-felkeltés úgymond az alfája a tehetségfejlesztésnek – nálunk gyakran 
gyenge pontja az egész iskolai tevékenységnek. A személyiségfejleszt� tréning
ugyancsak báziseleme külföldön a tehetségfejleszt� programoknak, a személyi-
ségi háttér gyenge pontjai gyakran okoznak gyenge teljesítményt a tehetséges 
tanulóknál. (Err�l kés�bb még lesz szó.) A gyorsítás, léptetés szinte elvétve 
vagy egyáltalán nem fordul el� a mi pedagógiai gyakorlatunkban, holott így 
gyakran akadályozzuk a gyerekek fejl�dését. A nyári táborok (tehetségfejlesz-
tési céllal) régebben gyakrabban szerepeltek az iskolák programjaiban, manap-
ság anyagi okok miatt ritkultak ezek, pedig igen intenzív formái a tehetségfej-
lesztésnek. A kirándulásokról ugyanezt lehet elmondani. A mentorság eszköze 
nem új a pedagógiai gyakorlatban, visszanyúlik az ókorba. Ennek lényege, 
hogy a szakért�k, szaktekintélyek egyénileg foglalkoznak tanítványaikkal. A 
mentorság els�sorban a pályaorientáció egyik formája, amelynek keretében hol 
a diákok látogatnak a mentorhoz, de a mentorok is meghívhatók az iskolába. 
Mentorok egész sora m�ködik gyakran közre a külföldi iskolákban, megismer-
tetve a tanulókat a különböz� életpályák lehet�ségeivel, az azokra való felké-
szülés módjaival, eszközeivel. Nálunk alig találni ilyen formát.

Összegezve a leltár tapasztalatait, megállapíthatjuk, hogy sz�kös az az 
eszközrendszer, amelyet iskoláinkban megtalálhatunk a tehetségfejlesztés 
céljainak megvalósításában. Egyrészt fontos feladat, hogy e területen is gaz-
dagítsuk pedagógusaink elméleti felkészültségét, másrészt ismertessük meg 
�ket azokkal a gyakorlati eszközökkel, amelyek még több sikert hoznak a 
hétköznapi pedagógiai munka e területén (vö.: Balogh, 2002, 2006; Balogh, 
Polonkai és Tóth, 1997; Cropley, 1996; Fük�né, 2008; Titkó, 2008; Tóth, 
2008; Tóth T., 2008; Turmezeyné, 2011).

C) Mi a pedagógusok véleménye a „válogatott” osztályokról?
(Az 5. kérdésre adott válaszok alapján.) 

Már az el�z� pontban is szó esett a válogatott osztályokról „speciális osztá-
lyok” elnevezéssel, a megkérdezett pedagógusoknak közel egynegyede je-
lölte meg önként ezt a szervezeti keretet hatékony tehetségfejlesztési forma-
ként. Azonban mi külön kérdésként is megfogalmaztuk ezt a problémakört, 
mivel az elmúlt évtizedben az egyik leggyakrabban vitatott eszköze ez a te-
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hetségfejlesztésnek. Egyik oldalon az a vélemény áll, hogy ez a szervezeti 
keret nem demokratikus, elitszellemet alakít ki a tanulók körében, a gyen-
gébb képesség�eket hátrányos helyzetbe hozza. A másik oldal azzal érvel, 
hogy érdemben csak ebben a szervezeti keretben lehet differenciálni, így 
tudjuk biztosítani a tehetségesek gyors el�rehaladását és speciális képessé-
geik hatékony fejlesztését (vö.:Balogh, 2006; Báthory, 1992; Feger, 1993; 
Gömöry, 2010; Lénárd és Demeter, 1990). Miként vélekednek a megkérde-
zett pedagógusok err�l a formáról? (16. táblázat)

16. táblázat. Pedagógusi vélemények a válogatott osztályokról

Pedagógusi vélemények Válaszok 
száma 

1. Hatékony, mert a gyengék nem akadályozzák a jókat 90 

2. Kiemelt szerepe van a motivációban 64 

3. A személyiségfejl�désben negatív jelenségeket okozhat 33 

4. Jobb forma az osztályon belüli csoportosítás 19 

5. Nem szerencsés ez a forma, mert a gyengébb osztályból ki-
vesszük a húzóer�t 

14 

6. A tanároknak sikerélményt jelent   6 

7. Megbélyegezheti a gyereket   5 

8. A korai speciális osztály veszélyeket rejt magában   5 

Összességében pozitív a megítélés, hiszen a két els� helyen – jelent�s 
többséggel a negatív min�sítéssel szemben – elismer� vélemény áll. A meg-
kérdezett pedagógusok közel háromnegyede értékesnek tartotta az el�reha-
ladás gyorsasága miatt, a fele pedig azért is, mert hatékony a tanulás moti-
vációjában.

A negatív értékelés hátterében els�sorban a tanuló személyiségének fél-
tése áll (kb. a megkérdezettek negyede vélekedik így), s megjelenik a gyen-
gébb tanulók féltése is a háttérben, 4., 5. vélemény – az � fejl�désüket aka-
dályozhatja a jók kiemelése. A 7., 8. vélemény is negatív, ezek hátterében is 
személyiségfejl�dési anomáliák rejlenek.

Az mindenképpen örvendetes, hogy elsöpr� többséggel pozitív vélemény-
nyel vannak err�l a formáról a pedagógusok, hiszen mind hazai, mind külföldi 
gyakorlati tapasztalatok alapján bizonyított ezen válogatott osztályok hasznos-
sága az intenzív tehetségfejlesztésben (vö.: Balogh, 1998a; Cropley, 1996; 
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Feger, 1993). Az is igaz ugyanakkor, hogy kétségkívül rejt magában veszélye-
ket ez a forma – még azok számára is, akik bekerültek ezen válogatott osztá-
lyokba. Erre utalnak a pedagógusok véleményében a fenntartások, s egy vizsgá-
latsorozat eredményeként mi magunk is erre a következtetésre jutottunk (Ba-
logh, 1998a, 189. o.).

„– A tantárgyakban nyújtott teljesítmények és az intelligencia-vizsgálat 
eredményei azt mutatják, hogy a tehetséges gyermekek képességeinek 
fejl�dését nem veti vissza, s�t meggyorsítja, ha kiemeljük �ket korábbi 
kapcsolatrendszerükb�l, s új, fejleszt� hatású környezeti feltételek közé 
helyezzük �ket. 
– Az új helyzet és hatásrendszer a gyermekek személyiségjegyeiben je-
lent�s változást hoz, ezek egy része egyértelm�en pozitív, mások azon-
ban kedvez�tlennek ítélhet�k, ezért a személyiségfejlesztésre még na-
gyobb figyelmet kell a következ� osztályokban fordítani. A program-
módosítás már kedvez� változásokat eredményezett eddig is. 
– A szociometriai vizsgálat bizonyította, hogy a kísérleti osztályokban 
kedvez� csoportstruktúra alakult ki, az osztályok a tipikus teljesítmény- 
és feladatvezérlés� csoport jegyeit viselik magukon, biztosítva mind az 
egyén, mind a csoport számára a megfelel� hátteret a jó teljesítmény-
hez.” 

Csak ideológiai okokból vagy a leselked� veszélyek miatt azonban nem 
szabad lemondanunk err�l a formáról, hiszen igen sok értékes eleme is van a 
tehetségfejlesztésben. Nagy körültekintéssel kell lennünk azonban már a 
válogatáskor is, s a speciális program megvalósítása során is. A speciális 
osztály nem kizárólagos, de egyik hatékony formája az iskolai tehetségfej-
lesztésnek. 

D) Mivel tudja jobb teljesítményre késztetni a pedagógus az alulteljesít�
tehetséges gyereket? (A 6. kérdésre adott válaszok alapján.)

Bár a pedagógiai közgondolkodás gyakran tartja gyenge képesség�nek a gyen-
ge teljesítményt nyújtó gyerekeket, a vizsgálatok sokszor bizonyítják, hogy a jó 
képesség� gyerek is teljesíthet gyengén. Ez egyik kritikus pontja a tehetségfej-
lesztésnek, hiszen ebben a zsákutcában gyakran vesznek el a tehetséges tanu-
lók. Az utóbbi évtizedben ez a problémakör is egyre nagyobb figyelmet kapott 
a kutatók körében (vö.: Balogh, 1997, 2006; Balogh és Koncz, 2008; Gefferth, 
1998; Gyarmathy, 1998b; Harmatiné, 2011; Montgomery, 1990; Porkolábné 
1992; Smith, 1995; Wilson és Evans, 1980). Mi is kíváncsiak voltunk, hogyan 
ítélik meg ezt a problémát a gyakorló pedagógusok. (17. táblázat)
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17. táblázat. Hogyan lehet jobb teljesítményre késztetni az alulteljesít�ket?

Hogyan lehet jobb teljesítményre késztetni 
az alulteljesít�ket? 

Válaszok 
száma 

1. Az okok feltárásával 69 

2. Személyre szóló fejleszt� programmal 67 

3. Sikerélmény biztosításával 49 

4. Hatékony motiválással 44 

5. Nyugodt otthoni és iskolai légkör biztosításával (szül�k, 
kortársak) 

39 

6. A pedagógus-tanuló kapcsolat javításával 38 

7. Küls� szakemberek bevonásával (szakrendelés)   9 

Mindegyik jelzett eszköz hatékony a probléma megoldásában, így ösz-
szességében elégedettek lehetünk a válaszokkal, e területen úgy t�nik, több 
elméleti ismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek pedagógusaink, 
mint a tehetségfejlesztés más területein. Minden bizonnyal abból fakad ez az 
el�ny, hogy az elmúlt évtizedekben a „felzárkóztatás” mindig nagyobb sze-
repet kapott az iskolai munkában, mint a tehetségfejlesztés. Végül is ennek 
az egyoldalúságnak is van pozitív hozadéka ma már a tehetségek fejleszté-
sében...

E) Mit változtatna a pedagógus munkájában a hatékonyabb tehetség-
fejlesztés érdekében?(A 14. kérdés válaszai alapján.)
Amolyan kontroll-kérdésként szerepelt ez, hiszen erre vonatkozott több más 
kérdés is – legalábbis érint�legesen. Itt most tiszta vizet önthetünk a pohár-
ba, hiszen valójában az itteni vélemények jelzik leginkább a tehetségfejlesz-
tés gyenge pontjait a gyakorlati munkában. (18. táblázat)

18. táblázat. A változtatás területei

A változtatás területei Válaszok száma 

1. Több önálló feladatmegoldás 51 

2. Kisebb osztálylétszám 36 

3. Pedagógusok továbbképzése 27 

4. Több speciális fejleszt� program 22 

5. Személyiségfejlesztés er�sítése (Tanulóké!) 22 
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6. Több játékos elem 18 

7. Kevesebb tananyag 17 

8. Több id� a tehetséggondozásra 17 

9. Jobban figyelni a tehetségek felismerésére 14 

10. Jobb tárgyi feltételek 14 

Az els� választ leszámítva (több egyéni feladatmegoldás) jelent�sen szó-
ródnak a változtatási szándékok. Azt tehát sokan gondolják, hogy a hatékony 
tehetségfejlesztéshez nélkülözhetetlen az el�relépés az egyéni feladatmegoldá-
sok intenzívebbé tételében. A többi válasz szóródása azonban arra utal, hogy 
iskolánként más és más akadályai lehetnek a hatékonyabb tehetségfejlesztés-
nek. A válaszok számában mutatkozó arányok alapján optimisták lehetünk a 
jöv�t illet�en...

Vizsgálati eredményeink – összhangban a nemzetközi tapasztalatokkal – 
bizonyítják, hogy a tehetséggondozással összefügg� tanári szerepek értelme-
zése, hatékonysága a hazai közoktatásban meglehet�sen sokszín� és egyenet-
len. Szükség van tehát egyrészt a pedagógusképzésben az ilyen típusú modu-
lok er�sítésére, valamint már a gyakorlatban m�köd� tanárok, tanítók, óvoda-
pedagógusok részére pedig posztgraduális továbbképz� programok szervezé-
sére. Ezekr�l a lehet�ségekr�l e fejezet kés�bbi részében írunk. 

7.2. A tanácsadók 
Alexander és Muia (1982) úgy írta le az iskolai tanácsadók speciális szere-
pét, hogy kijelentették, „A kivételesen eszes tanulóknak, akiket néha gyö-
törnek a tehetségükkel együtt járó problémák, szükségük van hozzáért�, 
tör�d� emberek melegségére, támogatására és megértésére – ez a munkaköri 
leírás az iskolai tanácsadók szerepéhez illik leginkább” (173. o). A tanács-
adók egyedülálló ellátást nyújthatnak a tehetséges diákoknak az iskolai kör-
nyezetben történ� fejl�désük el�segítésében. A tanácsadók általában tisztá-
ban vannak azzal, hogy az iskola milyen programokkal és forrásokkal ren-
delkezik. Szorosan együtt tudnak m�ködni más támogató személyekkel a 
pszichológusnak a tehetséges gyermek iskolai és szociális életére vonatkozó 
ajánlásainak végrehajtásában. 

Ahhoz, hogy „környezettervez�” váljon bel�lük, a tanácsadóknak érzé-
kenynek kell lenniük a tehetségesek egyedi szükségletei iránt. A megfelel�
tantárgyak kiválasztása, a diák szükségleteinek és a tanári stílus egyeztetése, 
valamint a szül�knek nyújtott tanácsadás csupán néhány azok közül a kulcs-
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fontosságú szolgáltatások közül, amelyeket a tanácsadók végeznek egy fej-
l�dést el�segít� környezet kialakítása érdekében. Tisztában kell lenniük az 
iskolai és pályatervezés hosszú távú következményeivel is. Ez valóban ösz-
szetett feladat a szakemberek számára. Íme néhány megközelítés, amelyet a 
tanácsadók alkalmaznak ellátásaik kiterjesztésére (Seeley, 1997): 

1. Tanár-tanácsadó program beindítása a tehetséges diákok számára, 
amelyben egy kulcsfontosságú szerepet játszó tanár, akit a diák sze-
ret, és aki a diák érdekl�dési területének tanára, tanácsadóként szol-
gál a kurzusok, tevékenységek, esetleg mentorálás megtervezésében. 

2. Csoportok szervezése a tehetségesek számára, amelyen belül ezek a 
diákok id�r�l id�re találkoznak, hogy az iskola tanulmányi és szoci-
ális életének problémáit megvitassák, és tapasztalatot cseréljenek. 

3. Pályaválasztási tájékozódási központ létrehozása, hogy a tehetséges 
tanulók irányított olvasás segítségével feltárhassák az egyes pályá-
kat, és látogatások céljára azonosítani tudjanak megfelel� közösségi 
mentorokat. 

4. Speciális tájékoztató kiadása a tehetségeseknek, a tehetségeseknek 
meghirdetett programokról. 

5. Tehetséges diákok bevonása egy „túlél�csomag” létrehozásába az 
iskolába újként érkez� tehetséges diákok számára, amely informáci-
ót ad a laboratóriumokhoz és számítógépekhez való hozzáférésr�l, 
speciális klubokról és iskolán kívüli tevékenységekr�l, valamint tar-
talmazza más tehetséges diákok nevét és telefonszámát, akikhez 
mint személyes forrásokhoz fordulni lehet. 

E stratégiák mindegyike segíthet a tanácsadóknak b�víteni szolgáltatá-
saikat saját irányítású, a társak vagy a tanár által irányított tevékenységeken 
keresztül.  

Buescher (1987) kit�n� modellt mutatott be a tehetségesek egy tanács-
adó folyamatára. A modell tantervi megfontolásokat, valamint egyéni és 
csoportos tanácsadást tartalmaz. A serdül�kor kritikus problémáira összpon-
tosítva a modell ellátja a tanácsadót vagy tanárt beavatkozási stratégiákkal – 
a tehetséges gyermekekre is vonatkozóan. 

Silverman (1993) a tanácsadásnak – mint fejleszt� és megel�z� – kit�n�
modelljét mutatta be. Rámutatott, hogy az egyéni tanácsadás általában nem 
megvalósítható, és kijelentette, „Az iskolai tanácsadó vagy a tehetséggon-
dozási szakember preventív tanácsadási csoportokat állíthat fel … A tanács-
adásra úgy kell tekinteni, mint egy pozitív támogatási rendszerre az egész-
séges önfejl�désért.” (74. o.). A 19. táblázat összegzi a f�bb fejlesztési stra-
tégiákat. 
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19. táblázat. F�bb fejlesztési stratégiák 

A tehetségesek tanácsadási szükségleteinek kapcsolata az intervenciós 
stratégiákkal 

A tehetségesek szociális-emocionális 
szükségletei

Stratégiák a szükségletek ellátására

Annak megértése, hogy miben térnek el 
más gyermekekt�l, és miben hasonlíta-
nak hozzájuk. 

Alkalmazzon biblioterápiás technikákat. 
Hozzon létre csoportos beszélgetést 
lehet�vé tev� szemináriumokat. 
Tartson egyéni beszélgetéseket. 

Saját egyéniségük, valamint mások 
eltér� egyéniségének értékelése és meg-
becsülése. 

Támogassa a biográfiák tanulmányozását. 
Jutalmazza a kiváló tehetségeket 
díjakkal, el�adások tartásával speciális 
szemináriumokon és szimpozionokon. 
Bátorítsa a versenyekre jelentkezést. 

Azon szociális készségeik megértése és 
fejlesztése, amelyek lehet�vé teszik 
számukra, hogy megfelel�en viselked-
jenek társas kapcsolatokban. 

Tanítsa a kreatív problémamegoldást 
párokban vagy kiscsoportokban. 
Tartson szerepjáték foglalkozásokat. 
Találjon ki megfelel� szimulációs fel-
adatokat. 

Magas szint� érzékenységük értékelé-
sének kifejlesztése, amely testet ölthet 
humor, m�vészi törekvések, valamint 
feler�södött érzelmi élmények formájá-
ban. 

Bátorítsa az érzékenység pozitív és ki- 
fejez� levezetéseit, mint például a 
magánoktatás, önkéntes munka, m�- 
vészet, zene és dráma. 
Bátorítsa a naplóírást a kulcsfontosságú 
élmények kapcsán a felszínre 
kerül� érzelmek rögzítése érdekében. 

Képességük és tehetségük, valamint 
ezek fejlesztési módjának reális felmé-
rése. 

Teremtsen alkalmakat rendszeres tesz-
telésre és felmérésekre. 
Biztosítson csoportos munkalehet�sé- 
geket hasonló képesség� és érdekl�dés�
tanulókkal. 

A „kiválóságra törekvés” és a „maxi-
malizmusra törekvés” közötti eltérés 
megértése. 

Hozzon létre „biztonságos” környezetet 
a sikertelenséget is magában foglaló 
kísérletezéshez. 
Segítse el� a kockázatvállaló magatartást. 

A kompromisszum m�vészetének és 
tudományának elsajátítása. 

Hozzon létre kooperációs helyzeteket. 
Fektessen hangsúlyt a célkit�zésre. 

További információk a kérdéskörben: Mez�, 2003. 
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7.3. Mi a pszichológusok szerepe? 

A pszichológusok kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a tehetséges gyer-
mekek azonosításában, valamint a számukra és szüleik számára nyújtott 
tanácsadásban. Sajnálatos módon a pszichológusok nagy része kevés kép-
zésben részesül – ha egyáltalán részesül ilyenben – a tehetségesekre vonat-
kozóan. A pszichológusok általában ki vannak téve a tesztelés segítségével 
való hiányosság-keresés orvosi modelljének. Gyakran hallanak tehetséges 
gyermekekr�l munkájuk során, és sokan közülük közrem�ködnek abban , 
hogy a gyermekekben er�sségeiket és speciális adottságaikat, képességeiket 
megtalálják. Az egyre nagyobb számú, a tehetségesek számára indított isko-
lai program szükségessé tette az új feladatokat és új megközelítéseket a 
pszichológusok számára. Ezekr�l itthon, Magyarországon is tisztázó viták 
indultak el, különös tekintettel a pedagógusok és pszichológusok együttm�-
ködésére, a kompetenciák megjelölésére és elválasztására. 

A pszichológusok fontos szerephez jutnak a tehetséges gyermekek sze-
mélyiségfejl�déséhez kapcsolódó tanácsadásában is. A pszichológusok is-
meretei a fejl�désr�l, a tanuláselméletekr�l, valamint az egyének közötti 
dinamikáról segíthet a tehetséges gyermekek intellektuális és személyiségi 
karakterjegyeinek jobb megértésében. A koraérett viselkedés az egyik olda-
lon, és a normális fejl�dési növekedés a másikon érzékeny egyensúlyt je-
lent. A pszichológusok feladata, hogy tájékoztassa a szül�ket, tanárokat és 
gyermekeket arról, miként tudják ezt az egyensúlyt a lehet� legproduktívabb 
módon kezelni. 

A pszichológusok széleskör� gyakorlattal rendelkeznek az intellektuális 
felmérésben szakmai tevékenységeikhez. Szaktudásuk ezen a területen fon-
tos a tehetség tesztelése és azonosítása szempontjából. Az intellektuális ké-
pességvizsgálatok, párosulva a korrekt egyéni teljesítmény-felméréssel, a 
pedagógusok, szül�k, gyerekek véleményével, sokat segíthetnek a hatékony 
tehetség-keresésben, -azonosításban. (Részletek a 3. fejezetben!) 

Ahogy a kutatásokból és a tehetséges tanulókkal szerzett tapasztalatok-
ból egyre többet tudunk, a pszichológusoknak nem csupán abban kell szere-
pet játszaniuk, hogy információt gy�jtenek ehhez az ismeretalaphoz, hanem 
abban is, hogy azt felhasználják az egyre jobb felmérés és programtervezés 
érdekében. A tehetséges gyermekek egyediségének, valamint tehetségüknek 
a normális fejl�désre tett kihatásainak megértése a pszichológusok fontos 
feladata. Alapvet� feltétele az el�relépésnek, hogy minden iskolában m�-
ködjön (teljes állásban vagy részfoglalkozásban) iskolapszichológus. 

További információk: Gyarmathy, 2006; Mez�, 2003., 2008. 
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7.4. A mentorok 

A) Kik a tehetségesek mentorai?

Bárki lehet egy tehetséges gyermek mentora, amennyiben érdekl�dése és 
stílusa megegyezik a gyermekével. A tanárok és a szül�k gyakran megle-
p�dnek, hogy a gyermekek kiket jelölnek meg mentoraikként. Általános 
értelemben a mentor egy a gyermek által csodált személy, aki példaképként 
szolgál az emberi törekvések valamely területén, és aki ösztönzi és tisztelet-
ben tartja a gyermeket. A szerep a h�st�l a kollégáig terjed, ám mindig tisz-
teletet hordoz magában. Pleiss és Feldhusen (1995) rámutatott a mentor, a 
példakép és a h�s közötti különbségre. A h�st távolról csodálják, bármilyen 
személyes kapcsolat nélkül. A h�sök inspiráció-forrást jelenthetnek, vagy 
érdekl�dést kelthetnek a tehetséges gyermekben. A példakép olyan személy, 
akit a gyermek ismer, és akivel kapcsolatban áll. Végezetül a mentor olyan 
valaki, akinek intenzív és személyes kapcsolata van a gyermekkel, és kitar-
tóan befolyásolhatja a gyermeket. 

Az iskola szemszögéb�l, a tehetséges gyermekek mentorait azok a taná-
rok testesítik meg, akik túl kívánnak lépni az osztálytermi képzésen a kö-
zösség kulcsfontosságú egyéneinek fejlesztésében. A fogalmat a tehetség-
gondozásban lazán használják. A fogalom két dimenzióját kell végiggon-
dolnunk. A tehetséggondozás zsargonjában a mentor egy, általában a közös-
ségb�l származó, er�forrást jelent� személy, aki kiegészít� oktatási élmény-
nyel képes ellátni a gyermeket valamilyen szakterületen. Ez a személy lehet 
egy számítógép-elemz�, egy m�vész, vagy egy városi földrajztudós.  

A kiemelked� egyének fejl�désében a mentoroknak mindig is fontos 
szerepük volt. A feln�ttkori fejl�désr�l készített kutatások is hangsúlyozzák 
a mentor fontosságát a személyes élet és a karrier sikereiben egyaránt 
(Feldman, 1991; Goertzel és Goertzel, 1962; Levinson, Darrow, Klein, 
Levinson és McKee, 1978; Prilliman és Richardson, 1989). 

B) Milyen szerepet töltenek be a mentorok? 

A mentor itt megvitatásra kerül� szerepe a már felvázolt érvelést követi. A 
személyes mentor bárki lehet, akir�l a tehetséges diák azt tartja, hogy nagy 
befolyással van rá. A forrás személy olyasvalaki, akit egy iskolai program-
ban kijelölhetnek egy tehetséges diák mellé. 

A személyes mentor. Levinson és kollégái (1978) kit�n� meglátásokat fo-
galmaztak meg a személyes mentor szerepére vonatkozóan. A mentor lehet 
egy tanár, aki er�síti a diák készségeit és intellektuális fejl�dését. A mentor 
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lehet szponzor, aki arra használja befolyását, hogy el�segítse a gyermek 
fejl�dését. A mentor lehet egy új világba vezet� kalauz, megismertetve a 
diákot értékekkel, szokásokkal és forrásokkal. Levinson szerint „Saját érté-
kein, teljesítményén, és életmódján keresztül a mentor egy olyan minta le-
het, akit a védence csodálhat, és utolérni próbál. Tanácsot és morális támo-
gatást nyújthat a stresszes id�szakokban.” (98. o.) 

A kreatív teljesít�kr�l végzett longitudinális vizsgálatából Torrance 
(1984) arra az eredményre jutott, hogy a mentor-kapcsolat megváltoztatta a 
társas szintet, ahogy a pártfogolt egyre id�sebb lett. Néhány esetben a sze-
mélyes mentor kapcsolatok verseny-jelleg�ek lettek az id�k folyamán, ám 
mindig barátságosak és tiszteletteljesek maradtak. 

A forrás mentor. A tehetségsegít� programok kijelölhetnek mentorokat a 
tehetséges gyermekek oktatásának kiegészítése céljából (vö.: 
www.geniuszportal.hu; Balogh, Mez� és Kormos, 2011). Ezek a mentorok 
általában önkéntes jelentkez�k a közösségb�l, akik meghívják a tehetséges 
gyermekeket munkahelyükre. Boston (1975) ezt a szerepet úgy definiálta, 
mint „a diák tanulásának gyakorlatban való gyökereztetése, és a mentor ré-
szér�l a diák részrehajlásának kihasználása” (2. o.). Boston (1978) kés�bb 
felhívta a figyelmet, hogy nem csupán a gyermek érdekl�désének a mentor 
szakterületéhez való illesztése fontos, de a tanítási stílus és a tanulási stílus 
összeillesztése is. A mentor fontosabb jellemz�it a következ�képpen írta le: 

1. Általában, de nem minden esetben feln�tt. 
2. Rendelkezik egy speciális készséggel, érdekl�déssel vagy tevékeny-

séggel, amely felkelti a tanuló érdekl�dését. 
3. Képes a diákot személyes szempontból eredményes tapasztalatok fe-

lé irányítani. 
4. Rugalmas, segítve a diákot a tevékenységek áttekintésére és átértel-

mezésére. 
5. Gyakran példaképe a tanulónak; az életmód és hozzáállás olyan fel-

fogását közvetíti, amely eltér azoktól, amelyekkel a diák általában 
találkozik. 

6. Mindenek felett a diák mint tanuló és mint egyéniség érdekli. 

Ezeket a tulajdonságokat és szerepeket akkor kell figyelembe venni, 
amikor megfelel� közösségi mentorokat keresünk a tehetségesek számára. 
Mind a személyes, mind az iskola-alapú mentor-kapcsolatok alapvet� fon-
tosságúak a tehetséges gyermekek tehetségének és képességeinek teljes ki-
bontakoztatásához. Pleiss és Feldhusen (1995) kijelentette, „A hatékony 
mentor tervezett tevékenységekbe vonja be a gyermeket, amelyek úgy van-
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nak id�zítve, hogy megfeleljenek a gyermek fejl�dési szükségleteinek, és 
alkalmat szolgáltat védencének, hogy reflektáljon élményeire és beépítse 
azokat.” (160. o.) 

Az er�forrás-mentorok egy másik jó forrása egy egyetem vagy f�iskola. 
Egy magas szinten kidolgozott modellt alkotott meg a Purdue Egyetem, 
mint a Purdue Mentor Program (Ellington, Haeger és Feldhusen, 1986). A 
„pártfogoltnak” nevezett diákokat a tehetséges gyermekek egy csoportjából 
választják ki azzal a céllal, hogy szükségleteiket az egyetemi közösség 
konkrét mentoraihoz társítsák. Egy mentoronként kett�-négy pártfogolt al-
kot egy mentor-csoportot. Amikor a mentorokat kiválasztják, egy képzésen 
kell részt venniük egy következetes és magas min�ség� kapcsolat el�segíté-
se céljából, amely a mentort érzékennyé teszi a tehetséges pártfogoltak 
szükségletei iránt. Ez a modell kit�n� eredményekkel dicsekedhet, az átfogó 
értékelési beszámolók szerint. A szerz�k a következ� konklúzióra jutottak: 
„A mentorálási folyamat lehet�séget ad a tehetséges fiatalok számára, hogy 
megismerkedjenek a különböz� foglalkozásokkal, és segíti �ket a pályavá-
lasztásban. A mentorálás arra is motiválja a fiatalokat, hogy a tehetségüknek 
megfelel� területeken terjesszék ki érdekl�désüket és tevékenységeiket. 
Eszköz funkcióként szolgál abban a tekintetben, hogy a pártfogoltak értékes 
információt szereznek mentoraiktól a területr�l. Az is egyértelm�, hogy a 
mentorok értékes bepillantást nyernek a fiatalokról a mentorálási tapasztala-
tokon keresztül.” (5. o.) 

7.5. Képzési programok pedagógusoknak, pszichológus oknak 
Magyarországon a nyolcvanas évek második felét�l egyre több iskola, neve-
lési intézmény indított speciális vagy komplex tehetségfejleszt� programo-
kat. Ezzel együtt n�tt a pedagógusok részér�l az az igény, hogy több infor-
mációt kapjanak a hétköznapi gyakorlati tevékenységhez, hiszen az alap-
képzésük során nem készítették fel �ket e speciális munkára. Sok tehetség-
témájú el�adást kértek az iskolák, majd megindult az intenzív (120 órás) 
tanfolyamon folyó képzés, s 1997 szeptemberében az akkori Kossuth Lajos 
Tudományegyetem kezdeményezésére megjelent a m�vel�dési és közokta-
tási miniszter 29./1997. MKM-rendelete a tehetségfejlesztési szakirányú 
továbbképzési szak képesítési követelményeir�l. A képzés az év szeptembe-
rében meg is indult a KLTE-n /ma Debreceni Egyetem/, a Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszék szervezésében. Az oklevélben szerepl� szakképzett-
ség pontos neve a rendelet szerint: „tehetségfejlesztési szakért�”.  Újabb 
el�relépést jelentett, hogy 1999-ben a KLTE megalapította a pedagógus 
szakvizsga-programot, s 2000 szeptemberében el is indította a képzést „te-
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hetség és fejlesztése” elnevezéssel (41/1999./X.13. OM Rendelet).A követ-
kez�kben arról adunk tájékoztatást, hogyan jutottunk el az országban els�-
ként a KLTE-n a szakképzés megalapításához és indításához, ismertetjük a 
szakirányú továbbképzés képesítési követelményeit és tantárgyi struktúráját, 
valamint a szakvizsga-programot, kapcsolódási lehet�ségeket más szakok-
hoz, valamint összegezzük az eddigi tapasztalatokat. 

7.5.1. A szakirányú továbbképzés célja, megalakulásának hazai és nem-
zetközi háttere 

A) A képzés célja 
A képzés célja az egyetemi vagy f�iskolai szint� pedagógus diplomával 
rendelkez� szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gyakorlati 
feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban (isko-
lák, kollégiumok, egyéb nevelési intézmények), másrészt speciális intéze-
tekben (nevelési tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók, családgondozó 
központok, közm�vel�dési intézmények) kamatoztathassák. A képzés 
eredményeként a résztvev� szakemberek olyan ismeretek, módszerek, esz-
közök birtokába jutnak, amelyekkel hatékonyabbá tudják tenni a különböz�
m�vel�dési blokkokhoz, tevékenységi területekhez, tantárgyakhoz kapcso-
lódó tehetségfejleszt� munkát a tanórán és a differenciált fejlesztés más 
szervezeti kereteiben (szakkörök, fakultációk, egyéb speciális foglalkozá-
sok), biztosabb alapokon tudják azonosítani, kiválasztani a tehetséges gye-
rekeket, s a fejlesztés során felvet�d� speciális problémákat szakszer�en 
tudják megoldani. 

B) Hazai aktualitás, el�zmények
Hazánkban a pedagógusok az alapképzésben nem kapnak megfelel� felkészítést a 
speciális tehetségfejleszt� munkához. Ugyanakkor a nyolcvanas években a tehet-
séggondozás Magyarországon is a szakmai érdekl�dés középpontjába került. En-
nek több oka is volt. 

− A társadalmi változások feler�sítették a teljesítmény-orientáltságot az 
élet minden területén, s magas szint� teljesítményt sem az egyén, sem az 
ország nem érhet el a képességek, a tehetség felderítése és hatékony fej-
lesztése nélkül. 

− Az iskolarendszer változásai, az iskolai autonómia er�södése is nö-
velték a tehetséggondozás iránti érdekl�dést. Általános és középisko-
lák egyaránt próbálják kialakítani egyéni arculatukat, s ennek során 
is gyakran kap központi szerepet a tehetségfejlesztés speciális helyi 
rendszere. 
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− A Nemzeti Alaptanterv az iskoláktól kívánja meg az általuk használt 
tanterv elkészítését, s ez is újabb lehet�ségeket kínál a tehetségfej-
leszt� programok beépítéséhez. E feladatok megoldásához az osztály 
egészét érint� frontális munka nem biztosít megfelel� feltételeket, 
szükséges megkeresni, kiépíteni azokat a kiscsoportos, egyéni fog-
lalkozási formákat, amelyek a tehetséges gyerekek intenzív egyéni 
fejl�dését segítik el�. 

− A társadalmunkban tapasztalható gazdasági megosztottság, ponto-
sabban a szegényebb rétegek létszámának növekedése a korábbinál 
nagyobb felel�sséget rótt az iskolákra, a szakemberekre a tehetség-
fejlesztés terén. Ki kellett dolgozni azokat a formákat, amelyek a sze-
rény anyagi feltételek között felnöv� gyerekek számára is lehet�vé 
teszik az intenzív egyéni fejl�dést. 

Ugyanakkor Magyarországon az el�z� kihívásokkal nem volt összhang-
ban a pedagógusok felkészítése: az alapképzésben egyetlen szinten sem kap-
tak megfelel� ismereteket a tehetségek felismeréséhez és intenzív fejleszté-
séhez. Természetesen sok iskolában volt akkoriban hagyománya a tehetség-
fejleszt� programoknak, s igen szép teljesítményt is produkáltak, azonban e 
munka során csak részben használták fel a külföldi és hazai kutatásokból 
levont eredményeket. A pedagógusok körében nagy az igény alakult ki évek 
óta az új ismeretekre 

A KLTE Pszichológiai Intézetében a kilencvenes években már évtizedes 
hagyománya volt a tehetségkutatásnak. Nem véletlen, hogy az Intézet PhD 
képzési programjában az egyik altéma a tehetség témaköre volt 1993 óta. 
Akkoriban több kiadvány is megjelent , amelyek az itt összegy�lt kutatási 
eredményeket adták közre – nemzetközi kitekintéssel A legfontosabbak: A 
tehetségfejlesztés alapjai, 1993; Tehetség és személyiség, 1994; Tehetség és 
képességek, 1995; A tehetségfejlesztés pszichológiája, 1995; Tehetség-
kalauz, 1996; Tehetség és fejleszt� programok, 1997; A tehetségesek tanítá-
sa, 1998, Tehetség és iskola, 1999. A kötetek összeállításában, szerkeszté-
sében Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Herskovits Mária, Páskuné 
Kiss Judit, Polonkai Mária és Tóth László játszottak vezet� szerepet. A kö-
tetek kiadásához több ízben segítséget nyújtott a Gyermek- és Ifjúsági 
Alapprogram, valamint a Magyar Tehetséggondozó Társaság. A Pedagógi-
ai-Pszichológiai Tanszék oktatói kutatási eredményeiket a hazai és nemzet-
közi tehetségkonferenciákon rendszeresen közölték, a nyolcvanas évek vé-
gét�l több mint harminc el�adást tartottak a nemzetközi konferenciákon: 
Zürich, Budapest, München, Nijmegen, Columbus-Ohio, Bécs, Oxford, 
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Virginia stb.. Több tanulmány jelent meg külföldi folyóiratokban és tanul-
mánykötetekben a Tanszék oktatóinak tollából. 

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének szoros kapcsolata volt 
már a nyolcvanas években a tehetségkutatás témakörében az MTA Pszicho-
lógiai Intézetével. Ott a nyolcvanas évek közepét�l intenzív tudományos 
munka folyt a tehetség témakörben. 1985-ben a M�vel�dési Minisztérium 
felkérésére munkacsoport alakult, amely összegy�jtötte az eddigi kutatások 
eredményeit, s egyúttal ajánlásokat is fogalmazott meg 1986-ban, majd 
1990-ben.  

C) Nemzetközi háttér 
A tehetséggondozás a nyolcvanas évek második felében világszerte az ér-
dekl�dés középpontjába került. A Tehetség Világtanács (Word Council for 
Gifted and Talented, WCGT) hamburgi kongresszusa (1985), valamint az 
Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability, ECHA) 1987-
es megalakulása óta vettek részt a magyar tehetségszakemberek intenzíven a 
nemzetközi együttm�ködés különböz� formáiban. A magyarországi tehet-
ségkutatás és fejlesztés eredményeinek elismerését jelenti, hogy közel húsz 
éven át volt magyar vezet�ségi tagja az ECHA-nak: el�bb Gefferth Éva, 
kés�bb Herskovits Mária majd pedig Balogh László képviselte a vezet�ség-
ben Magyarországot, aki ezen túl a High Ability Studies Szerkeszt� Bizott-
ságának is a tagja volt. 

Az ECHA és a WCGT olyan nemzetközi hálózat, amely a tehetséggel 
kapcsolatos kutatások, tanárképzés, prosztgraduális képzések, fejleszt�
programok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások információcseréjét segíti el�. 
Az ECHA a fejleszt� munka színvonalának emelése érdekében kidolgozott 
egy posztgraduális képzési programot a pedagógusok számára. 1994-ben 
alapították meg az ECHA-Diplomát a hollandiai Nijmegeni Egyetemen. Ott 
m�ködik egy Tehetségkutató Intézet, s a képzést �k vezetik. Az Intézet 
igazgatója F. J. Mönks professzor volt hosszú éveken át, aki e posztgraduá-
lis képzési program magyarországi felhasználásához hozzájárult, s felaján-
lotta a közvetlen segítséget is az itteni képzés megvalósításához. Mönks az 
ECHA-nak 12 éven át volt az elnöke, s jelent�s szeepet játszott abban, hogy 
a Debreceni Egyetemen a „tehetségfejlesztési szakért�” szakirányú képzés-
ben résztvev� pedagógusok az Európa-szerte érvényes ECHA-diplomát is 
megkapják végzéskor. Ez nagy elismerése a képzési programnak. 

7.5.2. Képesítési követelmények  
A tehetségfejleszt� szakirányú továbbképzés (29./1997. MKM-rendelete) 
egyetemi vagy f�iskolai diplomát adott 1997-t�l 2006-ig – az eredeti diplo-
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mától függ�en. A diplomában feltüntetett képzettség: „tehetségfejlesztési szak-
ért�”. A felvétel módja: felvételi elbeszélgetés megadott szakirodalom alap-
ján. Feltétele: f�iskolai vagy egyetemi szint� pedagógus- vagy pszicholó-
gus-végzettség. Képzési id�: 4 félév, legkisebb óraszám: 625. 

A képzés feltételezi a pedagógus-tevékenységhez szükséges ismeretek 
el�zetes megszerzését, ezért e képzési formában már kimondottan a tehet-
ségfejlesztés problémái álltak a középpontban. A pedagógus-mesterség álta-
lános ismeretkörei csak az új ismeretek alapokhoz kötése céljából kerültek 
el�. Európa fejlett országaiban már folyó hasonló képzés programját adap-
tálva, a következ� f�bb témakörök kerültek terítékre: 

− Elméleti alapok: a tehetséggondozás története, tehetség és társada-
lom, a tehetség korszer� értelmezése, komponensei, fajtái. 

− Metodika és fejlesztés: tehetségdiagnosztika, tehetségfejleszt� prog-
ramok, tanácsadás és egyéni fejlesztés, pedagógusszerep a fejlesz-
tésben, alulteljesítés, tanulási zavarok. 

− Speciális témakörök: ezek a tehetségfejlesztéssel érintkez� pedagó-
giai és vezet�i tevékenység elméleti hátterét adják a szociálpedagó-
gia, a tantervfejlesztés, mentálhigiéne és szervezetfejlesztés területé-
r�l. 

Az elméleti felkészítéshez küls� szakmai gyakorlatok kapcsolódtak, 
összesen 165 órában, ilyen munka képezi az alapját a záródolgozatnak is. 
Az elméleti stúdiumok óraszáma a képzési id�nek 34%-a, a bels� és küls�
gyakorlati stúdiumoké 66%-a. A konkrét tantárgyakat a mellékelt hálótervek 
(20a., 20b. és 21. táblázatok) tartalmazzák.) 

E diplomát szerz� pedagógusok, pszichológusok szakirányú tudásukat 
els�sorban az iskolai tehetségfejlesztésben kamatoztathatták, de mindenfajta 
nevelési intézményben (pl. óvodák, kollégiumok) és más speciális intéze-
tekben (nevelési és pályaválasztási tanácsadók, családgondozó központok, 
közm�vel�dési intézmények stb.) is tudják hasznosítani a megszerzett isme-
reteket. 

A szakirányú végzettséget megszerz� els� évfolyam 1999-ben megfo-
galmazta a további együttm�ködés igényét, s meg is alakítottuk az „ECHA-
DIPLOMÁSOK M�HELYÉT” a Debreceni Egyetem és az MTT Kelet-
Magyarországi Tagozata gondozásában. Ez a továbbképzési m�hely fél-
évenként tart rendezvényt, amelyeken egy-egy nagy hagyományokkal ren-
delkez� tehetséggondozó intézmény (iskola, nevelési tanácsadó, továbbkép-
z� központ, régió stb.) mutatja be gyakorlati eredményeit. A kétnapos prog-
ramon általában 60–l00 f� vesz részt végzett hallgatóink közül. Ezek a ta-
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lálkozások nemcsak a szakmai gyarapodást segítik el�, de a ma sokszor még 
társadalmunkból hiányzó, az emberi lélek feltölt�dését biztosító „társas él-
ményekre” is lehet�séget kínálnak. 

20a. táblázat. „Tehetségfejlesztési szakért�”(tantárgyi háló) 

Tantárgy 1.fé. 
ea.   szem.

2.fé. 
ea.   szem.

3.fé. 
ea.   szem.

4.fé. 
ea.   szem.

Számonkérés 
koll. gyj. szi. zv.

I. Elméleti alapok 
1. A tehetségkutatás és gondozás 
története  

20         –      1. 

2. A tehetség definíciói, fajtái 20         –     1.             2. 
3. A tehetség komponensei 20         – 20        –     1.             2.
4. Tehetség és társadalom 20         –      1.  
5. Tehetség és szocio-emocionális 
fejl�dés 

 20        –                     2. 

6. Kreativitás, pedagógiai implikációk  10       
20* 

                    2. 

II. Metodika és fejlesztés 

1. Tehetségdiagnosztika  10       10 10       10            2.3.         
4.  

2. Tehetségfejleszt� programok   10       10 –         10           3.4.  4. 
3. Gazdagító programok metodikája    10       10           4.     4. 
4. Alulteljesítés, tanulási zavarok   10       10            3.     4. 
5. Tanácsadás, egyéni fejlesztés   10       10 10       10           3.4.         

4. 
6. Pedagógusszerep a tehetségfejlesz-
tésben 

–         
20* 

  10       
20* 

                  4. 

7. Záródolgozati szeminárium   –         10 –         10           3.4. 
III. Speciális tárgykörök (választhatók, 
90 óra, egy választása kötelez�)
1. Iskolai mentálhigiéné      
2. Szervezetfejlesztés      
3. Oktatásfejlesztés      
(A tantárgyak felsorolása a következ� táblázatban) 
Kötelez� óra: (el�adás 210, szem. 160)80       20 60       30 40       50 30       60   4      10    2    1 
Választandó (90 óra) (minimum) (A speciális tárgykör választásától függ a 90 óra félévenkénti 

eloszlása és vizsgakövetelménye) 
Küls� szakmai gyakorlatok: 165 óra 
(A megjelölt tárgyakhoz egyenként 15 óra)

– 30 
(I/6. II.1.)

75 
(II/1.2.4.5.7.)

60 
(II/3.5.6.7.)

Képzési óraszám:625. Megjegyzés: a *-gal megjelölt tárgyak tréningek, ezért csak aláírással zárulnak.
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20b. táblázat. „Tehetségfejlesztési szakért�”(speciális tárgykörök) 

Tantárgy 1.fé. 
ea.   szem.

2.fé. 
ea.   szem.

3.fé. 
ea.   szem.

4.fé. 
ea.   szem.

Számonkérés 
koll. gyj. szi. zv.

A. Iskolai mentálhigiéné 
1. Szocializáció   15       – 3. 
2. Szocializációs zavarok   20       –  3. 
3. Deviáns személyiség fejl�dés   10       –  3. 
4. Mentálhigiéné   10       – –        15 3.       4. 
5. A segít� kapcsolat alapjai    20       – 4. 
B. Szervezetfejlesztés 
1. Leíró szervezetelemzés   10      10  3. 
2. Bevezetés a döntéselméletbe    20       – 4. 
3. Iskolai vezetéstechnika   10       – 10       – 3.4. 
4. Vezetéslélektan    10      10 4. 
5. Konfliktuselemzés   –        10            3. 
C. Oktatásügyi rendszerelemzés 
1. Általános nevelésszociológia   10      10  3. 
2. Oktatási rendszerek az ezredfor-
dulón 

  10      10  3. 

3. A pedagóguspálya szociológiája    10      10           4. 
4. Az iskola szervezete, m�ködése   –        10 10       – 4.       3. 
5. A közoktatás gazdasági, politikai 
tényez�i 

   10       – 4. 

21. táblázat. A „tehetségfejlesztési szakért�” képzés kapcsolódása más kép-
zési formákhoz

Pedagógia 
szak 
I. é. 

Pedagógia
szak
II. é.

– Tehetségfejlesztési
   szakért� I. é. 
– Pedagógia szak 
   III.é. (specializáció)
– PhD kurzusok 
   (pedagógia,  
   pszichológia)

PhD. II.é. 
(pedagógia,
pszicholó-

gia)

PhD. III. é. 
(pedagógia,
pszicholó-

gia)

  – Tehetségfejlesztési
   szakért� II. é. 
– Mentálhigiénikus 
   szak I. é. 
– Közoktatási vezet�
   szak I. é.

Mentálhigi-
énikus szak 

II. é. 

Közoktatási
vezet� szak 

II. é.
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Magyarázat: 
1. Pedagógia szak: 3 éves kiegészít� szakos levelez� képzés f�iskolát 
végzett pedagógia szakosoknak (Neveléstudományi Tanszék) 
2. Mentálhigiénikus szak: 2 éves levelez� szakképzési forma egyetemet 
végzetteknek (Pszichológiai Intézet) 
3. Közoktatási vezet� szak: 2 éves levelez� szakképzési forma tanügyi 
vezet�k részére (Pszichológiai Intézet) 

Külön is szólni kell azokról a gyakorló helyekr�l, ahol a szakirányú to-
vábbképzés küls� gyakorlatait végzik a képzésben résztvev�k. Ezek az isko-
lák, intézmények olyan nagy tapasztalattal rendelkeznek a tehetséggondozás 
egy-egy speciális területén, amelyre bátran építhetünk az elméleti ismeretek 
gyakorlati felhasználását el�segítend� feladatok megoldásában. Köszöne-
tünk és elismerésünk kifejezése céljából az alábbiakban közreadjuk azon 
intézmények listáját, amelyek segítették a képzést az elmúlt évtizedben, 
valamint a közrem�köd� kollégák nevét. Nélkülük nem tudtuk volna meg-
valósítani a képzést! 

− Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Törökszentmiklós: 
Nagy Kálmán, Virágné Katona Zsuzsanna igazgatók, Banáné Sz�ke 
Ilona gyakorlatvezet�. 

− Debreceni Egyetem Kossuth Lajos  Gyakorló Gimnáziuma: Titkó 
István igazgató, dr. Bun Zoltánné gyakorlatvezet�. 

− Hatvani István Általános  Iskola, Debrecen: Kondor Zsigmond igaz-
gató, Bánszegi Gáborné gyakorlatvezet�. 

− Simonffy Emil Zeneiskola, Debrecen: Fekete Ferenc igazgató, Kere-
kes Ilona gyakorlatvezet�. 

− Vénkerti Általános Iskola, Debrecen: Juhász Sándorné, Pappné Gyu-
lai Katalin igazgatók, Vadász Emese gyakorlatvezet�, Babiákné 
Tünde igazgatóhelyettes. 

− Bolyai János Általános Iskola, Szerencs: Zemlényi Zoltán, Maczkoné 
Matlák Júlia igazgatók, Gy�rik Ferenc , Kocsis Józsefné gyakorlat-
vezet� – kés�bb igazgató. 

− Bocskai István Gimnázium, Szerencs: Gaál András igazgató, Kiss 
Attila igazgatóhelyettes, Kiss Attiláné gyakorlatvezet�. 

− Móricz Zsigmond Általános Iskola, Mátészalka: Szombathy Gézáné 
igazgató, Veressné Szentléleky Klára gyakorlatvezet�. 

− Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak: dr. Velkey László, Tóth Ta-
más igazgatók. 
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− Apáczai Csere János Általános Iskola, Taktaharkány: Boros Zoltán 
és Szatmári Melinda igazgatók. 

− Nevelési Tanácsadó Intézet, Miskolc: Czirjákné Vértesi Mariann 
igazgató és gyakorlatvezet�. 

− Balassi Bálint Gimnázium, Budapest: dr. Balla László igazgató, Far-
kas György gyakorlatvezet�, kés�bb igazgató. 

− Szent István Gimnázium, Budapest: Szakáll Istvánné igazgató, Szabó 
Klára gyakorlatvezet�. 

− Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc: Bagi István igazgató, Sarka 
Ferenc programvezet�

− Géniusz Iskola, Budapest: Misinszki Lászlóné igazgató. 

− Pattogós utcai Általános Iskola, Budapest: Süt� Lászlóné igazgató és 
gyakorlatvezet�. 

− Bláthy Ottó utcai Óvoda, Budapest: Kantáné Kovács Katalin gyakor-
latvezet�. 

− F�városi Tehetség-Központ, Budapest: dr. Herskovits Mária köz-
pontvezet�. 

7.5.3. A pedagógus szakvizsga-programról (Tájékoztató és jelentkezési 
lap megtalálható: www.psycho.unideb.hu/tehetseggondozas) 

Újabb el�relépést jelentett, hogy 1999-ben a KLTE megalapította a pedagó-
gus szakvizsga-programot, s 2000. szeptemberében el is indította a képzést 
„Tehetség és fejlesztése” elnevezéssel (41/1999./X.13. OM Rendelet). Majd 
újabb rendelet jelent meg: 1/2008. (I. 31.) OKM rendelet, s ez alapján ké-
szült el az új program a Debreceni Egyetemen 2008-ban „Tehetséggondo-
zás, tehetségfejlesztés” címmel. Jelenleg ez a képzés folyik, a következ�k 
szerint. 

7.5.3.1. A „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus szakvizsga 
program képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák 
Készült az 1/2008. (I. 31.) OKM rendelet alapján 

A képzés célja olyan pedagógus szakemberek képzése, akik megszerzett 
ismereteik birtokában tájékozottak a tehetségfejlesztés több ágában. Ismerik 
a tehetségfejlesztés módszereit és eszközeit, és képesek ezeket a tehetséges 
tanulók vagy tanulócsoportok megismerése és fejlesztése érdekében hasz-
nálni. 
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a) A szakirányon végzettek ismerik: 
− a tehetséggondozás történetét és meghatározó elméleti néz�pontjait, 
− a tehetséges fiatalok fejl�dési sajátosságait, 
− a tehetség megközelítésének különböz� módjait, 
− a tehetségfejlesztés területeit és a társtudományok alapismereteit, 
− a tehetségdiagnosztika módszereit, az adatok feldolgozásának, kezelésé-

nek szakmai-etikai szabályait, 
− a tehetség-tanácsadás elveit és módszereit, 
− a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció módszereit. 

b) A szakirányon végzettek alkalmasak: 
− a tehetségfejlesztés területén önálló kutató-fejleszt� munka végzésére, 
− a tehetségfejlesztésben alkalmazott gyakorlati módszerek, elemz� és be-

avatkozó eljárások használatára, 
− tehetségfejleszt� programok önálló tervezésére, 
− a tehetségpedagógiai tevékenység önálló gyakorlására olyan nevelési, 

képzési, fejleszt� intézményben, ahol szakirányuknak megfelel� munka 
folyik, 

− az alapvet� tehetségdiagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszer� al-
kalmazására, 

− az egyéni, csoportos és családi tanácsadásra, a fejl�dés és a változás el�-
segítésére, 

− a partnertudományok új eredményeinek követésére. 

7.5.3.2. A szakmai tárgyak elsajátításának keretei 

A félévek száma: 4 félév 

Órák száma: 180 óra 

Kreditek száma: 55 kredit 

Értékelés: el�adás esetén kollokvium; szeminárium, gyakorlat esetén: dol-
gozatok, beszámolók készítése, zárthelyi dolgozatok íratása, a félévi telje-
sítmény beszámítása 

A tanulmányok lezárása: záródolgozat, záróvizsga 

A záródolgozat kreditértéke: 10 kredit 

Megjegyzés: Az egységesen kötelez� és a szakmai képzési szakaszban egy-
aránt 55-55 kredit teljesítend�, + 10 kredit záródolgozat = 120 kredit. 
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A záróvizsga tárgyai: 
− Tehetségfejleszt� programok, a programkészítés metodikája 
− Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben 
− Tehetség-tanácsadás 

Az elméleti és gyakorlati tárgyak számának aránya: 36% – 64% 
Az elméleti és gyakorlati tárgyak féléveinek aránya: 25% – 75% 

22. táblázat. A „Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés” pedagógus 
szakvizsga program szakmai tárgyainak hálóterve  

1.félév 2. félév 3. félév 4. félév Számonkérés Tantárgy 
ea sze kr ea sze kr ea sze kr ea sze kr koll gyj zv 

A) Elméleti alapok                
(50 óra, 14 kredit)                
1. A tehetség defi-
níciói, fajtái 

20  5          1.   

2. Tehetség és szocio-
emocionális fejl�dés 

   10  3       2.   

3. Kreativitás, peda-
gógiai implikációk 

   10  3       2.   

4. A tehetséggon-
dozás története 

10  3          1.   

B) Metodika és 
fejlesztés 

               

(130 óra, 41 kredit)                
1. Tehetségdiag-
nosztika 

       10 3  10 3  3.4.  

2. Tehetségfejleszt�
programok, a prog- 
ramkészítés meto-
dikája 

    10 3  20 5  10 3  2.3.4. 4. 

3. Alulteljesítés és 
tanulási zavarok 

       10 3     3.  

4. Pedagógussze-
rep a tehetségfej-
lesztésben 

       10 4  10 4  3.4. 4. 

5. Tehetség-
tanácsadás 

          10 4  4. 4. 

6. Tehetségfejlesz-
tés és kooperatív 
tanulás 

       10 3  10 3  3.4.  

7. Képességstruk-
túrák és iskolai 
teljesítmény 

          10 3  4.  

Összes óra: 30 óra 30 óra 60 óra 60 óra = 180 óra 
Összes kredit: 8 kredit 9 kredit 18 kredit 20 kredit = 55 kredit 
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Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy a magyar tehetséggondozás fejleszté-
sében mérföldk�nek tekinthet� a szakpedagógus-képzés megalapítása és 
elindítása a Debreceni Egyetemen tehetségfejesztés specializáción. Nem-
csak a szakirányú végzettséget szerz� vagy a szakvizsga-programot teljesít�

kollégák véleményéb�l lehet ezt a következtetést levonni. Az is bizonyítja 
ezt, hogy másik három fels�oktatási intézmény is a mi programunkat vette 
át, s az alapján alakította ki saját speciális arculatát a tehetségfejleszt� peda-
gógusok képzésében. Így jelenleg már Magyarországon öt helyen folyik 
tehetség-szakpedagógus képzés: a Debreceni Egyetemen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, a Szombathelyi Tanárképz� F�iskolán, az Egri F�is-
kolán és a Szent István Egyetem Szarvasi F�iskolai Karán. Minden bizony-
nyal a közeljöv�ben további fels�oktatási intézményekben is megteremtik a 
személyi és tárgyi feltételeit a képzés megindításának, hiszen a pedagógu-
sok nagyszámú továbbképzése feltétele a tehetséggondozás további sikerei-
nek. 

7.5.4. A GÉNIUSZ-Program képzései 

Az 1. fejezetben bemutatott Géniusz Tehetségsegít� Program egyik f� célki-
t�zése volt a hiányzó szakterületeken a tehetséggondozó szakemberek kép-
zési kínálatának b�vítése. 2010-11-ben több mint száz tanfolyami programot 
dolgoztunk ki a legkiválóbb hazai szakemberek bevonásával, az alábbi te-
matikai bontásban. (Részletek: www.geniuszportal.hu) 

Ezek tartalmilag öt nagy csoportra oszthatók: 
1. Pszichológiai, pedagógiai alapok 
Definíciók, modellek, azonosítás, személyiségjellemz�k, alulteljesítés stb. 

2. Szerepek a programokban  
Pedagógus, pszichológus, tanácsadó, koordinátor, mentor, szül� stb. 

3. Fejleszt� módszerek, eszköztár 
Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás, komplex programok, projekt-
módszerek, kooperatív tanulás, drámapedagógia stb. 

4. Speciális szakterületi fejlesztés 
Komplex természettudomány, matematika, zene, sport, irodalom, nyelv, 
informatika, képz�m�vészetek stb. 

5. Környezeti tényez�k 
Iskola, család, társak, társadalom, tehetségpontok!
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Érdemes azt is szemügyre venni, hogyan oszlanak meg a képzések tárgy-
körük szerint. A FAT képzések nemcsak pedagógusok számára hírdethet�k, 
a PAT-képzések csak pedagógusoknak szólnak. A lényeg viszont, hogy 
mindkét típus – mivel akkreditált képzések – beszámít a pedagógusok kép-
zési óraszámába (22. táblázat). 

23. táblázat. A Géniusz-képzések tárgykörük szerinti megoszlása 

            5–25 órás képzés  30 órás képzés 
             (FAT)     (PAT) 

1. Pszichológiai, pedagógiai alapok   19         – 
2. Szerepek a programokban     11         2 
3. Fejleszt� módszerek, eszköztár   27       10 
4. Speciális szakterületi fejlesztés   23       18 
5. Környezeti tényez�k         8         – 

Az el�bbi táblázat egyértelm�en bizonyítja, hogy tartalmilag hallatlanul 
széleskör� a kínálat, s nyugodtan kijelenthetjük, hogy Európa egyetlen or-
szágában sincs ilyen gazdag kínálat a tehetséggondozó szakemberek to-
vábbképzéséhez. Nem véletlenül volt óriási sikere e képzéseknek, több mint 
14000 szakember vett részt ezeken a képzési programokon, többségük pe-
dagógus. 

7.6. Tehetség és család  

7.6.1. A család alapvet� funkciói, a tehetséggondozásból adódó feladatok 

A család, az oktatás és a társadalom többszörös támogatása nélkül minden 
gyermek akadályoztatva van fejl�désében. A jó család feler�síti a tágabb 
környezet pozitív, fejleszt� tendenciáit, és csökkenti vagy kisz�ri a károsí-
tókat. A diszfunkcionáló család viszont éppen ellenkez�leg hat: a negatív 
hatásokat er�síti fel, gyengíti a kedvez�ek hatékonyságát. A kutatások sze-
rint a családok kiemelten a következ� területeken befolyásolják a gyerekek 
fejl�dését.

Anyanyelv és gondolkodás. Az anyanyelv színvonala dönt�en befolyá-
solja az intellektuális-kognitív fejl�dést. Az egyének ahhoz a társasághoz 
igazítják gondolkodási sajátosságaikat, akikkel együtt vannak. Lehet példá-
ul, hogy egy gyermek önállóbban gondolkodik otthon, és konformistább az 
iskolában, vagy kudarcot vallhat a tanár által kiadott feladatokban anya-
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nyelvi fejletlensége miatt, de az utcai banda követelményei tekintetében 
kiemelked�en sikeres lehet.  

Érzelmi alapok, motiváció. A gyerek érzelemvilágának kialakításában 
dönt� szerepe van a családnak, az érzelmi fejl�dés alapjai itt rakódnak le. A 
gyermekek érzései azzal kapcsolatban, hogy mit képesek elérni, nagyon 
korán kialakulnak. Azzal,  hogy a kompetencia érzésével és egy elérend�
céllal ruházzuk fel �ket, általában növeli tanulás iránti motivációjukat és az 
ezzel járó teljesítmény-szintet is.  

Szociális, viselkedés és kogníció. A szociális viselkedés alapvet� részei 
az empátia, a kölcsönösség, a viszonzás, a normák, a jogok, a kötelességek 
megtanítása. A szociális kogníció az a mód, ahogyan az egyén észleli a töb-
bi embert, és megérti azok gondolatait, érzéseit, szándékait és néz�pontjait. 
A gyermekek élményei egy családon belül felhalmozódnak, melynek ered-
ményeként jóslatokat tesznek másokról, és saját maguk viszonylatában ar-
ról, hogyan gondolkodnak és viselkednek. A család mint interakciós tér a 
szociális viszonyulás és identitás alapja. A szociálisan pozitív hozzáálláso-
kat, mint például a más emberek érzései iránti érzékenységet, általában a 
magabiztos gyermekek mutatják. 

Egyéni eltérések. A családnak a gyermek fejl�désére gyakorolt hatására 
vonatkozó vizsgálatok nagy része olyan témákban kutakodik, amelyek fel-
tehet�en hasonlóak minden testvér számára, mint például a társadalmi osz-
tály, a szül�i konfliktus vagy a nyomás a jó teljesítményért. Ám bizonyos 
mértékben minden egyén másképp éli meg ezeket az eseményeket a születé-
si sorrend, a korkülönbség és a nemi eltérések miatt.

Az el�bbiekb�l egyértelm�en következik, hogy mint sok más feladatot, 
a tehetséggondozást sem tudja a család hatékony közrem�ködése nélkül 
sikeresen megoldani az iskola. Erre utal a világszerte elfogadott Mönks-
modell és az itthon leginkább ismert Czeizel-modell is, amelyek szerint a 
környezeti tényez�k (iskola, kortársak, társadalom, család) közül meghatá-
rozó szerepet játszik a gyerek tehetségének kibontakozásában: a család is. 
Ebb�l egyértelm�en következik, hogy a tehetséggondozó programokban 
egyfel�l a családok szemléletmódját, nevelési kultúráját is fejleszteni  kell, 
másfel�l ezen programoknak – lelki és anyagi – kompenzációs szerepet is 
vállalniuk kell a családi hátrányok kiegyenlítésére. 

Fontos tehát a szül�kkel való folyamatos kapcsolattartás, információ-
csere, együttm�ködés. Ennek legf�bb tartalmi vonatkozásait az alábbiakban 
lehet összegezni: 

− célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása, 
− a tanuló megismerése, tehetségének felismerése, 
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− a fejl�dés közös értékelése, 
− a pedagógus, pszichológus tanácsa, módszertani segítségnyújtása, 
− a gyerek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés, 
− közös programok szervezése, 
− pályaválasztás irányítása. 

Sokféle szervezeti formát kell m�ködtetni a családdal való intenzív 
együttm�ködéshez: szül�i értekezlet, szül�k akadémiája, egyéni konzultáció, 
családlátogatás, tanácsadás stb. Ezek során az aktuális feladatok, problémák 
megbeszélése mellett továbbképzésben is kell részesíteni a szül�ket a korsze-
r� gyereknevelés, tehetséggondozás alapismereteinek, módszereinek közvetí-
tésével. A korábban már említett „Tehetséghidak” Program egyik központi 
eleme lesz a pedagógus-szül�-gyerek hatékony együttmúködési formáinak 
kidolgozása a tehetséggondozásban. (Részletek: www.geniuszportal.hu) 

7.6.2. A pedagógusok véleménye a család szerepér�l a tehetség-
gondozásban 

A korábban már részben ismertetett Balogh, Bóta és Dávid (2000) tanul-
mány alapján készült az alábbi összegzés. A családnak mint primer szociali-
zációs színtérnek a fontosságát minden társadalomtudós (pszichológus, szo-
ciológus, irodalmár, történész stb.) elismeri (Bagdy, 1986; Ariés, 1987; 
Neményi, 1988; Satir, 1994). A szül�i háznak, a családi nevelésnek megha-
tározó szerepe van a tehetséges gyerekek fejl�désében is (Albert, 1983; 
Czeizel, 1997; Davis és Rimm, 1985; Harsányi, 1994 stb.). Arról viszont 
már sokkal kevesebbet tudunk, hogy a családi hatások milyen mechaniz-
mussal, milyen utakon fejtik ki hatásukat. Ennek valószín�leg az lehet a 
magyarázata, hogy rendkívül nehéz és hosszadalmas is lenne tudományos és 
objektív eszközökkel nyomon követni a családi interakciókat, mikro-
történéseket, és mindezek lelki lenyomatait, arról már nem is beszélve, hogy 
az állandó monitorozás módosítaná a család megszokott életrendjét. Ezért 
maradnak az eddig bevált módszerek: interjúk, kérd�ívek, skálák, családraj-
zok, közvetlen és rövid ideig tartó megfigyelések, esetleg kísérleti helyze-
tek, irodalmi alkotásokból a családregények, illetve önéletrajzi írások. 

7.6.2.1. A család szerepe a tehetséges gyermekek fejlesztésében
Vizsgálati módszer: kérd�ív

A vizsgált kérdés: Milyen eszközökkel tudja leginkább el�segíteni a család a 
tehetség kibontakozását?

Vizsgálati minta: 122 pedagógus
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A feltett kérdésre 336 olyan választ kaptunk, amely valamely, a vála-
szokból felállított kategóriába besorolható volt. Ezeket a kategóriákat (5 
nagy kategória és 20 alkategória), a válaszok gyakoriságát és százalékos 
megoszlásait a következ� táblázatban foglaltuk össze. (24. táblázat) 

Az eredmények értelmezése: A szakirodalmi adatokkal egyez�en a pe-
dagógusok is a család harmóniáját, érzelmi közvetít� szerepét, a biztatást, az 
odafigyelést, a gyerek munkája iránti érdekl�dést, a közös élményeket tekin-
tik a legfontosabbnak, pontosabban e kategóriák valamelyikét (lásd I.: 1., 2., 
3. kategória) a tanárok 99,98%-a fontosnak tartotta. Az általuk adott 336 
válaszból 122 válasz esik e nagy kategória valamelyikére, ami annyit jelent, 
hogy válaszaiknak több mint egyharmada kerül ebbe a nagy kategóriaosz-
tályba. Ezen belül is a kiegyensúlyozott, jó családi légkör ugrik ki 54 %-kal, 
vagyis a tanároknak több mint fele ezt a tényez�t tartja elengedhetetlennek a 
gyerekek képességeinek kifejl�désében. Ez az egy alkategória (I. 1.) egyéb-
ként közel egyötödét (19,64%-át) lefedi a válaszokból összeállított 
összkategóriának, a három alkategória együttvéve pedig 36,31%-ot (lásd a 
táblázatot, illetve a kategóriák %-os megoszlásának kördiagramját). 

A következ� nagy kategória (II.: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) a szellemi fej-
l�dés biztosítása, aminek 8 alkategóriája van, és ami az összválasztásnak a 
másik, közel egyharmadát jelenti, tehát az általuk adott 336 válaszból 112 
esik e kategóriaosztály valamelyikébe. A kategóriákra kivetített %-os meg-
oszlása 33,31% (lásd a kategóriák %-os megoszlásának kördiagramját), ami 
azt is jelenti, hogy a tanárok közül szinte valamennyien fontosnak tartották 
valamelyik alkategóriát, vagyis a tehetség kibontakozásához és fejlesztésé-
hez anyagi támogatásra, eszközökre (számítógép, hangszer), könyvekre, 
különórákra, kulturális lehet�ségekre (mozi, színház, hangverseny, kiállítás, 
utazás) is szükség van.

A III. kategória a család közvetít� szerepe, amely 14,58%-os súllyal 
szerepel a lehetséges kategóriákon belül. Fontos tehát az értékek közvetítése 
(ezen belül is a tudásnak mint értéknek a közvetítése, a példaadás, a szül�i 
modell, illetve a tehetségnek mint másságnak az elfogadása, tolerálása. 
Mindezeket 49 ízben tartották lényegesnek (a lehetséges 336 választásból).

A IV. kategória a másodlagos szocializációs színtérnek a megválasztása 
8,65%-kal, vagyis a szül�nek tehetséges gyermeke érdekében jól meg kell 
néznie, hogy milyen iskolát, és milyen pedagógust választ, ezen túlmen�en 
pedig törekednie kell jó kapcsolat kialakítására a pedagógussal.
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24. táblázat. A család szerepe a tehetséges gyermekek fejlesztésében

KATEGÓRIÁK 
Válasz- 

gyakoriság 
%-os meg- 

oszlás a taná- 
rokra nézve 

%-os meg- 
oszlás a kate- 
góriákra nézve 

I. ÉRZELMI FEJL�DÉS 122  36,31 
1. Harmonikus család   66 54,09 19,64 

 (érzelmi háttér, biztonságérzet,    
 nyugodt légkör, jó kapcsolat)    

2. Érzelmi támogatás   43 35,24 12,80 
 (biztatás, támogatás, segítés,    
 elismerés, odafigyelés, érdek-    
 l�dés a gyerek munkája iránt)    

3. Közös élmények   13 10,65 3,87 
 (közös programok, együttjátszás)    
II. SZELLEMI FEJL�DÉS 112  33,31 

1. Tanulási feltételek biztosítása,   26 21,31   7,73 
 érdekl�dés kielégítése, széles-    
 kör� tevékenység biztosítása    

2. Anyagi támogatás   25 20,49   7,44 
3. Könyvek, folyóiratok, szakirod.   13 10,65   3,86 
4. Különórák, szakkörök, tanfoly.   12   9,83   3,57 
5. Eszközök, tárgyak     8   6,55   2,38 

 (pl. számítógép, hangszer)    
6. Kulturális ellátottság   12   9,83   3,57 

 (színház, hangverseny stb.)    
7. Szül�k iskolázottsága     7   5,73   2,09 
8. Ingergazdagság     9   7,37   2,67 

III. KÖZVETÍT� SZEREP   49  14,58 
1. Másság elfogadása   20 16,39   5,96 

 (tolerancia, hóbortok)    
2. Példaadás, modell   16 13,11   4,76 

 (személyes példák, céltudatos    
 életvitel)    

3. Értékek átadása (a tudás mint ér-     9   7,37   2,67 
 ték, helyes értékrend kialakítása)    

4. Önállóság     4   3,27   1,19 
IV. SZOCIALIZÁCIÓS SZÍNTÉR   29    8,65 

1. Jó kapcsolat a pedagógussal   23 18,85   6,84 
2. Iskola, pedagógus tudatos     6   4,91   1,79 

 megválasztása    
V. TEHETSÉGGONDOZÁS   24    7,15 

1. Tehetség, képesség fejlesztése   13 10,65   3,87 
2. Tehetség felismerése     7   5,73   2,09 
3. Szakember segítsége     4   3,27   1,19 
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Az V. és egyben utolsó kategória a tehetségek gondozásával kapcsola-
tos, azaz a szül�nek fel is kell ismernie, s�t fejlesztenie kell gyermeke tehet-
ségét, szükség esetén pedig szakember segítségét is igénybe kell vennie. 
Mindezeket a pedagógusok 24 alkalommal nevezték meg, ami a kategóriák 
eloszlásában már csak 7,15%-ot jelent, de nagyon fontos, hogy külön hang-
súlyt kapott.

A 25. táblázat a f� kategóriák %-os megoszlását mutatja. 

25. táblázat. A f� kategóriák százalékos megoszlása

I.   Érzelmi fejl�dés 36,31 

II.  Szellemi fejl�dés 33,31 

III. Közvetít� szerep 14,58 

IV. Szocializációs színtér 8,65 

V.  Tehetséggondozás 7,15 

7.6.2.2. A család és az iskola kapcsolata

A család és iskola kapcsolatát úgyis felfoghatjuk, mint az els�dleges és má-
sodlagos szocializációs hatások összehangolását, illetve annak szükségessé-
gét. Ennek az iskolai életben a pedagógusok óriási szerepet tulajdonítanak, 
jogosan, hiszen az iskolában hatékonyan oktatni és nevelni csak együttm�-
ködve lehet, és ez a tehetséges gyerekek vonatkozásában különösen így van. 
Ezért vizsgálatunk második kérdése az volt, hogy: 

„Miben tud hatékonyan együttm�ködni a pedagógus és a szül� a tehet-
ség kibontakoztatásában?”

Ugyanezt a kérdést a másik oldalról, a szül�k oldaláról is érdemes lenne 
megvizsgálni és összevetni a pedagógusok véleményével, ami további vizs-
gálati terveink között szerepel. 

A vizsgálat módszere: kérd�ív

Vizsgálati minta: 122 pedagógus (ugyanaz, mint az el�bbiekben)

Vizsgálati eredmények: a pedagógusok a feltett kérdésre összesen 183 vá-
laszt adtak, és e válaszokból kialakított kategóriák a 26. táblázatban látha-
tók.
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26. táblázat. A pedagógus és a szül� együttm�ködésének lehet�ségei

KATEGÓRIÁK 
Válasz- 

gyakoriság
%-os meg- 

oszlás a taná- 
rokra nézve 

%-os meg- 
oszlás a kate-
góriákra nézve 

1. Állandó, folyamatos, jó kapcsolat, 56 45,90 30,61 
információcsere, együttm�ködés    

2. Célok tisztázása, egyeztetése, közös 
álláspont, azonos követelményrendszer 

27 22,13 14,75 

3. Munkamegosztás, közös teherviselés, a 
fejl�dés közös értékelése 

27 22,13 14,75 

4. Pedagógus tanácsa, szakmai, módszerta-
ni segítség nyújtása 

18 14,75   9,85 

5. Tehetség, képesség fejlesztése 17 13,93   9,30 
6. Tehetség, képesség felismerése 15 12,29   8,20 
7. Szül�k anyagi támogatása   5   4,09   2,74 
8. Támogatás, odafigyelés, elfogadás   5   4,09   2,74
9. A tanuló megismerése   4   3,27   2,20 

10. Közös programok   4   3,27   2,20 
11. Pályaválasztás   3   2,45   1,64 
12. Gyermekszeretet   2   1,63   1,11 

Az eredmények értelmezése: A táblázat adataiból láthatjuk, hogy a pedagó-
gusok a folyamatos kapcsolattartást, információcserét, együttm�ködést, a 
dolgok közös megbeszélését, egymás tájékoztatását, a közös beszélgetése-
ket, a jó kapcsolatot jelölik meg leggyakrabban (az általuk adott 183 válasz-
ból 56 válasz jut erre a kategóriára, ami azt jelenti, hogy a tanárok közel fele 
(45,90%-a) jelöli meg ezt a kategóriát. A lehetséges 12 kategóriából ez a 
kategória 30,61%-os súllyal szerepel, tehát igen hangsúlyos. 

Válaszgyakoriság alapján a következ� kategóriát (2.) a célok tisztázása, 
egyeztetése, az azonos követelményrendszer, közös álláspont kialakítása 
képezi 27 szavazattal, vagyis a tanároknak több mint egyötöde (22,13%-a) 
adta ezt a választ. 

Szintén 27-es-gyakorisággal következik a 3. kategória, amely a munka 
megosztását, a közös teherviselést, a problémák közös megoldását, a fejl�-
dés közös értékelését foglalja magában, ezt a nevel�k szintén 22,12%-a tart-
ja fontosnak. 

Viszonylag magas számban (18-an) jelölték be a 4. kategóriát, vagyis 
azt, hogy a szül� fogadja el a pedagógus tanácsait, szakmai, módszertani 
segítségnyújtását a tehetséges gyerekre vonatkozóan, ami természetesen 
nem meglep�, hiszen gyakorló pedagógusokról van szó, akik nyilvánvalóan 
ezt az együttm�ködést a saját oldalukról nézik. (Érdekes lenne ugyanezt 
megnézni a szül�k szemszögéb�l is.)  
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Az 5. és 6. kategóriával már az el�z� kérdéshez kapcsolódóan is talál-
koztunk, vagyis a tehetséget, és képességeket fel kell ismerni, és fejleszteni, 
ezek összesen 32-szer jelennek meg a 183 válaszhoz viszonyítva.

A szül�k anyagi támogatása, a támogató, odafigyel�, elfogadó magatar-
tás, a tanulók személyiségének megismerése, közös programokon való rész-
vétel, a pályaválasztás el�segítése, a gyermekek szeretete együttvéve 23 
választ eredményezett. 

Mindezen kategóriák egymáshoz viszonyított súlyát a következ� osz-
lopdiagramon figyelhetjük meg:
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A kategóriák %-os megoszlása

1. Állandó, folyamatos, jó kapcsolat, információcsere, együttm �ködés

2. Célok tisztázása, egyeztetése, közös álláspont, azonos követelményrendszer

3. Munkamegosztás, közös tehervi-selés, a fejl �dés közös értékelése

4. Pedagógus tanácsa, szakmai, módszertani segítség  nyújtása

5. Tehetség, képesség fejlesztése

6. Tehetség, képesség felismerése

7. Szül�k anyagi támogatása

8. Támogatás, odafigyelés, elfogadás

9. A tanuló megismerése

10. Közös programok

11. Pályaválasztás

12. Gyermekszeretet

12. ábra. A kategóriák százalékos megoszlása
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Vizsgálati eredményeink újból jelzik, hogy ebben a témakörben is van még 
tennivaló a pedagógusok, speciális tehetségfejleszt� szakemberek felkészí-
tésében, továbbképzésében. Ez kiemelt feladata lesz a korábban már jelzett, 
2012-ben induló hazai „Tehetséghidak” programnak is. 
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8. Komplex tehetséggondozó programok értéke-
lése, a programok hatásvizsgálata 

Az el�bbi fejezetekben leírtak már jelezték, hogy szükség van a programok 
értékelésére. Önmagában ugyanis  nincs jó vagy rossz program, ez mindig 
azon múlik, hogy a célkit�zéseink elérésében mennyire segítette a tehetsé-
ges tanulók fejl�dését. Ebben a fejezetben a programok hatásvizsgálatának 
problémakörét elemezzük.  

8.1. Tanulók egyéni fejl �désének nyomon követése iskolai prog-
ramokban 

A tehetséggondozó programok hatását dönt�en két f� területen értékelik: 

− speciális képességek fejl�dése (ez az egyes tárgyakat tanító szakta-
nárok, fejleszt� programokat vezet� m�vészek, edz�k, mesterek stb. 
kompetenciája); 

− pszichológiai háttértényez�k fejl�dése (pszichológus végezheti). 

A speciális tehetségfajták értékeléséhez a 4. fejezetben, a tehetségígére-
tek er�s oldalának fejlesztéséhez felsorolt szakirodalom ad egyebek között 
tájékoztatást. Az alábbiakban a programok pszichológiai hatásvizsgálatának 
célkit�zéseit és eszközrendszerét mutatjuk be. 

A pszichológia hatásvizsgálat a programba való bekerüléskor indul, s 
addig követi nyomon a diákot, amíg a végére nem ér a fejleszt� program-
nak. A vizsgált területekt�l és alkalmazott módszerekt�l függ�en kell a 
vizsgálatokat meghatározott id�közönként elvégezni. A vizsgálat komplex 
pszichológiai feltérképezését célozza meg a programba bekerül� tanulónak, 
illetve a változások nyomonkövetésének – összhangban a korábban bemuta-
tott Mönks–Renzulli-féle vagy Czeizel-féle tehetség-értelmezéssel. 

A pszichológiai  hatásvizsgálat eredményei három szinten segítik a te-
hetséggondozó programok sikeres megvalósítását:

− az egyes tanuló fejl�déséhez és fejlesztéséhez adnak támpontokat a 
közrem�köd� pedagógusok és a szül�k számára a „háttértényez�k-
r�l”; 

− minden helyi konkrét programban jelzik az általános tendenciákat, a 
haladás irányát, és kapaszkodókat adnak a problémák megoldásához, 
a hatékonyabb fejleszt� munkához; 
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− a program szakmai irányítói számára is visszajeleznek – megfelel�
statisztikai feldolgozás után – a hatásvizsgálat információi a program 
eredményességér�l, esetleges szükséges változtatási irányokról. 

Az alábbiakban bemutatunk egy m�köd� pszichológiai háttérvizsgálati 
modellt – a vizsgálandó területek áttekintésével, amely a fels� tagozatos 
tanulók körében használatos hazai és külföldi fejleszt� programok hatás-
vizsgálata során. E modell alapján ötféle pszichológiai vizsgálattal követjük 
nyomon ötödik osztály elejét�l a tanulók fejl�dését, ezek a tanulók teljesít-
ményében, viselkedésében közvetlenül nem mindig megnyilvánuló háttérté-
nyez�ket veszik szemügyre: a tanulók általános intellektuális képességeinek 
alakulását, a tanulás motivációjának változását, az egyéni tanulási stratégiák 
fejl�dését, az iskolai teljesítményhez kapcsolódó feszültség (szorongás) vál-
tozásait, valamint néhány személyiség-összetev� alakulását vizsgáljuk a 
fejleszt� program során, meghatározott rendszerességgel. A mérési területek 
a fejlesztési célkt�zésekt�l és az életkortól függ�en növelhet�k. Jó példa 
erre az Arany János Tehetséggondozó Program 2000 óta m�köd� hatásvizs-
gálati rendszere, err�l részletesen a 8.3. fejezetben olvashatnak. 

Az általános intellektuális képességek nyomon követése azért fontos, 
mert a középiskolai, majd egyetemi-f�iskolai speciális tehetségfejlesztés 
nem lehet sikeres, ha a stabil, magas szint� általános intellektuális képessé-
gek nincsenek a tanulók birtokában. 

A tanulás f� motívumcsoportjai három formában jelennek meg: egyrészt 
az érzelmi szálak, másrészt a gyerek jó teljesítményre törekvése, harmad-
részt a tanuló érdekl�dése adják az alapjait a tanulás bels� energetikai bázi-
sának. Ezek adják az energetikai alapot a sikeres tehetségfejlesztéshez. A 
motívumcsoportok alakulását jelent�sen befolyásolják a tanórán kívüli gaz-
dagító programok, így alapvet� kritériuma a program sikerének, hogy ezek-
b�l minél szélesebb választékot kínáljunk folyamatosan a gyerekeknek. 

Az egyéni tanulási stratégiák azt mutatják meg, hogy a tanuló mennyire 
hatékonyan dolgozza fel a tanulnivalót, amikor egyedül próbálja birtokba 
venni az információkat. Ez els�sorban az otthoni tanulás sikerét, illetve si-
kertelenségét befolyásolja. Alapvet�en két f� tanulási stratégia jelenik meg 
a gyerekek egyéni tanulásában. Az egyik a mélyrehatoló, amely a megértés-
re, az összefüggések megragadására, rendszerszer� gondolkodásra épül. A 
másik a reprodukáló, amely els�sorban „magolást” jelent, a tanuló a részis-
meretekre koncentrál, s csak rövid távra rögzíti az információkat. A prog-
ram során gondot kell fordítani ezek célirányos fejlesztésére is. Ez is fontos 
a kés�bbi tanulmányok során, hiszen nagymennyiség� információt – márpe-
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dig ez vár a tanulóra a középiskolában és fels�oktatásban is – nem képesek 
elsajátítani hatékony egyéni tanulási stratégia nélkül.  

Bizonyos mérték� bels� feszültség szükséges a jó teljesítményhez, de ha 
sok van ebb�l, az már gátolja a kiemelked� teljesítmény elérését. Ezért tart-
juk fontosnak a tanulók szorongásának rendszeres mérését a program során. 
Az ilyen típusú komplex tehetségfejleszt� programokban el�fordulhat, hogy 
átlag fölé emelkedik a szorongási szint, ez kapcsolatban lehet a magas köve-
telményekkel, átmeneti kudarcokkal, nem iskolai természet� egyéni prob-
lémákkal stb. Fontos, hogy a tanulók megedz�djenek a feladathelyzetekben, 
„kezelni” tudják a feszültség-helyzeteket, ez is feltétele a folyamatos jó tel-
jesítménynek. 

A személyiségtényez�k közül kiemelten figyeljük a nyitottság, a bizton-
ságérzet, az önérvényesítés dinamizmusa és a szociális konformitás jellem-
z�inek változásait. Ezek is mind közvetlenül befolyásolják a tehetség kibon-
takozását. 

A fenti vizsgálatoknak a tanulók fejl�dése szempontjából kiemelked�
jelent�ségük van. Az alkalmazott speciális vizsgálati módszerek segítségé-
vel olyan háttérinformációk birtokába jutunk, amelyek alapján a tanulókra 
szabott egyéni fejlesztési programok kidolgozását és korrekcióját végezhet-
jük el folyamatosan. Ezeket nemcsak a gyerekekkel foglalkozó fejleszt�
pedagógusok használják a gyakorlati  pedagógiai munkában, de folyamato-
san meg kell beszélni a eredményeket a szül�kkel is. A fejleszt� munka so-
rán a gyerekek szüleinek az er�feszítéseire is építenünk kell, hiszen csak 
önmagában egyetlen iskolai program sem képes a tehetségfejlesztés terén 
tartós sikereket elérni , együtt a családdal lehet e feladatokat is megoldani. 

8.2. Átfogó hatásvizsgálatok: elméleti és módszerta ni alapok, 
dilemmák 

Világszerte több évtizede indulnak tehetségfejleszt� programok, s hatásuk 
vizsgálata mindig is a kutatók érdekl�désének középpontjában állt. Sokféle 
módszertani próbálkozás volt, s a kilencvenes évek második felére kialakult 
egy standardja ezeknek a vizsgálatoknak. Err�l ad összefoglalót Ziegler és 
Raul (2000), áttekintve az 1997-98-as évek legfontosabb empirikus vizsgá-
latait. A vizsgálatokat több néz�pontból elemzik a szerz�k, ezek a követke-
z�k. Elméleti néz�pontból fontos tudni, hogy (1) a tehetség-kutatás kit vizs-
gál, vagy más szóval, milyen kritériumokat alkalmaznak a tehetségesek 
meghatározására; (2) a kutatási közösség tagjai milyen kutatási kérdéseket 
vetnek fel és tárnak fel leggyakrabban. Fontos továbbá; (3) hogy képesek 
legyünk jellemezni ezeket az empirikus vizsgálatokat az alkalmazott meto-
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dológiai technikák tekintetében. A vizsgálati eredményeikb�l itt most egy 
összefoglalót adunk.

Módszerek

Minta

Az adatokat az összes olyan, tehetséges alanyok bevonásával készült empi-
rikus vizsgálat elemzéséb�l nyerték, amely 1997-ben és 1998-ban öt angol 
nyelv� folyóiratban jelent meg. A folyóiratok a következ�k voltak: Gifted 
Child Quarterly, Gifted Education International, High Ability Studies, Jour-
nal for the Education of the Gifted, és Roeper Review. A minta 90 cikket 
tartalmazott, amelyek eredeti adatokat tettek közzé. Adatbankunk a követ-
kez�képpen állt össze: A Gifted Child Quarterly cím� folyóiratban 22 empi-
rikus vizsgálatot találtunk 42 vizsgálat közül. A Gifted Education 
International cím� lap 55 vizsgálat közül 10 empirikus vizsgálatot tett köz-
zé. A High Ability Studies öt empirikus vizsgálattal látott el bennünket a 31 
összes közül. A Journal for the Education of the Gifted 20 empirikus vizs-
gálatot kínált 35 összesb�l. Végül, a Roeper Review 110 vizsgálatából 33 
volt empirikus jelleg�. 

Az ebben az id�szakaszban megjelent többi cikk nagy része nem empi-
rikus vizsgálat volt, így nem került bele az adatbankba. Ezek más fórumon 
megjelent munkák irodalmi áttekintései, elméleti modelleket és véleménye-
ket bemutató helyzetjelentések, lehetséges jöv�beli empirikus kutatásokra 
tett javaslatok, valamint a tehetség-kutatás területén kimagasló eredménye-
ket elért egyének életrajzai és interjúi voltak. 

Analízis kategóriák 

Minden egyes cikkben nagy jelent�ség� volt: a kutatók által vizsgált popu-
láció a tehetség definiálására használt kritériumok tekintetében; a résztvev�
alanyok kora, minta-mérete, valamint az összegy�jtési politika, amely segít-
ségével meghatározták a tehetséges populációt. Ezen kívül a következ�k 
tarthattak számot érdekl�désre: a kutató által alkalmazott vizsgálati tervezet, 
és, különösképpen, egy képesség-vonatkozású kontroll-csoport megléte; a 
vizsgálatban felhasznált mérési módszerek, és a szóban forgó függ� válto-
zók. 

A különböz� kutatók által számba vett populációkat három változó 
mentén lehet megkülönböztetni: korcsoport, minta méret és összegy�jtési 
elv. A kés�bbi statisztikai analízis egyszer�sítésére az eredeti áttekintésben 
hat kor-kategóriát hoztak létre a következ� feltételekkel: iskoláskor alattiak 
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tíz éves korig (vagyis negyedik osztályig), 11-t�l 14 évesig, (vagyis ötödik-
t�l nyolcadik osztályig, fels� tagozat), tizenött�l tizennyolc évesig (vagyis 
kilencedikt�l tizenkettedik osztályig, középiskola), egyetemi hallgatók, fel-
n�ttek, és vegyes/kevert csoportok. Eredetileg a kevert csoportok számos 
vizsgálatot tartottak, amelyekben a résztvev� alanyok csoportjai átlépték két 
korcsoport határait (vagyis 8–12 éves kor). A kés�bbi analízist azonban e 
csoportok összevont verzióival végezték, úgy, hogy az általános iskolás és 
fels� tagozatos diákokat, valamint a középiskolás és az egyetemista diáko-
kat vonták össze. Ezt követ�en, a csökkentett kevert/vegyes csoportok egy 
család több generációját bevonó vizsgálatokat tartalmaztak, valamint 1–12 
évfolyamon keresztüli keresztmetszeti vizsgálatokat, és olyan vizsgálatokat, 
ahol nem állt rendelkezésre információ az alanyok korára vonatkozóan.  

Az egyes vizsgálatok mintáinak méretét rögzítették és a következ� kri-
tériumok szerint csoportosították: 1–20; 21–100; 101–400; és 400-nál több 
résztvev�. A több mint 1000 alanyt tartalmazó minta ritka volt, és egyetlen 
olyan, egy nagy kiterjedés� longitudinális projektb�l összegy�jtött informá-
ció eredményeir�l beszámoló vizsgálat volt, amely 5385 negyedik osztályos 
diáktól gy�jtött be adatokat. 

Különös figyelmet fordítottak arra a módszerre, amelynek segítségével 
a kutatók összegy�jtötték mintáikat. Egyértelm�en megkülönböztették azo-
kat a vizsgálatokat, amelyek már meglév� tehetség-programokból választot-
ták ki alanyaikat, azoktól, amelyek konkrét kritériumok alkalmazásával az 
általános populációból szelektálták ki a tehetséges alanyokat. 

A tehetségesek kiválasztásához használt kritériumok szintén áttekintésre 
kerültek. A legtöbb vizsgálat több kritériumot alkalmazott. Általában, a ki-
választási kritériumok öt csoportját lehetett elkülöníteni egymástól: 

Az intelligencia különböz� intelligencia és alkalmassági tesztek haszná-
latát foglalta magába, mint például az Iowa Alapkészségek Tesztjét (Iowa 
Test of Basic Skills), a Kognitív Készségek Tesztjét (Test of Cognitive 
Skills), a Stanford-Binet L-M-et, a Kognitív Képességek Tesztjét (Cognitive 
Abilities Test), a Tanulmányi Alkalmassági Tesztet (Scholastic Aptitude 
Test), az Alapkészségek Átfogó Tesztje (Comprehensive Test of Basic 
Skills), a Raven Standard Progressive Matrices, British Picture Vocabulary 
Scale, Peabody Picture Vocabulary Test és a WISC III. 

A teljesítmény tanulmányi, foglalkozási és atlétikai díjakat és elismeré-
seket, valamint kollégák és értékel�k elismeréseit foglalta magába, a teszte-
ken tanúsított kiemelked� teljesítményt, valamint az olyan referencia-
könyvek által kapott minták is ide tartoztak, mint Az Amerikai Költ�k és 
Írók Szótára (Dictionary of American Poets and Writers) és a Ki Kicsoda 
(Who’s Who) nemzeti verziója. 
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A kreativitást kreatív képesség tesztek, a kreatív tehetség csoport-
felmérései alkalmazásával tesztelték, valamint a Renzulli-alapú program 
irányelvei mentén egy tanár vagy egy szül� mérte fel a diák kreativitását. 

A viselkedéssel kapcsolatos kritériumoknak a Kiemelked� diákok visel-
kedési jellegzetességeit mér� skálát (Scales for Rating Behavioral 
Characteristics of Superior Students) alkalmazó vizsgálatok látták hasznát, 
vagy az olyan alulteljesít�k azonosítása, akik tehetséges diákok viselkedését 
mutatják megfigyelésen és a viselkedési lista analízisén keresztül. 

A jelölések három formában történtek: tanárok által; szül�k által, gyak-
ran a tehetség-programba való jelölés határeseteiben; és a társak által, leg-
gyakrabban a tehetséges feln�ttek karrier-teljesítményét kutató vizsgálatok 
esetében. Azokban az esetekben, ahol az alanyokat egy már meglév� tehet-
ség-programból választották ki, az e programba való bekerülés kritériumait 
rögzítettük az áttekintésünkben. Néhány esetben további követelményeket 
állítottak a program résztvev�ivel szemben, miel�tt bevonták volna �ket a 
vizsgálatba; ezekben a ritka esetekben az említett kritériumok a program és 
a vizsgálat szervez�inek kritériumait egyesítették. 

Az ebben az áttekintésben szerepl� vizsgálatok tervezete szintén figye-
lemreméltó volt. Négy konkrét tervezet-típussal találkoztunk: esettanul-
mánnyal, longitudinális vizsgálattal, egy-mintás vizsgálattal és keresztmet-
szeti vizsgálattal. Az esettanulmányok tehetséges egyének és tapasztalataik 
egyéni esettanulmányinak leírását, valamint többszörös esettanulmányokat 
tartalmaztak, mint például egy család három generációjának tehetséges n�-
tagjai történeteinek és tapasztalatainak vagy egy tehetség-program vagy 
osztály egy bizonyos számú tagjait körülvev� események dokumentálását. A 
longitudinális vizsgálatok általában rövid-kiterjedés�ek voltak olyan szem-
pontból, hogy a méréseket 12 hónapon belül végezték el egymást követ�en, 
gyakran egy intervenció közelében, habár öt éves és hét éves fejl�dési vizs-
gálatok is kéznél voltak. A keresztmetszeti (komparatív) vizsgálatok olyan 
vizsgálatok, amelyek a csoportok közötti eltérésekkel foglalkoznak. Az ebbe 
a csoportba kategorizált kutatási kérdések közé tartoznak a nemek vizsgála-
ta, évfolyam- és korkülönbségek, a szociális készségek tanári, szemben a 
szül�i felméréseivel, etnikai különbségek, egy tehetség-programba történ�
jelölés illetve nem-jelölés, pályaválasztási eltérések, nemzetiségi eltérések, 
és intervenciós hatások. Különösen érdekes volt a kutatók azon döntése, 
hogy bevonjanak (vagy ne vonjanak be) egy nem tehetséges alanyokból álló 
kontroll-csoportot a vizsgálati tervbe. Ezeket az információkat külön-külön 
rögzítették. Az olyan vizsgálatokat, amelyek kizárólag az alanyok egy ho-
mogén csoportjából származó eredményekkel foglalkoztak, egy-mintás vizs-
gálatokként kategorizáltuk. Ezek a vizsgálatok els�sorban a tehetséges ala-
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nyokkal általános formában végzett vizsgálatok eredményeit adták közre, az 
egy összehasonlítási csoportból származó el�nyök nélkül. 

Különbséget tettek a kutatók által felhasznált különböz�, gyakran több 
mérési technika között is. A kérd�íveket skála-eszközként tekintettük, amely 
az alany valamely pszichológiai aspektusának mérését kísérelte meg papír 
és ceruza vagy számítógépes formában. Ezeket az eszközöket többnyire 
maguk a kutatók tervezték, hogy olyan, érdekl�désre számot tartó területe-
ket vizsgáljanak, mint az episztemológiai meggy�z�dések, személyiségi 
aspektusok, érzelmi alkalmazkodás, és így tovább, habár alkalmaztak né-
hány korábban publikált skálát is. A tesztelés, habár els�sorban szintén papír 
és ceruza vagy számítógépes formátumban végezték el �ket, olyan konkrét 
készséget vagy képességet mért, mint a metafora-megértés, fizikai ismere-
tek, és geometriai ismeretek. Ebben a problémamegoldás közbeni alfa tevé-
kenység elektroencefalográfiai (EEG) tesztelése is szerepelt. Személyes, 
vagy telefonon lebonyolított interjúkat feln�tt és fiatalkorú alanyokkal egy-
aránt végeztek. Néhány esetben, az interjúkészít� el�zetesen összeállított 
egy kérdés-listát, amihez szigorúan ragaszkodni kellett. Más esetekben a 
kötetlen formátumot szorgalmazták, és az alanynak arról kellett beszélnie, 
ami épp eszébe jutott. Ez gyakori volt olyan feln�ttekkel készített interjúk 
esetében, amikor a cél a karrier-teljesítményr�l szóló adatszerzés volt. Meg-
figyeléseket is gyakran végeztek gyermekekr�l egy adott intervenciós vagy 
tehetség-programban, megkísérelve a viselkedésre, vagy az intervenció ha-
tékonyságára vonatkozóan információt gy�jteni. A tanárok, szül�k és társak 
által készített rangsorolást számos kutató alkalmazta. Számos olyan vizsgá-
lat támaszkodott a társaknak vagy a tanároknak az alanyról készített rangso-
rolására, amely az olyan emocionális vagy szociális változókat vizsgálta, 
mint a kooperatív tanulási környezet hatékonysága, vagy a gyermekek szo-
ciális készségei.  

Az egyik eszköz, amely gyakran felszínre került, Renzulli skálája volt a 
kiemelked� diákok viselkedési jellegzetességeinek felmérésére. A dokumen-
tum áttekintés elengedhetetlen volt az olyan vizsgálatok esetében, amelyek 
karrier teljesítmény profilokat, valamint alulteljesít� tehetséges diákok pro-
filjait tartalmazták, valamint tudományos és egyetemi feljegyzések, munka-
vállalói feljegyzések, összegzések, publikációs listák, magán dokumentu-
mok, és az alanyok által készített publikációk áttekintéséb�l álltak. Néhány 
esetben a dokumentumok áttekintése feltétele volt egy tehetség-programba 
való beválasztásnak; itt ez a tanárok osztályzati feljegyzéseinek és standar-
dizált teszteredményeinek felméréséb�l állt. A teljesítmény méréseit kizáró-
lag olyan vizsgálatokban végezték el, amelyek az intervenciók vagy tehet-
ségprogramok hatékonyságáról számoltak be, és egy olyan vizsgálatban, 
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amelyben a fizika területén szerzett el�zetes ismereteknek a tanulmányi osz-
tályzatokra gyakorolt hatását vizsgálták. Listákat arra használtak, hogy 
szubjektív beszámolót szerezzenek a személyiségi aspektusokról és az ön-
észlelésr�l.

A kutatók által keresett függ� változók sokfélék és gyakran több kategó-
riához is relevánsak voltak. A függ� változók megkülönböztetését ezért a 
következ� irányvonalak mentén tettük meg: A teljesítményt olyan vizsgála-
tok indikálták, amelyek készségeket, tehetségeket vagy képességeket vizs-
gáltak valamilyen konkrét meggy�z� formában, mint például a tehetség 
azonosítása a vizuális m�vészetek és a tudományok területén, a kognitív 
készségek, a metakognitív ismeretek vagy tanulmányi fejl�dés. A motivá-
ció-alapú változók a tanulmányi hozzáállást, tudományos motivációt, vala-
mint általános motivációs kérdéseket foglaltak magukba. Az emóció az 
olyan kérdésekhez tartozott, amelyek az alkalmazkodás, az érzékenység, az 
intenzitás és a depresszió kérdéseivel foglalkoztak. A naiv elméleteket érint�
változók az intelligencia, az episztemológiai meggy�z�dések, az implicit 
elméletek, a kreativitás területének percepciói és fogalmai, a mentális aktivi-
tás és intelligencia személyes elképzeléseit tartalmazták. Az én-fogalom
változók az önészlelést, ön-felfedezést, az identitást, a tanulmányi én-
fogalmat és önelfogadást érintették. A program-értékelésként kategorizált 
vizsgálatok els�sorban egy adott intervencióból, felmérési eszközb�l vagy 
tehetség-programból származó eredményekkel foglalkoztak. Néhány eset-
ben az egy tehetség-programba való felvételhez alkalmazott kritériumok – 
tanári jelölés vagy portfolió áttekintés – validálását vizsgálták. A résztvev�k 
személyiségi aspektusait nagy érdekl�dés követte; a példák közé tartozik a 
maximalizmus, tanulási stílus, pesszimizmus, kezelési stratégiák, és mentá-
lis felkészülési stratégiák. A karrier fejl�dési aspektusok olyan változókat 
öleltek fel, mint az egész élethosszon át elért teljesítmény, a sikert befolyá-
soló tényez�k, és személyes karrier-el�relépés. Az alanyra gyakorolt küls�
hatásként értékelt változókat környezeti változókként kategorizálták, és aka-
dályokat és kihívásokat, megbélyegzést, feminizmust, gyermekkori körül-
ményeket, születési sorrendet és más családi tényez�ket tartalmaztak. Az 
olyan vizsgálat, amely személyiségi portfoliót alakít ki, abban a tekintetben 
különböztethet� meg attól a vizsgálattól, amely a személyiségi tényez�re 
koncentrál, hogy az alanyról alkotott kép számos személyiségi karakterjegy 
azonosításán keresztül alakul ki, és ezeket a sokoldalú elemeket összevetik 
és szembesítik egymással. A kutatók által megvizsgált viselkedések szocio-
affektív viselkedéseket, viselkedés-kontrollt és elfogadást tartalmaztak. Egy 
vizsgálatban az EEG alfa aktivitás neuro-fiziológiai változóját tekintették 
függ� változónak.



251

F�bb következtetések az elemzett vizsgálatokból 

Az egy azonosítási kritériummal dolgozó vizsgálatok vannak túlsúlyban. 
Továbbá, az ezt a területet ellep� különböz� azonosítási kritériumok meg-
nehezítik a különböz� vizsgálatok eredményeinek egymással való összeve-
tését. Semmi nem garantálja, hogy ezek a vizsgálatok ugyanazzal az al-
populációval dolgoznak. Ezen túl létezik egy trend, amely szerint az azono-
sítás ki van téve a tehetség koncepciójának, ami dinamikus és korfügg�, 
egészen a területspecifikus azonosítási kritériumtól a korral elért konkrét 
teljesítmény kritériumig.

Három kutatási téma dominál: a tehetséges egyén teljesítménye, kör-
nyezete és személyisége. Ezek a kutatási orientációk összhangban vannak a 
tehetség magas szintjeinek különböz� modelljeivel (pl. Gagné, 1991; Heller 
és Hany, 1986), amely lehet�vé teszi azt az általánosítást, miszerint maguk a 
kutatási orientációk pontosítók és elméletileg megalapozottak.

Metodológiai néz�pontból a kép valamelyest homályos. Egész sor vizs-
gálat létezik például, amely kiemelked�en tehetséges egyének hatalmas 
mintáit vizsgálja. Ezeket azonban semmiképp sem szabad készpénznek ven-
ni, mivel nagyon alacsony az általános populációban az ilyen kivételes 
egyének elérhet�sége. Másrészr�l azonban hírneves tudományos folyóirat-
okban találhatunk olyan empirikus vizsgálatokat, amelyek elmulasztják kö-
zölni a vizsgálataikban résztvev� alanyok számát! Hasonlóképpen, az al-
kalmazott mérési eszközök b�séges számával ellentétben a kutatási tervezet 
vonatkozásában a sokszín�ség szintje elég alacsony. A vizsgálatok közül 
csupán 3 (3.3%) van, amelyik hosszú távú, amely az egyénen belüli változá-
sokra vonatkozó vizsgálatok hiányát eredményezi a kutatási területen.

A már meglév� tehetség-programokból válogató vizsgálatok valóban 
szilárd mintával állnak el�. Ezeknek a vizsgálatok azonban szembe kell 
nézniük egy vele járó problémával, miszerint a programban való részvétel 
hatást gyakorol a tehetséges résztvev�kre, aminek következtében az ered-
ményeket nem lehet automatikusan átvinni azokra a tehetségesekre, akiket 
nem választottak be tehetség-programokba.

8.3. A könyv szerz �jének saját és munkatársaival együtt végzett 
longitudinális hatásvizsgálati kutatásai 
Ahogyan azt már az el�bbiekben említettük, a korábban bemutatott hazai 
komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálata kutatómunkánk kö-
zéppontjában állt az elmúlt másfél évtizedben. Sok tanulmányunk jelent 
meg hazai és külföldi kötetekben, illetve még több el�adást tartottunk a té-
makörben hazai és külföldi konferenciákon. A követez�kben közreadunk 
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ezekb�l néhányat abban a sorrendben, ahogy ezek születtek. Az olvasó ez 
alapján egyrészt sok releváns információt kap arról, mennyire voltak haté-
konyak a tehetséges tanulók fejlesztésében a korábban bemutatott hazai 
komplex programok, s hogyan próbáltuk felhasználni a kapott információkat 
a program továbbfejlesztésére. Másrészt az a folyamat is látható, hogyan 
kerestük az egyre adekvátabb vizsgálati módszereket a folyamatkövetéshez, 
s jutottunk el a legértékesebb módszeregyütteshez, amelyre longitudinális 
vizsgálatokat is építettünk. 

8.3.1. Komplex tehetséggondozó programok tanulóinak fejl�dése 10–14 
éves kor között 
Az új programok indulásával egyidej�leg felvet�dött a fejleszt� munka ha-
tékonysága vizsgálatának a kérdése is. A tehetséges tanulók fejl�désének 
nyomon követése hagyományosan els�sorban a tanulmányi teljesítményhez 
köt�dik. Ez sok hasznos információt nyújt a pedagógusoknak a végzett 
munka eredményességér�l és a további teend�kr�l, azonban azokról a jelen-
ségekr�l keveset tudunk meg ily módon, amelyek a tehetség kibontakozásá-
nak hátterében húzódnak meg. Külföldi kutatások már régóta jelzik, hogy a 
tehetség csak a személyiséget átfogó többféle vizsgálati eljárás egymás ki-
egészít� együttesével ragadható meg (vö.: Heller, Mönks, Sternberg és 
Subotnik, 2000). A Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék-
ének kutatói több mint egy évtizede törekszenek ezen elv érvényesítésére: a 
hatásvizsgálatok során a képességek fejl�désén túl a teljesítményt jelent�sen 
befolyásoló „háttértényez�k” (pl. motívumok, tanulási stratégiák, személyi-
ségtényez�k) alakulását is fontos hatékonysági paraméterként veszik figye-
lembe (vö.: Balogh, 2000; Balogh, Bóta, Dávid és Páskuné, 2004; Dávid, 
Bóta és Páskuné, 2002; Ferku és Mez�, 2003). 
Jelen tanulmányban egy komplex longitudinális vizsgálatról számolunk be, 
amelynek részeredményeit folyamatosan publikáltuk, de a vizsgálati perió-
dus (négy év) egészére vonatkozó eredményeket, illetve azok elemzését 
most adjuk közre összegzett formában (vö.: L. Balogh, 2001; L. Balogh, K. 
Nagy, 1991, 1995, 1996; L. Balogh, I. Dávid, K. Nagy and L. Tóth, 1997).

A vizsgálatról 
Longitudinális vizsgálatunk során a következ� f�bb tartalmi szempontok 
érvényesültek. 

1. Hogyan fejl�dnek az általános intellektuális képességek? 
2. A tanulási motívumok változásai a fejleszt� program során. 
3. Hogyan alakulnak a tanulási stratégiák, technikák? 
4. A szorongási mutatók változásai. 
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Világszerte ismert és használt mér�eszközök magyar adaptációinak se-
gítségével szereztük az adatokat:  

− Raven IQ-test (Progressiv Standard Matrix),  
− Kozéki–Entwistle-féle tanulási motiváció- és orientáció-kérd�ív, 
− Spielberger-féle szorongásvizsgálat,  
− mindezek mellett a tanulmányi eredményt is alapul vettük a tényez�k 

közötti összefüggések felderítéséhez. 

(E vizsgálati módszerek részletes bemutatására a terjedelmi korlátok 
miatt e tanulmányban nincs lehet�ség. Az eredményeink megértéséhez 
szükséges legfontosabb információkat az elemzéseknél vázoljuk, s utalunk 
azokra a m�vekre, amelyek részletesen bemutatják ezen mér�eszközöket.) 

A vizsgált minta jellemz�i a következ�kben foglalhatók össze: 
1. Életkor: 10–14 éves kor (5–8. évfolyam). 

2. Résztvev�k: 

− három általános iskola tanulói (Törökszentmiklós: 3 osztály, 64 f�; 
Szerencs: 4 osztály, 106 f�; Mátészalka: 4 osztály, 96 f�); 

− egy nyolc évfolyamos gimnázium tanulói (Budapest, 6 osztály, 194 f�); 
− összesen 17 osztály 460 tanulója vett részt a vizsgálatokban – a hi-

ányzások miatt azonban ez egy elvi létszám, a pontos adatokat az 
egyes tartalmi szempontok elemzésénél feltüntetjük. (A tanulók 1990 
és 2000 között töltötték a négy évet az iskolában, más és más kezdési 
évvel.) 

3. Közös az iskolákban az azonos elvi alapokon és szervezeti keretek-
ben m�köd� tehetségfejleszt� program, melynek f�bb jellemz�i az 
alábbiak. 

− Az intellektuális szférában tehetségesnek látszó gyerekek beváloga-
tása a programba 10 éves korban, komplex szempontsor alapján. 
(Mértük bizonyos általános intellektuális képességek: lényeglátás, 
emlékezet, figyelem, kreativitás színvonalát; figyelembe vettünk 
egyes tantárgyakban nyújtott teljesítményeket: anyanyelv, matemati-
ka; mérlegeltük a tanulók korábbi iskoláiból küldött jellemzéseket, 
ebben kiemelten a tanuláshoz való viszonyt és az érdekl�dést. E há-
rom tényez� együttese alapján válogattuk be a programba a gyerme-
keket.) 

− Minden iskolában külön osztályban tanulnak ezek a diákok, ame-
lyekben a délel�tti tanórák és a délutáni kiscsoportos és egyéni fog-
lalkozások szerves egységben jelentik a fejlesztés szervezeti kereteit. 
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− A program f� célja: az általános intellektuális képességek és a telje-
sítményt dönt�en befolyásoló „háttértényez�k” (motiváció, tanulási 
stratégiák, személyiségjellemz�k) intenzív fejlesztése, valamint a 
gyerekekben rejl� speciális tehetség megkeresése és fejlesztése (vö. 
Balogh, 2000). 

A mérések id�pontjai:
1. 5. évfolyam kezdete, 
2. 5. évfolyam vége, 
3. 8. évfolyam vége. 

Mind a 17 vizsgált osztályban ezen id�pontokban végeztük a méréseket. 
Mi indokolta az id�pontok fenti megválasztását? Egyrészt fontosnak tartot-
tuk, hogy amikor belép a gyerek a fejleszt� programba, akkor mérjük fel a 
kiindulási helyzetet (5. évfolyam kezdete). A fejleszt� program egy év után 
már jelez fejl�dési tendenciákat, s ezek fontosak lehetnek a program további 
megvalósításához (5. évfolyam vége). A négyéves program eredményessé-
gét a nyolcadik év végi mérések alapján lehet átfogóan elemezni. (Termé-
szetesen célszer� lett volna a hatodik és a hetedik évfolyam végén is méré-
seket végezni, azonban erre nem volt kapacitásunk.)

A f�bb fejl�dési tendenciákat az elvégzett három mérés jól mutatja: az 
eredmények egyrészt a fejleszt� program értékeléséhez adnak támpontokat, 
másrészt a korosztályra vonatkozó életkori fejl�dési mutatókat is jelzik.  

Eredmények 

A matematikai statisztikai számításokat és értékelést dr. Münnich Ákos végezte. 

Az általános intellektuális képességek fejl�dése 

Az intellektuális tehetség összetev�it ábrázoló modellek (Renzulli, 1978; 
Czeizel, 1997) mindegyikében megtalálható az a komponens, amit általános 
értelmességnek (intelligenciának) neveznek. E nélkül nehezen képzelhet� el 
magas szint� teljesítmény, így a fejlesztésben is kiemelt szerepet kap. Vizs-
gálatára sokféle módszert alkalmaztak eddig a tehetségkutatásban (vö.: Dá-
vid, 2004), azonban itthon és külföldön egyre inkább elterjedtek a 
nonverbális intelligenciatesztek, kiemelten a Raven-féle vizsgálati módszer 
(vö.: Gefferth, 1981; Herskovits és Gyarmathy, 1994; Dávid, 2002). A 
Raven-próba alkalmazása a tehetségidentifikációban és fejl�désének köve-
tésében azért tett szert szakmai népszer�ségre, mert nonverbális jellegéb�l 
adódóan kevéssé van kitéve olyan kulturális hatásoknak, mint a családi ne-
velés különböz�ségei, a nyelvhasználat színvonala, illetve a tananyagra épü-
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l� tudás mennyiségi és min�ségi mutatói. A teszt „a megfigyel�képességet, 
a strukturális viszonyok meglátását, a feltárt információk észben tartását 
(rövid lejáratú memória) és az információkkal egyszerre több síkon történ�
m�veletvégzés képességét vizsgálja.” (Kulcsár, 1982, 171. o.) Ezek olyan 
általános intellektuális képességek, amelyek az intellektuális szférában a 
teljesítményt lényegesen meghatározzák, tehát nem mindegy, hogyan alakul 
ezek fejlettségi szintje az iskolai tehetségfejleszt� programok eredménye-
ként.  

Hogyan alakultak az eredmények vizsgálatsorozatunkban az ötödikt�l a 
nyolcadik évfolyamig? Az 25. táblázat összegz� adatai mutatják a négy 
iskolában bekövetkezett változásokat. 

25. táblázat. Az intelligenciavizsgálatok eredményei 
Iskola  1. mérés 2. mérés 3. mérés 

 N Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

1. 79 42,71 7,22 48,01 4,46 52,67 4,31 

2. 80 43,86 4,69 47,83 4,28 52,07 3,79 

3. 49 43,69 5,77 47,16 6,79 50,98 5,53 

4. 128 47,00 4,58 49,83 4,22 54,33 3,52 

Összesen 336 44,76 5,77 48,54 4,84 52,92 4,27 
Megjegyzés: a lehetséges maximális pontszám 60. 
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13. ábra. Fejl�dési tendencia a három mérés alapján 
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Ebb�l a szempontból két ábra szemléletesen mutatja az eredményeket. 
Az 13. ábrából levonható következtetés az, hogy a három mérés eredményei 
szerint a fejl�dés intenzív volt az általános intellektuális képességek tekinte-
tében: már az ötödik évfolyamon jelent�sen fejl�dött a tanulók általános 
intelligenciája, s ez a tendencia folytatódott a nyolcadik évfolyam végéig.  

A 14. ábrábólarra a kérdésre lehet válaszolni, hogy a négy iskola ered-
ményei mennyire vannak összhangban egymással. Világosan látható, hogy 
mind a négy iskolában hasonló fejl�dési tendencia érvényesült. Tehát a fo-
lyamat nem iskolafügg�, az átlagos szintet jóval meghaladó fejl�dést a kö-
zös fejleszt�program eredményezte. 
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Megjegyzés: a lehetséges maximális pontszám 60. 

14. ábra. A négy iskola fejl�dési tendenciája a három mérés alapján 

Ezen életkorra vonatkozó hazai standardértékek nincsenek, de összeha-
sonlítási alapként egy másik saját vizsgálat adatait is megadjuk a nyolcadik 
év végi (3.) mérés eredményeinek értékeléséhez. A kilencvenes évek végén 
egy másik vizsgálatunkban is alkalmaztuk ugyanezt a Raven-próbát nyolca-
dik évfolyamos, normál osztályokba járó tanulóknál (N=260), s ott az 
átlagpontérték 46,46 (szintén maximum 60 pontból) a szórás pedig 7,15 
volt. 

Ehhez az átlagértékhez viszonyítva a tehetségfejleszt� programunkban 
közrem�köd� tanulók nyolcadik évfolyamos mérésének adatait (N: 336; 
átlag: 52,92 pont; szórás: 4,27) egyértelm�en levonható az a következtetés, 
hogy a komplex tehetségfejleszt� programban részt vev� diákjaink az átla-
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got jóval meghaladó szintre jutottak az általános intellektuális képességek 
fejl�désében, tehát ennek a célkit�zésnek a teljesítése sikeres volt. 

A tanulási motiváció vizsgálata 

A korábban már említett tehetségmodellekben a tehetség összetev�i között 
mindegyikben megtalálható a motiváció mint a kiemelked� teljesítmény 
elengedhetetlen feltétele. A képességek csak az egyik oldalát jelentik a si-
kernek, megfelel� motiváltság híján ezek önmagukban nem hoznak ered-
ményt (Czeizel, 1997; Gagné, 1985; Renzulli, 1978; Páskuné, 2004). Éppen 
ezért fontos nyomon követni a tehetségfejleszt� programokban a tanulók 
motivációs szintjét és a motivációs bázis összetev�inek alakulását. 

A múlt század hetvenes éveinek közepét�l került el�térbe világszerte az 
iskolai motiváció alapvet� faktorainak keresése (vö. Kozéki és Verma,
1984). Gyakorlati szempontból jelent�s el�relépést hoztak azok a nemzet-
közi összehasonlító vizsgálatok, amelyek feltárták az iskolai motiváció f�
dimenzióit (vö. Kozéki, Entwistle és Pollitt, 1986). Ezzel együtt kidolgoztak 
egy új típusú mér�eszközt is, amely – a folyamatos kritikai megjegyzések 
ellenére – azóta is a leggyakrabban alkalmazott módszer az iskolai tanulási 
motiváció vizsgálatára. Nálunk a „Kozéki–Entwistle-féle motivációs kérd�-
ív” elnevezéssel vált ismertté (Kozéki és Entwistle, 1986). 

Vizsgálataink során mi is ezt a kérd�ívet alkalmaztuk, amely a követke-
z� struktúrában vizsgálja az iskolai tanulás motivációját. Ebben három f�
dimenzió különíthet� el, s ezek mindegyikében három részelem található.

– Követ� (affektív, szociális) dimenzió:  
– a szül�khöz f�z�d� kapcsolat, 
– elfogadás a nevel�k részér�l, 
– egykorúakhoz tartozás. 

– Érdekl�d� (kognitív, aktivitási) dimenzió: 
– saját út követése, 
– tudásszerzés szükséglete, 
– közös aktivitás. 

– Teljesít� (morális, önintegratív) dimenzió: 
– lelkiismeret, 
– az értékek követésének szükséglete, 
– felel�sség. 

A kérd�ív a fentieken túl tizedik elemként méri még a tanároktól ered�
presszióérzést, amely azt fejezi ki, hogy a nevel�k megértés nélkül és telje-
síthetetlenül sokat követelnek. A 26. táblázat a három mérés összegzett ada-
tait mutatja be a motivációs kérd�ív tíz eleme alapján. 
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26. táblázat. Motivációs értékek a három mérésben (N=398) 

1. mérés 2. mérés 3. mérés 
Más 
mérés*

Motívum

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szó-
rás

Rangsor

Szül�i szeretet 27,80 (1) 2,41 26,79 (1) 3,19 25,96 (1) 3,33 1 

Elfogadás a ne-
vel�k részér�l 

26,30 (6) 3,60 23,89 (7) 4,48 21,57 (8) 4,15 7 

Egykorúakhoz 
tartozás 

25,38 (7) 2,96 25,01 (5) 3,18 24,56 (2) 3,19 5 

Saját út követése 22,96 (9) 3,56 22,93 (9) 3,49 22,50 (7) 3,21 9
Tudásszerzés 
szükséglete 

26,37 (5) 3,23 24,98 (6) 3,72 22,74 (6) 3,87 6 

Közös aktivitás 25,05 (8) 3,85 23,67 (8) 3,99 21,27 (9) 3,92 8
Lelkiismeret 26,94 (2) 2,74 25,92 (2) 3,29 24,41 (3) 3,28 2
Értékek követése 26,71 (3) 3,21 25,43 (4) 3,69 23,66 (5) 3,50 4
Felel�sség 26,41 (4) 3,23 25,49 (3) 3,26 24,33 (4) 3,34 3
Presszióérzés a 
tanároktól 

11,23 (10) 4,51 11,94 (10) 4,80 12,71 (10) 4,28 10 

*A más mérés kategória rangsora egy 2001-ben, 632 általános iskolát 
befejezett, nulladik évfolyamos, tehetséggondozó programban részt vev�
gimnáziumi tanulóval elvégzett mérés eredményei alapján készült (vö. Ba-
logh, 2004a).

Megjegyzés: a pontértékek minimuma 6, maximuma 30 lehet. A záró-
jelben lév� szám a rangsorban elfoglalt helyet jelöli.

Els�ként a motivációs elemek rangsorának változásait érdemes szem-
ügyre venni, ez kifejezi, mennyire strukturálódott át a motívumok rendszere 
a tanulókban ötödik osztálytól nyolcadikig. 

A rangsorból levonható f�bb következtetések a következ�k. 

1. Értékes fejl�dési tendenciaként fogalmazhatjuk meg: 
− a szül�i szeretet végig megmarad vezet� motívumként; 
− er�södött a saját út követése; 
− ugyancsak er�södött az egykorúakhoz tartozás mint motívum; 
− a tanároktól ered� presszióérzés (a magas követelmények ellené-

re!) végig az utolsó helyen maradt a rangsorban, azzal együtt, 
hogy az abszolút értéke valamelyest er�södött. 

2. A „más mérés” eredményeihez való viszonyítás alapján kiemelend�, 
hogy a komplex tehetségfejleszt� osztályokban tanuló diákok között 
jóval nagyobb jelent�ségre tett szert a nyolcadik év végére a tanulás 
motívumai között az egykorúakhoz tartozás és a saját út követése, 
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mint általában a nyolcadikat végzett tanulóknál. Ez egyfel�l ezen 
komplex programokkal m�köd� osztályokban a tanulók közötti 
harmonikus kapcsolatokra utal. Másfel�l azt is jelzi, hogy a prog-
ramban meghatározó szerepet játszó önálló tanulási módszerek az 
átlagosnál magasabb szintre fejlesztették a tanulók autonómiáját, 
ami fontos szerepet játszik a tehetség kibontakozásában. 

Tanulságos szemügyre venni a három nagy motívumcsoport értékeinek 
alakulását is a három mérésben, az alábbiakban ezeket összegezzük.  

27. táblázat. A három mérés motivációs értékei 

Motivációs dimenziók 1. mérés 2. mérés 3. mérés 

Követ� 79,5 75,7 72,1 

Érdekl�d� 74,4 71,6 66,5 

Teljesít� 80,1 76,8 72,4 
Megjegyzés: a minimális pontszám 18, a maximális 90 lehet. 

Mindebb�l két érdekes következtetés vonható le. 
1. A programba bekerüléskor (az 5. évfolyam elején) a motivációs ér-

tékek nagyon magasak, majd ezek fokozatosan gyengülnek a máso-
dik és harmadik mérésben. Ez általános tendencia Magyarországon a 
10–14 éves kor között, a dönt� ok minden bizonnyal a serdülésnek a 
tanuláshoz való viszony megváltoztatására gyakorolt hatásában ke-
resend�. Kétségkívül igaz azonban az is, hogy ennek nem feltétlenül 
kellene így lennie: az iskolák jelenleginél pozitívabb motiváló tevé-
kenységükkel ellensúlyozhatnák ezt a kedvez�tlen életkori tendenci-
át. 

2. A három f� motívumcsoport egymáshoz való viszonya egészében 
véve ugyanaz maradt. Ez azt jelenti, hogy az érdekl�d� motívum 
mindhárom mérésben a leggyengébb. Ez természetesnek tekinthet�
ebben az életkorban, más mérések is ezt bizonyítják (vö. Kozéki–
Entwistle, 1986). Ugyanakkor a követ� (érzelmi) és teljesít� (effek-
tív) motívumcsoport értékeiben mindhárom mérésben alig van kü-
lönbség, szinte azonos értékekkel dominálnak. Ez a tény azt is jelen-
ti: a magas követelmények és a program során a tanulók között ki-
alakuló verseny nem mérgezte meg a tanulók érzelemvilágát, egyfe-
l�l er�s a jó teljesítményre törekvés, másfel�l azonban az életkorra 
jellemz� érzelmi motívumok is dominánsak maradtak. 
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A tanulási stratégiák, technikák vizsgálata 

A tanulók egyéni tanulási módszereinek (stratégiák, technikák) megismeré-
se és fejlesztése az utóbbi két évtizedben a tehetséggondozás egyik kitünte-
tett területévé vált (vö. Balogh, 2004b). A kognitív pszichológia új eredmé-
nyei irányították a kutatók, gyakorló szakemberek figyelmét az egyéni tanu-
lási módszerek felé. Sokan fogalmazták meg, hogy a tehetség összetev�i 
között és fejl�désében a meglev� ismeretrendszereknél és az ismeretekt�l 
függ� képességeknél fontosabb szerepet játszik az információ feldolgozásá-
nak módja (Habermann, 1989). Ez sarkallt arra bennünket is, hogy a komp-
lex iskolai tehetségfejleszt� programokban kiemelt célként fogalmazzuk 
meg az egyéni tanulási módok fejlesztését, s ehhez természetesen mérnünk 
is kellett ezek alakulását. 

A diákok egyéni tanulási módszereinek mérésére többféle módszert dol-
goztak ki a szakemberek (vö. Balogh, 1998; Mez�, 2002), ezek közül mi a 
Kozéki–Entwistle-féle (1986) tanulási orientációs kérd�ívet alkalmaztuk. Ez 
külföldön is gyakran használt vizsgálati módszer, itthon pedig hozzá hason-
ló, a diákok egyéni tanulási módszereit szisztematikusan átfogó vizsgálati 
eszközt eddig még nem dolgoztak ki. Ez a kérd�ív a következ� struktúrában 
térképezi fel a tanulási stratégiákat, technikákat. (Amint látható, mindhárom 
nagy stratégiánál a tanulási technikák mellett motivációs elem is szerepel, 
ezért nevezik „tanulási orientáció” kérd�ívnek.)  

 – Mélyre hatoló stratégia: 
megértésre törekvés, 
nagy összefüggések megragadása, 
lelkesedés a tanulás iránt. 

 – Reprodukáló stratégia: 
mechanikus tanulás, 
tényekre, részletekre koncentrálás, 
kudarckerülés. 

 – Szervezett stratégia: 
jó munkaszervezés, 
tökéletességre törekvés, 
sikerorientáció. 

Tizedik elemként itt is – az e szerz�k által készített motivációs kérd�ív-
hez hasonlóan – szerepel egy különálló összetev�, a csak a jó jegyért tanulás 
késztetése, amely els�sorban motivációs jelleg� szempont. A 28. táblázata 
három mérés eredményeit összegzi a fenti tíz összetev� alapján. 
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28. táblázat. A tanulási stratégiák elemeinek értékei a három mérésben 

1. mérés 
(N=399) 

2. mérés 
(N=393) 

3. mérés 
(N=378) 

Tanulási stratégiai elem 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Megértésre törekvés 24,36 3,82 24,19 3,85 22,63 3,68 

Nagy összefüggések megragadása 24,17 3,17 24,39 3,10 24,06 2,96 

Tanulás iránti lelkesedés 25,29 3,57 24,03 3,80 21,594,06 

Mechanikus tanulás 19,43 3,92 16,75 3,94 16,17 3,72 

Tényekre, részletekre koncentrálás 22,78 3,76 21,72 3,44 19,62 3,28 

Kudarckerülés 18,94 5,22 18,54 5,29 17,22 4,97 

Jó munkaszervezés 25,22 3,67 24,21 4,74 22,66 3,82 

Tökéletességre törekvés 26,61 3,31 24,97 3,79 22,29 3,87 

Sikerorientáció 17,42 4,59 16,28 4,09 16,04 3,60 

Csak a jó jegyért tanulás 17,65 4,59 16,13 4,42 16,264,26 

Megjegyzés: a minimum pontszám 6, a maximum 30 lehet. 

Els�ként az összetev�k rangsorának változásait érdemes szemügyre 
venni, ebb�l levonhatók következtetések a fejl�dési tendenciákra. 

29. táblázat. A tanulási stratégiák elemeinek rangsora a mérésekben 

Tanulási stratégiai elem 1. mérés 2. mérés 3. mérésMás 
mérés 

Megértésre törekvés 4. 4. 3. 3. 

Nagy összefüggések megragadása 5. 2. 1. 1. 

Tanulás iránti lelkesedés 2. 5. 5. 5. 

Mechanikus tanulás 7. 8. 9. 9. 

Tényekre, részletekre koncentrálás 6. 6. 6. 6. 

Kudarckerülés 8. 7. 7. 7. 

Jó munkaszervezés 3. 3. 2. 4. 

Tökéletességre törekvés 1. 1. 4. 2. 

Sikerorientáció 10. 9. 10. 10. 

Csak a jó jegyért tanulás 9. 10. 8. 8. 

Megjegyzés: a más mérés kategória ugyanazt a csoportot jelenti, amelyet ismertettünk a 
motívumok rangsorának elemzésénél. 
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A változások tendenciáit szemügyre véve az alábbiak emelend�k ki a 
fenti rangsorokból. 

1. Pozitív változások: 
− a nagy összefüggések megragadására irányuló törekvés pozíciója 

jelent�sen er�södött; 
− a megértésre törekvés, a jó munkaszervezés is er�södött; 
− gyengült a mechanikus tanulás. 

2. Ugyanakkor elgondolkodtató, hogy hátrébb került a rangsorban a 
tökéletességre törekvés és a lelkesedés a tanulás iránt. 

3. A „más mérés” adataival való összevetésb�l az állapítható meg, 
hogy alig van eltérés a 3. mérés és ezen csoport rangsora között. Az 
általános iskola fels� tagozatát komplex tehetségfejleszt� program-
ban végzett diákok ugyanazon pozitív jellemz�kkel bírnak az egyé-
ni tanulási módszerek tekintetében, mint az Arany János Tehetség-
gondozó Programba bekerült nulladik évfolyamos gimnáziumi ta-
nulók. Egy-egy elem rangsorában van különbség: a mi csoportunk-
ban er�sebb a jó munkaszervezés pozíciója a tanulási módszerek 
között, míg náluk a tökéletességre törekvés van jobb helyen (vö. 
Balogh, 2004b). 

Már az el�z� adatsor is jelezte, hogy a kevésbé hatékony reprodukáló 
tanulási technikák gyengültek a fejleszt� program során. Érdemes ezt más 
összefüggésekben is megvizsgálni, a három nagy tanulási stratégiára vonat-
kozó értékek alakulásának összevetésével. A 30. táblázatfoglalja össze eze-
ket az adatokat. 

30. táblázat. A f� tanulási stratégiák értékei 

1. mérés (N=399) 2. mérés (N=393) 3. mérés (N=378) Stratégiák 
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Mélyre hatoló    73,79       8,03       72,61        8,01        68,29        8,07     

Reprodukáló    61,15       9,53       57,02        9,32        52,99        9,00     

Szervezett    69,25       7,76       65,40        8,37        60,99        8,14     
Megjegyzés: a minimum pontszám 18, a maximum 90 lehet. 

Az alábbi f� következtetés vonható le ezeknek az értékeknek az alakulá-
sából: a második és harmadik mérésben a mélyre hatoló és reprodukáló ori-
entáció viszonya jelent�sen megváltozott az els�höz képest, a mélyre hatoló 
el�nyére. Tehát amit már az egyes összetev�k rangsorának alakulásából 
lesz�rtünk, a nagy stratégiák viszonyának alakulása is bizonyította: az ér-
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telmes tanulási módszerek egyre dominánsabb szerepet kaptak a tanulók 
mindennapi munkájában a fejleszt� program eredményeként. A 15. ábra ezt 
szemléletesen mutatja. 
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15. ábra. A f� tanulási stratégiák egymáshoz való viszonya 
a három mérésben 

Az 31. táblázata mérési eredményeket iskolák szerint mutatja be. 

31. táblázat. A f� tanulási stratégiák értékeinek változásai iskolánként 
  1. mérés 2. mérés 3. mérés 

Iskola Stratégia N Átlag Szórás N Átlag Szórás N Átlag Szórás

1. iskola Mélyre hatoló 90 74,76 7,72 91 73,43 7,98 94 69,59 7,56 

 Reprodukáló 90 60,84 9,99 91 59,01 9,24 94 55,52 9,78 

 Szervezett 90 70,73 7,85 91 66,89 7,85 94 63,76 7,47 

2. iskola Mélyre hatoló 86 74,44 7,10 86 73,00 7,66 92 67,11 7,73 

 Reprodukáló 86 63,35 9,07 86 57,96 8,06 92 53,83 8,03 

 Szervezett 86 70,21 6,80 86 67,38 6,18 92 61,65 7,21 

3. iskola Mélyre hatoló 62 74,92 8,09 60 72,65 8,30 61 69,01 7,87 

 Reprodukáló 62 61,77 9,49 60 57,18 8,58 61 53,29 9,41 

 Szervezett 62 70,11 8,77 60 66,27 8,56 61 59,05 9,01 

4. iskola Mélyre hatoló 161 72,48 8,52 156 71,91 8,10 13167,84 8,68 

 Reprodukáló 161 59,91 9,36 156 55,29 9,67 131 50,44 8,30 

 Szervezett 161 67,57 7,52 156 63,11 9,15 131 59,47 8,26 

Megjegyzés: a minimum pontszám 18. a maximum 90 lehet. 
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A 16–19. ábrákazt mutatják, hogy az egyes iskoláknál milyen tenden-
ciák érvényesültek. Van némi eltérés a reprodukáló tanulási módszer csök-
kenésének intenzitásában, azonban a tendencia mind a négy iskolában alap-
vet�en ugyanaz: mindenütt jelent�sen csökkent a reprodukáló (mechanikus) 
tanulási módszerek szerepe a diákok egyéni munkájában. Ez komoly ered-
ménye a tehetségfejleszt� programnak, az ötödikt�l a nyolcadik évfolyamig 
speciális foglalkozásokkal segítettük a hatékony tanulási módszerek kiala-
kulását. 
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A szorongási mutatók változásai 

A kutatók régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy mi lehet az oka az 
iskolában a gyenge teljesítménynek. Az egyik ilyen f� okot abban találták 
meg, hogy a gyengén teljesít� tanulókat emocionális labilitás és szorongás 
jellemzi (Kürti, 1988). Itthon Hajnal és Váczi (1982) rámutattak, hogy a 
magasabb neurocitással járó szorongás gátolja az új ismeretek befogadását, 
felidézését, alkalmazását, így gyakran alulteljesítéshez vezet. A pedagógiai 
gyakorlat szempontjából ez azért jelent�s, mert a szorongás indukálta ala-
csony teljesítmény a pedagógus szemében többnyire mint gyenge képesség 
jelenik meg, s ez rányomja a bélyegét a tanári elvárásokra is. A szakiroda-
lomból ismert, hogy a pedagógus elvárásai önbeteljesít� jóslatokként m�-
ködve nagymértékben meghatározzák az iskolai eredményességet, a tanulók 
fejl�dését. Nemes (1974) összefoglalásában arról olvashatunk, hogy a telje-
sítményszorongásnak két f� típusa különíthet� el. A facilitáló szorongás a 
teljesítmény javulását segíti el� azzal, hogy a személyt a feladatra orientálja. 
A debilizáló szorongás ezzel ellentétben teljesítménycsökkent�, mivel a 
személy a feladathelyzetben irreleváns szempontokra figyel: önmagára, ve-
getatív reakcióira, az anticipált büntetésre vagy a sikertelenségre, nem pedig 
a megoldandó feladatra. 

Más kutatások elkülönítették a vizsgaszorongás kognitív és emocionális 
komponenseit (Sipos K.–Sipos M.–Spielberger, 1988). Az el�bbi kompo-
nens („aggodalom”) a teljesítmény értékelésére, illetve a vizsgán való sze-
replés következményeire vonatkozó kognitív folyamatokkal kapcsolatos és 
– hasonlóan a debilizáló szorongáshoz – teljesítménycsökkent� hatású. Az 
emocionális izgalom komponense a vizsga, feladatmegoldás által kiváltott 
vegetatív reakciók érzékelését fedi le, és a teljesítménnyel pozitív kapcsola-
tot mutathat. Vizsgálatunkban a fenti szerz�k által kidolgozott (TAI-H) kér-
d�ívet alkalmaztuk, amely három mutatót ad a tanuláshoz kapcsolódó szo-
rongásról: összesített érték, aggodalom, emocionális izgalom. Ezek közül a 
tanulás eredményességét leginkább veszélyeztet� az aggodalom. Most itt 
csak ennek változásait mutatjuk be. A 32. táblázata három mérés adatait 
foglalja össze. 

A 20. ábra szemléletesen mutatja be az aggodalomérték változásait. 
Nincs egyértelm� tendencia a négy iskolában. Az els� és második mérés 
között (ötödik évfolyamon) két iskolában csökkentek az értékek, kett�ben 
pedig növekedtek. Az ötödikt�l a nyolcadik év végéig pedig mind a négy 
iskolában n�ttek az értékek. Ez arra utal, hogy az adott tantestület által te-
remtett légkör lényegesen befolyásolja a szorongás változásait, tehát ezek a 
változások iskolafügg�ek is. 
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32. táblázat. Szorongási (aggodalom) értékek a három mérésben 

  1. mérés 2. mérés 3. mérés 

Iskola Nem N Átlag Szórás N Átlag Szórás N Átlag Szórás

1. iskola Fiú 38 13,03 2,65 39 13,02 2,99 40 13,02 2,55 

 Lány 53 12,15 2,73 51 12,71 3,18 56 13,59 3,99 

 Összes 91 12,51 2,72 90 12,84 3,08 96 13,35 3,46 

2. iskola Fiú 33 13,27 3,09 34 11,71 2,65 35 12,29 2,78 

 Lány 53 12,74 3,15 52 12,62 2,78 58 12,33 2,54 

 Összes 86 12,94 3,12 86 12,26 2,75 93 12,31 2,62 

3. iskola Fiú 32 12,15 3,01 33 12,30 3,27 31 12,16 3,07 

 Lány 30 10,60 2,63 31 11,19 2,55 30 11,83 3,22 

 Összes 62 11,40 2,92 64 11,77 2,97 61 12,00 3,12 

4. iskola Fiú 70 12,50 2,55 66 12,77 3,35 69 12,12 3,25 

 Lány 91 12,94 3,60 81 12,50 2,91 92 14,35 3,67 

 Összes 161 12,75 3,19 147 12,62 3,10 161 13,39 3,66 

Megjegyzés: a minimumérték 8 pont, a maximum 32 pont lehet. 
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20. ábra. Az aggodalomértékek változási tendenciái iskolák szerint 

Érdemes nemek szerint is megvizsgálni a változásokat. A 21–24. ábra
mutatja a f� tendenciákat iskolánként. Látható, hogy a fiúk és lányok között 
különbség van a változásokban. A lányoknál három iskolában is emelkedés 
– egy esetben csökkenéssel kombinálva – észlelhet� az ötödik elejét�l a 
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nyolcadik év végéig, egy esetben pedig folyamatos csökkenés tapasztalható. 
A fiúknál ezzel szemben általános az értékek csökkenése az ötödik év elejé-
t�l a nyolcadik év végére. Valószín�síthet�, hogy a lányok értékeinek álta-
lános növekedése kapcsolatban lehet serdülésükkel. Az egyik iskolában 
azonban a folyamatos csökkenés éppen azt jelzi, hogy az iskolának ezen 
háttértényez� alakulásában is kiemelked� szerepe van. Érdemes lenne e te-
kintetben is – mint ahogy azt már a tanulási motiváció gyengülésének okait 
keresve említettük – vizsgálat tárgyává tenni az iskolák nevel�i munkáját.  
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21. ábra. Az 1. iskola aggodalom értékeinek változásai 
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23. ábra. A 3. iskola aggodalom értékeinek változásai 
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24. ábra. A 4. iskola aggodalomértékeinek változásai 

Az aggodalomértékek egyenetlen változásai mindenesetre arra hívják 
fel a figyelmet, hogy a tehetségfejleszt� programokban az eddiginél jobban 
kell figyelni azokra a tényez�kre, amelyek er�sítik a szorongást a tanulók-
ban. A magas tanulói aggodalomszinttel ugyanis megzavarhatjuk a képessé-
gek kiegyensúlyozott fejl�dését, összességében pedig a tehetség kibontako-
zását. Más szempontból viszont megnyugtató lehet, hogy ezen iskolák át-
lagértékei alatta maradtak az általános aggodalomértéknek: standard ugyan 
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nincs, de egy másik mérésben a nyolcadik év végén (N: 252) 15,16 
átlagpontértéket kaptunk. Mind a négy komplex tehetségfejleszt� program-
mal m�köd� iskola átlagértéke alatta van ennek. 

Összegzés 

Adatainknak csak egy részét elemeztük, de ezek alapján is levonható néhány 
következtetés. 

− A mérési eredmények összességükben a tehetségfejleszt� program 
pozitív hatásáról tanúskodnak a fenti „háttértényez�k” alakulásában. 

− A kedvez� általános tendenciák mellett – ezek a programhoz köthe-
t�k – az is egyértelm�, hogy bizonyos területeken iskolafügg�ek a 
mutatók (például szorongás). 

− Az is látható, hogy bizonyos területeken a nemek szerint is más ten-
denciák érvényesülnek (például szorongás), erre is tekintettel kell 
lenni a fejleszt� munkában. 

− Végezetül úgy gondoljuk, hogy az itteni eredmények is bizonyítják a 
pszichológiai vizsgálatok létjogosultságát, fontosságát a tehetségfej-
leszt� programok értékeinek, gyenge pontjainak feltárásában, a kor-
rekciók kialakításában. 

Zárásként megemlítend�, hogy vizsgálataink során a fenti tényez�k kap-
csolatát is elemeztük, azonban ezen eredmények bemutatására terjedelmi 
korlátok miatt itt nincs lehet�ség. Tájékozódáshoz ajánljuk az érdekl�d�
szakemberek figyelmébe ebben a kérdéskörben egy közelmúltban megjelent 
írásunkat: Balogh, 2004c. 

8.3.2. Általános iskolában komplex programmal fejlesztett tehetséges 
tanulók nyomon követéses vizsgálata az iskolából kikerülés utáni évek-
ben (Balogh László és Nagy Kálmán által az ECHA 9. Konferenciáján – 
Pamplona, Navarrai Egyetem – tartott el�adás alapján készült tanulmány) 

Ahogyan azt már korábban jeleztük, közel 300 olyan tanuló körében végez-
tünk kérd�íves felmérést, akik 10–14 éves korban részt vettek egy komplex 
tehetségfejleszt� programban. Ezek a tanulók 1989 és 2002 között végezték 
az általános iskola 5–8. osztályát, s a felméréskor vagy középiskolások vol-
tak, vagy a fels�oktatásban tanultak, illetve már munkahelyen dolgoztak. 
Ezen csoportok létszáma az alábbi: 
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− középiskolába járt a felméréskor: 80 f�, 
− fels�oktatásban vett részt (vagy már befejezte): 176 f�, 
− a középiskolai tanulmányok után nem tanult tovább: 22 f�. 

(Az utóbbi két kategóriából 60 f� munkahelyen dolgozott.) 

A következ�kben a kérdésekre adott válaszok összegzése és elemzése 
alapján teszünk megállapításokat, vonunk le következtetéseket. Elemzésünk 
els�sorban a korábban már vázlatosan bemutatott komplex tehetségfejleszt�
program hatékonyságára vonatkozik. 

1. kérdés: A középiskolai tanulmányait, hol végzi, illetve hol végezte? 

Az erre a kérdésre adott válaszok azért érdekesek, mert jelzik, hogy a 
Programban résztvev� diákok milyen irányultságot kaptak kés�bbi tanulmá-
nyaikhoz. Magyarországon három irányban lehet továbbtanulni az általános 
iskola 8. osztályának elvégzése után: gimnázium, szakközépiskola, szakis-
kola. Mit mutatnak az adatok? 

− Gimnáziumban folytatta tanulmányait: 206 f�. 
− Szakközépiskolában: 72 f�. 
− Szakiskolában: nem volt ilyen. 
Az adatok egyértelm�en mutatják, hogy a diákok közel háromnegyede a 

kimondottan fels�oktatási tanulásra el�készít� gimnáziumot választotta álta-
lános iskola után. Ez már önmagában is komoly eredménye a fejleszt� prog-
ramnak, hiszen Magyarországon az adott korosztály 32,4 százaléka tanul 
tovább gimnáziumban (Halász és Lannert, 2003), ez a mi tanulóinknál en-
nek duplája. Levonható tehát a következtetés, hogy a Program jelent�s sze-
repet játszott a résztvev� diákok fels�oktatási tanulmányok felé való irányí-
tásában. 

Egy másik aspektusból is értékesnek tekinthet� a Program. Magyaror-
szágon az adott korosztály 52,4 százaléka tesz érettségi vizsgát, a mi tanuló-
ink esetében ez 100 százalék. Ez bizonyítéka annak, hogy a tanulás iránti 
vágyat sikerült jól alapozni az általános iskola 5–8. osztályában. 

2. kérdés: A középiskola befejeztével hol folytatja, folytatta tanulmá-
nyait? 

Igazi mérföldk� a Program értékelésében: hogyan készítettük el� a tanu-
lóinkat a fels�oktatási tanulmányokra. Az adatok itt is perdönt�ek a kérdés 
megválaszolásában.  

Az általunk vizsgáltak közül 198 f� végezte már el a középiskolát, s a 
következ� megoszlásban haladtak tovább: 
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− egyetemre nyert felvételt: 95 f�, 
− f�iskolára került: 81 f�, 
− nem tanult tovább érettségi után: 22 f�. 

A Programban részt vett tanulóknak tehát közel a 90 százaléka került a 
fels�oktatásba, s ez ugyancsak kiváló eredmény. Magyarországon általában 
az adott korosztály 44,5 százaléka jut be a fels�oktatásba (Halász és 
Lannert, 2003), a mi esetünkben ez az érték csaknem kétszerese az átlagnak. 
Így megállapítható, hogy nemcsak a középiskolai tanulmányokat alapoztuk 
hatékonyan, de minden bizonnyal hosszabb távon is kedvez�en befolyásol-
tuk diákjaink életútját. (Ezt a tanulók további kérdésekre adott válaszai más 
oldalról is bizonyítják.) Természetesen dönt� része van ebben az eredmény-
ben a középiskoláknak. 

Érdemes szemügyre venni  abból a szempontból is az adatokat, hogy 
mennyire sokszín� a volt diákjaink fels�oktatási palettája. Szakterületenként 
is vizsgáltuk a pályaválasztást, s a következ� eredményeket kaptuk. 

1. Közgazdász- tanulmányok: 38 f�. 
2. Bölcsész (egyetemi képzés): 28 f�. 
3. Mérnök: 24 f�. 
4. Tanárképz� f�iskola: 19 f�. 
5. Tanítóképz� f�iskola: 17 f�. 
6. Orvostanhallgató: 15 f�. 
7. Agrár szakterület: 13. 
8. Jogi tanulmányok: 12 f�. 
9. Természettudomány (egyetemi képzés): 6 f�. 
10-13. Hittudomány: 1 f�. 

Gyógypedagógia: 1 f�. 
Egészségügyi F�iskola: 1 f�. 
Rend�rtiszti F�iskola: 1 f�. 

Széles ív� ez a paletta, szinte minden Magyarországon létez� fels�okta-
tási szakirányt magába foglal. Ez azt jelzi, hogy a Programnak sikerült ala-
pozni, el�segíteni a tanulók „testre szabott” pályairányultságát, az érdekl�-
désüknek megfelel� tanulmányok folytatását. 

3. kérdés: Ha nem tanult tovább, miért nem? 

A megkérdezettek közül 22 f� jelezte ezt, s az okok között els�sorban a 
család rossz anyagi helyzetét említették, ezen kívül szerepelt még házasság-
kötés, gyerekszülés és speciális egyéni helyzetek. 
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4. kérdés: Mely tanulmányi versenyeken vett részt? 

Magyarországon a középiskolai tanulmányi versenyek közül a legran-
gosabb az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) – tantár-
gyanként felmen� rendszerben az országos dönt�ig. A fels�oktatásban a 
Tudományos Diákkör (TDK) jelenti a legrangosabb megmérettetést intéz-
ményi és országos szinten. Ezeken túl vannak még speciális m�vészeti ver-
senyek mind a középiskolában, mind a fels�oktatásban. A vizsgált tanulók a 
következ� létszámban vettek részt ezeken. 

− Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny: 73 f�. 
− Tudományos Diákköri Konferencia: 34 f�. 
−  M�vészeti versenyek: 15 f�. 

Az adatok bizonyítják, hogy a Programban részt vett tanulóink jóval na-
gyobb arányban indultak ezeken a rangos versenyeken: általában ezeken a 
diákok 5 százaléka vesz részt, nálunk ez a középiskolában közel 25 száza-
lék, a fels�oktatásban pedig 12 százalék. A kibontakozott képességek sokol-
dalúságát jelzi, hogy szép számban vettek részt – intellektuális pályájuk 
ellenére – m�vészeti versenyeken is. Sikerült tehát sokakban azt is kialakí-
tanunk a fejleszt� munka során, hogy merjék saját képességeiket összemérni 
másokéval. 

5. kérdés: Szerzett nyelvvizsgája? 

Magyarországon a rendszerváltást (1990) követ�en lendületet vett az 
idegen nyelvek tanulása, s egyre többen tesznek állami nyelvvizsgát is. A 
Programban résztvev� tanulók ebben is élen járnak, következ� szint� vizs-
gákat összesítettük a 278 beküldött kérd�ív alapján. 

− Fels�fokú nyelvvizsga: 27 f�. 
− Középfokú nyelvvizsga: 144 f�. 
− Alapfokú nyelvvizsga: 6 f�. 

Ma Magyarországon a diákok egyharmada tesz állami nyelvvizsgát, a 
mi tanulóinknak több min kétharmada teljesítette ezt sikeresen. Ebben nagy 
szerepet játszott, hogy a komplex tehetségfejleszt� programban 1o-14 éves 
kor között 2-3 nyelv tanulására is volt lehet�ség, minden bizonnyal ez ala-
pozta a sikeres nyelvtanulást. 

6-7. kérdés: a tanulás hatékonyságára vonatkozott a Programban eltöl-
tött évek alatt. 

Minden megkérdezett pozitívan értékelte a tanulás megtanításának a 
feladatát a tehetségfejleszt� programban eltöltött négy év során. Ezen túl ki 
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is emeltek egy-egy momentumot, amely különösen sikeres volt számukra. 
Ezt az alábbi táblázat összegzi. 

1. Kiválóan megtanulták a vizsgákra való felkészülés módszereit: 34 f�. 
2. Kialakították saját tanulási stratégiáikat: 27 f�. 
3. Megtanulták a hatékony id�beosztást: 24 f�. 
4. Er�södött logikus gondolkodásuk: 21 f�. 
5. A tanulás során megismerték egyéni képességeiket: 18 f�. 
6. Kialakították a rendszerezett ismeretelsajátítást: 14 f�. 
7. Megtanulták a problémák többirányú megközelítését: 12 f�. 
8. Megtanulták új helyzetben alkalmazni az ismereteket: 9 f�. 
9. Tudásvágyuk er�södött a tanulás megtanulása során: 8 f�. 
10. Megtanulták a vázlatkészítést: 3 f�. 

Ezek mindegyike a hatékony tanulás egy-egy fontos elemét jelenti, s a 
most kapott eredmények teljesen összhangban vannak az ugyanezen tanulók 
körében végzett korábbi mérés eredményeivel. A tehetségfejleszt� program  
elején (10. életév) és végén (14. életév) végzett mérésünk eredményei a kö-
vetkez�ket mutatták (Balogh, Balla, Nagy és Szombathy, 2003). 

Érdemes néhány tanulói véleményt szó szerint is felidézni a tanulás 
megtanításáról. 

− „Az én id�mben majdhogynem tökéletes volt a tanulás megtanítása, 
itt tanultam meg tanulni, megfelel�en beosztani az id�met, minél 
jobb hatásfokkal.” (K. N.) 

− „Véleményem szerint nagyon eredményes és hasznos volt. A vizs-
gák, a feleletek más jellege egy rendszerezettebb szemléletmódot 
alakított ki bennem.” (M. E.) 

− „Szerintem amit ezen a téren szeretett volna elérni az iskola, azt sike-
resen megvalósította. A középiskolás években és az egyetemen is 
sokkal gyorsabban és eredményesebben ment a tanulás. Ezt az is mu-
tatja, hogy az iskola mellett mindig sikerült olyan dolgokkal foglal-
koznom, ami nem tartozott a tananyaghoz vagy az iskolai elfoglalt-
sághoz.” (Ö. K.) 

− „A tehetségfejleszt� osztályban eltöltött évek mindenképpen sokat 
segítettek a tudatos tanulásban, a versenyekre való felkészülésben. 
Úgy gondolom, ha ezt a négy évet normál osztályban tanultam volna, 
sokkal nagyobb energiát kívánt volna a középiskolában egy új hely-
zetben a hatékony tanulás felé vezet� út.” (S. K.) 

Egyértelm�en sikerként könyvelhetjük el tehát a Program hatékony ta-
nulás megtanítására vonatkozó célkit�zés teljesítését. Ebben egyfel�l a tan-
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órai differenciált tanulási  tevékenységmódok játszottak dönt� szerepet, 
másfel�l a tanulási stratégiákat, technikákat fejleszt� külön foglalkozások 
(vö.: Balogh, Dávid, Nagy ésTóth, 1997). 

8. kérdés: Melyek azok a személyiségjegyek, amelyeket a Programban 
eltöltött évek legjobban er�sítették? 

Négy éves fejleszt� programunkban központi célkit�zés volt a képessé-
gek hatékony fejlesztése mellett  a tanulók személyiségének formálása is. Ez 
talán nehezebb, bizonytalanabb, mint az el�bbi feladat, de a mostani vizsgá-
lat adatai e tekintetben is min�sítik a munkánkat. Már elöljáróban megálla-
pítható, hogy sokféle pozitív, értékes személyiségjegyet említettek a meg-
kérdezettek, s el�fordulásuk száma alapján rangsorba állítottuk ezeket. 

1. Tolerancia: 84 f� említette. 
2. Önállóság: 67 f�
3. Szorgalom: 63 f�
4. Összetartozás érzése: 61 f�

5. Magas igényszint: 44 f�
6. Önbizalom: 39 f�
7. Rendszeretet: 38 f�
8. Teherbíróképesség: 37 f�
9. Küzdeni tudás: 35 f�
10. Nyitottság: 19 f�
11. Kommunikáció: 18 f�
12. Kreativitás: 16 f�
13. Tisztelettudás: 12 f�
14. Versenyszellem: 9 f�
15. Önkritika: 8 f�

Úgy gondoljuk, a fenti lista önmagáért beszél, s bizonyítja a Program 
személyiségfejleszt� célkit�zéseinek hatékonyságát. Külön értékként kell 
említeni, hogy a listán vezet� tulajdonságok között egyfel�l olyanok állnak, 
amelyek a harmonikus társadalmi beilleszkedés fontos feltételei: tolerancia, 
összetartozás érzése, rendszeretet. Másfel�l az élen azok is megtalálhatók, 
amelyek az egyéni érvényesüléshez, a tehetség kibontakozásához elenged-
hetetlenek: önállóság, szorgalom, magas igényszint, önbizalom.  

Az itt kapott eredmények ugyancsak összhangban vannak ugyanezen 
tanulók körében korábban (a Program folyamatában) végzett felmérések 
eredményeivel (Balogh és Nagy, 1991).
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8.3.3. A tanulási stratégiák, orientáció változásai középiskolásoknál 
(A tanulmány eredetiben megjelent: Balogh, 2011c) 

A korábban már említett Kozéki és Entwistle szerz�páros ismertet egy kér-
d�ívet (1986) a tanulási orientáció vizsgálatára. Ez összhangban a fentebb 
leírtakkal, alkalmas a három nagy tanulási stratégia – mélyrehatoló, szerve-
zett, reprodukáló – szerepének megállapítására minden megvizsgált tanuló 
esetében. A kérdésekre adott válaszok értékelése alapján megállapítható, 
hogy melyik tanulási stratégia mennyire meghatározó a tanuló tanulási mód-
szerei között. 

A kérd�ív elnevezésében azért szerepel az „orientáció” kifejezés a stra-
tégia helyett, mert motivációs elemeket is vizsgál a módszer. A korábbi 
vizsgálatok azt bizonyították, hogy bizonyos tanulási módszerek és motí-
vum-elemek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Ennek a tételnek a jelenté-
se világossá válik, ha bemutatjuk a kérd�ív felépítését. 

A kérd�ív 60 kérdésb�l áll, s minden azonos számra végz�d� tétel (pl. 
1, 11, 21, 31, 41, 51) egy adott alskálába tartozik. (ennek majd az értékelés-
nél lesz jelent�sége!) Melyek ezek a skálák és hogyan rendez�dnek? 

a) MÉLYREHATOLÓ 
 – 01 Mélyreható: a megértésre való törekvés, az új anyag kapcsolása 
   az el�z�höz, saját tapasztalatok alapján önálló kritikai vélemény- 
   alkotás 
 – 02 Holista: nagy összefüggések átlátása, széles áttekintés, (túl) gyors 
   következtetés 
 – 03 Intrinsic: a tantárgy iránti érdekl�dés, lelkesedés a tanulás iránt 

b) REPRODUKÁLÓ 
 – 04 Reprodukáló: mechanikus tanulás, részletek megjegyzése, 
   a struktúra tanártól várása 
 – 05 Szerialista: tényekre, részletekre. logikus kapcsolódásra koncentrálás, 
   a tiszta rendszer, a formális tanítás kedvelése 
 – 07 Kudarckerül�: állandó félelem a lemaradástól, a másiknál rosszabb 
   teljesítményt�l 

c) SZERVEZETT 
 – 08 Szervezett: jó munkaszervezéssel a legjobb eredmény elérése 
 – 09 Sikerorientált: törekvés a legjobb teljesítményre az önértékelés 
   fenntartása érdekében 
 – 10 Lelkiismeretes: törekvés a megkövetelt tökéletes végigvitelre 
   az élvezetr�l való lemondás árán is 
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A fenti három csoportba nem tartozó elem: 
 – 06 Instrumentális (kiegészít�): csak a bizonyítványért, a kvalifikáció 
   el�nyeiért, vagy küls� nyomásra tanulás 

A kérd�ív általános iskola ötödik osztályától felfelé alkalmazható. Ki-
tölthet� egyénileg is, csoportosan is. Csoportos kitöltés esetén a válaszmó-
dokat célszer� a táblára felírni és otthagyni a kitöltés befejezéséig. 

A tanulóknak a tételek sorszáma elé az a, b, c, d, e bet�k egyikét kell 
odaírni. A válaszmódok a következ�k: 

a: teljesen egyetértek 
b: részben egyetértek 
c: félig-meddig értek vele egyet 
d: többnyire nem értek vele egyet 
e: egyáltalán nem értek vele egyet. 

TANULÁSI ORIENTÁCIÓ KÉRD�ÍV 

  1. Amit tanulok mindig igyekszem összefüggésbe hozni azzal, amit más 
tantárgyban tanulunk. 

  2. Olvasás közben gyakran megelevenedik el�ttem, s szinte látom azt, 
amir�l olvasok. 

  3. Egyes tantárgyak annyira érdekelnek, hogy az iskola elvégzése után is 
foglalkozni akarok vele. 

  4. Ha jól akarok felkészülni, sok mindent szóról szóra kell megtanulnom. 

  5. Mindent úgy szeretek tanulni, hogy kis részekre osztom, s a részeket 
külön-külön tanulom meg. 

  6. Azt hiszem jobban érdekel az, hogy az iskolát sikeresen elvégezzem, 
mint az, hogy mit tanulunk. 

  7. Feleléskor nagyon izgulok. 

  8. Nagyon jól be tudom osztani a tanulásra szánt id�met. 

  9. Nem tudom beismerni a vereséget, még apró dolgokban sem. 

10. Ha valamit el kell végeznem, úgy érzem, csak nagyon jól szabad 
végeznem a dolgomat. 

11. Mindig igyekszem megérteni a dolgokat, még ha el�ször ez nagyon 
nehéznek látszik is. 
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12. Szeretek eljátszani a saját gondolataimmal, még ha nem vezetnek is 
kézzelfogható eredményhez. 

13. Egyes iskolai tevékenységek valóban nagyon érdekesek, izgalmasak. 

14. Ha olvasok egy könyvet, arra már nem tudok id�t fordítani, hogy 
elgondolkozzam, mi mindenr�l szólt. 

15. A problémák megoldása során szívesebben követem a kipróbált utat, 
mint az ismeretlen újakat. 

16. Els�sorban azért tanulok, hogy majd jó foglalkozást választhassak 
magamnak. 

17. Nagyon izgulok, mikor a tanárok munkámat értékelik. 

18. Az írásbeli feladatok végzésekor nem szoktam kifutni az id�b�l. 

19. Nagyon élvezem a többi tanulóval való versengést az iskolában. 

20. Úgy érzem, kötelességem, hogy keményen dolgozzam az iskolában. 

21. Gyakran teszek fel magamban kérdéseket azzal kapcsolatban, amit 
olvastam, vagy az órán hallottam. 

22. Azt szeretem csinálni, amiben a saját ötleteimet, fantáziámat használhatom. 

23. Els�sorban azért tanulok, hogy többet tudjak meg azokból a tantárgyakból, 
amelyek igazán érdekelnek. 

24. Legjobban akkor értem a szakkifejezések jelentését, ha a tankönyv 
meghatározását idézem fel szóról szóra. 

25. Szerintem a problémákat mindig gondosan, logikusan kell elemezni, 
anélkül, hogy az ösztönös belátásunkra támaszkodnánk. 

26. Ha keményen dolgozom, az csak azért van, hogy továbbtanulhassak. 

27. Mindig aggódom, hogy lemaradok a munkában. 

28. Mindig gondosan megszervezem a munkámat. 

29. Nagyon fontos nekem, hogy amikor csak képes vagyok rá, mindent jobban 
csináljak, mint a többiek. 

30. Nem bánom, ha nagyon sokáig kell is dolgoznom, hogy rendesen 
elvégezhessem a feladataimat. 

31. Amit olvasok, azt igyekszem kapcsolatba hozni a saját tapasztalataimmal. 

32. Azt szeretem, ha a tanárok sok szemléltet� példát, saját tapasztalatot 
említenek, hogy megértessék velünk a dolgokat. 

33. Szabadid�m nagy részét azzal töltöm, hogy olyan érdekes témákkal 
foglalkozzam, amelyekr�l tanultunk. 
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34. Szeretem, ha az írásbeli munkáknál pontosan elmagyarázzák, mit kell 
csinálnom. 

35. Mindig kitartok egy megoldási mód mellett mindaddig, amíg végleg be 
nem bizonyosodik, hogy nem jó. 

36. Ha keményen dolgozom, az csak azért van, hogy a szüleimet ne 
hagyjam cserben. 

37. Valahogy sohasem tudom olyan jól megcsinálni a dolgokat, ahogy 
szerintem képes lettem volna. 

38. Ha rosszul csináltam valamit, mindig megpróbálok rájönni az okára, 
hogy legközelebb jobban csináljam. 

39. Ha valamit nagyon kívánok, nagyon rámen�s tudok lenni. 

40. Ha valamibe belefogtam, kitartok, még ha nagyon nehéznek találom is. 

41. Ha csak lehet magam szeretek jegyzeteket készíteni. 

42. Azt hiszem, hajlamos vagyok az elhamarkodott következtetésekre. 

43. Az iskolában olyan témákkal is találkozom, amelyek csodálatosan 
érdekesek, izgalmasak. 

44. Csak akkor írok le valamit az órán, ha a tanár mondja. 

45. Azt szeretem, ha a tanár a témánál marad, s nem tesz kitér�ket. 

46. Az hiszem, azért járok iskolába, mert nem volt más választási lehet�ségem. 

47. Mások valahogy mindig jobban tudják csinálni a dolgokat, mint én. 

48. Ha a körülmények nem megfelel�ek a tanuláshoz, mindig próbálok 
segíteni rajta. 

49. Vizsga, felelés el�tt mindig nagyon izgulok, de ett�l mintha még jobban 
tudnék aztán szerepelni. 

50. Én mindig komolyan veszem a munkám, bármi legyen is az. 

51. Hogy jobban megértsem, amir�l tanulok, a mindennapi tapasztalataimmal 
igyekszem kapcsolatba hozni. 

52. Az írásbeli feladatokban mindig az én saját véleményemet igyekszem 
kifejteni. 

53. Sok mindent nagyon szeretek, élvezek az iskolai munkában. 

54. Általában csak azt olvasom el, ami kötelez�. 

55. Ha valamit magyarázok, igyekszem minél több részletre kitérni. 

56. Csak akkor dolgozom keményen, ha kénytelen vagyok, mert a tanár 
kifejezetten megköveteli. 
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57. Sokszor nem tudok elaludni, mert az iskolai dolgok miatt aggódom. 

58. Gondosan megtervezem a tanulási id�met, hogy minél jobban hasznosít- 
hassam. 

59. Minden játékban azért veszek részt, hogy gy�zzek, nem csak a szórakozás 
kedvéért. 

60. Ha fáradt vagyok, akkor is rendesen végigcsinálom a feladatomat. 

Értékelés 

Az a választása 5 pontot jelent, a b négyet, a c hármat, a d kett�t, az e egyet. 
Az azonos sorszámra végz�d� tételek értékeit összeadva megkapjuk mind a 
tíz összetev� pontértékét. Ez egyenként maximálisan 30 pont lehet. Ezt kö-
vet�en a három f� stratégia (mélyrehatoló, reprodukáló, szervezett) pontér-
téke is kiszámítható a 3-3 összetev� pontértékeinek összeadásával. 

A pontértékek rangsorba állításával, illetve egymáshoz viszonyításával 
minden tanulónál megállapítható, hogy a tíz összetev�n belül mely tanulási 
módszerek, illetve motívum-elemek játszanak domináns szerepet. Egyéni 
elemzéssel ebb�l levonhatók a következtetések: milyen tanulási technikákat 
kell er�síteni – megfelel� gyakorlással – a jobb tanulmányi teljesítmény 
érdekében. (A fejlesztés gyakorlati tennivalóira kés�bb térünk vissza.) 

8.3.3.1. A vizsgálat célkit�zései 

Ahogyan azt már többször megfogalmaztuk, minden f� vizsgálati elemünk-
nek hármas célkit�zése volt: 

− egyrészt a 14–17 éves, tehetségesnek tartott tanulók jellemz�it kíván-
tuk meghatározni a vizsgált területeken – jelesül itt a tanulási straté-
giák használatában; 

− másrészt ezen jellemz�k közötti összefüggések feltárását is vállaltuk; 
− harmadrészt nagyszámú mintánk alapján kapott értékeink mintegy stan-

dardként is megfogalmazódnak az adott korosztályra vonatkozóan. 
A vizsgálati eredményeinket ezekkel összhangban elemezzük, praktiku-

san összevonva az els� és harmadik célkit�zést. 

8.3.3.2. A vizsgálati minta bemutatása 

Vizsgálati mintánkat az oktatási Minisztérium Országos Arany János Tehet-
séggondozó Programjába a 2001/02-es és a 2002/03-as tanévben beváloga-
tott tanulók jelentették. A beválogatás f� kritériumait az OM jelölte meg (és 
közvetlenül koordinálta a munkát), ezek a következ�k voltak: 
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− a környezete (pedagógusok, szül�k) által jó képesség�nek tartott, ta-
nulásra motivált, jó tanulmányi eredmény� nyolcadik osztályt vég-
zett tanuló; 

− szocio-kulturális hátrányos helyzet; 

− ötezer f�nél kisebb településén él� diák. 

A két tanévben 632, illetve 572 tanuló került beválogatásra az ország 
minden megyéjéb�l, így mintánk reprezentatívnak is tekinthet�, s összesen 
több mint 1000 f� vizsgálati anyaga került be adatbankunkba (vö.: Balogh 
2004b). Ezeknek a gyerekeknek a fejl�dését követtük nyomon oly módon, 
hogy a vizsgálatokat elvégeztük nulladik évfolyam végén és a tizedik évfo-
lyam végén is. A létszám természetesen id�közben változott: a programból 
való kimaradás, illetve hiányzások miatt. Az évfolyamonkénti konkrét lét-
szám végig ezer körül mozgott, a pontos adatokat az egyes méréseknél fel-
tüntetjük. 

8.3.3.3. Vizsgálati eredmények

A) A tanulási stratégiák összetev�inek jellemz�i, ezek változásai 

A korábban jelzett tíz összetev�nek az értékei változtak az egyes mérések 
során, most els�ként ezen értékek alakulását tekintsük át a skálának megfe-
lel�en. A 33. táblázat három egymás utáni adata a három mérés sorrendjé-
ben szerepel. A vizsgálat pszichológiai statisztikai számításait dr. Máth Já-
nos docens (Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet) végezte, munkájáért 
ezúton is köszönetet mondunk. 

33. táblázat. Tanulási stratégiák összetev�i a három mérésben 

Skála: Mélyrehatoló Átlag Szórás N 

1. mérés 23,01 3,55 860 

2. mérés 22,01 3,68 860 

3. mérés 21,80 3,85 860 

Skála: Holista Átlag Szórás N 

1. mérés 24,40 2,78 860 

2. mérés 23,83 2,85 860 

3. mérés 23,39 2,90 860 
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Skála: Intrinsic Átlag Szórás N 

1. mérés 22,62 3,72 858 

2. mérés 21,12 3,78 858 

3. mérés 19,29 4,35 858 

Skála: Reprodukáló Átlag Szórás N 

1. mérés 17,53 3,51 860 

2. mérés 16,27 3,38 860 

3. mérés 16,02 3,52 860 

Skála: Szerialista Átlag Szórás N 

1. mérés 21,34 2,98 859 

2. mérés 20,44 2,94 859 

3. mérés 19,47 2,96 859 

Skála: Kudarckerül� Átlag Szórás N 

1. mérés 19,05 4,66 860 

2. mérés 17,83 4,77 860 

3. mérés 17,27 4,58 860 

Skála: Szervezett Átlag Szórás N 

1. mérés 22,45 3,83 860 

2. mérés 20,72 4,09 860 

3. mérés 18,72 4,28 860 

Skála: Sikerorientált Átlag Szórás N 

1. mérés 17,51 3,68 859 

2. mérés 17,09 3,86 859 

3. mérés 16,21 3,77 859 

Skála: Lelkiismeretes Átlag Szórás N 

1. mérés 24,32 3,52 860 

2. mérés 22,28 3,78 860 

3. mérés 20,61 3,98 860 

Skála: Instrumentális Átlag Szórás N 

1. mérés 24,32 3,52 860 

2. mérés 22,28 3,78 860 

3. mérés 20,61 3,98 860 
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Az értékek mindhárom mérésben változtak – többnyire minden elemnél 
csökkentek. Ebb�l önmagában messzemen� következtetést nem lehet le-
vonni, ez összefüggésben lehet a tanulók értékelési m�veletének szigorodá-
sával. Közelebb visz bennünket, ha megnézzük, hogy az egyes mérésekben 
milyen a rangsora az egyes konkrét tanulási összetev�knek. Az értékek alap-
ján felállítható az a rangsor, amely kifejezi, hogy mely tanulási módszerek 
dominálnak a vizsgált tanulóknál. Elöljáróban csak annyit, hogy mindegyik 
konkrét módszer, orientációs elem fontos szerepet tölthet be a diákok egyéni 
tanulásában, de ezek között vannak a tanulás hatékonyságát jobban, illetve 
kevésbé szolgáló elemek. A vizsgált csoportban a három mérésben a követ-
kez� rangsora alakult ki a tíz összetev�nek (34. táblázat): 

34. táblázat. A tíz orientációs elem rangsora 

 1. mérés             2. mérés  3. mérés 
  1. Nagy összefüggések megragadása (holista)  1.     1. 
  2. Lelkiismeretesség          2.     3. 
  3. Megértésre törekvés          3.     2. 
  4. Jó tanulásszervezés          5.     6. 
  5. Lelkesedés a tanulás iránt (intrinsic)    4.     5. 
  6. Tényekre, részletekre koncentrálás (szerialista) 6.     4. 
  7. Félelem a kudarctól          7.     8. 
  8. Csak a jó jegyért tanulás (instrumentális)   8.     7. 
  9. Mechanikus tanulás          10.    10. 
10. Sikerorientáció           9.     9. 

Következtetések 
Szembeötl�, hogy a konkrét tanulási módszerek közül az értékesek állnak az 
élen mindhárom mérésben: a nagy összefüggések megragadása és a megér-
tésre törekvés helyezése mutatja, hogy a vizsgált diákok dönt�en hatékony 
egyéni információ-feldolgozási módszereket alkalmaznak. Ezek a módsze-
rek jelentik a tananyag érdemi feldolgozását, amelyek megteremtik az isme-
retek gyakorlati felhasználásának és a hosszú távú memóriában való tárolás-
nak is a feltételeit. 

A mechanikus tanulás gyenge helyezése és alacsony értéke is azt bizo-
nyítja, hogy ezek a diákok alapvet�en gondolkodva tanulnak. 

A tényekre, részletekre koncentrálás rangsorban elfoglalt helye azt mu-
tatja, hogy a tanulás során odafigyelnek a részletekre is, de nem ezeknek 
tulajdonítanak dönt� szerepet, hanem az összefüggések megragadásának, a 
megértésnek. 
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A jó tanulásszervezés pozíciója és értéke azt jelzi, hogy az el�z�ekkel 
együtt összességében kedvez�en alakítják az egyéni tanulás szervezési ele-
meit is a vizsgált diákok. 

A tanulási orientáció alkotó elemei közül a motivációs tényez�k egy-
máshoz való viszonya is fontos jellemz�ket takar. A lelkiismeretesség és a
lelkesedés tanulás iránt jóval kedvez�bb helyet foglalnak el a rangsorban, 
mint a kevésbé hatékony és értékes félelem a kudarctól és a csak a jó je-
gyért tanulás. Kedvez�tlennek egyedül az tekinthet�, hogy a sikerorientáció
ezen motivációs tényez�k között is, de összességében is a rangsor vége fele 
áll mindhárom mérésben. Ez utal az egész magyar iskolarendszer teljesít-
mény-értékelési problémáira, ennek kifejtése azonban nem ennek az írásnak 
a feladata. 

Az els� és harmadik mérés rangsorának összevetéséb�l a következ�ket 
érdemes kiemelni: 

− er�södött a megértésre törekvés, a csak a jó jegyért tanulás, a tények-
re, részletekre koncentrálás és a sikerorientáció pozíciója; 

− gyengült a lelkiismeretesség, a kudarctól való félelem és a mechani-
kus tanulás szerepe a tanulási módszerek, motívumok között. 

Ezek közül a megértésre törekvés és a sikerorientáció er�södése, vala-
mint a kudarctól való félelem és a mechanikus tanulás gyengülése minden-
képpen pozitív. Elgondolkodtató a csak a jó jegyért tanulás és a tényekre, 
részletekre koncentrálás helyének er�södése a rangsorban. Ez utóbbi ismé-
telten messze vezet, az egész magyar iskolarendszer általános problémáira 
utal. 

Összességében tehát az összetev�k rangsora alapján kedvez� kép alakult 
ki a beválogatott tanulókról. Árnyaltabbá teszi ezt a képet, ha összehasonlít-
juk ezt a rangsort azon mérési eredményeinkkel, amelyeket 14–15 éves, 
fels� tagozatban már komplex tehetségfejleszt� programban részt vev� diá-
koknál végeztünk 1990 és 2002 között (közel 500 tanuló). A 35 táblázatban 
látható összegzés mutatja korábbi méréseink alapján a rangsort, mellette 
feltüntetjük az Arany János Tehetségprogramba beválogatott tanulóknál a 
fentebb bemutatott helyezési számot. 

Ezek az adatok is azt er�sítik meg, hogy a méréseinkben kapott eredmé-
nyek valóban az intellektuális szférában tehetségesnek mutatkozó diákok 
általános jellemz�it fejezik ki a tanulási stratégiák (szélesebb értelemben 
orientáció) használatában. Nincs ugyanis érdemi rangsorbeli különbség a két 
csoport eredményei között: az ötödikt�l nyolcadik osztályig komplex tehet-
ségfejleszt� programban részt vett (és teljesítményükkel tehetségességüket 
bizonyító) tanulók hasonló tanulási orientációs jellemz�ket mutatnak, mint 
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az Arany János Tehetségprogramba beválogatott, általunk most vizsgált két 
évfolyam tanulói.

35. táblázat. A korábbi és az AJTP mérések rangsora
_____________________________________________________________ 

Korábbi vizsgálatok         Arany J. Tehetségprogramba 
rangsora            beválogatott tanulók rangsora 
               1. mérés  2. mérés  3. mérés
1.Nagy összefüggések megragadása     1.    1.    1.
2-3. Megértésre törekvés        3.    3.    2. 
  Jó tanulásszervezés        4.    5.    6. 
4-5. Lelkesedés a tanulás iránt       5.    4.    5. 
  Lelkiismeretesség         2.    2.    3. 
6. Tényekre, részletekre koncentrálás     6.    6.    4. 
7. Félelem a kudarctól          7.    7.    8. 
8-10. Sikerorientáció          10.    9.    9. 
  Csak a jó jegyért tanulás       8.    8.    7. 
  Mechanikus tanulás        9.    10.    10. 
_____________________________________________________________ 

A használt kérd�ív által mért három f� tanulási orientáció 
(mélyrehatoló, szervezett, reprodukáló) eredményeinek szemügyre vétele 
további elemzési szempontot kínál. A 36. táblázat ezeket az eredményeket 
összegzi a három mérésben. 

36. táblázat. A mért három f� tanulási orientáció 

Faktor: Mélyrehatoló Átlag Szórás N 

1. mérés 70,03 7,64 858 

2. mérés 66,97 7,97 858 

3. mérés 64,48 8,81 858 

Faktor: Reprodukáló Átlag Szórás N 

1. mérés 57,91 8,17 859 

2. mérés 54,53 8,18 859 

3. mérés 52,77 8,25 859 

Faktor: Szervezett Átlag Szórás N 

1. mérés 64,29 7,98 859 

2. mérés 60,09 8,69 859 

3. mérés 55,56 8,96 859 



286

Itt is csökkennek az értékek minden faktorban, de ebb�l önmagában 
nem lehet következtetést levonni. A három faktor egymáshoz való viszonya 
a meghatározó a tanulási folyamat sikerében: e rangsorok is kedvez� képet 
mutatnak – összhangban a korábbi részeredményekkel. Mindhárom mérés-
ben az egyéni tanulás hatékonyságában értékes mélyrehatoló orientáció a 
domináns a vizsgált tanulók körében, s ugyanakkora reprodukáló orientá-
ció a leggyengébb a sorban. A tanulás eredményességét jelent�sen befolyá-
soló szervezett orientáció a kett� között helyezkedik el.  

B) Összefüggések a tanulás orientációjának tényez�i között, ezek változásai 
A több mint ezer f�re kiterjed� vizsgálat arra is lehet�séget kínál, hogy 
bonckés alá vegyük a tanulási orientációs kérd�ív által feltárt tényez�k kö-
zötti kapcsolatokat. Ez annál is inkább jelent�s, mert ilyen vizsgálatot még 
nem végeztek Magyarországon. Ugyanakkor tudjuk, hogy a diákok tanulási 
tevékenysége egységes rendszerben funkcionál, s most világossá válhat, 
hogy mely összetev�k között van szoros vagy kevésbé szoros kapcsolat. Az 
összefüggések kimutatása a gyakorlati fejleszt� munkához ad újabb kapasz-
kodókat: egy bizonyos elem fejlesztése kihathat más összetev� fejl�désére 
is. Nézzük, mit mutatnak az eredmények. Az alábbi táblázatok a kérd�ív tíz 
összetev�jének korrelációit mutatja be a három mérésben. 

37. táblázat. 1. mérés: Korrelációk (n=1197)   

       mélyre-  holista  intrin-  repro-  szeri- 
       hatoló     sic   dukáló  alista 

mélyre-   Corr.  1,000  0,397  0,445     –0,211  0,186
hatoló   Sig.     0,000  0,000  0,000  0,000 
holista   Corr.  0,397  1,000  0,243     –0,014  0,196
    Sig.  0,000     0,000  0,638  0,000 
intrinsic  Corr.  0,445  0,243  1,000     –0,086  0,171
    Sig.  0,000  0,000     0,003  0,000 
repro-   Corr.     –0,211     –0,014     –0,086  1,000  0,346
dukáló   Sig.  0,000  0,538  0,003     0,000 
szeri-   Corr.  0,188  0,196  0,171  0,346  1,000 
alista   Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.     –0,033  0,118  0,010  0,349  0,213
kerül�   Sig.  0,250  0,000  0,723  0,000  0,000 
szerve-   Corr.  0,477  0,182  0,339     –0,039  0,268
zett    Sig.  0,000  0,000  0,000  0,179  0,000 
siker-   Corr.  0,188  0,236  0,144  0,170  0,198
orientált  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
lelki-   Corr.  0,530  0,244  0,443    –0,069  0,248
ismeretes  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,017  0,000 
instru-   Corr.     –0,159  0,039     –0,193  0,439  0,257
mentális  Sig.  0,000  0,172  0,000  0,000  0,000 
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1. mérés: Korrelációk (n=1197) – folytatás 
       kudarc-  szerve-  sikerori- lelkiis-  instru- 
       kerül�  zett   entált  meretes mentális 
mélyre-   Corr.     –0,033  0,477  0,188     –0,530     –0,159
hatoló   Sig.  0,250  0,000  0,000  0,000  0,000 
holista   Corr.  0,118  0,182  0,236  0,244  0,039 
    Sig.  0,000  0,000  0,000  0,638  0,172 
intrinsic  Corr.  0,010  0,339  0,144  0,443     –0,193
    Sig.  0,723  0,000  0,000  0,000  0,000 
repro-   Corr.  0,349     –0,039  0,170     –0,069  0,439
dukáló   Sig.  0,000  0,179  0,000  0,017  0,000 
szeri-   Corr.  0,213  0,268  0,168  0,248  0,257
alista   Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.  1,000     –0,066  0,034     –0,018  0,262
kerül�   Sig.     0,023  0,237  0,632  0,000 
szerve-   Corr.     –0,066  1,000  0,168  0,598     –0,058
zett    Sig.  0,023     0,000  0,000  0,046 
siker-   Corr.  0,034  0,168  1,000  0,293  0,161
orientált  Sig.  0,237  0,000     0,000  0,000 
lelki-   Corr.     –0,018  0,598  0,293  1,000     –0,115
ismeretes  Sig.  0,532  0,000  0,000     0,000 
instru-   Corr.  0,262     –0,058  0,181     –0,115  1,000 
mentális  Sig.  0,000  0,045  0,000  0,000 
Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten, 
a d�lttel szedett értékek 0,05 szinten szignifikánsak. 

38. táblázat. 2. mérés: Korrelációk (n=1183)  
       mélyre-  holista  intrin-  repro-  szeri- 
       hatoló     sic   dukáló  alista 
mélyre-   Corr.  1,000  0,506  0,604     –0,093  0,335
hatoló   Sig.     0,000  0,000  0,001  0,000 
holista   Corr.  0,506  1,000  0,374  0,146  0,350
    Sig.  0,000     0,000  0,000  0,000 
intrinsic  Corr.  0,604  0,374  1,000     –0,026  0,311
    Sig.  0,000  0,000     0,367  0,000 
repro-   Corr.     –0,093  0,146     –0,026  1,000  0,381
dukáló   Sig.  0,001  0,000  0,367     0,000 
szeri-   Corr.  0,335  0,350  0,311  0,381  1,000 
alista   Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.  0,027  0,228  0,069  0,393  0,272
kerül�   Sig.  0,362  0,000  0,017  0,000  0,000 
szerve-   Corr.  0,533  0,239  0,437  0,022  0,352
zett    Sig.  0,000  0,000  0,000  0,448  0,000 
siker-   Corr.  0,292  0,342  0,286  0,226  0,290
orientált  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
lelki-   Corr.  0,620  0,308  0,589  0,017  0,276
ismeretes  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,562  0,000 
instru-   Corr.     –0,153  0,209     –0,211  0,472  0,256
mentális  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
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2. mérés: Korrelációk (n=1183) – folytatás
       kudarc-  szerve-  sikerori- lelkiis-  instru- 
       kerül�  zett   entált  meretes mentális 
mélyre-   Corr.  0,027  0,533  0,292  0,620     –0,153
hatoló   Sig.  0,362  0,000  0,000  0,000  0,000 
holista   Corr.  0,228  0,239  0,342  0,308  0,209
    Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
intrinsic  Corr.  0,069  0,437  0,286  0,589     –0,211
    Sig.  0,017  0,000  0,000  0,000  0,000 
repro-   Corr.  0,393  0,022  0,226  0,017  0,472
dukáló   Sig.  0,000  0,448  0,000  0,562  0,000 
szeri-   Corr.  0,272  0,352  0,290  0,376  0,256
alista   Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.  1,000     –0,073  0,057  0,064  0,312
kerül�   Sig.     0,012  0,050  0,027  0,000 
szerve-   Corr.     –0,073  1,000  0,245  0,613     –0,082
zett    Sig.  0,012     0,000  0,000  0,005 
siker-   Corr.  0,057  0,245  1,000  0,332  0,183
orientált  Sig.  0,050  0,000     0,000  0,000 
lelki-   Corr.  0,064  0,613  0,332  1,000     –0,148
ismeretes  Sig.  0,027  0,000  0,000     0,000 
instru-   Corr.  0,312     –0,082  0,183     –0,148  1,000 
mentális  Sig.  0,000  0,005  0,000  0,000 
Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten, a d�lttel 
szedett értékek 0,05 szinten szignifikánsak. 

39. táblázat. 3. mérés: Korrelációk (n=903)  
       mélyre-  holista  intrin-  repro-  szeri- 
       hatoló     sic   dukáló  alista 
mélyre-   Corr.  1,000  0,439  0,516     –0,236  0,136
hatoló   Sig.     0,000  0,000  0,000  0,000 
holista   Corr.  0,439  1,000  0,344     –0,108  0,110
    Sig.  0,000     0,000  0,001  0,001 
intrinsic  Corr.  0,516  0,344  1,000     –0,122  0,117
    Sig.  0,000  0,000     0,000  0,000 
repro-   Corr.     –0,236     –0,108     –0,122  1,000  0,345
dukáló   Sig.  0,000  0,001  0,000     0,000 
szeri-   Corr.  0,146  0,110  0,117  0,345  1,000 
alista   Sig.  0,000  0,001  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.     –0,036  0,075  0,004  0,359  0,241
kerül�   Sig.  0,279  0,024  0,897  0,000  0,000 
szerve-   Corr.  0,341  0,049  0,289     –0,047  0,212
zett    Sig.  0,000  0,143  0,000  0,159  0,000 
siker-   Corr.  0,218  0,225  0,226  0,152  0,161
orientált  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
lelki-   Corr.  0,474  0,172  0,489     –0,041  0,237
ismeretes  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,224  0,000 
instru-   Corr.     –0,271     –0,020     –0,337  0,421  0,232
mentális  Sig.  0,000  0,546  0,000  0,000  0,000 
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3. mérés: Korrelációk (n=903) – folytatás 
       kudarc-  szerve-  sikerori- lelkiis-  instru- 
       kerül�  zett   entált  meretes mentális 
mélyre-   Corr.     –0,036  0,341  0,218  0,474     –0,271
hatoló   Sig.  0,279  0,000  0,000  0,000  0,000 
holista   Corr.  0,075  0,049  0,225  0,172     –0,020 
    Sig.  0,024  0,143  0,000  0,000  0,546 
intrinsic  Corr.  0,004  0,289  0,226  0,489     –0,337
    Sig.  0,897  0,000  0,000  0,000  0,000 
repro-   Corr.  0,359     –0,047  0,152     –0,041  0,421
dukáló   Sig.  0,000  0,159  0,000  0,224  0,000 
szeri-   Corr.  0,241  0,212  0,161  0,237  0,232
alista   Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 
kudarc-   Corr.  1,000     –0,128  0,026  0,041  0,266
kerül�   Sig.     0,000  0,429  0,220  0,000 
szerve-   Corr.     –0,128  1,000  0,166  0,541     –0,198
zett    Sig.  0,000     0,000  0,000  0,005 
siker-   Corr.  0,026  0,166  1,000  0,260  0,160
orientált  Sig.  0,429  0,000     0,000  0,000 
lelki-   Corr.  0,041  0,541  0,260  1,000     –0,271
ismeretes  Sig.  0,220  0,000  0,000     0,000 
instru-   Corr.  0,266     –0,198  0,160     –0,271  1,000 
mentális  Sig.  0,000  0,000  0,000  0,000 

Az adatok sokféle összefüggést mutatnak, most itt kiemeljük azokat, 
amelyek az értékek alapján jelent�sebb kapcsolatot jeleznek, illetve utalunk 
a változásokra is az egyes mérések között. 

a) A megértésre törekvés(1. skála: mélyrehatoló) tanulási módszere 
szoros szignifikáns pozitív korrelációt mutat a nagy összefüggések megra-
gadására törekvéssel(holista), a jó tanulásszervezéssel(szervezett), a tanu-
lás iránti lelkesedéssel (intrinsic) és a lelkismeretességgel. Szoros szignifi-
káns negatív korrelációtmutat viszont amechanikus tanulással(reproduká-
ló skála) és a csak a jó jegyért tanulás késztetésével (instrumentális skála). 
Ebb�l egyértelm�en következik: az ért� tanulás igazán csak akkor alakulhat 
ki a diákoknál, ha ennek hátterében megtanítjuk �ket az összefüggések meg-
ragadására, a jó tanulásszervezésre, s kialakítjuk bennük a tanulás iránti po-
zitív beállítódást. E tényez�k formálása hatékonyan csak együttesen való-
sulhat meg. Ugyanakkor az is világos, hogy a mechanikus, els�sorban a jó 
jegy elérésére törekv� tanulás ellene dolgozik az el�z� tendenciának, ezért 
mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a fajta tanulási mód-
szer minél kisebb szerepet kapjon a tanulók egyéni felkészülésében.  

Az els� és második mérés között annyi változás történt, hogy a második 
mérésben feler�södött a kapcsolat a megértésre törekvés és a tényekre, rész-
letekre koncentrálás között. Ennek hátterében minden bizonnyal az áll, hogy 
az Arany János Tehetséggondozó Program tanárai a felzárkóztató nulladik 
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évfolyam során kiemelt szerepet tulajdonítottak az ismeretek pótlásának is. 
A harmadik mérésre aztán helyre áll a rend: ismét nincs szoros korreláció a 
két tényez� között, ami utal arra, hogy a részismeretek nem kapnak kiemelt 
szerepet a tanítási-tanulási folyamatban.  

b) A nagy összefüggések megragadása (2. skála: holista) szoros pozitív 
szignifikáns korrelációtmutat a megértésre törekvéssel(mélyrehatoló ská-
la), a tanulás iránti lelkesedéssel (intrinsic), a sikerorientációval és a lelki-
ismeretességgel. Ezek összefüggésér�l részben az el�z� pontban már szó 
esett, azonban új elemként ki kell itt emelni a sikerorientációt. Ennek a je-
lent�sége is meghatározó az ért� tanulás módszereinek kialakításában: nem 
mindegy, hogy a kudarctól való félelem, vagy a sikerre való törekvés, az 
abban való hit mozgatja a tanulókat a tanulási tevékenységben. 

Az els� és második mérés között itt is történtek változások. Feler�södött 
a nagy összefüggések megragadásának kapcsolata a tanulás iránti lelkese-
déssel, a sikerorientációval, illetve a tényekre, részletekre koncentrálással. 
Az el�bbi kett� természetesnek és pozitívnak tekinthet�, az utóbbi pedig az 
el�z� pontban tett megállapításunkkal áll összhangban: a pedagógusok a 
tanítási folyamatban nagy jelent�séget tulajdonítottak a részleteknek a fel-
zárkóztatás folyamatában. A harmadik mérésben ebb�l a három új elemb�l 
csak a tanulás iránti lelkesedéssel való szoros kapcsolat marad meg, s ez 
mindenképpen pozitívnek tekintend�. 

c) A tanulás iránti lelkesedés(3. skála: intrinsic) összefüggései is felvil-
lantak már az el�z�ekben. Ez a skála szoros pozitív szignifikáns kapcsolat-
ban van a megértésre törekvéssel(mélyrehatoló skála), a nagy összefüggé-
sek megragadásával (holista), a jó tanulásszervezéssel(szervezett) és a lel-
kiismeretességgel.Mindez ékesen bizonyítja, hogy csak akkor van esély a 
diákokban a tanulás iránti lelkesedést kialakítani, ha a tanulásban a gondol-
kodásra épül�, ért� módszerek dominálnak. 

A 2. mérésben új elemként jelenik meg e skálának a tényekre, részletek-
re koncentrálással való szoros kapcsolata, amely a harmadik mérésre ismét 
elt�nik. Ez is az el�z� pontban adott magyarázatunkkal áll összhangban, 
amely a részismeretek felzárkóztatásban betöltött szerepére vonatkozik. 

d) A mechanikus tanulás(4. skála: reprodukáló) szoros pozitív szignifi-
káns összefüggést mutat a tényekre, részletekre koncentrálással (szerialista), 
a kudarckerüléssel,valamint acsak a jó jegyért tanulásra késztetéssel (inst-
rumentális). Ugyanakkor – ahogy ezt már fentebb láttuk – szignifikáns nega-
tív korrelációt mutat a megértésre törekvéssel, s ez teljesen természetes. Az 
el�bbiek egyértelm�en bizonyítják azt, hogy a motivációs tényez�k itt is 
meghatározó szerepet játszanak az információfeldolgozás min�ségében: a 
kudarctól való félelem és az els�sorban a megfelel� jegy (ez lehet az ötös, 
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de akár a kettes is!) elérésére törekvés kedvez�tlenül befolyásolja az egyéni 
tanulási módszereket, a magolós, részletekre koncentráló tudásszerzésre 
készteti a tanulókat. Ez a fajta információfeldolgozási módszer-együttes 
pedig közismerten alkalmatlan a hosszabb távra szóló, gyakorlati alkalma-
zást is biztosító, hatékony tanulás kialakítására. 

A mechanikus tanulásra nézve nem jelennek meg új érdemi korrelációk a 
2. és 3. mérésben, az el�z�ekben megfogalmazottak a markánsak ezekben is. 

e) A tényekre, részletekre koncentrálás(5. skála: szerialista) szoros po-
zitív szignifikáns korrelációtmutat a mechanikus tanulással(reprodukáló 
skála), a kudarctól való félelemmel, a jó tanulásszervezéssel (szervezett), a 
lelkiismeretességgel,valamint a csak a jegyért tanulás késztetésével (inst-
rumentális). Ebben az összefüggésrendszerben vannak kedvez� és kedvez�t-
len elemek egyaránt. Kedvez�tlennek tekinthet� a tanuló fejl�dése szem-
pontjából, hogy a tanulás során az els�sorban a részletekre figyelés er�síti a 
mechanikus tanulást, s hogy ez a motivációs hátteret tekintve a kudarctó 
való félelemb�l és a csak a jegyért tanulásból táplálkozik. Kedvez� tenden-
cia ugyanakkor, hogy ez a skála szoros összefüggésben van a jó tanulás-
szervezéssel és a lelkiismeretességgel is, ezek a skálák pozitívan befolyásol-
ják az egyéni tanulás sikerességét. Összességében azonban ezek a pozitív 
hatások nem ellensúlyozzák az el�bb kiemelt kedvez�tlen hatásokat. 

Ahogy azt már fentebb is jeleztük, a tényekre, részletekre koncentrálás a 
második mérésben er�söd� korrelációt mutat a megértésre törekvéssel, a 
nagy összefüggések megragadásával, a tanulás iránti lelkesedéssel. Ezeken 
túl a hatékony tanulásszervezéssel is er�söd� korreláció található a második 
mérésben. Ezek valószín� okát fentebb kifejtettük: a hiányok pótlásában a 
részismereteknek is fontos szerepe van. A harmadik mérésre már ismét el-
t�nnek ezek a korrelációk, ez is az el�z� magyarázatunkat igazolja:  a fel-
zárkóztatás, hiánypótlás után a helyükre kerülnek a részismertetek a tanítási-
tanulási folyamat egészében. 

f) A kudarctól való félelem (7. skála) szoros pozitív szignifikáns korre-
lációt mutat a mechanikus tanulással (reprodukáló skála),a tényekre, rész-
letekre való koncentrálással (szerialista skála),valamint a csak a jó jegyért 
tanulás késztetésével (instrumentális skála). Ebb�l világosan kit�nik, hogy 
gyakran nem a gondolkodási képességek gyenge színvonala eredményezi a 
tanulóknál a magolást, a mechanikus tanulást, hanem a háttérben lev� ked-
vez�tlen motivációs tényez�k. Ezek az összefüggések ismét arra hívják fel a 
figyelmet, hogy a tanuláshoz való pozitív viszony megteremtése alapvet�
feltétele a sikeres iskolai munkának. 

Ennek a skálának nem jelennek meg újabb korrelációi a második és 
harmadik mérésben, ott is az el�z� kapcsolatokat tudjuk kiemelni. 
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g) A hatékony tanulásszervezés (8. skála: szervezett) szoros pozitív 
szignifikáns korrelációbanvan a megértésre törekvéssel (mélyrehatoló ská-
la), a tanulás iránti lelkesedéssel (intrinsic skála), a tényekre, részletekre 
koncentrálással (szerialista skála), valamint a lelkiismeretességgel. Nagyon 
harmonikus ez az egység több vonatkozásban is: a hatékony megértésnek 
nyilvánvalóan feltétele a jó tanulásszervezés; a kitartó, folyamatos önszer-
vezés hátterében er�s motívumnak kell állnia, ez a tanulás iránti lelkesedés 
és a lelkiismeretesség; végül természetes, hogy a jó tanulásszervezéssel 
együtt jár a tényekre, részletekre való odafigyelés is. 

A hatékony tanulásszervezésnek korábbinál szorosabb korrelációja jele-
nik meg a 2. mérésben a tényekre, részletekre koncentrálással, ez azonban a 
3. mérésben már elt�nik. Ennek magyarázata ugyancsak megtalálható az 
el�z� pontokban.  

h) A sikerorientáció(9. skála) két másik skálával mutat szoros pozitív 
szignifikáns korrelációt:az egyik a nagy összefüggések megragadása 
(holista skála), a másik a lelkiismeretesség. Ebb�l arra lehet következtetni, 
hogy kisebb a jelent�sége a sikerre törekvésnek a mélyrehatoló, megértésre 
épül� tanulási módszerek használatában, mint a kudarctól való félelemnek a 
magolós, mechanikus tanulásban. Tehát a kudarc jelenti az igazi veszélyt a 
gyerek számára a tanulási módszerek megválasztásában, ezzel a teherrel 
nehezen képzelhet� el hatékony egyéni tanulási módszer-együttes. 

Ennek a skálának sincsenek új jellemz�i a korrelációk között a második 
és harmadik mérésben. 

i) A lelkiismeretesség(10. skála) van a legtöbb skálával szoros pozitív 
szignifikáns összefüggésben: ezek a megértésre törekvés (1. skála), a nagy 
összefüggések megragadása (2. skála),a tanulás iránti lelkesedés(3. skála), 
a tényekre, részletekre koncentrálás(7. skála), a hatékony tanulásszervezés 
(8. skála) és a sikerorientáció (9. skála). Teljesen egyértelm�, hogy ezek a 
skálák a sikert eredményez� összetev�i a tanulási orientációnak. A többi 
skálával (mechanikus tanulás, kudarckerülés, csak a jegyért tanulás) enyhe 
negatív korreláció mutatható ki, ezek viszont éppenséggel a nem hatékony 
tanulási orientáció elemei. Tehát ismételten bizonyosságot nyert, hogy lelki-
ismeretes, kitartó munka nélkül nem lehet sikert elérni a tanulásban sem. 

Ugyanezek az összefüggések jelennek meg a 2. és a 3. mérésben is. 
j) A csak a jó jegyért tanulás(6. skála: instrumentális) szoros pozitív 

korrelációt mutat a mechanikus tanulással (reprodukáló skála), a tényekre, 
részletekre koncentrálással (szerialista skála) és a kudarckerüléssel. Ez a 
négyes – ugyancsak egységes rendszerben –, szemben az el�z� pontban 
ismertetettekkel, éppen a kevésbé hatékony tanulás elemeit jelenti az egyéni 
tanulásban. 
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Új elem a harmadik mérésben: er�s negatív korreláció a tanulás iránti 
lelkesedés és a csak a jó jegyért tanulás között. Ez nagyon fontos szempont 
a tanulás hatékony intrinsic motiválásához! 

8.3.4. Az Arany János Tehetséggondozó Program nulladiktól tizedik 
évfolyamig folyt pszichológiai vizsgálatának elemei közötti f�bb össze-
függések (E kötet számára készült tanulmány, rövidítve megjelent: Balogh, 
2011d)

Bevezetés 

Már a nulladik évfolyamon folyt vizsgálatok összegzéseként is megfogal-
maztuk a vizsgált tényez�k közötti fontosabb összefüggéseket (Balogh, 
2004b). Most a három mérés eredményeinek birtokában még mélyebb elem-
zésre van lehet�ség, s ezt végezzük el a következ�kben. Ennek nemcsak 
kutatási szempontból van jelent�sége – ilyen komplex és nagylétszámú vizs-
gálat Magyarországon eddig nem folyt a témakörben, de a gyakorlati fej-
leszt� munkára vonatkozóan is megalapozott következtetések vonhatók le, 
amelyek az Arany János Tehetséggondozó Programban közrem�köd� peda-
gógusoknak biztos fogódzókat nyújtanak munkájukhoz a következ� évek-
ben. A vizsgálatban és elemzésben egyes részterületeken közrem�ködött 
Bóta Margit, Dávid Imre és Páskuné Kiss Judit. 

Az korábbi fejezetekben vettük bonckés alá a tehetség azonosításában, 
felismerésében és fejlesztésében fontos szerepet játszó „háttértényez�ket”. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ezek a tényez�k nem külön-külön m�köd-
nek, valamilyen összefüggés minden bizonnyal van közöttük – erre már 
egyes részvizsgálatok (Balogh, 2000; Dávid, Bóta és Páskuné, 2002; Kozéki 
és Entwistle, 1986) korábban felhívták a figyelmet. Egységes rendszerben 
azonban eddig még hazai viszonyok között nem volt kutatás tárgya a ténye-
z�k összefüggéseinek feltárása, most viszont a megfelel� létszám és az al-
kalmazott komplex vizsgálati módszer-együttes lehet�vé teszik a tudomá-
nyos következtetések levonását. Vizsgálati mintánkon az alábbi fontosabb 
összefüggéseket vesszük bonckés alá: 

− tanulási motiváció és általános intellektuális képességek, 
− tanulási motiváció és énkép, 
− tanulási motiváció és tanulási stratégiák, 
− általános intellektuális képességek és énkép, 
− általános intellektuális képességek és szorongás, 
− tanulási stratégiák és általános intellektuális képességek, 
− tanulási stratégiák és énkép, 
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− tanulási stratégiák és szorongás, 
− szorongás és énkép. 

Ezen tényez�k közötti összefüggések feltárása nemcsak tudományos 
szempontból jelent újat, de a gyakorlati fejleszt� munkában is fogódzókat 
jelenthetnek. Ennek megfelel�en ezen összefoglaló fejezet végén a gyakor-
lati pedagógiai munkához is megfogalmazunk ajánlásokat. 

8.3.4.1. A tanulási motiváció és az általános intellektuális képességek 
közötti összefüggések 
A 40. táblázat foglalja össze a vonatkozó korrelációkat az els� mérésben. Az 
adatok els� látásra is bizonyítják, hogy nincs érdemi összefüggés az általá-
nos intellektuális képességek és a tanulásra motiváltság között: a kevésbé jó 
képesség� tanuló éppúgy lehet tehát a tanulásra er�sen motivált, mint ahogy 
a kiváló képesség� gyerek gyengén vagy egyáltalán nem motivált. A gya-
korlat is bizonyítja, hogy ez a két tényez� érdemben nem jár együtt. Nem 
egyszer tapasztalható, hogy a gyengébb képesség�, de er�sen motivált tanu-
ló jóval jobban teljesít, mint az okos, de motiválatlan gyerek. Nyugodtan 
állíthatjuk, hogy általában az iskolai teljesítményben jelent�sebb szerepet 
játszik a tanulásra való készenlét, motiváltság, mint a képességek. 

40. táblázat. A tanulási motiváció és az általános intellektuális képességek 
közötti korreláció (n=1197, els� mérés)

        Verbális IQ  Figurális IQ    IQ 
Melegség    Corr.     –0,040      –0,055      –0,055
      Sig.  0,169   0,058   0,055 
Identifikáció   Corr.     –0,003      –0,007      –0,006 
      Sig.  0,915   0,807   0,832 
Affiliáció    Corr.     –0,060      –0,024      –0,045 
      Sig.  0,038   0,412   0,118 
Independencia   Corr.  0,131   0,073   0,112
      Sig.  0,000   0,011   0,000 
Kompetencia   Corr.     –0,031      –0,016      –0,026 
      Sig.  0,281   0,573   0,368 
Érdekl�dés    Corr.     –0,009   0,015   0,005 
      Sig.  0,748   0,595   0,851 
Lelkiismeretesség  Corr.     –0,080      –0,066      –0,083
      Sig.  0,006   0,022   0,004 
Rendszükséglet   Corr.  0,002      –0,015      –0,009
      Sig.  0,942   0,600   0,759 
Felel�sség    Corr.     –0,014   0,011   0,000 
      Sig.  0,622   0,705   0,997 
Presszióérzés   Corr.     –0,167      –0,106      –0,152
      Sig.  0,000   0,000   0,000 
Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten, a d�lttel 
szedett értékek 0,05 szinten szignifikánsak. 
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Mindössze két területen lehet gyenge értéken korrelációt találni a vizs-
gált tényez�k között. Egyrészt a motivációs tényez�k közül az independen-
cia (függetlenség) motívuma er�sebben dolgozik azokban a tanulókban, 
akiknél a verbális intelligencia és az általános intelligencia magasabb szint�, 
mint akiknél ez alacsonyabb értéket mutat. Másrészt a tanároktól ered�
presszióérzés negatív korrelációs kapcsolatban van az értelmi képességek 
színvonalával: minél gyengébb képesség� valaki, annál er�sebb a tanároktól 
ered� presszióérzése és fordítva. Hangsúlyozandó azonban, hogy bár szigni-
fikánsak itt az összefüggések, de nagyon alacsony korrelációs értéken, tehát 
csak tendencia-szer� kapcsolatról beszélhetünk. 

A második és harmadik mérésben nincs újabb adatunk ezen összefüggé-
sek áttekintésére, mivel nulladik évfolyam végén nem volt motivációs vizs-
gálat, a tizedik évfolyam végén pedig nem volt intelligencia-vizsgálat. Ezen 
kapcsolat újraértékelését csak a tizenkettedikes mérés alapján tudjuk elvé-
gezni. 

8.3.4.2. A tanulási motiváció és az énkép kapcsolata 

A 41. táblázat foglalja össze ezen kapcsolatra vonatkozó adatokat az els�
mérésben. 

41. táblázat. A tanulási motiváció és az énkép közötti korreláció 
(n=1195, els� mérés) 
         Általános  Iskolai  Tantárgyi   Teljes 
         énkép   énkép  énképek   énkép 
Melegség    Corr.  0,265   0,200   0,198   0,347 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Identifikáció   Corr.  0,216   0,236   0,251   0,263
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Affiliáció    Corr.  0,200   0,137   0,163   0,259 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Independencia   Corr.  0,255   0,198   0,256   0,315
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Kompetencia   Corr.  0,307   0,324   0,329   0,346 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Érdekl�dés    Corr.  0,281   0,302   0,354   0,329 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Lelkiismeretesség  Corr.  0,222   0,199   0,205   0,226 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Rendszükséglet   Corr.  0,302   0,329   0,295   0,318
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Felel�sség    Corr.  0,223   0,204   0,187   0,230 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 
Presszióérzés   Corr.     –0,195      –0,223      –0,229      –0,255 
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 

Megjegyzés: Valamennyi korrelációs érték 0,01 szinten szignifikáns. 
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42. táblázat. A tanulási motiváció és az énkép közötti korreláció (n=872, 
harmadik mérés)
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Itt már jócskán találunk érdemi korrelációt. Különösképpen er�s a pozi-
tív korreláció a kompetencia (tudásszerzés szükséglete), a rendszükséglet, 
az érdekl�dés és az énkép különböz� mutatói között. Valamelyest alacso-
nyabb értéken, de szignifikáns pozitív korreláció van a melegség (szül�khöz 
f�z�d� érzelmi szálak), az identifikáció (a tanárokkal való azonosulás), a 
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függetlenség és az énkép különböz� mutatói között. Ez azt mutatja, hogy a 
tanulók motiváltsága nagymértékben függ az énképükt�l: minél kedvez�bb 
önmaguk megítélése, annál nagyobb az esély a kedvez� tanulásra való mo-
tiváltságra. Az énkép egyes mutatói közül a teljes énkép befolyásolja legin-
kább a tanulásra való motiváltságot. Negatív szignifikáns korreláció is mu-
tatkozik: a tanároktól ered� presszióérzés annál er�sebb a tanulókban, minél 
rosszabb véleménnyel vannak önmagukról és fordítva. Tehát az énkép isko-
lai teljesítményben korábban leírt fontos szerepét ezek az adatok is meger�-
sítik: motiválatlan tanuló nehezen tud jól teljesíteni, a tanulásra motiváltság 
pedig nagymértékben függ az énkép jellemz�it�l.

A harmadik mérésben van újabb adatunk ezen összefüggések megállapí-
tására, a 42. táblázat ezeket az értékeket mutatja.

Az els� mérés (41. táblázat) és a harmadik mérés (42. táblázat) korrelá-
ciós adatainak összevetése mutatja, hogy gyengült a kapcsolat a két tényez�
között a tizedik osztály végére. Amíg az els� mérésben kilenc értékben volt 
0,3 felett a korreláció, addig a 42. táblázatban (harmadik mérés) nincs 
egyetlen ilyen érték sem. Itt is csak a tizenkettedikes mérés adatai adnak 
majd fogódzót ezen közbüls� mérés eredményeinek magyarázatához. 

8.3.4.3. A tanulási motiváció és a tanulási stratégiák közötti összefüggé-
sek 

Korábbi kutatások (Kozéki és Entwistle, 1986) is jelezték, hogy szoros kap-
csolat van a tanulás motivációja és a tanulók által használt egyéni informá-
ció-feldolgozási stratégiák között. Most a mi nagyobb mintánkon kapott 
adatok is meger�sítik ezt. A 43. táblázat adatai bizonyítják az els� mérés-
ben, hogy az egyéni tanulási módszereket jelent�sen befolyásolják a moti-
vációs tényez�k. A két értékes stratégia (mélyrehatoló és szervezett) er�s 
szignifikáns pozitív korrelációt mutat a motivációs faktorokkal: minél moti-
váltabb a gyerek a tanulásra, annál hatékonyabb tanulási módszereket al-
kalmaz. Fordítva is igaz: minél kevésbé motivált a tanuló, annál inkább al-
kalmaz mechanikus, reprodukáló, általában gyenge iskolai teljesítményt 
eredményez� tanulási módszereket. Az egyes motívumok közül a tanároktól 
ered� presszióérzés is a magolás felé sodorja a tanulókat, míg ennek gyenge 
volta a hatékonyabb feldolgozási formákkal van szignifikáns – bár alacsony 
érték� – kapcsolatban. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanulási 
motiváció nemcsak közvetlenül befolyásolja az iskolai teljesítményt, de az 
egyéni tanulási módszerekkel való kapcsolatán keresztül közvetve is szere-
pet játszik annak színvonalában. 
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43. táblázat. A tanulási motiváció és a tanulási stratégiák közötti korreláció 
(n=1191, els� mérés) 

Tanulási stratégiák        Motivációs faktorok 
(faktorok)       Követ�   Érdekl�d�  Teljesít�  Presszió 

Mélyrehatoló   Corr.  0,347   0,535   0,396      –0,189
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 

Reprodukáló   Corr.     –0,009      –0,170      –0,040   0,291
      Sig.  0,769   0,000   0,170   0,000 

Szervezett    Corr.  0,365   0,473   0,427      –0,138
      Sig.  0,000   0,000   0,000   0,000 

Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten szignifikánsak. 

Milyen változások történtek a kés�bbiekben? Itt ugyancsak a harmadik 
mérésben vannak adataink (motivációs vizsgálat a második mérésben nem 
volt) ennek áttekintésére. A 44. táblázat mutatja az összefoglaló értékeket. 

44. táblázat. A harmadik mérés eredményei 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

A következ� változások vannak a két mérés között. A harmadik mérés-
ben (tizedik osztály vége) már nincs olyan er�s összefüggés a tanulási stra-
tégiák és a követ� motívumok között, mint volt az az els�ben: a korrelációs 
értékek 0,3 alá kerültek. Továbbra is er�s azonban a kapcsolat az érdekl�d�
és teljesít� motívumok, valamint a mélyrehatoló és szervezett tanulási orien-
táció között. Ez a változás azzal magyarázható, hogy csökkent az érzelmi 
motívumok szerepe a tanulásban az életkorban való el�rehaladással. Új 
elem az is a harmadik mérésben, hogy er�södö kapcsolatot mutat az els�
méréshez képest a reprodukáló tanulási orientáció és a tanároktól ered�
presszióérzés: vagyis a korábbiaknál is jobban a magolás felé viszi a diáko-
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kat, ha a tanárok indokolatlanul nehéznek tüntetik fel a követelményeket a 
tanulóknak. A teljesíthet�ség közvetítése a tanulókhoz alapvet� feltétele a 
hatékony tanulási módszernek, illetve ezáltal a sikeres tanulmányi teljesít-
ménynek. 

8.3.4.4. Az általános intellektuális képességek és az énkép kapcsolata 

Az általános intellektuális képességek általunk vizsgált struktúráját alapul 
véve nincs közvetlen érdemi korreláció ezen képességek és az énkép között 
az els� mérés alapján. A 45. táblázat adatai mutatják, hogy csak jelentékte-
len korrelációs értéken mutat kapcsolatot mind a teljes énkép, mind az isko-
lai énkép az általános értelmességgel. Tehát nem önmagában az okosságból 
vagy a butaságból fakad a tanuló pozitív vagy negatív énképe, hanem min-
den bizonnyal els�sorban abból, hogyan jelzünk vissza a tanulónak teljesít-
ménye kapcsán. Sokszor bizonyított tény: a pozitív visszajelzések kedvez�-
en, a negatívak kedvez�tlenül befolyásolják a tanulói énképet. 

45. táblázat. Az általános intellektuális képességek és az énkép közötti kor-
reláció (n=1196, els� mérés) 

Az alteszt neve      Teljes énkép  Iskolai énkép 

Szókincs    Corr.   0,058    0,107
      Sig.   0,044    0,000 
Mondatkiegészítés  Corr.   0,039    0,082
      Sig.   0,172    0,004 
Verbális osztályozás Corr.   0,018    0,047 
      Sig.   0,524    0,105 
Verbális analógia  Corr.   0,047    0,128
      Sig.   0,108    0,000 
Figura osztályozás  Corr.   0,068    0,119
      Sig.   0,018    0,000 
Számsorozatok   Corr.   0,041    0,064
      Sig.   0,155    0,028 
Figurális analógia  Corr.   0,072    0,093
      Sig.   0,013    0,001 

Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten, 
a d�lttel szedett értékek 0,05 szinten szignifikánsak. 

Történtek-e változások a fejleszt� munka során ezen összefüggésekben? 
Erre a második mérés összefoglaló táblázatának adatai (46. táblázat) adják 
meg a választ. Az alábbiakban ezeket közöljük. 
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46. táblázat. Az általános intellektuális képességek és az énkép közötti kor-
reláció: második mérés 
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

A táblázat adatai egyértelm�en bizonyítják, hogy ebben a mérésben er�-
södött a korreláció a két tényez� között: minden érték növekedett, ha nem is 
érték el a 0,3-as szintet. Ez a változás természetes, hiszen a tanulók iskolai 
munkája az intellektuális tevékenységükre épül, s az erre vonatkozó értékel�
visszajelzések a környezetb�l dönt�en befolyásolják énképüket. 

8.3.4.5. Az általános intellektuális képességek és a szorongás összefüggése 

Itt már más a helyzet, mint az el�z� tényez�knél. Ha csak – az alacsony kor-
relációs értékek miatt – tendencia-szer�en is, de szignifikáns negatív korre-
láció áll fenn az általános intellektuális képességek és a szorongás között az 
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els� mérés lapján: tehát minél értelmesebb valaki, annál kevésbé szorongó. 
Ezt a kapcsolatot a 47. táblázat adatai jelzik. 

47. táblázat. Az általános intellektuális képességek és a 
szorongás közötti korreláció (n=1164, els� mérés) 

Szorongás       Verbális IQ  Figurális IQ  IQ 

Aggodalom    Corr.      –0,167      –0,148      –0,179 
      Sig.   0,000   0,000   0,000 

Emocionális izgalom Corr.      –0,149      –0,130      –0,158 
      Sig.   0,000   0,000   0,000 

Total     Corr.      –0,158      –0,132      –0,164 
      Sig.   0,000   0,000   0,000 

Megjegyzés: Valamennyi korrelációs érték 0,01 szinten szignifikáns. 

8.3.4.6. A tanulási stratégiák és az általános intellektuális képességek 
kapcsolata 

A 48. táblázat adatai mutatják, hogy nincs érdemi kapcsolat az egyéni tanu-
lási módszerek és az általános intellektuális képességek között az els� mérés 
adatai alapján. Pontosabban: egyedül a reprodukáló tanulási stratégia és az 
intelligencia-értékek között van negatív szignifikáns korreláció. Azaz, minél 
értelmesebb valaki, annál inkább kerüli a mechanikus, magolós egyéni tanu-
lás módszereit. A másik oldalról azonban nem nyert meger�sítést, hogy az 
értelmesebb tanulók nagyobb gyakorisággal alkalmazzák a megértésen ala-
puló, mélyrehatoló tanulási stratégiát. 

48. táblázat. A tanulási stratégiák és az általános intellektuális 
képességek közötti korreláció (n=1194, els� mérés)  

Tanulási stratégiák    Verbális IQ  Figurális IQ  IQ 

Mélyrehatoló   Corr.  0,015   0,017   0,018 
      Sig.  0,614   0,563   0,533 

Reprodukáló   Corr.     –0,276      –0,159      –0,239
      Sig.  0,000   0,000   0,000 

Szervezett    Corr.     –0,082      –0,046      –0,071
      Sig.  0,000   0,000   0,000 

Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten, 
a d�lttel szedett értékek 0,05 szinten szignifikánsak. 
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A második mérés adatainak táblázata (49. táblázat) az alábbi összevetés-
re ad lehet�séget. 

49. táblázat. A tanulási stratégiák és az általános intellektuális 
képességek közötti korreláció (n=1194, els� mérés)  
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Az összehasonlításban az látható, hogy a mélyrehatoló és a szervezett 
faktor, valamint az általános intellektuális képességek között er�södött a 
korreláció a nulladik évfolyam végére, bár ezek az értékek sem haladják 
meg a 0,3-es határt. Az ilyen jelleg� összefüggés er�södése természetes a 
hatékony iskolai munka eredményeként, de a változások végs� értékelésére 
ismét csak a tizenkettedikes mérés eredményei alapján kerülhet sor. 

8.3.4.7. A tanulási stratégiák és az énkép kapcsolata 
Itt ismételten szoros kapcsolat mutatkozik a két tényez� között az els� mérés 
alapján. Az 50. táblázat adatai jelzik, hogy minél pozitívabb az iskolai és a 
teljes énkép, annál gyakoribb az értékes mélyrehatoló és szervezett tanulási 
orientáció a tanulóknál. Ez a korreláció magas értéken szignifikáns. Másfel�l 
negatív szignifikáns korreláció áll fenn a reprodukáló tanulási orientáció és az 
énkép között: minél alacsonyabb érték� a tanulóknak az énképe, annál inkább 
alkalmazzák a kevésbé hatékony mechanikus tanulási módszereket. 

50. táblázat. A tanulási stratégiák és az énkép 
közötti korreláció (n=1193, els� mérés) 
Tanulási stratégiák    Iskolai énkép Teljes énkép 
Mélyrehatoló   Corr.  0,329   0,366 
      Sig.  0,000   0,000 
Reprodukáló   Corr.     –0,190      –0,226 
      Sig.  0,000   0,000 
Szervezett    Corr.  0,375   0,484 
      Sig.  0,000   0,000 
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51. táblázat. A második mérés adatai 

Correlations

,405** ,461**

,000 ,000

1183 1183

-,152** -,086**

,000 ,003

1183 1183

,489** ,568**

,000 ,000

1183 1183

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

mélyrehatoló ofaktor

reprodukáló ofaktor

szervezett ofaktor

iskolai énkép ételjes2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Már az els� mérésben is er�s korrelációt állapíthattunk meg a 
mélyrehatoló és szervezett faktor, valamint az iskolai és teljes énkép között. 
A második mérés adatai bizonyítják, hogy ez a kapcsolat tovább er�södött a 
nulladik évfolyam során. Ugyanezt mutatják a harmadik mérés adatai is az 
52. táblázatban. 

52. táblázat. A harmadik mérés adatai 

Correlations
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N
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Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

8.3.4.8. A tanulási stratégiák és a szorongás közötti korreláció 

Az 53. táblázat adatai szerint – az els� mérés alapján – egy összefüggésben 
van érdemi szignifikáns pozitív korreláció a két tényez� között: együtt jár a 
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reprodukáló tanulási orientáció és a szorongás, vagyis minél szorongóbb 
valaki, annál inkább hajlik a magolós tanulási módszerek alkalmazására. 

53. táblázat. A tanulási stratégiák és a szorongás közötti korreláció 
(n=1160, els� mérés) 

Tanulási stratégiák        Szorongás 
(faktorok)      Aggodalom  Emoc. izgalom  Total 

Mélyrehatoló   Corr.     –0,153      –0,021      –0,089
      Sig.  0,000   0,482   0,002 
Reprodukáló   Corr.  0,445   0,488   0,511
      Sig.  0,000   0,000   0,000 
Szervezett    Corr.     –0,197      –0,048      –0,125
      Sig.  0,000   0,105   0,000 

Megjegyzés: A félkövérrel szedett korrelációs értékek 0,01 szinten szignifikánsak. 

Hogyan alakult ez a kés�bbiekben? A második mérés adatait összegzi 
az 54. táblázat. 

54. táblázat. A tanulási stratégiák és a szorongás közötti korreláció 
(n=1183, második mérés) 

Correlations
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Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Ezek az adatok egyértelm�en bizonyítják, hogy még tovább növekedett 
az összefüggés a reprodukáló faktor és a szorongási mutatók között: ha a 
tanuló szorong, az még inkább a magolás felé taszítja, mint a nulladik évfo-
lyam elején. 
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8.3.4.9. A szorongás és az énkép kapcsolata 

Az 55. táblázat tanúsága szerint minden vonatkozásban érdemi szignifikáns 
negatív korreláció áll fenn a teljes énkép, iskolai énkép és a szorongás kö-
zött az els� mérés alapján. Minél alacsonyabb érték� az énkép, annál szo-
rongóbb a tanuló és fordítva. 

55. táblázat. A szorongás és az énkép kapcsolata 
(n=1160, els� mérés) 

Szorongás       Teljes énkép Iskolai énkép 

Aggodalom    Corr.      –0,365      –0,345 
      Sig.   0,000   0,000 

Emocionális izgalom Corr.      –0,307      –0,226 
      Sig.   0,000   0,000 

Total     Corr.      –0,379      –0,312 
      Sig.   0,000   0,000 

Megjegyzés: Valamennyi korrelációs érték 0,01 szinten szignifikáns. 

56. táblázat. A második mérés értékei 

Correlations
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énkép2 ételjes2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Nincs érdemi változás az els� méréshez képest, itt is hasonló tendenciák 
rajzolódnak ki: minél szorongóbb valaki, annál negatívabb az énképe. 
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57. táblázat. A harmadik mérés eredményei 

Correlations
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Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 

A tizedik osztályos év végi mérés eredményei bizonyítják, hogy a korábbi-
aknál is er�sebb a korreláció a vizsgált tényez�k között: azaz a szorongás 
még a korábbiaknál is kedvez�tlenebbül befolyásolja az énkép alakulását. 
Ez a gyakorlati pedagógiai munkához nagyon fontos szempont! 

F�bb következtetések a gyakorlati fejleszt� pedagógiai munkához 

Mindenekel�tt – most már a három mérés adatai bizonyító erejének tükré-
ben – ismét le kell szögeznünk, hogy a tehetségfejlesztés, képességfejlesztés 
általunk vizsgált „háttértényez�i” rendszerben m�ködnek, s több tekintetben 
is kapcsolatban állnak egymással. Melyek ezek közül a legfontosabb össze-
függések? 

– A tanulási motivációt és az énképet szoros kapcsolatf�zi egymáshoz, 
a pozitív énkép kedvez�en befolyásolja a tanulási motivációt és fordítva. 
Tehát nehezen képzelhet� el tanulásra éhes gyerek negatív énképpel. 

– Ugyancsak szoros kapcsolat van a tanulási motiváció és a tanulási 
stratégiák között: minél motiváltabb a tanuló, annál nagyobb az esély, hogy 
hatékony (mélyrehatoló, szervezett) tanulási módszereket alkalmaz egyéni 
munkája során. 

– A tanulási stratégiák és az énkép között is szoros kapcsolat áll fenn:
minél pozitívabb valakinek az énképe, annál nagyobb az esély, hogy a haté-
konyabb információ-feldolgozási módszereket alkalmazza. 

– Az is egyértelm�, hogy minél szorongóbb valaki, annál inkább hajla-
mos a reprodukáló, mechanikus tanulási módszerek alkalmazására.
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– Ugyancsak szoros kapcsolat van a szorongás és az énkép között: mi-
nél alacsonyabb szint� a tanuló önértékelése, annál nagyobb az esély a szo-
rongásra.

E néhány fontos megállapítás is azt mutatja, hogy nem lehet külön-
külön fejleszteni ezeket a háttértényez�ket: a tanulási motiváció, az énkép, a 
szorongás és a tanulási stratégiák egységes rendszerben m�ködnek, fejlesz-
tésük is csak együttesen oldható meg. Ennek megfelel�en kell újragondol-
nunk az iskolai pedagógiai munkát is, hiszen ma még gyakran csak mozaik-
szer�en kerül a figyelem középpontjába egy-egy fenti tényez�, s így nehéz 
érdemi eredményt elérni. Vizsgálatunk eredményei kiindulópontul szolgál-
hatnak egy újfajta iskolai fejleszt� stratégia kimunkálásához is, amely a ké-
pességek fejlesztése mellett nagyobb figyelmet fordít a fenti személyiségté-
nyez�k formálására is. Az mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy ezek 
nélkül nincs magas szint� tanulói teljesítmény. 

Természetesen az Arany János Tehetséggondozó Programban a tanulók 
fejl�désére vonatkozó végs� következtetéseket az utolsó, tizenkettedikes 
mérés eredményei alapján vonhatjuk le. A három mérés eredményei eddig 
alapvet�en meger�sítették egymást a fejl�dési tendenciákra, a vizsgált té-
nyez�k közötti kapcsolatokra vonatkozóan, így a fenti következetések jelen-
leg is korrektek, biztos támpontul szolgálhatnak a további fejleszt� munká-
hoz. 
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Utószó 

A könyv fejezeteinek áttanulmányozása után ijeszt�nek is t�nhet a tehetség-
gondozó tevékenység összetettsége. Valóban, ha meg akarunk felelni a kor 
kihívásainak, sokféle alapra kell felépítenünk a komplex fejlesztést. Ugyan-
akkor optimistává tehet bennünket, és segítségül szolgálhat ebben a munká-
ban, hogy minden oktatási-nevelési, illetve más tehetségfejlesztéssel foglal-
kozó intézményben, civil szervezetben vannak értékes elemei az eddig ki-
alakított tehetséggondozásnak. Ezen értékeknek a leltárba szedése, áttekin-
tése, elemzése adhatja a kiindulási alapot a komplex, rendszerszer� tehet-
ségfejleszt� munka kialakításához, amely azonban gyors sikereket nem hoz-
hat. Türelmes, szisztematikus építkezéssel juthatunk el�re a korszer�sítés-
ben, miközben meg kell �riznünk a tehetséggondozásban eddig kialakított 
értékeinket. Ma még gyakran tapasztalható, hogy az intézmény mintegy 
„el�re” elhatározza, hogy milyen tehetség-programot (m�helyeket) indít, s 
azok a gyerekek, fiatalok, akik beleférnek ezekbe, jól járnak, más fiatalok 
viszont így figyelmen kívül maradnak. 

Soha ne feledjük: nem az el�re eltervezett speciális programokba kell 
beválogatnunk a gyereket, hanem folyamatosan kell keresnünk a tehetség-
ígéreteket a speciális területeken, s ha megtaláltuk �ket, hozzájuk kell igazí-
tani indítandó komplex fejleszt� programjainkat! 

Alapvet� feltétele ennek, hogy sokféle, (nemcsak intellektuális!) tevé-
kenységre kiterjed� programmal m�ködjön az iskola és más intézmény, ci-
vil szervezet, akkor van esély arra, hogy minél több gyerekben, fiatalban 
megtaláljuk a benne rejl� „szunnyadó tehetséget”, s kibontakoztatjuk azt. 
Ehhez a komplex pedagógiai-pszichológiai rendszerfejleszt� munkához 
szolgálnak támpontul a könyvben leírtak. Sikeres, eredményes felhasználást 
kívánunk, keressenek és találjanak minél több tehetségígéretet, s fejlesszék 
értékeiket minél magasabb szintre! 

A Szerz�



309

Felhasznált irodalom 

Albert, R. S. (1983): Genius and Eminence. Pergamon Press, Oxford. 
Alexander, P., Muia, J. (1982): Gifted Education, Rockville, MD, Aspen Systems. 
Ames, C., Archer, J. (1988): Achievement Goals in the Classroom: Students' Learning 

Strategies and Motivation Processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260–267. 
Archambault, F. X., Westberg, K. L., Brown, S. W., Hallmark, B. W., Zhang, W., Emmons, 

C. L. (1993): Classroom Practices Used with Gifted Third and Fourth Grade Students. 
Journal for the Education of the Gifted, 16 (2), 103–119. 

Archer, E. J. (1966): The Psychological Nature of Concepts. In: Analyses of Concept
Learning. Academic Press, New York, London. 

Ariés, Philippe, (1987): Gyermek, család, halál. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Az új közoktatási törvény koncepciója. 2011. február. Nemzeti Er�forrás Minisztérium, 

Budapest. 
Bagdy Em�ke (1986): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Bagdy Em�ke, Telkes József (1988): Személyiségfejleszt� módszerek az iskolában. Tan-

könyvkiadó, Budapest. 
Baker, L. (1984): Children's effective use of multiple standards for evaluating their 

comprehension. Journal of Educational Psychology, 76, 588–597. 
Balogh László (1987): Feladatrendszerek és gondolkodásfejlesztés. Tankönyvkiadó, Buda-

pest. 
Balogh László (1992): Képességfejlesztés és iskolai tanulás. In: A sikeres Én (szerk.: Koncz 

István). MTA Pszichológiai Intézet, Budapest. 3–33. 
Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai,

KLTE, Debrecen. 
Balogh László (1997): Tanulási nehézségek – segít� pedagógiai tevékenység. In: Fejezetek 

a pedagógiai pszichológia köréb�l I. (szerk.: Balogh László és Tóth László). Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen. 281–299. 

Balogh László (1998): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai alapjai. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

Balogh László (1998a): Iskolai tehetségfejlesztés – program és eredmények. In: A tehetség-
fejlesztés pszichológiája. (szerk.: Balogh László, Herskovits Mária és Tóth László). 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 175–192. 

Balogh László (szerk.) (1999, 2000): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
Balogh, L. (2001): Personality Development of High-Ability Pupils Aged 10–14. In: Ba-

logh, L. and Tóth, L. (Eds): Gifted Development at Schools: Research and Practice.
University of Debrecen. 127–137. 

Balogh László (2002): Iskola és tehetséggondozás. In: Balogh László (szerk.): Iskolai te-
hetséggondozás Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. BAZ Megyei Pedagógiai Intézet, 
Miskolc. 

Balogh László (2003): Tehetségjellemz�k az Arany János Tehetséggondozó Program tanu-
lóinál. In: Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és 
gyakorlat. Mád. 68–96. 

Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
Balogh László (2004a): Az Arany János Tehetséggondozó Program pszichológiai vizsgála-

tainak országos elemzése. In: Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss 
Judit: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. 



310

Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János 
Programiroda, Budapest. 7–37. 

Balogh László (2004b): A tanulási stratégiák vizsgálata. In: Balogh László, Bóta Margit, 
Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon 
követéses vizsgálatához. Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egye-
sülete és az Arany János Programiroda, Budapest. 113–140. 

Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Urbis Kiadó, Bu-
dapest. 

Balogh László (2007): Elméleti alapok a tehetséggondozó programokhoz. In: Tehetség, 
2007/1. 3–5. 

Balogh László (2011a): Theory and Practice in One Conception. In: Talent Development 
and Excellence, 3.1. 29–30. 

Balogh László (2011b): Research Results and Decision Making. In: Conference Summary – 
Hungarian EU Presidential Conference on Talent Support and First European 
Talentday. Magyar Géniusz Program, Budapest, 16–17. 

Balogh László (2011c): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai. Didakt 
Kiadó, Debrecen. 

Balogh László (2011d): A beválogatási és pszichológiai hatásvizsgálati program elvi alapjai 
és struktúrája. Debrecen Megyei Jogú Város Tehetséggondozó Programjának els� két 
évében. In: Pappné Gyulai Katalin és Pakurár Miklósné (szerk.) (2011): A debreceni 
példa. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, 21–29. 

Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné (szerk.) (2004): Pszichológiai módszerek 
a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Arany János Programiroda, Bu-
dapest. 

Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre (1999): Tehetséges tanulók – pedagógusok – iskolai 
fejlesztés. In: Balogh László (szerk.), Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debre-
cen. 9–51. 

Balogh, L., Dávid, I., Nagy, K., Tóth, L. (1997): Learning Techniques and Self-knowledge 
with Talented School Children, Acta Psychologica Debrecina 20. 183–187.

Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.) (1995): A tehetségfejlesztés pszicho-
lógiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 

Balogh László, Koncz István (2001): A pedagógusok kiválasztása, felkészítése és személyi-
ségük fejlesztése. Berzsenyi Dániel F�iskola, Szombathely, 95. 

Balogh László, Koncz István (szerk.) (2008): Kiterjesztett tehetséggondozás. Professzorok 
az Európai Magyarországért, Budapest. 

Balogh László, Nagy Kálmán (1991): Komplex tehetségfejlesztési program 
Törökszentmiklóson. In: Képességfejlesztés, tehetséggondozás. Hajdú-Bihar megyei 
Pedagógiai Intézet, Debrecen. 96–104. 

Balogh, L., Nagy, K. (1991): The Development of Personality, Abilities and Social 
Relations in a Special Class. European Journal for High Ability 2., 134–138. 

Balogh, L., Nagy, K. (1995): A follow up study of pupils having taken part in a complex 
talent develpoment program. In: Katzko, M. W. and Mönks, F. J. (Eds): Nurturing 
Talent – Individual Needs and Social Ability. Van Gorcum, Assen, The Netherlands. 
210–216. 

Balogh, L., Nagy, K. (1996): Developing Talented Children, In: Cropley, A. J. and Dehn, 
D. (Eds.): Fostering the Growth of High Ability: European Perspectives. Ablex 
Publishing Corporation, Norwood-New Jersey, 65–74. 



311

Balogh László, Polonkai Mária, Tóth László (szerk.) (1997): Tehetség és fejleszt� progra-
mok. Magyar Tehetséggondozó Társaság és a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék 
közös kiadványa, Debrecen. 

Balogh László és Tóth László (1997): Pszichológia a tanárképzésben. KLTE, Debrecen. 
Balogh László és Tóth László (szerk.) (1999): Európai perspektívák a tehetségnevelésben.

Kossuth Lajos Tudományegyetem, KLTE Debrecen. 
Balogh László, Vitális Emese (1997): Egész életre szóló tanulási képességek kialakításának 

követelményei a tanárképzési programban. In: Balogh László és Tóth László (Fejezetek 
a pedagógiai pszichológia köréb�l. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 111–121. 

Barkóczi Ilona, Putnoky Jen� (1967): Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Báthory Zoltán (1987): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Benbow, C. P. (1991): Meeting the Needs of Gifted Students through Acceleration. A 

Neglected Resource. In: Wang, M. C., Reynolds, M. C., Walberg H. J. (Eds.): 
Handbook of Special Education, Vol. 4. Elmsford, NY, Pergamon, 23–36. 

Benbow, C. P. (1997): Grouping intellectually advanced students for instruction. In: 
VanTassel-Baska, J. (Ed.): Gifted and talented learners. Love, Denver. 261–278. 

Benbow, C. P., Lubinsky, D. (1994): Individual differences among the gifted: How can we 
best meet their educational needs? In: Colangelo, N., Assouline, S. G., Ambroson, D. L. 
(Eds.): Talent Development, Vol 2., Dayton, OH, Ohio Psychology Press, 83–100. 

Benda József (2002a): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehet�ségei Ma-
gyarországon 2. Új pedagógiai Szemle, 9, 26–38. 

Benda József (2002b): A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehet�ségei Ma-
gyarországon 1. Új pedagógiai Szemle, 9, 21–33. 

Bernáth László (2004): Tanulás és emlékezés. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): 
Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 224–242. 

Betts, G. T. (1986): The Autonomous Learner Modell for the gifted and talented. In: 
Mansfield Center, CT, Creative Learning Press. 

Betts, G. T., Kercher, J. K. (1999): Autonomous Learner Model – Optimizing Ability. Alps 
Publishing, Greeley, Colorado. 

Betts, G. T., Neihart, M. (1988): Profiles of the Gifted and Talented. Gifted Child 
Quarterly, 32, 248–253. 

Bloom, B. S. (1956): Taxonomy of Educational Objectives. Longman, London. 
Bohdaneczkyné Schág Judit, Balogh László (2011): Tehetséggondozás a közoktatásban a 

kémiatudományban. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Boston, B. O. (1975): The Sorcerer's Apprentice, Reston, VA, ERIC Clearinghouse on 

Handicapped and Gifted Children. 
Boston, B. O. (1978): Developing a Community Based Mentorship Program for Gifted and 

Talented. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, Office of 
Gifted and Talented.

Bradway, K. (1964): Jung's Psychological Types. Journal of Analytical Psychology, 9, 
129–135.

Brewer, D. J., Rees, D. I., Argys, L. M. (1995): Detracking America's Schools: The Reform 
without Cost? Phi Delta Kappan, 77(3), 210–215. 

Brody, L. E., Stanley, J. C. (1991): Young College Students: Assesing Factors that 
Contribute to Success. In: Southers, W. T. and Jones, E. D. (Eds.), The Academic 
Acceleration of Gifted Children. New York, Teachers College Press, 102–132. 



312

Brooks, J. G., Brooks, M. G. (1993): In Search of Understanding: The Case for 
Costructivist Classroom. Alexandria, VA, Association for Supervision and Curriculum
Development.

Brown, A. L. (1980): Metacognitive development and reading. In: R. J. Spiro, B. C. Bruce, 
W. F. Brewer (Eds.), Theoretical issues in reading comprehension (pp. 453–481). 
Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Bruner, J. S. (1968): Az oktatás folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Buda Béla (1986): A személyiségfejl�dés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, 

Budapest. 
Buesher, T. M. (1987): Counseling Gifted Adolescents. Gifted Child Quarterly, 31(2), 91–

94.
Buzás László (1974): A csoportmunka. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Card, C. N. W. (1994): Discover the Power of Introversion. What Most Introverts are 

NeverTold and Extraverts Learn the Hard Way. Gladwyne, PA, C.O., Type and Tempe-
rament Press.

Carter, R. Kyle (1997): A tehetségprogramok értékelése. In: Balogh László, Polonkai Má-
ria, Tóth László (szerk.): Tehetség és fejleszt� programok. A Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék közös kiadványa, Debrecen. 166–
188. 

Cattell, R. B. (1943): The measurement of adult intelligence. Psychological Bulletin, 40,
153–193. 

Chandler, T. A., Pengilly, J. W. The relationship among attributions, divergent thinking, 
and retention of nonsense Syllables and nonrelated Words, Psychology in the Schools, 
30, 91–96. 

Clark, D. C. (1971): A fogalmak iskolai oktatásának néhány alapelve. Journal of
Educational Psychology 3. sz. (OPKM) 

COX, B. D. (1994): Children use of mnemonic strategies: variability in response to 
metamemory training. The Journal of Genetic Psychology 155, 423–442. 

COOMBS, PH, H. (1971): Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Correll, W. (1988): A tanár-diák viszony. In: Neveléslélektan II., Szöveggy�jtemény, Tan-

könyvkiadó, Budapest. 
Cronbach, L. J. (1996): Acceleration among the Terman Males: Correlates in Midlife and 

after. In: Benbow, C. P. and Lubinsky, D., J. (Eds.), Intellectual Talent: Psychometric
and Social Issues. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 179–191. 

Cropley, A. (1983): Tanítás sablonok nélkül. Utak a kreativitáshoz. Tankönyvkiadó, Buda-
pest. 

Cropley (szerk.) (1996): Fostering the Growth of High Ability: European perspectives.
Ablex Publishing Corporation, Norwood, New Jersey, USA. 

Cross, T., Coleman, L., Terhaar-Yoners, M. (1991): The Social Cognition of Gifted 
Adolescents in Schools: Managing the Stigma of Giftedness, Journal for the Education 
of the Gifted 15, 44–55. 

Cross, T., Coleman, L., Stewart, R. (1995): The Social Cognition of Gifted Adolescents: 
An Exploration of the Stigma of Giftedness Paradigm. Roeper Review, 16 (1), 3–40. 

Cross, T., Cook, R., Dixon, D. (1996): Psychological Autopsies of Three Academically 
Talented Adolescent Who Committed Suicide, Journal of Secondary Gifted Education 7 
(3), 403–409.

Cross, T., Stewart, R. (1995): A Phenomenological Investigation of Gifted  Students in 
Nural Schools, Journal of Secondary Gifted Education 6 (4), 273–280. 



313

Csermely Péter (2006): Magyar Géniusz Tehetségsegít� Program. Magyar Tehetségsegít�
Szervezetek Szövetsége, Budapest, TÁMOP Pályázat. 

Csermely Péter (2010): Érték és tehetség a mai iskolában. In: Magyar Református Nevelés 
XI./3. 24–32. 

Csermely Péter, Bajor Péter (2011): „Tehetséghidak” Program - el�zetes tanulmány. Ma-
gyar Tehetségsegít� Szervezetek Szövetsége, Budapest www.geniuszportal.hu

Czeizel Endre (1997): Sors és tehetség. Minerva Kiadó, Budapest. 
Czeizel Endre (2002): Tudósok – gének – dilemmák. Galenus Kiadó, Budapest. 
Czeizel Endre (2003): A magyarság genetikája. Galenus Kiadó, Budapest. 
Czeizel Endre (2006): Tudósok, gének, tanulságok. Galenus Kiadó, Budapest. 
Czeizel Endre (2007): Fest�k, gének... Galenus Kiadó, Budapest. 
Czeizel Endre (2011): Matematikusok – gének – rejtélyek. Galenus Kiadó, Budapest. 
Czimer Györgyi, Balogh László (2011): Az irodalmi alkotótevékenység fejlesztése. Géniusz 

Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Csapó Ben� (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 
Cserné Adermann Gizella (1986): Önmagát beteljesít� jóslat a pedagógiában. Tankönyv-

kiadó, Budapest. 
Csernoch Mária, Balogh László (2011): Algoritmusok és táblázatkezelés – Tehetséggondozás a 

közoktatásban az informatika területén. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Dabrowsky, K. (1937): Psychological Basis of Self-mutilation. Genetic Psychology 

Monographs, 19, 1–104. 
Dávid Imre (2002): A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellek-

tuális szférában. In: Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit: Tehetségkutatás. 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7–108. 

Dávid Imre (2004): A kognitív képességek vizsgálatának eszközei és felhasználásuk tapasz-
talatai. In Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai 
módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Budapest, Arany János 
Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiro-
da, 39–76. 

Dávid Imre (2008): A tehetség azonosításának elméleti háttere és gyakorlati nehézségei a 
hazai gyakorlat tükrében. In: Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehet-
séggondozás. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 23–36. 

Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Kossuth Egyetemi 
Kiadó, Debrecen. 

Davis, G. A., Rimm, S. B. (2000): Gazdagító programok. In: Balogh László, Herskovits 
Mária, Tóth László (szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája, Kossuth Egyetemi Ki-
adó, Debrecen, 143–164. 

Dauber, S. L., Benbow, C. P. (1990): Aspects of Personality and Peer Relations of 
Extremly Talented Adolescents. Gifted Child Quarterly, 34, 10–15. 

Davis, A., Rimm, B. S. (1985): Education of the gifted and talented children. Hall, Inc., 
New Jersey, USA 

Delbridge-Parker L., Robinson, D. C. (1989): Type and Academically Gifted Adolescents. 
Journal of Psychological Type, 17, 66–72. 

Delcourt, M. (1994): Characteristics of High Level Creative Productivity: A Longitudinal 
Study of Students Identifies by Renzull's Three-ring Conception of Giftedness. In: 
Subotnik, R. and Arnold, K. (Eds.), Deyond Terman: Contemporary Longitudinal 
Studies of Giftedness and Talent. Norwood, NJ., Ablex. 



314

Delisle, J. (1992): Guiding the Social and Emotional Development of Gifted Youth: A 
Practical Guide for Educators and Counselors. New York, Longman.

Derry, S. J. (1990): Remediating Academic Difficulties Through Strategy Training: The 
Acquisition of Useful Knowledge. Remedial and Special Education, 11, 19–31. 

Dijk, W., Kok, W. A. M. and Poorthuis, G. T. M. (1991). Educating Gifted Pupils in 
Regular Schools: Intraclass Differentiation. European Journal for High Ability No. 2./1. 
35–42.  

Dixon, F. (1995): Tactics: The Gifted in Secondary Literatura Programs. Understanding 
Our Gifted 7 (4), 4–5.

Ellington, M. K., Haeger, W. W., Felhusen, J. F. (1986): The Purdue Mentor Program: A 
University-based Mentorship Experience for Gifted Children. G/C/T 9. 2–5. 

Ennis, R. H. (1985): Logical Thinking. Educational Leadership 43, 44–48, 
Entwistle, N. (1988): Motivational factors in students' approaches to learning. In: R. R. 

Schmeck (Ed.), Learning Strategies and Learning Styles, (pp. 21–51). New York and 
London: Plenum Press. 

Eyre, D. (1997): Gifted Children in Schools. London: David Fulton Publishers. 
Feger, B. (1997): Tehetséggondozó programok. In: Tehetség és fejleszt� programok. 

(szerk.: Balogh László, Polonkai Mária és Tóth László). A Magyar Tehetséggondozó 
Társaság és a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék közös kiadványa, Debrecen. 47–
57. 

Feldhusen, H. J. (1989): Why the Public Schools will Continue to Neglect the Gifted. 
Gifted Child Today, 12(2), 55–59.

Feldhusen, H. J. (1993): Individualized Teaching of the Gifted in Regular Classrooms. In: 
Maker, C. J. (Ed.), Critical Issues in Gifted Education, (Vol. 3.), Austin,TX-Pro-Ed., 
263–273. 

Feldhusen, J. F. (1997): Conceptions of Intelligence. In: VanTassel-Baska, J. (Ed.), Gifted 
and Talented Learners. Denver, Love, 19–28.

Feldhusen, J. F., Houtz, J. C., Ringenbach, S. (1972): The Purdue Elementary Problem 
Solving Inventory. Psychological Reports, 31, 891–901. 

Feldhusen, J. F., Clinenbard, P. M. (1986): Creativity Instructional Material: A Review of 
Research. Journal of Creativ Behavior, 20 (3), 153–182. 

Feldhusen, J. F., Goh, B. E. (1995): Assessing and Accessing Creativity: An Integrative 
Review of Theory, Research, and Development. Creative Research Journal, 8 (3), 231–
247. 

Feldhusen, J. F., Kolloff, P. B. (1978): An approach to career education for gifted. Roeper 
Review, 2 (2), 13–17. 

Feldhusen, J. F., Kolloff, P. B. (1986): The Purdue Three-Stage Model for Gifted Education 
at the Elementary Level. In: Renzulli, J. S. (Ed.), Systems and Models for Developing 
Programs for the Gifted and Talented. Mansfield Center, CT, Creative Learning Press, 
126–152. 

Feldman D. H. (1991): Why Children can't be Creative, Exeptionally Education Canada, 1
(1), 43–51. 

Ferku Imre, Mez� Ferenc (2003): Tanárok a tehetségr�l. Megyei Pedagógiai, Közm�vel�-
dési Intézet és Továbbképz� Központ, Nyíregyháza. 

Feuerstein, R., Jensen, M. R. (1980): Instrumental Enrichment: Theoretical Basis Goals and 
Instrument. Educational Forum, 44, 401–423. 

Flavell, J. H. (1985): Cognitive Development. Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall. 



315

Fodor Istvánné (2008): Valóságtérkép az iskolai tehetséggondozásról, In: Balogh László és 
Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. Professzorok az Európai Magyar-
országért, Budapest, 243–252. 

F�k�né Szatmári Melinda (2008): Tehetséggondozás a taktaharkányi Apáczai Csere János 
Általános Iskolában. In: Balogh László és Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetség-
gondozás. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 235–242. 

Freeman, J. (1991): Gifted Children Growing up. Cassell, Heinemann, Portsmouth, NH. 
Gagné, F. (1985): Giftedness and talent: Reexamining a reexamination of the definitions. 

Gifted Child Quaterly, 3, 17–25. 
Gagné, F. (1991): Toward a Differentiated Model of Giftedness and Talent. In: Colangelo, 

N. and Davis, G. A. (Eds.), Handbook of Gifted Education. Boston, MA, Allyn and Ba-
con, 64–80. 

Gagné, F. (2011): Academic Talent Development and the Equity Issue in Gifted Education. 
In: Talent Development and Excellence, 3.1. 3–22.

Gallagher, J. James (1985): Teaching the gifted child. In: School adaptation for the gifted. 
Allyn and Bacon, Boston. 72–102. 

Gallagher, S. A. (1990): Personality Patterns of the Gifted. Understanding our Gifted, 3 (1), 
11–13. 

Gallagher, J. J. (1996): Educational Research and Educational Policy: The Strange Case of 
Acceleration. In: Benbow, C. P. and Lubinski, D. (Eds.), Intellectual Talent: 
Psychometric and Social Issues. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 83–
92. 

Gardner, H. (1983): Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences. New York, 
Basic Books 

Gardner, H. (1991): The unschooled mind. Fontana Press, London. 
Garner, R. (1990): When children and adults do not use learning strategies: toward a theory 

of settings. Review of Educational Research, 60, 517–529. 
G. Donáth Blanka (1980): Személyiségformáló kiscsoportmunka az iskolában. Akadémiai 

Kiadó, Budapest. 
Gefferth Éva (1981): Motiváció a matematikai tehetség hátterében. Pszichológia, 2, 243–

269. 
Gefferth Éva (1998, 2000): A képességeik alatt teljesít� tanulók. In: A tehetségfejlesztés 

pszichológiája. (szerk.: Balogh László, Herskovits Mária és Tóth László). Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen. 100–121. 

Getzels, S. W., Csíkszentmihályi, M. (1975): From Problem Solving to Problem Finding. In 
Taylor, I. A. and Getzels, J. W. (Eds.): Perspectives in Creativity. Chicago, Aldine, 90–
116. 

Glenberg, A. M., Wilkonson, A. C., Epstein, W. (1982): The illusion of knowing. Failure in 
the self-assessment of comprehension. Memory and Cognition, 10, 597–602. 

Gobbo, C., Chi, M. (1986): How knowledge is structured and used by expert and novice 
children. Cognitive Development, 1, 221–237. 

Goertzel, V., Goertzel, M. (1962): Cradles of Eminence. Boston, Little Brown. 
Gold, M. (1976): Preparation of teachers for Gifted and Talented Youngsters. Talents and 

Gifts, 19, 22–23.
Goleman, D. (1997): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest. 
Gordon, Thomas (1990): A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest. 
Gordon Gy�ri János (2011): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I. Géniusz Köny-

vek, MATEHETSZ, Budapest. 



316

Gowan, J. C., Demos, G. D. (1964): The Education and Guidance of the Ablest. 
Springfield, IL, Charles C. Thomas. 

Gömöry Kornélia (2010): Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényez�inek vizs-
gálata fels� tagozatos korban. PhD-értekezés, Debreceni Egyetem, BTK, Pszichológiai 
Doktori Program. 

Guilford, J. P. (1967): The nature of human intelligence. McGraw-Hill, New York.  
Guilford, J. P., Hoepfner, R. (1971): The Analysis of Intelligence. New York, McGraw-Hill. 
Gyarmathy Éva (1998a): A Renzulli-modell felhasználásának lehet�ségei a tehetséggondo-

zásban. In: A tehetségfejlesztés pszichológiája. (szerk.: Balogh László, Herskovits Mária 
és Tóth László). Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 159–174. 

Gyarmathy Éva (1998b): Tehetség és tanulási zavarokkal küzd� kiemelked� képesség�
gyerekek. In: Magyar Pedagógia, 1998/2. 135–153. 

Gyarmathy Éva (2006): A tehetség (fogalma, összetev�i, típusai, azonosítása). ELTE Eöt-
vös Kiadó, Budapest. 

Gyarmathy Éva (2011): A kreativitáskutatás elméleti alapjai. In: Münnich Ákos (szerk.): A 
kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen. 9–40. 

Gy�ri Miklós (2004): Értelmi fejl�dés, gondolkodás, beszéd és intellektuális teljesítmény. 
In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Ki-
adó, Budapest, 243–264. 

Gy�ry Kálmánné, Szatmáriné Balogh Mária (szerk.) (1994): Feszültségek és konfliktusok az 
iskolában. KLTE, Debrecen. 

Hamlyn, D. W. (1970): The Logical and Psychological Aspect of Teaching. In: Concept of 
Education. New York. 

Hany, E. A.: Teacher's cognitive processes of identifying gifted students. In: Michael W. 
Katzko and Franz J. Mönks (Eds.): Nurturing Talent, pp. 184–195. Van Gorcum, Assen. 

Hany, A. Ernst, Heller, A. Kurt (Eds.) (1992): Competence and Responsibility. Hogrefe and 
Huber Publishers, Seattle – Toronto – Göttingen – Bern. 

Harmatiné Olajos Tímea (2011): Tehetség és szocio-emocionális fejl�dés. Didakt Kiadó, 
Debrecen. 

Harré, R. (1966): The Formal Analysis of Concepts. In: Analyses of Concept Learning.
Academic Press, New York, London. 

Harsányi István (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest. 
Heller, K. A., Hany, E. A. (1986): Identification, Development and Analysis of Talent and 

Gifted Children in West Germany. In: Heller, K. A. and Feldhusen, J. F. (Eds.), 
Identifying and Nurturing the Gifted: An International Perspective. Bern CH, Huber, 
67–82. 

Heller, K., Mönks, F.J., Sternberg, R. J., Subotnik, R. (Eds.) (2000): International 
handbook of giftedness and talent. Pergamon Press, Amsterdam – New York. 

Herskovits Mária, Gyarmathy Éva (1994): Kérdések és ellentmondások a tehetséges gyere-
kek kiválasztásában, Pszichológia, 4, 515–534. 

Hoehn, L., Bireley, M. K. (1988): Mental Processing Preferences of Gifted Children. 
Illionis Council for the Gifted Journal, 7, 28–31. 

Hog, R., D., Renzulli, J. S. (1993): Exploring the Link between Giftedness and Selfconcept, 
Review of Educational Research, 63, 449–465. 

Howe, M. J. A. (1972): Understanding School Learning. New York. 
Holt, John (1991): Iskolai kudarcok. Gondolat, Budapest. 
Hoover, S. M. (1988): An Exploratory Study of High Ability Students' Problem Solving 

Ability. Purdue University, West Lafayett, IN.



317

Janos, P. M., Robinson, N. M. (1985): Psychosocial Development in Intellectually Gifted 
Children. In. Horowitz, F. D. and O'Brien, M. (Eds.), The Gifted and Talented: 
Developmental Perspectives. Washington, DC, American Psychological Association. 

Jenkins, J. J. (1966): Meaningfulness and Concepts, Concepts and Meaningfulness. In: 
Analyses of Concept Learning. Academic Press, New York, London. 

Justman, J. (1951): Obstacles to the Improvement of Teaching in Classes for the Gifted. 
Exceptional Children, 18, 41–45. 

Kálmánchey Márta (1981): A kreativitás fejlesztésének néhány elméleti és gyakorlati kér-
dése. KLTE, Debrecen. 

Kaplan, S. N. (1979): Language arts and the social studies curriculum in elementary 
schools. In: Passow, A. H. (Ed.): The gifted and the talented: Their education and 
development. Chicago, University of Chicago, Press. 

Katzko, W. M., Mönks, J. F. (Eds.) (1995): Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen, The 
Netherlands. 

Keating, D. P. (1979): The Acceleration/Enrichment Debate: Basic Issues. In: George, W. 
C., Cohn, S. J., Stanley J. C. (Eds.), Educating the Gifted: Acceleration and 
Enrichment. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press. 217–220. 

Kelemen László (1970): A gondolkodás nevelése az általános iskolában. Tankönyvkiadó, 
Budapest. 

Kelemen László (1984): Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Kerr, B., Colangelo, N., Geth, J. (1988): Gifted Adolescents' Attitude toward their 

Giftedness. Gifted Child Quarterly, 32(2), 245–247. 
Kierkegard, Soren (1993): A szorongás fogalma. Göncöl Kiadó, Budapest. 
Kirsch Éva. Dudics Pál, Balogh László (2011): A tehetséggondozás lehet�ségei fizikából.

Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Kiss Árpád (1973): A tanulás programozása. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Klein Sándor (1984): A tanár mint a tanulók személyiségfejl�désének serkent�je. Juhász 

Gy. Tanárképz� F�iskola, Szeged. 
Klein Sándor (2002): Gyerekközpontú iskola. Edge 2000, Budapest. 
Kollof, P. B., Feldhusen, J. F. (1986): The Seminar: An Instructional Approach for Gifted 

Students. Gifted Children Today, 9(5), 2–7. 
Koncz István (1999): A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben. Debreceni Egyetem, 

Debrecen. 
Koncz István (2005). Kamaszkapaszkodó. Urbis Könyvkiadó, Budapest. 
Koncz István (2008): A kiterjesztett tehetséggondozás és személyiségfejlesztés. In: Balogh 

László és Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. Professzorok az Euró-
pai Magyarországért, Budapest, 117–144.

Kormos Dénes, Sarka Ferenc (2008): Átfogó megyei hálózati program a tehetséggondozás-
ra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye. In: Balogh László és Koncz István (szerk.): Kiter-
jesztett tehetséggondozás. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 277–
292. 

Kovács Gábor, Balogh László (2011): A matematikai tehetség fejlesztése. Géniusz Köny-
vek, MATEHETSZ, Budapest. 

Kozéki Béla (1980): A motiválás és motiváció összefüggéseinek pedagógiai pszichológiai 
vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Kozéki Béla, Entwistle, N. J. (1986): Tanulási motivációk és orientációk vizsgálata magyar 
és skót iskoláskorúak körében. Pszichológia, 2.



318

Kozéki Béla, Entwistle, N., J., Pollitt, A. (1986): Motivációs és orientációs típusok vizsgá-
lata magyar és brit iskolákban. Magyar Pszichológiai Szemle, 6.,460–475. 

Kozéki Béla, Verma, G. (1984): Vizsgálatok az iskolai motiváció terén. Pszichológia, 4, 
547–576. 

Kulcsár Tibor (1982): Az iskolai teljesítmény pszichológiai tényez�i. Tankönyvkiadó, Bu-
dapest. 

Kulik, J. A., Kulik, C. C. (1984): Effects of Accelerated Instruction on Students. Review of 
Educational Research, 54, 409–425. 

Kulik, J. A., Kulik, C. C. (1987): Effects of Ability Grouping on School Achievement. 
Equity and Excellence, 23, 22–30.

Kulik, C. C., Kulik, J. A. (1992): Effects of Ability Grouping in Secondary School 
Students. A Metaanalysis of Evaluation Findings. American Educational Research Jo-
urnal, 19, 425–428. 

Kürti Jarmila (1988): Az iskolai eredményesség és a szocializáció. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest. 

Landa, L. N. (1969): Az algoritmusok és a programozott oktatás. Tankönyvkiadó, Buda-
pest. 

Landau, E. (1974): A kreativitás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Landau, E. (1997): Bátorság a tehetséghez. Calibra Kiadó, Budapest. 
Lénárd Ferenc (1978): A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Lénárd Ferenc (1979): Képességek fejlesztése a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Lénárd Ferenc, Demeter Katalin (1990): A nevelés gyakorlata a tanítási órán. Tankönyvki-

adó, Budapest. 
Levinson, D., Darrow C. N., Klein, E. B., Levinson, M. H., Mckee, B. (1978): Seasons of a 

man's Life. New York, Alfred and Knopf. 
Lincoln, E. A. (1929): The Later Performance of Under-aged Children Admitted to School 

on the Basis of Mental Age. Journal of Educational Research, 19, 22–30. 
Lubinsky, D., Benbow, C. P. (1995): Optimal development of talent: Respond educationaly 

to individual differences in personality. Educational Forum, 59, 381–392. 
Maker, C. J. (1975): Training Teachers for the Gifted and Talented: A Comparison of 

Models. Reston, VA, Council for Exceptional Children.
Martinkó József (1996): A Magyar Tehetséggondozó Társaság története. Juventus 96 BT, 

Budapest. 
Medin, D. L., Schaffer, M. M. (1978): Context theory of classification learning. 

Psychological Review, 85, 207–238. 
Mendaglio, S. (1995): Sensitivity among Gifted Persons: A Multi-faceted Perspective. 

Roeper Review, 17 (3), 169–172. 
Mez� Ferenc (2002): A tanulás stratégiája. Pedellus Novitas KfT, Debrecen. 
Mez� Ferenc (2004): A tehetség tanácsadás kézikönyve. Tehetségvadász Stúdió, Debrecen. 
Mez� Ferenc (szerk.) (2008): Tehetségdiagnosztika. Kocka Kör – Faculty of Central 

European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen. 
Mez� Ferenc (2011): A kreativitás fejlesztésének módszerei. In: Münnich Ákos (szerk): A 

kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen. 
Mez� Ferenc (2010): Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján. Kocka 

Kör, Debrecen. 
Mez� Ferenc, Mez� Katalin (2003): Kreatív és iskolába jár. Kocka Kör Tehetséggondozó 

Kulturális Egyesület, Debrecen. 



319

Mez� Ferenc, Miléné Kisházi Edit, Püspöki Péter (2003): M�vésztehetségek azonosítása és 
gondozása. In: Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmé-
let és gyakorlat. Mád, 117–135. 

Mez� Ferenc, Kiss Papp Csilla, Subicz István (2011): Képz�m�vész tehetségek gondozása. 
Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 

M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt., Pécs. 
M. Nádasi Mária (2011): Adaptív nevelés és oktatás. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, 

Budapest. 
Moon, S. M., Feldhusen, J. F. (1994): The Program for Academic and Creative Enrichment 

(PACE): A Follow-up Study Ten Years Later. In: Subotnik, R. and Arnold, K. (Eds.): 
Beyond Terman: Conpemporary Longitudinal Studies of Giftedness and Talent. 
Norwood, NJ, Ablex, 375–400. 

Montgomery, D. (1990): Children with Learning Difficulties. Nichols Publishing, Cassel. 
Mönks, F. J., Boxtel, H. W. (1985): Gifted Adolescents: A Developmental Perspective. In 

Feeman, J. (Ed.), The Psychology of Gifted Children.
Mönks, F. J., Knoers, A. M. P. (1997): Ontwikkelingpsychologie. (7. kiadás) Assen, Van 

Gorcum. 
Mönks, F. J., Mason, E. J. (1993): Developmental theories and giftedness. In: Heller – 

Mönks – Passow (Eds.): International handbook of research and development of 
giftedness and talent. Pergamon Press, Oxford. 89–101. 

Mönks, F. J., Peters, W. (Eds.) (1992): Talent for the future. Van Gorcum, Assen, 
Maastricht, The Netherlands. 

Mönks, F. J., Pflüger, R. (2005): Gifted Education in 21 European Countries: Inventory 
and Perspective. Radboud University Nijmegen. 

Münnich Ákos (szerk) (2011): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Deb-
recen. 

Myers, I. B. (1962): Manual: The Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, CA, Consulting 
Psychologists Press. 

Myers, I. B., McCauley, M. H. (1985): Manual: A Guide to the Development and Use of 
the Myers-Briggs Type Indicator. Palo Alto, CA, Consulting Psychologists Press. 

Nagy Kálmán (1999): Tehetségfejleszt� program a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Re-
formátus, Tagozatos Általános és Szakiskola, Kollégiumban. In: Balogh László (szerk.): 
Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 215–219. 

Neményi Mária (szerk.) (1988): A család. Gondolat, Budapest. 
Nemes Lívia (1974): Pszichogén tünetképz�dés a kisiskoláskorban. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. 
Newstead, S. E. (1992): A study of two "quick and easy" methods of assessing individual 

differences in student learning. British Journal of Educational Psychology, 62, 299–
312. 

N. Kollár Katalin (2004): A társas kapcsolatok, személyközi vonzalom és a csoportfolya-
matok. In: N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. 
Osiris Kiadó, Budapest, 279–309. 

N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, 
Budapest. 

Norris, S. P., Ennis R. H. (1989): Evaluating Critical Thinking. Pacific Grove, CA, 
Midwest. 

Oláh Attila, Pléh Csaba (szerk.) (1988): Szöveggy�jtemény az általános és személyiségpszi-
chológiához. Tankönyvkiadó, Budapest. 



320

Ormai Vera (2002): A mi óvodánk. OKKER Kiadó, Budapest. 
Ormrod, J. E. (1995): Human Learning. Columbus, OH, Charles E. Merrill.
Oroszlány Péter (szerk.) (1991): Tanulásmódszertan. Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 

Budapest.
Oroszlány Péter (2004): Könyv a tanulásról. Független Pedagógiai Intézet Tankönyvcent-

rum, Budapest. 
Orosz Róbert (2011): A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai. 

Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Otto, H. J. (1950): Elementary Education – III. Organization and Administration. In: Mon-

roe W. S. (Ed.), Encyclopedia of Educational Research. New York, Macmillan, 367–
383. 

Page, E. B., Keith, T. Z. (1996): The Elephant in the Classroom: Ability Gouping and the 
Gifted. In: Benbow, C. P. and Lubinski, D. (Eds.), Intellectual Talent: Psychometric 
and Social Issues. Baltimore, MD, Johns Hoppkins University Press, 192–210.

Pappné Gyulai Katalin, Pakurár Miklósné (szerk.) (2011): A debreceni példa. Géniusz 
Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 

Parnes, S. (1981): The Magic of Your Mind. Buffalo, NY, Bearly. 
Paris, S. G., Lipson, M, Y., Wixson, K. K. (1983): Becoming a strategic reader. 

Contemporary Educational Psychology, 8, 293–316. 
Páskuné Kiss Judit (2004): Az iskolai motiváció mérésének problémái, eredmények. In 

Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre Páskuné Kiss Judit: Pszichológiai módszerek a 
tehetséges tanulók nyomon követéses vizsgálatához. Budapest, Arany János Tehetség-
gondozó Program Intézményeinek Egyesülete és az Arany János Programiroda, 77–112. 

Páskuné Kiss Judit (2000): A másodoktatás szerepe a képességek fejlesztésében – különös 
tekintettel a tehetséggondozásra. PhD-értekezés, Debreceni Egyetem Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszéke, Debrecen. 

Passow, A. H. (1958): Enrichment of education for the gifted. In: Henry, N. B. (Ed.): 
Education for the gifted. Fifty-seventh yearbook of the National Society for the Study of 
Education, University of Chicago Press, Chicago. 

Passow, A. H. (1982): LTI Committee Report. National State Leadership Training Institute 
of the Gifted and Talented. 

Passow, A. H. (1996): Acceleration over the Years. In: Benbow, C. P. and Lubinski, D. 
(Eds.): Intellectual Talent: Psychometric and Social Issues. Baltimore, MD, John 
Hopkins University Press, 93–98. 

Paul, R. (1990): Critical Thinking, Rohmert Park, CA, Center for Critical Thinking. 
Péter-Szarka Szilvia (2007): Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemz�i és változásai a 

fels� tagozatos életkorban. PhD-értekezés. Debreceni Egyetem, Pszichológiai Doktori 
Iskola. 

Petriné, Mészölyné (1982): Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás agyakorlat-
ban. Tankönyvkiadó, Budapest. 

Piaget, J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Piechowsky, M. (1986): The Concept of Developmental Potential. Roeper Review 8 

(3),190–197.
Pietrasinski, Zb., (1967): A helyes gondolkodás pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Piirto, J. (1999): Talented Children and Adults. Upper Saddle River, Columbus, Ohio. 
Pleiss, M. K., Feldhusen, J. F. (1995): Mentors, Role Models and Herois in the Lives of 

gifted Children. Educational Psychologist, 30(3), 159–169. 



321

Polonkai Mária (1999): Tehetségfejleszt� iskolai programok készítésének szempontjai. In: 
Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola, Kossuth Egyetemi kiadó, Debrecen, 178–
214. 

Polonkai Mária (2002): Differenciálás a tanulásszervezésben. In: Balogh László, Koncz 
István, Tóth László (szerk.): Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Fitt Image és 
Debreceni Egyetem, Budapest, 125–152. 

Polonkai Mária (szerk.) (2011): Tíz jó gyakorlat a hazai tehetséggondozásban. Génusz 
Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 

Porkolábné Balogh Katalin (1992): Kudarc nélkül az iskolában. Alex-typo Kiadó, Buda-
pest. 

Popper Péter (1981): Bels� utak könyve. Magvet� Kiadó, Budapest. 
Pring, R. (1984): Personal and Social Education in the Curriculum. Concepts and Content.

Hodder Stoughton. 
Posner, M. I., Keele, S. W. (1968): On the genesis of abstract ideas. Journal of 

Experimental Psychology, 77, 353–363. 
Proctor, T. B., Feldhusen, J. F., Black, K. N. (1988): Guidelines for Early Admission to 

Elemetary School. Psychology in the Schools, 25, 41–43. 
Professional Teacher Education Module Series, 1994. Ohio State University, Columbus. 
Prillaman, D., Richardson (1989): Leadership Education: Developing Skills for Youth (2nd 

ed.). Monroe, NY, Trillium Press.
Ranschburg Jen� (1975): A szül�i magatartás és a nevel�i attit�dök hatása a gyermeki 

viselkedésre. In: Pszichológiai Tanulmányok XIV., Akadémiai Kiadó, Budapest. 
Ranschburg Jen� (szerk.) (1989): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Buda-

pest. 
Renzulli, J. S. (1975): The Enrichment Triad. Mensfield Center, CT, Creative Learning 

Press. 
Renzulli, J. S. (1995): Building a Bridge between Gifted Education and Total School 

Improvement: Talent Development Research-based Decision Making Series 9502, 
Storrs,CT, National Research Center on the Gifted and Talented (ERIC Document 
Reproduction Service No: 388013)

Renzulli, J. S. (1978): What makes giftedness? Reexamining a definition. Phi Delta Kappa, 
60, 180–184. 

Renzulli, J. S. (Ed.) (1994): Systems and models for developing programs for gifted and 
talented. Creative Learning Press, Mensfield Center, CT. 

Renzulli, J. S., Reis, S. M. (1986): The schoolwide enrichment model: a comprehensive 
plan for educational excellence. Creative Learning Press, Mensfield Center, CT. 
Exceptional abilities and talents. Leicester, England, 149–164. 

Réthy Endréné (1988): A tanítási-tanulási folyamat motivációs lehet�ségeinek elemzése. 
Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Réthy Endréné (2003): Motiváció, tanulás, tanítás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 
Revákné Markóczi Ibolya, Futóné Monori Edit, Balogh László (2011): Tehetségfejlesztés a 

biológiatudományban. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 
Rimm, S. B., Lovance, K. J. (1992): The Use of Subject and Grade Skipping for the 

Prevention and Recersal of Underachievement. Gifted Child Quarterly, 36, 100–105. 
Ringel, B. A., Springer, C. J. (1980): On knowing how well one is remembering: the 

persistence of strategy use during transfer. Journal of Experimental Child Psychology, 
29, 322–333. 



322

Robinson, H. B. (1983): A Case for Radical Acceleration: Programs of the Johns Hopkins 
University and the University of Washington, In: Benbow, C. P. and Stanley J. C. 
(Eds.), Academic Precocity: Aspects of its Development. Baltimore, MD, Johns Hopkins 
University Press, 139–159. 

Roeders, Paul (1997): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Budapest. 
Rowe, M. B. (1974): Relation of Wait-time and Rewards to the Development of Language, 

Logic and Fate Control: Part II. Rewards. Journal of Research in Science Teaching, II., 
291–308. 

Ryans, D. G. (1988): Tanári magatartásformák és tulajdonságok vizsgálata. In: Neveléslé-
lektan, II., Szöveggy�jtemény, Tankönyvkiadó, Budapest. 

Sahin, N., Düzen, E. (1994): The „gifted child” stereotype among university students and 
elementary school teachers. In: K. A. Heller and E. A. Hany (Eds.): Competence and 
responsibility (Vol. 2. pp. 367–376.), Seattle: Hogrefe and Huber. 

Satir, Virginia (1994): A család együttélésének m�vészete, Budapest. 
Shore, B. M., Kanevsky, L. S. (1993): Thinking Processes: Being and Becoming Gifted. In: 

Heller, K. A., Mönks, F. J., Passow (Eds.), International Handbook of Research and
Development of Giftedness and Talent. New York, Pergamon, 133–147. 

Schmercz István (szerk.) (2003): A tanulói személyiség megismerése. Nyíregyházi F�iskola, 
Nyíregyháza. 

Schraw, G., Horn, C., Thorndike-Christ, T., Bruning, R. (1995): Academic Goal 
Orientations and Student Classroom Achievement. Contemporary Educational 
Psychology, 20, 359–368. 

Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A. (1988): Acquisition and transfer of learning strategies by 
gifted and nongifted students. The Journal of Special Education, 22, 153–166. 

Scruggs, T. E., Mastropieri, M. A., Monson, J., Jorgensen, C. (1985): Maximizing what 
gifted students can learn: recent findings of learning strategy research. Gifted Child 
Quarterly, 29, 181–185. 

Schunk, D. H. (1991a): Learning Theories: An Educational Perspective. New York, 
Macmillen. 

Schunk D. H. (1991b): Self-efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 
26, 207–231.

Seeley, K. R. (1979). Competencies for Teachers of Gifted and Talented Children. Journal 
for the Education of the Gifted, 3, 7–13.

Serf�z� Mónika, Somogyi Mónika (2004): Az iskola mint szervezet. In: N. Kollár Katalin 
és Szabó Éva (szerk.), Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 451–471. 

Silverman, L. K. (1986): Parentig Young Gifted Children. Journal of Children in 
Contemporary Society, 18, 73–87.

Silverman, L. K. (1993): Counseling the Gifted and Talented. Denver, Love. 
Silverman, L. K. (1994): Gifted education: an endangered species empowering 

partnerships fulfilling potential. Indiana Association for the Gifted. 
Sipos Kornél, Sipos Mihály, Spielberger, C., D. (1988): A Test Anxiety Inventory általános 

iskolások vizsgálatára kidolgozott magyar változata. In: Mérei Ferenc és Szakács Fe-
renc (szerk.): Pszichodiagnosztikai Vademecum I./2., Tankönyvkiadó, Budapest.

Skemp, R. R. (1975): A matematikatanulás pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Skinner, B. F. (1973): A tanítás technológiája. Gondolat Kiadó, Budapest. 
Slavin, R. E. (1990): Ability Grouping, Cooperative Learning, and the Gifted. Journal for 

the Education of the Gifted, 14, 3–8.



323

Smith, S. L. (1995): No Easy Answers. The Learning Disabled Child at Home and at 
School. Bantam Books, New York. 

Spearman, C. (1904): General intelligence, objectively determined and measured. American 
Journal of Psychology, 15, 201–293. 

Sternberg, R. J. (1981). A Componential Theory of Intellectual Giftedness. Gifted Child 
Quarterly, 25 (2), 86–93.

Sternberg, R. J. (1986): A Triarchic Theory of Intellectual Giftedness. In: Sternberg, R. J. 
and Davidson, J. (Eds.), Conceptions of Giftedness. New York, Cambridge University 
Press, 223–243. 

Sternberg, R. J. (2003): WICS as a model of giftedness. High Ability Studies, 14/2. 109–
137. 

Sternberg, R. J. (1997): Succesful intelligence. Plume, New York. 
Sternberg, R. J. (1998): A Balance Theory of Wisdom. Review of General Psychology, 2, 

347–365. 
Sternberg, R. J. (1999): The theory of succesful intelligence. Review of General 

Psychology, 3, 292–316. 
Sternberg R. J., Clinkenbar, P. R. (1995): The Triarchic Model Applied to Identifying, 

Teaching and Assessing Gifted Children. Roeper Review, 17(4), 255–260. 
Sternberg, R. J., Lubart, T. I. (1993): Creative giftedness: A multivarieta investment 

approach. Gifted Child Quarterly, 1, 7–15. 
Stipek, D. (1988): Motivation to learn: From Theory to Practice. Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice-Hall. 
Szabó Éva és mtsai (szerk.) (2004): A tanári szerep, a hatalom és a tekintély problémái. In: 

N. Kollár Katalin és Szabó Éva (szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, 
Budapest, 418–450. 

Szatmáriné Balogh Mária (1992): Csoportfejl�dés és csoportdinamika. KLTE, Debrecen. 
Szekszárdi Ferencné (1987): Konfliktusok az osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Szitó Imre (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. ELTE, Budapest. 
Tannenbaum, A. J. (1983): Gifted children: psychological and educational perspectives. 

New York, Macmillen. 
Taylor, J. (1973): Az alkotó folyamat természete. In: Halász László (szerk.): M�vészetpszi-

chológia. Gondolat Kiadó, Budapest. 230–248. 
Terman, L. M. (1954): The Gifted Child Grows up: Twenty-five Years Follow-up of a 

Superior Group. In: Genetic Studies of Genius. Stanford, CA, Stanford University Press. 
Terman, L. M., Oden, M. H. (1959): Genetic Studies of Genius, Vol. 5.: The Gifted Group 

at Midlife. Stanford, CA, Stanford University Press.
Thomas, S. R. (1973): Neglecting the Gifted Causes Them to Hide Their Talents. Gifted 

Child Quarterly, 17, 193–197.
Thomson, R. (1967): The Psychology of Thinking. Penguin Books. 
Thurstone, L. L. (1938): Primary mental abilities. University of Chicago Press, Chicago. 
Titkó István (2008): Tehetséggondozás a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 

Gimnáziumában. In: Balogh László és Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggon-
dozás. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 265–276. 

Torrance, E. P. (1984): The Role of Creativity in Identification of the Gifted and Talented. 
Gifted Child Quarterly, 28, 153–156. 

Torrance, E. P., Myers R.E. (1970): Creative Learning and Teaching, New York, Dodd, 
Mead. 

Tóth László (szerk.) (1998): A tehetségek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 



324

Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 
Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Deb-

recen. 
Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedel-

lus Tankönyvkiadó, Debrecen. 
Tóth László (2008): A tanórán kívüli (iskolai és iskolán kívüli) fejlesztés: gazdagítás, gyor-

sítás, individualizáció. In: Balogh László és Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehet-
séggondozás. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 79–96. 

Tóth László (2011): A kreativitás mérésének módszerei. In: Münnich Ákos (szerk.): A 
kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen. 

Tóth László (2012): A tehetséggondozás története. Didakt Kiadó, Debrecen. 
Tóth Tamás (2008): Tehetséggondozás az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban. In: 

Balogh László és Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. Professzorok az 
Európai Magyarországért, Budapest, 253–264. 

Treffinger, D. J. (1982): Encouraging Creative Learning for the Gifted and Talented. 
Ventura, CA, Office of the Country Superintendent of Schools/LTI Publications. 

Treffinger, D. J. (1986): Fostering effective, independent learning trough individualized 
programming. In: Renzulli, J. S. (Ed.): Systems and models for developing programs for 
the gifted and talented. Creative Learning Press, Mansfield Center, CT. 429–460. 

Treffinger, D. J. (1993): Stimulating Creativity: Issues and Future Directions. In Isaksen, S. 
G., Murdock, M. C., Firestein, R. L. (Eds.), Nurturing and Developing Creativity: the 
Emergence of Discipline. Norwood, NJ, Ablex, 8–27. 

Treffinger, D. J., Huber, J. R. (1975): Designing Instruction in Creative Problem Solving. 
Journal of Creative Behavior, 9, 260-266. 

Turmezeyné Heller Erika (2010): Szempontsor a zenei tehetség kisgyerekkori kereséséhez, 
felismeréséhez, Kézirat. 

Turmezeyné Heller Erika (2011a): A zenei tehetség felismerése és fejlesztése. Géniusz 
Könyvek, MATEHETSZ, Budapest. 

Turmezeyné Heller Erika (2011b): A tehetségfejlesztés lehet�ségei a kooperatív tanulásban.
Didakt Kiadó, Debrecen. 

Turmezeyné Heller Erika, Balogh László (2009): Zenei tehetséggondozás és képességfej-
lesztés. Kocka Kör and Faculty of Central European Studies, Constantine the 
Philosopher University in Nitra, Debrecen. 

Ungárné Komoly Judit (1978): A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgá-
lata. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

VanTassel-Baska (1986): Acceleration. In: Maker, C. J. (Ed.), Critical Issues in Gifted 
Education. Rockville, MD, Aspen Publications, 179–198. 

VanTassel-Baska, J. (1989): Appropriate curriculum for gifted learners. Educational 
Leadership, 46, 19–27. 

VanTassel-Baska, J. (1993/b): Developing Self-concept in Gifted Individuals. In: 
McEachron-Hirsch (Ed.), Student Self-esteem: Integrating the Self. Lancaster, PA, 
Technomic, 311–344. 

VanTassel-Baska, J. (1993): Comprehensive Curriculum for Gifted Laerners (2nd ed.)
Boston, Allyn and Bacon. 

VanTassel-Baska, J. (1996): Conributions of the Talent Search Concept to Gifted 
Education. In: Benbow, C. P. and Lubinski, D. (Eds.), Intellectual Talent: Psychometric 
and Social Issues. Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press, 236–245. 



325

VanTassel Baska, J. (1997): Creativity and the Gifted. In: VanTassel-Baska, J. (Ed.), Gifted 
and Talented Learners. Denver, Love. 

VanTassel-Baska, J. (Ed.) (1998): Excellence in Educating: Gifted and Talented Learners.
3rd edition. Denver, Love Publishing Company. 

VanTassel-Baska, J., Olszevsky-Kubilius, P. (Eds.) (1989): Patterns of Influence on Gifted 
Laerners. New York, Teachers College Press.

VanTassel-Baska, J., Olszevsky-Kubilius, P., Kuleke, M. (1994): A Study of Self-concept 
and Social Support in Advantaged and Disadvantaged Seventh and Eighth Grade Gifted 
Students. Roeper Review, 16 (3), 186–191. 

Veczkó József (1986): Gyerekek, tanárok, iskolák. Tankönyvkiadó, Budapest. 
Vörös Anna (2004): Osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakciók. In: N. Kollár 

Katalin és Szabó Éva (szerk.), Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest, 
395–417. 

Ward, V. (1961): Educating the Gifted: An Axiometric Approach. Columbus, OH, Charles 
E. Merrill. 

Washburne, C., Raths, L. (1928): Selection of Under-age Children for Entrance into 
School. Educational Administration and Supervision, 14, 185–188. 

Webb, J., Meckstroth, E., Tolan, S. (1982): Guiding the Gifted Child. Columbus, Ohio 
Psychological Publishing. 

Weiss, D. A. (1991): Problémamegoldás alkotó módon. Menedzserek kiskönyvtára, Buda-
pest. 

Weiss, D. A. (1990): Hogyan fejlesszük memóriánkat? Menedzserek kiskönyvtára, Buda-
pest. 

Whitmore, J. R. (1980): Giftedness, Conflict, Underachievement. Boston, Allyn and Bacon. 
Wiener, J. (1960): A Study of the Relationship between Selected Variables and Attitude of 

Teachers toward Gifted Children. Los Angeles, University of California. 
Wilson, M., Evans, M. (1980): Education of Disturbed Pupils. Schools Council, London. 
www.geniuszportal.hu 
www.tehetsegpont.hu
Zimmerman, B. J., Pons, M. M. (1986): Development of a structured interview for 

assessing student use of self-regulated learning strategies. American Educational 
Research Journal, 23, 614–628. 



326



327

Függelék 

Gyakorlati példák 
hazai tehetségfejleszt � programokra 
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Bevezetés 

Amint azt a könyv els� részében több helyen is említettük, a nyolcvanas 
évek második felét�l egyre több, a tehetséggondozás korszer� pszichológiai 
és pedagógiai elveire épül� gyakorlati fejleszt� program került bevezetésre a 
hazai oktatási intézményekben is. Els� volt ezek között, s ezért is kapta a 
szakemberek körében az „�sprogram” nevet a törökszentmiklósi Bethlen 
Gábor Általános Iskola (ma már református iskolaként m�ködik) Komplex 
Tehetséggondozó Programja, amely Nagy Kálmán igazgató úr irányításával 
nemzetközi hírnevet és elismerést szerzett. Ennek adaptálásával egyre több 
új program indult, s ezek ma már átszövik az egész magyar közoktatást és 
fels�oktatást. (Vö.: www.geniuszportal.hu – „Jó gyakorlatok”) 

A Függelékben olyan gyakorlati programok kerülnek közlésre, amelyek 
minden szempontból megfelelnek a komplex tehetségfejleszt� programok-
kal szembeni elvárásoknak, s mintaként szolgálhatnak hasonló programok 
kidolgozásához, indításához. Három típusú program olvasható az alábbiak-
ban. Az egyik írás egy egész település közoktatását átfogó tehetséggondozó 
programot mutat be, amelyet értékei alapján a „Debreceni példa” elnevezés-
sel illetnek a szakemberek. A második csokorban megjelen� írások speciális 
tehetségterületek fejlesztéséhezkidolgozandó programokhoz adnak kapasz-
kodókat a zenei tehetség felismerését�l és fejlesztését�l a matematikai tehet-
ség kibontakoztatásán át az irodalmi alkotó tevékenység fejlesztéséig. A 
harmadik blokkban intézménytípusonkénti gyakorlati tehetségfejleszt� prog-
ramok kerülnek bemutatásra az óvodától az egyetemig. Ez utóbbi csoport-
ban az iskolai programokat az intézmények jelenlegi vezet�i mutatják be e 
kötet számára írt tanulmányukban, egy kivételt�l eltekintve. Titkó István, a 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának volt igazgató-
ja 2008-ban írta elemzését az iskola tehetséggondozó programjáról. �, saj-
nos, már nincs közöttünk, s e tanulmány megjelentetésével emléket szeret-
nénk állítani az elmúlt két évtized hazai tehetséggondozó mozgalma egyik 
legkiválóbb szakemberének, a hosszú éveken át sikeres gimnáziumi igazga-
tónak. Az akkoriban általa vezetett iskola tehetséggondozó programja ma is 
támpontul szolgálhat a középiskolák tehetséggondozó munkájának fejleszté-
séhez. 

A Függelék írásai nemcsak mintát adnak új programok készítéséhez, de 
bizonyítékul is szolgálnak ahhoz, hogy hazai viszonyok között is indíthatók 
és megvalósíthatók olyan korszer� komplex tehetséggondozó programok, 
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amelyek eredményesen szolgálják a tehetséggondozást (vö.: Csermely, 
2010), s amelyeknek a pszichológiai és pedagógiai alapozása a könyv els�
részében történt meg. Ezek megvalósításához nyújtanak hatékony anyagi 
segítséget a korábban már említett pályázási lehet�ségek. (Vö.: 
www.genuszportal.hu)  

                 Balogh László 
               a Függelék szerkeszt�je 
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1. Átfogó tehetséggondozó program 
Debrecenben 

Pappné Gyulai Katalin 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a tehetségek felismerését 
és fejlesztését a tanulók alapvet� jogaként határozza meg. A nevelési-
oktatási intézmények számára a törvény következ� mondatai jelentenek el-
igazítást, a tehetséggondozást megvalósító, illetve azt segít� tevékenységek 
megszervezéséhez: 

− a gyermek részesüljön „a képességeinek, érdekl�désének, adottsága-
inak megfelel� nevelésben és oktatásban, illetve alapfokú m�vészet-
oktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érde-
kében” (10.§), 

− az az intézmény, amely a tanulók oktatását, nevelését biztosítja, „el-
látja a tehetségkutatással és gondozással kapcsolatos feladatokat” 
(41.§), 

− az iskola pedagógiai programjának meg kell határoznia „a tehetség, 
képesség kibontakoztatását segít� tevékenységet” (48.§). 

A törvény megfogalmazása azt jelenti, hogy az iskoláknak a tehetségne-
velés eszközeit is felhasználva kell a jöv�re felkészíteni tanulóikat, az egyén 
és a közösség fejl�dését segít� tehetségnevelési eszközökkel. 

Ha abból a megállapításból indulunk ki, hogy (majdnem) „minden 
gyermek tehetséges valamiben”, akkor az els� feladat a tehetség felismeré-
se. A további teend� a felismert tehetség gondozása.  

A tehetség felismeréséhez kognitív teszteket és nemkognitív eljárásokat 
alkalmazhatunk (intelligenciatesztek, kreativitás mérése, tanulóképesség 
mérése, énkép és önértékel� teszt, információgy�jtés). 

A tehetséggondozás útjai közül választhatjuk a gyorsítást, lépetetést
(egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el), elkülönítést, szegregációt(a 
tehetségesek külön iskolában tanulnak), gazdagítást, dúsítást (a tehetséges 
gyerekek normál iskolai oktatásban tanulnak). 

A különféle életkori szakaszokban a feladataink eltér�ek. 
Alsó tagozatban, ahol az általános intellektuális fejlesztés megalapozása 

történik, meg kell tanítani a gyerekeket írni, olvasni, számolni, meg kell 
teremteni a lehet�séget ahhoz, hogy próbálgassa a gyerek a képességeit. 
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A fels� tagozat az általános intellektuális képességek er�sítésnek id�-
szaka. Az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális 
képességek fejlesztése útján. Meg kell teremteni annak a lehet�ségét, hogy 
minél több területbe „kóstolhasson bele a gyerek”. 

A középiskola az igazi tehetséggondozás, tehetségfejlesztés id�szaka.  
A fentiek alapján a következ� lehet�ségeket biztosítjuk tehetséges tanu-

lóink számára az általános iskolában, a m�vészeti iskolában és a középfo-
kon. 

Általános iskola 
− Emelt szint�, emelt óraszámú általános iskolai képzéseket vezettünk 

be matematika, angol, német, informatika, testnevelés, számítástech-
nika, francia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. 

− Két tanítási nyelv� oktatást indítottunk angol nyelvb�l. 

M�vészeti oktatás a következ� tanszakokon folyik:  
− képz� és iparm�vészeti ág: grafika, t�zzománc, festészet, fafaragás, 

textilm�ves, b�rm�ves, kézm�ves tanszak 
− táncm�vészeti ág: néptánc, balett tanszak 
− szín- és bábm�vészeti ág: színjáték tanszak, báb- és drámajáték tan-

szak. 

Középfok 
− Két tanítási nyelv� középiskolai oktatás magyar-angol, magyar-

német, magyar-olasz, magyar-francia, magyar-spanyol
− 9. évfolyamon nyelvi el�készít� angol, német, francia, spanyol 
− Emelt szint�, emelt óraszámú középiskolai oktatás ének-zene, dráma, 

angol, német, olasz, testnevelés, matematika, rajz és vizuális kultúra, 
tánc, biológia, fizika, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, francia, fizika, képz�m�vészet, m�vészeti ismeretek, 
m�vészettörténet, tantárgyakból. 

− Arany János Tehetséggondozó Program 
− Idegen nyelv� szakképzés: ápoló, gyógyszeripari laboratóriumi tech-

nikus. 
− Nemzetközi érettségi bevezetése a tervek szerint a 2013/2014. tanévt�l. 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007–2012-ig terjed�
id�tartamra vonatkozó közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-
m�ködtetési és fejlesztési tervében tárgyalja az intézményrendszer m�ködte-
tésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefügg� elképzelé-
seket, feladatokat.  
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E dokumentum célul t�zte ki, hogy az országban egyedülálló módon te-
hetségfejleszt� osztály/ok, tehetségfejleszt� központ létrehozását kívánja 
megvalósítani úgy, hogy

− a 4. évfolyamon a város általános iskoláiban tanári jellemzések, ta-
nulmányi teljesítmények és általános intellektuális képességek méré-
sei alapján kiválasztja a „tehetségígéretes” gyermekeket; 

− az 5-6. évfolyamon saját intézményükben, képzett tehetségfejleszt�
pedagógusok által történik a fejlesztésük; 

− a 6. évfolyam végén kontroll-mérés történik. A mérés eredményeként a 
létszámtól függ�en tehetséggondozó osztály/ok kijelölésére kerül sor. 

A szakemberek szerint a tehetséges tanulók azonosítása a tehetséggon-
dozó munka legkritikusabb pontja. A feladat nehéz, hiszen a gyerekek kü-
lönböz� képességekkel, jelent�s képességszintbeli különbségekkel rendel-
keznek. Egyesek átlag alatt, míg mások az átlag felett teljesítenek.  

Ha nem találjuk meg az igazi tehetséget, nem lehet hatékony a leggon-
dosabban összeállított program sem. A tehetségek azonosítása és speciális 
képzése szükséges ahhoz, hogy a tehetség kibontakozhasson. A beválogatás 
célja a tehetséges tanulók azonosítása különböz� módszerekkel. A beválo-
gatáshoz szükség van az iskolai tanítás során arra, hogy objektív eszközök-
kel megállapítsuk a gyerekek képességeit. A tehetséggondozó programok 
beindítása és megvalósítása során tudni kell, hogy milyen képesség� gyere-
keknek történik a tervezés. 

A cél érdekében a város minden önkormányzati általános iskolájában a 
4. évfolyamon diagnosztikai mérés alapján kiválasztjuk a tehetségígéretes 
gyermekeket. 

Többfajta módszert alkalmazunk a 4. osztályos tanulók beválogatásában
(pszichológiai vizsgálatok, tantárgyi tesztek, tanári jellemzés), amelyek 
mindegyike másfajta információval fogja gazdagítani a tanulókról kialakí-
tandó képet. A módszerek együttesen biztosíthatják a komplexitást és a rea-
litást a tehetségígéret felismerésében. 

1. Pszichológiai vizsgálatok: Megismerési képességek vizsgálata: 
− figyelemvizsgálat (mennyiségi és min�ségi szempontok) 
− emlékezetvizsgálat (verbális és vizuális) 
− gondolkodásvizsgálat (figurális és absztrakt problémamegoldás) 

2. Tantárgyi tesztek: 
− matematika (számolási képességek, logikus gondolkodás, kreativitás, 

kitartás, térbeli látás) 
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− magyar nyelv és irodalom (szófaji rendszerez� képesség, helyesírási 
TOTÓ, bet�rend) 

3. Tanári jellemzés:
A 4. osztályos tanulókról az osztályf�nökök megadott szempont szerint jel-
lemzést készítenek. 

Az 5-6. évfolyamon a kiválasztott tanulók számára saját intézményük-
ben, képzett tehetségfejleszt� pedagógusok által történik a fejlesztés.  

2008-ban 1424 tanulóból 203, 2009-ben 1384 tanulóból 194, 2010-ben 
1261 tanulóból 198 gyermek vett részt a programban. A 2010/11-es tanév-
ben már 595 tanuló vesz részt a tehetségfejlesztésben, a következ� modu-
lokban:  

− tanulásmódszertan  
− matematika  
− anyanyelv  
− idegen nyelv  
− mozgásm�vészet  
− egyéb m�vészetek  
− természettudományos ismeretek.  
A modulok mátrixának kidolgozása egységes szemlélet alapján az álta-

lános iskolában tanító, tehetséges tanulók képzésével foglalkozó pedagógu-
sok által történt.  

A tehetségfejlesztés komplex személyiségfejlesztést jelent, mely alap-
feltétele a tehetség kibontakozásának. Akik rendelkeznek a kiemelked� tel-
jesítményhez szükséges képességekkel, a tehetség szempontjából leglénye-
gesebb személyiségvonások meger�sítése, valamint a kognitív folyamatok 
hatékonyabbá tétele által nagyobb valószín�séggel válhatnak alkotókká. A 
hatékonyabb viselkedés, megküzdés, gondolkodásmód és viszonyulás elsa-
játítása segíthet a bels� lehet�ségeiket jobban kihasználni és teljesebb életet 
élni. 

A tehetséggondozáshoz tartozik azoknak a gyerekeknek a fejlesztése is, 
akik nem az iskolai követelményeknek megfelel� képességekkel, illetve 
motivációval rendelkeznek, valamint az iskolai követelményeknek megfe-
lelni nehezen tudó, alulteljesít�, részképesség problémával küzd�, képessé-
geiben hátrányos (fejl�dési, képesség-, vagy részképesség zavarok fennállá-
sa), illetve szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben lév� tehetséges gyere-
kekre is kiterjed. 

A tehetséggondozás területén törekedni kell arra, hogy minél több tá-
mogatásra szoruló gyermeket vegyünk észre, és segítsünk nekik.  
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A tehetségesek minden csoportjára kell� figyelmet kell fordítani, hogy 
megadjuk nekik a képességeiknek megfelel� fejl�dési esélyeket.  

A tanulási zavarral küzd� tehetséges gyerekek új lehet�séget, új kihívást 
jelenthetnek, ezért a helyzet feloldása érdekében az új megoldások keresésé-
re teszünk er�feszítést, új utakat kell keresni, amelyek már megfelelnek az 
új problémákra. 

Jelenleg, zömmel normál osztályban kell megoldani a tehetségesek ellá-
tását, mindez sok problémát vet fel. Az iskolában lév� lehet�ségeknek a 
gyermek szükségleteihez való igazítása, a pedagógusoknak az egyéni jelleg-
zetességekhez történ� alkalmazkodása, a személyre szabott differenciált 
fejlesztése, a rugalmas egyéni megközelítésmód alkalmazása t�nik a legjobb 
megoldásnak. Függetlenül attól, hogy milyen modell keretein belül, milyen 
képzési formában tanítják ezeket a gyerekeket, nagyon fontos a tanterv, il-
letve a tanmenet hozzáigazítása els�dlegesen az er�sségekhez (s csak má-
sodlagosan a gyengeségeikhez), valamint olyan technikák és adaptációs 
lehet�ségeknek az alkalmazása, amelyek hozzásegítik �ket a sikerekhez.  

Az odafigyel�, érzékeny pedagógusok, akik a zavarok ellenére is a ki-
emelked� képességekre figyelnek, segítenek ezeknek a gyerekeknek az ön-
értékelésük helyreállításában és ezáltal a képességeik teljesítményben való 
realizálásában, a beilleszkedési nehézségek csökkentésében.  

A tehetségesek speciális csoportját képez� gyerekek – hátrányos helyze-
t�, képességeikben korlátozott, kreatívan tehetségesek – azonosításában és a 
számukra történ� speciális fejlesztés, speciális program összeállításában, a 
fejleszt� programok metodikájának kidolgozásában módszertani segítséget, 
konzultációs lehet�séget kell nyújtani, melyre egyik megoldás a speciális 
hat osztályos képzésben való részvétel. 

2010/2011. tanévt�l a Medgyessy Ferenc Gimnázium és M�vészeti 
Szakközépiskolában elindítottuk a hat évfolyamos tehetséggondozó osztályt. 

A gimnáziumban nagy örömmel és várakozással fogtak a hatalmas fel-
adatnak. Minden tanítandó tárgyból beiskolázták a kollégákat a Debreceni 
Egyetem két éves tehetséggondozó pedagógus szakképzésére. A cél, hogy a 
tantestület minden tagja rendelkezzen a szükséges elméleti ismeretekkel és 
lehet�ség szerint gyakorlati tapasztalatokkal is. Az együttm�ködés eredmé-
nyeként sikerült 2010/2011-es tanévre felkészíteni az iskolát a feladatra és 
megteremteni a szükséges tárgyi, infrastrukturális és személyi feltételrend-
szert.  

A gimnáziumi képzés minden tantárgy esetén nívócsoportos bontásban 
történik, délutáni kiegészít� programokkal m�veltségterületenként, harmo-
nikus fejl�dést biztosítva a sport- és közösségfejleszt� foglalkozásokkal.  
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Intézményi Tehetséggondozási Program Modellje 
(A NAT és Helyi tanterv ajánlások és el�írások alapján) 

Nívócsoportos tehetséggondozás, kulcskompetenciák fejlesztése tanórai ke-
retben: 
A heti 25 tanóra esetében minden órán csoportbontást (nívócsoport) alkal-
maznak a differenciált tehetséggondozás érdekében, tehetséggondozó vég-
zettséggel rendelkez� pedagógusok irányítása mellett. 

Differenciált délutáni tehetséggondozó képzés: 
A NAT által meghatározott 10 m�veltségi terület tanulói igényekre alapuló 
hálózatos és az átjárhatóságot biztosító fejleszt� és tehetséggondozó képzés 
m�veltségi területenként. 

Rekreációs tehetséggondozás: 
A m�vészeti tárgyak és a testnevelés órák a tehetséggondozáshoz szükséges 
komplex rekreációs hátteret szolgáltatják kiegészülve egy heti 5 órás blok-
kal, ami klubfoglalkozás és irányított játék, kaland és élménypedagógiai 
módszerek alkalmazásával teremti meg a lehet�séget a harmonikus szemé-
lyiség kialakítására és tehetségdimenzió kamatoztatására.  

Tanulás módszertani felkészítés, önismeret fejlesztés: 
El�adások, szakkörök, gyakorlati foglalkozások két hetes ciklusokban. 

Alkalmazott módszerek: 
Dúsítás, gazdagítás, léptetés, gyorsítás.
Tartalmi szempontból a legf�bb alapelve az iskolai tehetséggondozásnak a 
gazdagítás. Célja, az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelez� tananya-
gon túllép� kiszélesítése.

− Mélységben történ� gazdagítás során több lehet�séget kínálnak a te-
hetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint ál-
talában. 

− Tempóban történ� gazdagítás során a tehetséges gyerekek ugyanany-
nyi id� alatt társaiknál többet képesek megtanulni, így gazdagításuk 
újszer� tartalmak bevonásával is megoldható.  

− A „tartalmi” gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra ér-
zékenyen kell megszerkeszteni, ki kell használni a tanulók egyedi 
természetét és szükségleteit, érdekl�dését, illetve ezeket fejleszteni 
kell. 
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− A „feldolgozási képességek gazdagítása” els�sorban a kreatív és kri-
tikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedez�, illetve interdiszcipli-
náris tevékenység közben. 

− Renzulli „Gazdagítási Triász Modellje” az el�z� elveket szervesen 
ötvözve kínál támpontokat a programok készítéséhez, különös tekin-
tettel a tehetséges gyerekek érdekl�dési körének feltárására, valamint 
szélesítésére.  

Monitoring: 
A PDCA ciklusra alapozott egyénileg differenciált nyomon követés és do-
kumentált teljesítmény menedzsment és vizsgálat. 

Hatodik évfolyam után gondot jelentett a 7. és 8. osztályosok további 
fejlesztése azok számára, akik nem a hat évfolyamos tehetséggondozó osz-
tályt választották. A megoldást a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegít�
Program által kiírt pályázat jelenti, melyet a Fazekas Mihály Gimnázium 
nyert meg. A pályázat keretein belül valósul meg a 7. és 8. osztályosok fej-
lesztése. Az intézmény rendszeres foglalkozások keretében internetes fel-
adatsorokat készít. Kéthavonta személyes feladat megbeszéléseket tartanak 
a gimnáziumban. 12 alkalommal szerveznek idegen nyelvi tehetséggondozó 
programot, mely ismeretátadást és képességfejlesztést jelent az anyanyelv, a 
metanyelv, az interkulturális fogékonyság és a kognitív kompetencia terüle-
tén. A foglalkozásokon olyan tevékenységekkel találkoznak a gyermekek, 
amelyek lehet�vé teszik a motiváció és a kreativitás egyidej�, egyénre sza-
bott és folyamatos fejlesztését. Mindezek mellett beszélgetést szerveznek a 
tehetséges gyermekek szüleinek a tehetséggondozásról, a tehetségek gyer-
mekek fejlesztésér�l. 

Felmerült a kérdés, hogy mi legyen azokkal a diákokkal, akik már túlha-
ladták ezt a korosztályt, és középfokon tanulnak? Hogyan segítsük a tehet-
ségek kibontakoztatását a meglév� képzési kínálaton túl? 

A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hatvani István Szak-
kollégiuma saját középiskolai szekciójának megszervezésével részt vállal a 
középiskolás diákok tehetséggondozásának feladatából, lehet�séget bizto-
sítva számukra a kutatómunkába való bekapcsolódásra. A Szakkollégium 
komplex fejlesztési program kereteibe illeszkedve kíván foglalkozni a tehet-
séges gyerekekkel. Ez egyszerre jelenti a képességek fejlesztését és a sze-
mélyiségfejlesztést. Nem egyszer�en a szakirányú ismeretek gazdagítása áll 
tehát a középpontban, hanem a tehetséges gyerekek egész személyiségének 
fejlesztése, a képességek, a kreativitás, a motiváció, a problémamegoldás, a 
szociális és együttm�ködési képességek, valamint az önkép építése.  
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A Szakkollégium a tehetséges és motivált középiskolás diákokat az 
alábbi m�helyekbe várja: 

− Biológia m�hely 
− Fizika m�hely 
− Kémia m�hely 
− Matematika – Informatika m�hely 
− Filozófia m�hely 
− Irodalomtudományi, Média- és Kommunikációtudományi m�hely  
− Történettudományi m�hely 

A Szakkollégium a következ� lehet�ségeket kínálja a tehetséges közép-
iskolások számára: 

− személyre szabott tudományos foglalkozások mentor tanárok segít-
ségével, 

− kutatási témák ajánlása, az önálló kutatómunka segítése, 
− laborhasználat, kísérletek, 
− ismeretterjeszt� és szemlélettágító egyetemi kurzusok ajánlása, 
− interdiszciplináris kutatásokban való részvétel, 
− határon átnyúló régiókutatási programban való részvétel, 
− konferencia részvétel el�adóként, 
− publikációs lehet�ség,  
− pályázati segítség, 
− tudományos rendezvényeken való részvétel, 
− nyári tudományos táborok, 
− közösségi programok, 
− a Szakkollégium infrastruktúrájának használata (fénymásolás, nyom-

tatás, könyvtárhasználat). 

További feladatok  

Tehetségfejleszt� központ létrehozása 
A tehetségfejleszt� központ létrehozásának célja, az eddigi tehetséggondozó 
munka er�sítése, kiteljesítése, a tehetségesek sokrét�, szakszer�, és tervsze-
r� ellátása, a tehetségsegít� tevékenységek gazdagítása, a meglév� tehetség-
segít� kezdeményezések m�ködési feltételrendszerének a javítása, valamint 
új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása, a tehetséges 
gyermekben rejl� értékek kibontása, a felnövekv� generációk értékeinek 
kibontakoztatása érdekében.  
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Fontos a nemzetközi együttm�ködés a minél eredményesebb munka ér-
dekében. Cél a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése, b�vítése, 
tapasztalatcsere, közös programok, rendezvények szervezése, a határon túli 
magyar tehetségsegít�kkel történ� kapcsolatfelvétel. 

A központ feladata az intézményi tehetségfejleszt�-programok koordi-
nálása, továbbképzések szervezése. Szaktanácsadás a programban résztvev�
tanulók, pedagógusok, szül�k számára, együttm�ködés, kapcsolattartás az 
országos Tehetségpontokkal. 

Városi tehetséggondozó munkaközösség m�ködtetése 
Célunk a tudatos tehetségfejlesztés érdekében a modulokban dolgozó kollé-
gák egy munkaközösségbe szervezése. A munkaközösségben való együtt-
gondolkodás, tapasztalatcsere, lehet�séget biztosít az autonómia megtartása 
mellett az egységes szemléletre az 5-6. évfolyamon végzett tehetséggondo-
záshoz. 

Városi Tehetségsegít� Tanács létrehozása 
A Tehetségsegít� Tanácsok feladata, hogy összefogják az adott terület te-
hetségsegít� kezdeményezéseit, és egyeztet�, döntéshozó, véleményformáló 
fórumként kialakítsák az adott területen. A szakmai, társadalmi, gazdasági 
élet szerepl�inek bevonásával folyamatban van a tehetségsegít� tanács meg-
alakítása.

Az átfogó tehetséggondozó munka komplex együttm�ködést kíván, ezért 
figyelmébe ajánlom mindenkinek Gallagher gondolatait, miszerint: „Ha az 
akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibonta-
koztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehet-
séges gyereknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, 
az már társadalmi tragédia” 
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2. Speciális tehetségterületek fejlesztése 
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A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése 

Turmezeyné Heller Erika 

A zenei tehetség mint speciális tehetségterület iránti érdekl�dés kezdete 
egybeesik a tehetségkutatás els� lépéseivel, hiszen az els�, tudományos igé-
ny� munka szerz�je, Francis Galton (1869) írásában már kitér a zenei tehet-
ség kérdésére is. A zenei tehetséggondozásnak Magyarországon is komoly 
hagyománya, gyakorlata van. A következ� rövid áttekintés abban a remény-
ben kíván néhány támpontot nyújtani a zenei tehetség jelenségének mélyebb 
megértéséhez, hogy ezzel a gyakorlati pedagógiai munka számára is tanul-
sággal szolgál. 

1. A zenei tehetség definíciója 

A tehetség korszer� szemlélete hangsúlyozza, hogy az általános intellektuá-
lis terület (az ún. „akadémikus” tehetség) mellett számos speciális tehetség-
fajta is létezik (vö. Balogh, 2006). A zenei tehetség is egyike ezen speciális 
területeknek. A speciális tehetségterületek kutatásában jelent�s a zenei te-
hetség szakirodalma, ám ennek ellenére nem született rá általános érvény�
definíció. A definiálást nehezíti az a tény is, hogy a zenei tevékenység is 
függ a kortól és a kultúrától, s�t, a különböz� zenei irányzatok is eltér� ké-
pességeket igényelnek. (Gondoljunk példaképpen a népzenére, a komolyze-
nére és a könny�zenére!) További megkülönböztetést tesz szükségessé, ha 
belegondolunk, hányféle megnyilvánulási formája lehet a zenei tehetségnek, 
hiszen nyilvánvalóan más zenei képességek, készségek, illetve egyéb sze-
mélyiségjellemz�k relevánsak a zeneszerz�, az el�adóm�vész, a zenetanár 
vagy éppen a zenekritikus tevékenységében. Az összetettséget hangsúlyozza 
a következ� definíció: „Zenei tehetségen sok faktor összessége értend�. Ide-
tartoznak a hangszeres és éneklési képességek, a zenespecifikus kognitív 
folyamatok, az érzelmi és zenei tapasztalatok, a motiváció, a zenei preferen-
ciák, attit�dök és érdekl�dés.” (Gembris, 2002a, 488.o.) Az ennél részlete-
z�bb definíciók rendre kudarcot vallottak, mivel szükségképpen sok önké-
nyes elemet tartalmaznak. Sloboda (1993) még ennél is tömörebb definíciót 
javasol: értelmezése szerint a zenei tehetség lényege az, hogy képesek va-
gyunk értelmet adni a zenének. Jóllehet ez a definíció meglehet�sen tág, 
azonban kifejezi azt, hogy az egyénnek a zenéhez való viszonya teljességgel 
szubjektív, ugyanakkor magában foglalja a kogníció szerepét is.  
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2. A zenei tehetség fejl �dését befolyásoló tényez �k 

Mint általánosságban az egyén fejl�désében, úgy képességeinek kibontako-
zásában is az öröklött adottságok és a környezet egyaránt szerepet játszanak 
Meglehet�sen elterjedt az a nézet, hogy a zenére „születni kell”, vagyis a 
zenei tehetség csak a kevés kiválasztottnak adatik meg. A valóságban nem 
igaz, hogy a zenei tehetség különbözne e téren más tehetségterületekt�l. 
Nem igaz az sem, hogy egyes emberek teljesen híján lennének a zenei adott-
ságoknak. Helyesebb az a felfogás, mely azt feltételezi, hogy miként az in-
telligencia eloszlásában, a zenei adottságok terén is a normál eloszlást ábrá-
zoló Gauss-féle haranggörbe mentén írható le a teljes populáció. 

A pedagógiai gyakorlat számára az adottságok kérdése abban a formá-
ban merül fel, hogy létezik-e valamiféle „plafon”, amely a fejleszt� munka 
kilátásait befolyásolja. A nagy tekintély� amerikai zenepszichológus, Edwin 
Gordon (1990) úgy ítéli meg, hogy a zenei tehetség alapja a veleszületett 
adottság. Ez határozza meg, hogy a gyermek milyen szintet képes elérni. A
benne rejl� potenciál tehát egyben „plafont” is jelent: ennél magasabb telje-
sítmény a leggondosabb fejlesztés hatására sem várható. Gordon a környe-
zet szerepét abban látja, hogy a korai fejleszt� tevékenység nélkül nem le-
hetséges a képességek kibontakoztatása. Nézete szerint a fejlesztés alapjait 
kilenc éves korig le kell rakni, mert az ekkorra elért szint stabilizálódik, és 
ez a kés�bbiekben már nem haladható meg. Minél nagyobb a veleszületett 
potenciál, annál korábbi és intenzívebb fejlesztést igényel.  

Kodály az adottságokkal szemben inkább a környezet szerepét hangsú-
lyozta, és nem találunk olyat számos írása között, amely a fejleszthet�ség-
ben meglév� különbségeket taglalná, igaz, olyat sem, amelyik azt kifejezet-
ten tagadná. Közismert jelmondata – „Legyen a zene mindenkié!” – foglalja 
össze hitvallását. Mélységesen demokratikus szemléletére és rendíthetetlen 
hitére jellemz�en azt t�zte ki célul, hogy valamennyi gyerek részesüljön a 
legmagasabb m�vészi igényeknek megfelel� zenei élményb�l. Eszményé-
hez híven az intézményes zenei nevelés felel�sségére irányította a figyelmet.  

A zenei képességek fejl�dését vizsgáló kutatások tanulsága szerint a ze-
nei m�veleti gondolkodáshoz a formális oktatáson keresztül vezet az út (vö. 
Turmezeyné és Balogh, 2009). Az óvodai nevelés jelent�ségét az adja, hogy 
ebben az életkorban kell elsajátítani valamennyi képességterület fejl�désé-
ben a szükséges, alapvet� készségeket, így a zenei készségeket is. Az óvoda 
a legtöbbet az inspiráló, ingergazdag zenei környezet megteremtésével tehet 
e cél érdekében. A nemzetközi gyakorlatban inkább ritkaságszámba megy, 
hogy mint hazánkban, az óvodákban alapos zenei képzettség� óvón�k a 
gyermekeket tervszer� fejlesztésben részesítik. A gyerekek kiscsoportos 
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kortól kezdve a saját zenei tevékenységben szerzett tapasztalatokból kezdik 
megismerni a zene jellemz�it. Az óvodai zenei nevelés jelent�ségét nem 
lehet túlbecsülni! Az iskolába lép� gyermekek zenei teszteredményei egy 
USA-beli vizsgálatban (Shuter-Dyson, 1982) azt mutatták, hogy a célzott 
fejlesztésben óvodás korukban nem részesül� gyerekek teljesítménye sokkal 
alacsonyabb, és hátrányukat az ekkor kezd�d� fejleszt�program hatására is 
csak 5-6. osztályos korukra sikerült behozni. 

Az egyes országok iskolarendszerének a zenei neveléshez való viszonya 
rendkívül nagy eltéréseket mutat, aminek összegzésére itt nem vállalkozha-
tunk (vö. Sz�nyi, 1988� L. Nagy, 1997). A különbségek els�sorban nem a 
célokra vonatkoznak, hanem az oktatás id�tartamára, prioritásaira. Az egyes 
zenepedagógiai irányzatok eredményeinek összehasonlítására azonban az 
Egyesült Államokban több, bár kevésbé átfogó kezdeményezés is történt. 
Ezek Kodály, Orff és Dalcroze módszereinek alapján tanított osztályok ké-
pességeinek alakulását hasonlították össze empirikus vizsgálatokkal. Az 
eredmények szerint nem mutatható ki különbség a különböz� metódus sze-
rint tanított osztályok fejl�désében (vö. Constanza és Russell, 1992). 

A zenei tehetség szempontjából az iskolai énekórák az azonosítás hely-
színeként fontosak, azonban a fejlesztés a zeneiskolák feladata. Bár hazánk-
ban a zeneiskolák finanszírozása egyre kedvez�tlenebb, ám nemzetközi ösz-
szehasonlításban is kiemelked�en jól m�köd� formáját alakították ki a te-
hetséggondozásnak. 

A hétköznapi tapasztalatok és a tudományos kutatások egyaránt rámu-
tatnak a szül�k szerepére a zenei tehetség és képességek kibontakozásában. 
A hatás mibenlétének vizsgálata azonban nem könny�, hiszen kibogozhatat-
lanul fonódik össze a biológiai örökl�dés, a tágabb környezet szocio-
kulturális értékrendjének befolyása az adott családra jellemz� egyedi neve-
lési sajátosságokkal és értékrenddel. 

Közismert a történet, amely szerint Kodály arra kérdésre, hogy mikor 
kell megkezdeni a zenei nevelést, így válaszolt: „kilenc hónappal születése 
el�tt” (Kodály, 1964, 246. o.). E mondásnak egyik lehetséges olvasata csak, 
hogy minél korábban kezd�dik, annál jobb, emellett azonban a szül�k sze-
repének fontosságát is tartalmazza. A történet folytatásában Kodály még 
hozzátette: „az anya születése el�tt kilenc hónappal” (u.o.). E folytatás még 
nyilvánvalóbbá teszi a család felel�sségét, de ugyanakkor túl is lép azon: 
kifejezi az általános értelemben vett zenei kultúra hatását is, amelynek ki-
alakítása több nemzedék munkája.  

A 90-es évekt�l egyre több kutatás foglalkozik a születés el�tti zenei 
percepcióval (vö. Decker-Voigt, 2004). Ezek eredményeképpen bizonyítottá 
vált az a tény, hogy a még meg nem született gyermek nemcsak reagál a 



346

zenére, hanem rendelkezik zenei kompetenciákkal, zenei preferenciákkal, 
amelyek összefüggést mutatnak a várandós anya zenei környezetével. Jólle-
het az újszülött több zenei képességgel is rendelkezik, azonban megfelel�
meger�sítés nélkül az els� hónapok után ezek el is t�nnek. A zenei fejl�dés 
folyamatában is rendkívül fontos id�szak az els� életév, amelyben a cse-
csem�t körülvev� zenei környezet – els�sorban az anya – a meghatározó. A 
csecsem� gondozásába hagyományosan be is épült a zene, amelyben min-
den kultúrának egyaránt részei az altatók, az énekléssel-ritmizálással játszott 
ölbeli játékok. 

Ennek ellenére sem szükséges azonban, hogy maguk a szül�k zenei 
szempontból képzettek legyenek. Jenkins (1976, idézi Gembris, 2002b) nem 
talált összefüggést az anyák zenei képzettsége és a két-három éves gyerme-
kek zenei fejlettsége között. Tanulságos Brand (1986) kutatása, amiben egy-
részt a résztvev� családok zenével kapcsolatos tevékenységeit, szokásait 
tárta fel, másrészt megvizsgálta a gyerekek képességeit. Az otthoni zenei 
környezeti hatás összetev�it elemezve faktoranalízissel megállapította és 
rangsorolta a legfontosabbakat:  

1. A szül�k együtt énekelnek a gyerekkel,  
2. Dalokat tanítanak,  
3. Gyermeklemezeket és játékhangszereket kapnak a gyerekek,  
4. Közös hangversenylátogatás,  
5. A gyermek önállóan kezelheti a magnót/lemezjátszót. 
A család szocio-ökonómiai helyzete, ahogy az a kognitív képességek 

esetében is tapasztalható, a zenei képességek fejl�désén is nyomot hagy. Ez 
az összefüggés négy éves kortól már a zenei tesztekkel is kimutatható (vö. 
Jordan-Decarbo és Nelson, 2002). Úgy t�nik, a zenei képességek fejl�dését 
azonban még negatívabban befolyásolja a család hátrányos helyzete, mint az 
intellektuális képességekét (Gévayné, 2010). 

A biográfiai kutatásokból következtethetünk arra, hogy milyen a kibon-
takozott tehetség�, híressé vált zenészek családjának profilja 
(Manturzewska, 1990; Sosniak, 1985; Sloboda és Howe, 1991). Eszerint bár 
sokuk családjában van zenész, azonban ennél fontosabb a zenének a családi 
értékrendben elfoglalt kiemelked� pozíciója. Emellett jellemzi a szül�ket, 
hogy általánosságban is magas elvárásokat támasztanak gyermekükkel 
szemben. A több-kevesebb szül�i nyomás, s�t néha kényszer, számos sike-
res zenész életrajzában visszaköszön (Gertheis, 2009). 

Az óvodás és kisiskolás gyerekek számára meghatározó a szül�k és a 
pedagógusok hatása, bár már az ilyen korúak közössége is rendelkezik bizo-
nyos mértékben saját zenei élettel, egyfajta szubkultúrával (Sundin, 1985, 
idézi Shuter-Dyson, 1993). Kilenc-tíz éves kortól a kortársak szerepe azon-
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ban egyre er�södik, ami egyben szembe is fordítja a serdül�ket a számukra 
korábban fontos feln�ttek értékrendjével. Serdül�- és fiatalkorban a zenének 
identitásképz� szerepe van: egyrészt az egyén meghatározza vele önmagát, 
másrészt egy csoporthoz való tartozását fejezi ki (Rentfrow és Gosling, 
2003). Ez f�ként a zenei ízlésben, preferenciákban nyilvánul meg (vö. 
Motte-Haber, 2002). A kisgyermekekre még jellemz�, hogy nyitottak, fogé-
konyak mindenféle zenei hatásra. A serdül�k a kortársközösség által prefe-
rált zenei stílussal nagymértékben azonosulnak, ezzel párhuzamosan pedig 
minden mást élesen elutasítanak. Ez az oka annak, hogy ebben az életkorban 
a könny�zene uralkodó, a komolyzene és népzene háttérbe szorul. A húszas 
évek közepét�l alakul ki az egyénre a kés�bbiekben jellemz� zenei ízlés, 
preferencia, amelyben viszont már integrálódik a gyermekkori zenei nevelés 
értékrendje (Dollase, 1997). 

A zenei preferenciák, a zenei ízlés kialakulásában is meghatározó a mé-
dia. Ez egyben a könny�zene túlsúlyát is jelenti. A média tükre és egyben 
alakítója a kultúrának. A zenéhez való viszonyunk alapvet�en megváltozott 
a tömegmédia hatására. A legfontosabb változás, hogy a zene mindenki 
számára, minden pillanatban elérhet�. A technika fejl�désével a hangmin�-
ség egyre tökéletesebbé, a készülékek egyre olcsóbbakká váltak. Ennek kö-
vetkeztében a zenehallgatási szokások teljesen átalakultak, a megnövekedett 
mennyiségi igényeket hatalmas zenei iparág igyekszik kiszolgálni. Ezzel 
együtt a zenében is megjelent a tömegáru, márpedig a tömeges „zenem�-
gyártás” nem tud és nem is akar az egyedi darabokkal versenyezni a min�-
ség terén. A könnyen elérhet�, gyenge min�ség� tömegárut a fogyasztó csak 
használja, de nem sokra becsüli, figyelmet nem fordít rá. Az újabb kori ze-
nehallgatás tehát id�ben többet, figyelemben kevesebbet jelent. 

A média hatása nagyban függ attól, hogy milyen mennyiségben „fo-
gyasztja” a gyermek. (Itt ismét visszaérkezünk a szül�i ház befolyásához, 
amely egy bizonyos életkorig szabályozhatja, hogy mit és milyen hosszan 
lát-hall a gyermek.) Nézzünk néhány kutatási eredményt! Németországban 
végzett reprezentatív felmérés szerint… 

– a 6–9 éves gyerekeknek 93 százaléka hallgat zenét a szabadidejében, 
– a 10–13 éves fiúknál ez az érték pedig 98 százalékra növekszik 

(KidsVerbraucherAnalyse 99, 1999, idézi Gembris és Davidson, 2002). 
Az Egyesült Államokban a 12–14 évesek naponta átlagosan hét órát 

hallgatnak zenét (Brown és tsai, 1986, idézi Gembris és Davidson, 2002). 
Bár ezek nem hazai adatok, és csak meghatározott korosztályra vonatkoz-
nak, azt mindenképpen megkockáztathatjuk, hogy a zenehallgatással töltött 
id�höz képest vélhet�en eltörpül az iskolai énekórákon és az esetleges hang-
szertanulással eltöltött id�. 
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Nem csoda tehát, hogy a média a zenei fejl�désre több területen is hat. 
Általánosságban elmondható, hogy ennek hatására az egész világon elterjedt 
a nyugati kultúra zenei nyelve, ami más kultúrákban adott esetben a helyi 
hagyományokat is kiszorította. Igaz ugyan, hogy a médiából hatalmas 
mennyiségben ér zenei impulzus mindannyiunkat, azonban célzott válogatás 
nélkül ez szinte kizárólag könny�zenét jelent. Nemcsak a zenei ízlésen, de a 
zenei képességek változásán is nyomot hagy természetesen a könny�zene 
befolyása. A médiának tulajdonítják azt is, hogy a zenei fejl�désben is meg-
figyelhet� az akceleráció, ennek jellegzetességei azonban a könny�zene 
sajátosságaival vannak összefüggésben. A könny�zenei m�fajok jellemz�je 
az er�s ritmika és az egyszer� harmóniavilág, ami különösen a komolyzené-
hez képest felt�n�. Ez tükröz�dik vissza abban, hogy míg a ritmikai képes-
ségek fejl�dése felgyorsult, addig visszalépés tapasztalható a disszonancia-
konszonancia megítélésében. Ez utóbbi területen, ami nagymértékben az 
adott kultúra függvénye, a mai fiatalok a száz évvel ezel�tti hagyományok 
szerint ítélnek (vö. Shuter-Dyson, 1993). 

3. A zenei tehetség azonosításának pszichológiai sz empontjai 

A különböz� tehetségfajták eltér�ek abból a szempontból, hogy mely élet-
korban válnak felismerhet�vé. Már kisgyermekkorban megnyilvánul a ma-
tematikai, a sakk-, a sport- és a rajztehetség is, azonban a zenei tehetség az, 
amelyik valamennyi közül a legkorábban, már egy- és kétéves kor között 
megmutatkozik. A zenei tehetségeket e rendkívül gyors fejl�dés megkülön-
bözteti az intellektuális tehetségekt�l, hiszen ez utóbbiak fejl�dési menete 
nem mutat ekkora életkori eltéréseket. Ennek magyarázatát keresve Gardner 
(1985), korunk egyik legjelent�sebb pszichológusa, a „többszörös intelli-
gencia” elméletének megalkotója a zenei intelligenciát önálló intelligencia-
területként definiálja. Érvelése szerint e területen nincs szükség konkrét, 
illetve formális m�veletekre, logikai folyamatokra, azaz a fejl�dés nem függ 
az általános kognitív fejl�dést�l, és nem is magyarázható annak törvénysze-
r�ségeivel, továbbá a teljesítményben az érzelmek, az intuíció és a kreativi-
tás is fontos szerepet játszanak. Gardner a zenei intelligencia önálló intelli-
genciaterületként való megkülönböztetését azzal is indokolja, hogy az evo-
lúció szempontjából a m�vészi alkotás �sibb, univerzálisabb és fontosabb, 
mint például a matematikai intelligencia. (Érdekességként idekívánkozik, 
hogy Gardner hazánkat emeli ki mint példát, ahol a zenei tehetség presztízse 
kiemelked�en magas.) 
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A zenei tehetség korai megnyilvánulása egyben azzal is jár, hogy a 
zenei képességek fejlesztésének kritikus periódusa nagyon korán lezárul. 
A kutatások tanulsága szerint az éneklés képességének szenzitív id�szaka 8 
éves korig, a ritmikai képességeké 7, a dallami képességeké 9, a hangszerjá-
tékhoz szükséges motoros készségeké 10 éves korig tart. Ez azt jelenti, hogy 
ha eddig az életkorig a szükséges alapozó képességfejlesztés nem történik 
meg, a veleszületett, benne rejl� potenciálját a gyermek a kés�bbiekben a 
mégoly intenzív tanulással sem fogja elérni (vö. Turmezeyné és Balogh, 
2009). A zenei képességazonosítás jelent�ségét az adja, hogy éppen abban a 
korai életkorban, amikor a fejleszt� munka a leghatékonyabb, a zenetanulás-
sal kapcsolatos döntés nem a gyermek, hanem a szül� kezében van. A zenei 
tehetség miel�bbi felismerése dönt� fontosságú, és ebben nagy felel�ssége 
van az iskolának. Kulcsfontosságú, hogy a jó adottságú gyermekek id�ben 
eljussanak a zeneiskolába, ahol a megfelel� oktatást megkapják. A követke-
z�kben a zenei tehetség azonosításában releváns képességek pszichológiai 
hátterét tekintjük át. 

A zenei tehetség és képességek kutatásában az összetettség hangsúlyo-
zása visszatér� elem. Bár valamennyi elmélet rámutat az esztétikai vonatko-
zások tágabb kontextusára is, azonban ezek szubjektív mivoltuk miatt mégis 
rendre kimaradnak az empirikus vizsgálatokból. A hagyományos zenei tesz-
tek általánosságban a percepciós (zenei észlelés) és a reprodukciós (éneklés, 
tapsolás) képességeket vizsgálják, azonban hogy ezek milyen összetev�kb�l 
állnak, abban nincs egyetértés. Ha a magyar szakirodalomban ismertetett 
(Dombiné, 1992) zenei teszteket összevetjük, azt tapasztaljuk, hogy az ott 
bemutatott 29 zenei teszt összesen 87(!)-féle különböz� zenei képességet 
említ. Az eltér� megnevezés� képességek ellenére közösnek mondható, 
hogy kisebb részben az éneklés, nagyobb részben pedig a zenei azonosság-
különböz�ség hallás utáni megkülönböztetésének vizsgálatára épülnek ha-
gyományosan a zenei tesztek. A következ�kben a zenei tehetség szempont-
jából releváns és objektíven is vizsgálható képességeket tekintjük át. 

a) Éneklési képesség 
Ahogy a nyelvhasználat összefügg a gondolkodással, úgy a zenér�l is els�-
sorban a hangunkkal gondolkodunk. „A zene gyökere tudniillik az ének.” 
(Kodály, 1964, 287. o.). Az éneklési képesség egyfel�l a zenei észlelési ké-
pesség fejl�désével tökéletesedik. Ugyanakkor az éneklés a hangképz�
szervek finommozgási mechanizmusát is igényli, amelyeknek esetleges hiá-
nyosságai hátráltathatják e képesség kibontakozását. Ez az oka annak, hogy 
a fejlett zenei hallás nem szükségszer�en jár együtt a fejlett éneklési képes-
séggel, ahogyan azt kutatási eredmények is igazolták (Fullen, 1993, 
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Turmezeyné és Balogh, 2009). A tiszta éneklés ugyan a többi zenei képes-
ség fejlettségét is valószín�síti, illetve a jól énekl�k a zenei tapasztalatszer-
zésben is el�nyt élveznek, azonban pusztán az éneklési képesség vizsgálatá-
ra hagyatkozva sok esetben kapnánk félrevezet� eredményt. 

b) Zenei észlelés 
A zenei azonosság-különböz�ség hallás utáni megkülönböztetése a zenei 
jelenségeket leképez� mentális reprezentációk színvonalán, valamint az ez-
zel összefüggésben álló zenei memórián alapul. A köznyelv a zenei percep-
ciós képességeket zenei hallásként foglalja össze. Bár a „zenei hallás” a 
zenepedagógiában is általánosan használt elnevezés, azonban a pszichológi-
ai szakirodalom nem alkalmazza, hanem a kognitív szemlélet szerint a zenei 
információ feldolgozásának folyamatára helyezi a hangsúlyt. 

A zenei megismerési folyamat az akusztikus ingerek érzékelésével kez-
d�dik, ami nem tudatos tevékenység. Az érzékletek gondolkodás, következ-
tetés és a korábban már feldolgozott információkkal való kombinálás utáni 
elraktározásával kialakulnak azok a kognitív sémák, amelyek alapján az 
információ feldolgozható. Ezek a folyamatok jórészt nem tudatosak, hiszen 
sok, egymást gyorsan követ�, nehezen azonosítható mozzanatból állnak. A 
zenei kognitív sémák voltaképpen a hang fizikai tulajdonságainak megfelel�
zenei jelenségek reprezentációi. A zenei jelenségeket leképez� mentális 
reprezentációk létrehozása és rugalmas használata a zenei képességek alap-
ja. A zenei észlelés tehát az a folyamat, amelynek során a hangok fizikai 
tulajdonságai úgy képez�dnek le, amilyen viszonyban vannak egy általáno-
sított struktúrával; vagyis a zenei rendszerek kontextusában. E folyamat 
megfelel�je a hétköznapi és zenepedagógiai szóhasználatban a „zenei hallás”. 

c) Zenei memória 
A zenei tehetség jellemz�je, hogy különös fogékonyságot mutat e zenei 
struktúrák iránt, amelyek mélyebb megértésén alapul a jó zenei képesség�
egyének közös jellemz�jének tekinthet� jó zenei memória. Számos történet 
kering híres zeneszerz�k kiemelked� zenei emlékezeti teljesítményér�l. 
Ezek közül a legközismertebb a fiatal Mozartról szól, aki Allegri 9 szólamú, 
Miserere cím�, több mint tíz perc hosszúságú m�vét egyszeri hallás után, az 
el�adásról hazatérve emlékezetb�l lejegyezte. A zenetanárok között is való-
szín�leg egyetértés van abban, hogy a tehetségeket többek között a jó zenei 
memóriájuk is megkülönbözteti átlagos társaiktól. A zenei tesztek tipikus 
feladata szerint két egymás után elhangzó zenei részlet azonosságának-
különböz�ségének megállapítása egyben a zenei memóriát is vizsgálja. 
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Nézzünk egy híres kísérletet, amely bár nem zenei témájú, mégis frap-
pánsan megvilágítja, hogy az információ kódolása (beillesztése a meglév�
tudásstruktúrába) és visszanyerése (felidézhet�sége) milyen nagymértékben 
függ az el�zetes tudástól. Groot sakkmester és pszichológus (1965) kezd� és 
haladó sakkozó kísérleti alanyainak 20-24 figurás játszmaállásokat mutatott, 
amelyet öt másodpercig nézhettek. Ezután reprodukálniuk kellett a bábuk 
elhelyezését, ami a gyakorlott sakkozóknak nem jelentett gondot, a kezd�k 
azonban csak néhány figura helyét tudták felidézni. A feladatot megismétel-
ték úgy is, hogy a táblán nem valóságos játszmák állásaként, hanem talá-
lomra felrakott bábuk helyét kellett megjegyezni, ám ekkor a kezd�k és a 
haladók teljesítménye közti különbség elt�nt: mindkét csoport egyaránt csak 
néhány figura helyére emlékezett. 

Mi a tanulsága a kísérletnek? Tudvalev�, hogy a rövid távú memória 
kapacitása 7±2 egység, amit a 20-24 sakkbábu nyilvánvalóan meghalad. 
Tehát az a gyakorlott sakkozó, aki mégis képes volt a rendelkezésére álló öt 
másodperc alatt ennyit megjegyezni, nem a 20-24 különálló egységet, ha-
nem a köztük való összefüggést raktározta el. A találomra föltett bábuk kö-
zött erre nem támaszkodhatott, így e helyzetben beigazolódott, hogy korábbi 
teljesítménye nem általánosságban a vizuális memórián vagy valamiféle 
speciálisan a sakktáblára kifejlesztett memórián, hanem sakktudásának ma-
gas szint� szervezettségén alapult.  

Az el�zetes tudásnak köszönhet�, hogy bizonyos információk között 
összefüggést fedezünk fel, és így az egyes elemeket tömbökbe foglalva egy 
egységként memorizáljuk, megsokszorozva memóriánk kapacitását. A te-
hetségeket jellemz� kiemelked� zenei memória ugyanígy a zenei tudásnak, 
a zenér�l kialakított mentális reprezentációk magas színvonalának köszön-
het�, amellyel lehet�vé válik a folyamat értelmes egységenkénti észlelése, a 
zenei formulák nagyobb egységekbe való tömbösítése.

d) Zenei írás-olvasás 
A magyar zenei nevelés egyedi abból a szempontból, hogy a Kodály-i ha-
gyománynak megfelel�en a zenei írással-olvasással kapcsolatos képességek 
fejlesztését is felvállalja, ellentétben a külföldi zenei tesztek oktatási kör-
nyezetével. Így a külföldi tesztek e képességek vizsgálatára nem terjednek 
ki. A zenei képességek azonban nyilvánvalóan az adott oktatási rendszerben 
szerzett tapasztalatok, ismeretek köré szervez�dnek, ezért nem lehet hiteles 
adatokhoz jutni, amennyiben ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Tehát a zenei 
képességek szintjér�l, fejl�désér�l a magyarországi viszonyok között érvé-
nyes következtetést levonni csak a zenei írás-olvasás képességeit is vizsgáló 
mér�eszközzel lehetséges. 
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A zenei írás-olvasás képességének gyors elsajátítása is jellemzi a tehet-
ségeket. E téren is a zenei kognitív struktúrák teszik lehet�vé a zenér�l való 
gondolkodásnak azt a speciális módját, amit a zenei írás-olvasás igényel.  

A notációval kapcsolatos képességek közül a kottaolvasást vizsgáló 
számos kutatás bepillantást enged a gondolkodási hátteret jelent� folyamat-
ba. Ezek is azt bizonyítják, hogy a kiváló kottaolvasók nem hangonként, 
hanem el�zetes tudásuk alapján képz�dött egységenként értelmezik, azaz 
tömbösítik az információt. Hármashangzatot, vagyis egy egységnyi infor-
mációt látnak ott, ahol a tudatlan három darab hangot lát. Dallamos moll 
skálamenetet észlelnek egy egységként, szemben azzal, aki a fölfelé és lefe-
lé módosított hangokkal egyenként küzd meg. Ennek tudható be, hogy a 
kottaolvasásban gyakorlottak ugyanúgy hajlamosak átsiklani a zenei sajtó-
hibákon, mint ahogy az ismer�s szavak olvasása közben is gyakran el�for-
dul. Ezt a jelenséget igazolta is Sloboda (1976) kutatása, melynek során 
zongoristáknak olyan – tonális zenei – kottát adott, amelyben egyes hango-
kat a zenei értelemmel ellentétes módosító jelekkel látott el. A jó kottaolva-
sók észre sem vették a hibát, hanem magától értet�d�en a zeneileg odaill�
hangot játszották.  

A korábbi tapasztalatoknak köszönhet�en tehát nem kell a kotta minden 
részletét megfigyelni, hanem gondolatban folyamatosan kiegészíthet�, el�-
vételezhet� a zenei folyamat. Lehmann és Ericsson (1996) zongoristák elé 
olyan preparált kottát tett, amelyb�l helyenként egy vagy több hang hiány-
zott. A feladat az volt, hogy folyamatos játék mellett ezeket a helyeket oda-
ill � hangokkal hidalják át. Az elbírálás szempontja egyrészt a hiányzó rész 
terjedelme, másrészt a kiegészítés zenei megfelelése volt. Az e feladatban 
elért teljesítményt összehasonlították a lapról olvasási teljesítménnyel. Az 
eredmények szerint a kétféle feladat teljesítménye nagymértékben össze-
függ: tehát a kottának értelmes zenei egységenkénti észlelése a jó kottaolva-
sás záloga. Kiderül az is, hogy a kottaolvasási képesség fejl�désének el�fel-
tétele az alapvet� szabályszer�ségek felismerése. Bár e szabályszer�ségek 
felismerése történhet – és automatikusan történik – tudattalanul is, azonban 
a zeneelméleti tudás mindenképpen el�nyösen befolyásolja a fejl�dést.  

Az értelmes kottaolvasás azt jelenti, hogy még miel�tt megszólalnának 
a hangok, már azel�tt gondolatban el�re elképzeljük, mi fog megszólalni. 
Ezzel ellentétben az „értelmetlen kottaolvasó” a kottaképet csak a hangszer 
megszólaltatásának módjával kapcsolja össze, azaz a hangzás nem a fejében 
születik meg, hanem mintegy utólag konstatálja azt. Róluk írja Kodály: 
„Nem zenészek: gépkezel�k.” (Kodály 1964, 282. o.) Itt jegyezzük meg, 
hogy Kodály munkássága nyomán a magyar zenei nevelés számára eviden-
cia a zenei írás-olvasás fontossága: „…az írás-olvasás alapos elsajátítása 
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nélkül a zene továbbra is megfoghatatlan, misztikus valami marad. A ‘zenei 
valóság’ csak biztos írás-olvasás révén lehet tudatos.” (Kodály 1964, 330. 
o.). A pszichológiai kutatások is meger�sítik Kodály meggy�z�dését. Bebi-
zonyították ugyanis, hogy e képesség fejleszt� hatásával visszahat vala-
mennyi zenei képességre, mivel a zenei írás-olvasásmás oldalról ragadja 
meg a zene jellemz�it, mint a többi zenei tevékenység. Az új irányból nyert 
szemléletmód hatására kialakuló „többszörös hallás”-nak köszönhet�en a 
zenei megismerésnek új dimenzió nyílnak meg, és teszik lehet�vé a tovább-
lépést a fejl�désben (Bamberger, 2005; Gromko és Poorman 1998). 

4. A zenei képességek vizsgálata a magyar zenei nev elés 
kontextusában 

Összevetve a Kodály útmutatása nyomán kialakított zenepedagógiai megkö-
zelítést a zenei képességének fejl�désének fent bemutatott pszichológiai 
hátterével, teljesebb képet nyújt a zenei tehetség azonosításában az olyan 
képességstruktúra, amely szemben az általánosan elterjedt zenei tesztekkel, 
az éneklési képességet és a zenei percepciót vizsgáló feladatok mellett a 
zenei írás-olvasással kapcsolatos képességeket is tartalmazza. (A következ�
képességstruktúra alapján végzett kutatás további részleteit, a feladatok ze-
nei anyagát, eredményeit b�vebben lásd Turmezeyné, 2007, Turmezeyné és 
Balogh, 2009) 

Az alsó tagozatos zenei nevelés sajátosságaira épül� struktúra a zenei 
képességeket hierarchikusan szemléli. 0. szintként definiálható az ismeretek 
szintje. Idetartoznak a zenei írás-olvasással, azaz a notációval kapcsolatos 
ismeretek: a vonalrendszer ismerete, a szolmizációs hangok neve, jele, elhe-
lyezése különböz� dó-helyekkel a vonalrendszerben, a ritmusértékek neve, 
jele, ritmussoroknak az ütemfajta szerinti tagolása. Ebben a kategóriában 
nem kapcsolódik a feladatokhoz zenei hangzás. Az 1. szint a zenei tapaszta-
lati tudást vizsgálja. Kodály sok írásában, többféle megfogalmazásban is 
hangoztatta, hogy „…a lelki folyamat ez: … kottakép, hangelképzelés, 
megvalósítás.” (Kodály 1964e, 192. o.) Ezért a rendszer hierarchiájában a 2. 
szint a Kodály által meghatározott „kottakép, hangelképzelés” szintje. E 
fölött helyezkedik el a 3. szinten a „megvalósítás”, ami a magyar zenepeda-
gógiai hagyományoknak megfelel�en a közoktatásban énekléssel történik. 

Az ábra arra is utal, hogy a zenei megismerés folyamatában az 1-3. szin-
tek bár egymásra épülnek, ugyanakkor az egyiken elért fejl�dés visszahat az 
alatta lév� szintekre, mintegy új ablakot nyit ki a zenei megismerésnek. 

Az alábbi ábra szemlélteti az így kialakított hierarchiát: 
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1. ábra: A zenei tanulás folyamata 

Az 1–3. szintek két részre oszlanak (1. táblázat). Az els� szinten belül a 
zenei tesztekben szokásos módon az azonosság-különböz�ség hallás utáni 
megkülönböztetése (1/a alszint), valamint a hallott dallam visszaéneklése 
(1/b alszint) a feladat. A 2. szinten a zenei írás (2/a) és olvasás (2/b) külö-
níthet� el. A már említett Kodály-i megközelítés alapján ezen a szinten ki-
kapcsoljuk az éneklést, így a zene grafikus reprezentációjával kapcsolatos 
képességek színvonala az éneklési képességt�l függetlenül vizsgálható. A 
zenei olvasásnál a gyerekdalok tipikus dallam-, illetve ritmusfordulatainak 
képét kellett összevetni a hallott dallammal/ritmussal, majd ennek alapján 
eldönteni a látott és a hallott dallam/ritmus azonosságát vagy különböz�sé-
gét. 

A 3. szinten az éneklés és a jel kapcsolatának mobilizálhatóságát vizs-
gálja. Az iskolai gyakorlatban a hangzás és a jel közé közvetít�ként beéke-
l�dik a név, tehát a kapcsolat háromtagú: hangzás – név – jel. Ennek didak-
tikai oka van, és az a célja, hogy megkönnyítse az általánosítást. A folyamat 
több irányú megközelítésére a jel – a vonalrendszeren való hagyományos 
rögzítés – mellett a név és a jel kombinációjából a pedagógiai gyakorlatban 
átmeneti jelrendszereket is – kézjelezés, bet�kotta – használnak. A zenei 
tevékenység lényege a hangzás–név közötti asszociatív kapcsolat kiépülése, 
a név–jel kapcsolat már nem igényel zenei képességet (Pap, 1981). Ennek 
értelmében a 3/a szinten a hallott dallam utószolmizált éneklését a zenei 
írással rokon tevékenységnek tekinthet�. A 3/b szint a bet�kotta utáni éneklés. 

1.szint:  
zenei tapasztalatok 

0.szint: 
ismeret 

2.szint: 
hangzás�jel 

3.szint: ének-
lés�jel 
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A bemutatott képességstruktúra alapján létrehozott feladatrendszert, 
amely a zenei tevékenységek (0–3. szint) és a zenei hang tulajdonságainak 
(magasság, id�tartam, együtthangzás, hangszín, hanger�) mátrixa, az alábbi 
táblázat mutatja be: 

1. táblázat: A zenei képességeket vizsgáló feladatrendszer struktúrája 

1. szint: Zenei tapaszta-
latok 

2. szint: Hang-
zás átalakítása 
jellé, ill. jel 
átalakítása 
hangzássá 

3. szint: Éneklés átalakí-
tása jellé, ill. jel alapján 
éneklés 

  Tevé-
kenység                  

             

A zenei  
hang tulajdon-
ságai 

0. szint: 
Ismeret 

a/ 
hallás utáni 
diszkrimináció 

b/  
hallás 
utáni 
éneklés 

a/ 
írás 

b/ 
olvasás 

a/ 
utószolmizáció 

b/ kotta 
utáni 
éneklés 

A/  Dallam          
B/  Ritmus     
C/  Harmónia   
D/  Hangszín 
E/  Hanger�

Megjegyzés: A feketével jelzett mez�khöz az alsó tagozatos követelményeknek megfelel�en, 
illetve értelemszer�en nem tartoznak képességek. 

Az egyes területeket vizsgáló feladattípusok a következ�k. 

0. szint: Ismeret 
– Dallam: Ötvonalas kotta alá a hangok szolmizációs nevének beírása�

bet�kottás dallam elhelyezése a vonalrendszerben. 
– Ritmus: a megadott ütemmutatónak megfelel�, ütemnyi ritmusok al-

kotása� valamint ritmussoroknak ütemvonalakkal való tagolása. 

1/a szint: Hallás utáni diszkrimináció 
– Dallam: Két-két felbontásban megszólaló hangközr�l, illetve dallam-

ról az azonosság-különböz�ség megállapítása. 
– Ritmus: Egymás után megszólaló dallamok ritmusánál az azonosság-

különböz�ség megállapítása, illetve zenei részletek tempójának összehason-
lítása az azonos-lassabb-gyorsabb tempó azonosításával. Hallott dallam rit-
musának eltapsolása. 

– Harmónia: Egyszerre megszólaló hangközök, illetve akkordok azo-
nosságának-különböz�ségének megállapítása. 

– Hangszín: Egymás után felhangzó, egy hangszercsaládba tartozó 
hangszerek hangjának elkülönítése azonosság-különböz�ség alapján (a 
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hangszereket nem kellett megnevezni)� egyszerre ugyanazt a dallamot játszó 
hangszerek számának megállapítása. 

– Hanger�: Egymás után megszólaló dallamok hangerejének összeha-
sonlítása, az azonos-halkabb-hangosabb megállapítása. 

1/b szint: Hallás utáni éneklés 
– Dallam: Énekhangon megszólaló két hang, illetve szövegtelen dallam 

hallás utáni visszaéneklése� el�énekelt dallamhoz megfelel� tonalitású 
zárómotívum éneklése. 

– Harmónia: Zongorán egyszerre megszólaló két hang énekes reprodu-
kálása. 

2/a szint: Zenei írás 
– Dallam: Felbontásban megszólaló hangközök szolmizációs névvel 

megadott els� tagjához a második hang szolmizációs hanggal való megne-
vezése, illetve a vonalrendszerben megadott els� hang mellett a második 
elhelyezése. Kétütemes, a gyermekdalokból jól ismert fordulatokat tartal-
mazó dallamok lekottázása hallás után a megadott ritmus szerint. 

– Ritmus: Dallamok ritmusának lejegyzése a megadott ütemmutató és 
ütemvonalak segítségével. 

– Harmónia: Egyszerre megszólaló hangközök mélyebb tagjának meg-
adott szolmizációs nevéhez viszonyítva a magasabb hang megnevezése. 

2/b szint: Zenei olvasás 
– Dallam: Kétütemes, tipikus fordulatokból álló dallamok kottaképének 

összehasonlítása a hangzó dallammal. Ennek alapján az azonosság és az – 1 
hangban való – különböz�ség megállapítása. 

– Ritmus: Kétütemes dallamok ritmusának összehasonlítása, a kottaké-
pen látható és a hangzó ritmus azonossága-különböz�sége alapján. Írott rit-
musmotívumok megszólaltatása tapsolással. 

3/a szint: Utószolmizáció 
– Dallam: El�énekelt szövegtelen dallamok utószolmizációja. 
– Harmónia: Zongorán egyszerre megszólaló hangközök mélyebb hang-

ját a vizsgálat végz�je szolmizálva énekli, ehhez kell a magasabb hangot 
szolmizálva hozzáénekelni. 

3/b szint: Kotta utáni éneklés 
– Dallam: Bet�kottáról megadott hangpárok (hangközök), illetve dalla-

mok éneklése. 
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Zárszó 

A pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményei nyomán, hogy a zenei 
tehetség sem „tör utat magának”. Helytállóbb az a szemlélet, amely szerint a 
tehetségígéret kibontakozásához számos feltétel és kedvez� körülmény 
szükséges, amelynek magában kell foglalnia az azonosítástól – a komplex 
fejlesztésen keresztül – a hatásvizsgálatokig tartó folyamatot. Iskoláink az 
utóbbi években egyre többet és egyre szakszer�bben foglalkoznak a tehet-
séggondozással. Az intellektuálisan kimagasló gyerekek fejlesztésére irá-
nyuló igénynek és elvárásnak egyre több iskola igyekszik megfelelni. Emel-
lett az örvendetes tény mellett azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy 
szemben a jó intellektuális adottságúakkal, a speciális tehetségekre keve-
sebb figyelem fordul az óvodai, iskolai keretek között.   
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A sporttehetség felismerése és fejlesztése 

Orosz Róbert 

1. A sporttehetség megközelítései 

A sporttehetséget leggyakrabban a teljesítménnyel, eredményességgel való 
összefüggésében határozzák meg az elméletalkotók. A legtöbb megközelí-
tésben a sporttehetség úgy jelenik meg, mint a sportban való sikeresség fel-
tétele, jelenbeli mércéje vagy jöv�beli el�rejelz�je. Bompa (Régnier, 
Salmela és Russel, 1993) tehetségazonosítási modelljében a sportteljesít-
mény mögött három faktort tart lényegesnek: a motoros képességeket (ide a 
perceptuális és motoros készségeket, az állóképességet és az er�t sorolja), a 
fiziológiai adottságokat és a testalkati jellemz�ket.  

Havlicek, Komadel, Komarik és Simkova (van Rossum és Gagné, 1994) 
csehszlovák tehetség-kiválasztási modelljében a sporttehetség soktényez�s 
természete kap hangsúlyt. Elgondolásuk alapján a sporttehetség kibontako-
zását befolyásolják stabil, nem kompenzálható faktorok (például a testma-
gasság), stabil, kompenzálható faktorok (például a gyorsaság) és nem stabil, 
kompenzálható faktorok (ilyennek tartják például a motivációt).  

Gimbel modellje (Régnier, Salmela és Russel, 1993) szerint a sportte-
hetséget három oldalról érdemes elemezni: a fiziológiai és morfológiai vál-
tozók, az edzhet�ség és a motiváció szemszögéb�l. Felvetése alapján a te-
hetséget a genetikai és környezeti tényez�k együttesen határozzák meg. Ha 
nem szerencsés a fejleszt� környezet (például szociális, etikai, pedagógiai 
szempontból), akkor a kedvez� genetikai adottságok nem tudnak produktí-
van kibontakozni.  

Gabler és Ruoff (Révész, 2008) szerint azokat tekinthetjük tehetsége-
seknek az adott sportokban, akik a különböz� életszakaszokban olyan testi 
és pszichés feltételekkel rendelkeznek, amelyek a véletlenszer�nél er�seb-
ben valószín�sítik a kés�bbi magas színvonalú teljesítményt.  

Harsányi (1992) az atlétikai tehetség kapcsán azokat tartja tehetséges-
nek a sportban, akiknek öröklött fizikai, pszichológiai, antropometriai, mo-
toros, szociális képességei az adott fejl�dési szinten – megfelel� fejleszt�
folyamatot feltételezve – a legnagyobb valószín�séggel biztosítják a jöv�be-
li magas szint� teljesítményt. Harsányi a sporttehetség hátterében több té-
nyez�t azonosít, s elgondolása szerint a meghatározó örökletes jellemz�k a 
környezeti hatásokkal való kölcsönhatásban válnak tehetséggé.  
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Frenkl (2003) hasonló komplex szemlélettel közelít a témakörhöz. Ér-
telmezésében az ember, mint bio-pszicho-szociális lény a maga teljességé-
ben vesz részt a sporttevékenységben, így a sportteljesítmény mind a fizikai, 
mind a szellemi tulajdonságok, kvalitások, mind pedig a társas tényez�k 
által meghatározott. A környezeti és társadalmi hatások szerepét kiemelve 
Child (2004) is az átlagosnál magasabb szint� teljesítményt tartja a tehetség 
mutatójának.  

2. A tehetséggondozás integratív szemlélete és ebb �l adódó 
néhány gyakorlati következtetés 

Integratív szemléletben gondolkodva, a tehetség fogalmán többet értünk, 
mint pusztán a kiemelked� képességek meglétét egy bizonyos területen. 
Például, egy ügyes mozgású (eredend�en jó pszichomotoros adottságokkal 
rendelkez�) kisgyermeket nem tekintünk feltétlenül sporttehetségnek, in-
kább csak egyfajta tehetségígéretnek. A tehetséget nem állandó személyiség-
vonásnak tartjuk, hanem több küls� és bels� tényez� által meghatározott 
jelenségnek.  

A sporttehetség integratív megközelítésében több pszichológiai irányzat 
elméletei ötvöz�dnek egyfajta rendszerszemlélet� felfogásban. Alapvet�
kiindulási pontja, hogy minden ember törekszik a kiteljesedésre, a benne 
lév� lehet�ségek megvalósítására (önmegvalósítás). A tehetséget felfoghat-
juk a személyiség olyan potenciális lehet�ségének, amely kiteljesedésre vár. 
A tehetségfejlesztés célja ebben az összefüggésben az egyénben rejl� képes-
ségek, lehet�ségek kiteljesítésének segítése. A sporttehetség fejlesztése így 
tágabb értelemben az önmegvalósítást támogató tényez�k er�sítését s egy-
ben a gátló tényez�k kiküszöbölését is jelentheti.  

Az egyéni fejl�dés több tényez� által meghatározott, párhuzamosan több 
szinten zajló folyamat. Az emberben rejl� lehet�ségek kiteljesítésében fontos 
szerepet játszhatnak egyénen belüli (intraperszonális), személyek közötti 
(interperszonális), az egyénen túlmutató (transzperszonális), szocio-ökonó-
miai, társadalmi-kulturális tényez�k, melyek egymással kölcsönhatásban 
vannak. A különböz� befolyásoló tényez�k fizikai (például testi adottságok), 
érzelmi (például szorongás okozta lelki feszültség), értelmi (például pozitív 
gondolatok) és spirituális (például hit) szinten egyaránt kifejthetik hatásu-
kat. A különböz� szintek és tényez�k kölcsönhatásainak sokféleségét az 1. 
ábra szemlélteti. 
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1. ábra: A fejl�dést befolyásoló tényez�k szintjei és kölcsönhatásaik iránya 
(Forrás: Orosz, 2010) 

Egyéni szinten fontos tehát figyelmet fordítanunk a sporttehetség kibon-
takoztatását befolyásoló fizikai – érzelmi – értelmi és spirituális tényez�kre 
illetve azok kölcsönhatásaira. Az egyén bels� rendszere minél inkább har-
monikusan fejl�dik, annál sikeresebb lehet a fejleszt� munka. A bels� rend-
szer részei el�segíthetik egymás fejl�dését, ugyanakkor bármely rész megre-
kedése gátat is szabhat az egész fejl�désének. Közismert például, hogy az 
érzelmek befolyásolják a fizikai teljesít�képesség jellemz�it és az értelmi 
m�ködéseket. Túlzott szorongás hatására görcsösebbé válik a mozgás, na-
gyobb energia-kifejtés kell egy-egy mozdulathoz, a sportoló lassul, és köny-
nyebben fárad. Vagy: Magánéleti, iskolai problémákon rágódva könnyebben 
elterel�dik a figyelem az edzésr�l. Ez természetesen fordítva is igaz. Ahogy 
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megoldást találunk egy problémára, már jobban tudunk az aktuális feladatra 
koncentrálni. A fentiekb�l kifolyólag a sporttehetség fejlesztésében sem 
elég pusztán a fizikai tényez�k csiszolására koncentrálni, hanem fontos 
számba venni azokat az érzelmi, illetve értelmi tényez�ket, amelyek komoly 
szerepet játszanak a sportteljesítményben, és ezeket is érdemes tudatosan, 
tervszer�en fejleszteni. A kölcsönhatásokon alapuló fejlesztésnek jó példája 
az úgynevezett szenzoros integrációs terápia.  

Jean Ayres (Internet 1.) kaliforniai agykutató terápiás módszerének el-
méleti hátterét az a megfigyelés adta, hogy az idegrendszer érettsége, 
integratív (különböz� területeket összeszervez�) funkciója egyensúlyi és 
egyéb szenzomotoros (érzékszervi-mozgásos) ingerek adásával növelhet�. 
Az agytörzsi-kisagyi mozgásos és egyensúlyozó rendszer kapcsolatban áll 
más idegrendszeri területekkel így az érzelmek szabályozásáért felel�s ré-
szekkel és a magasabb kérgi központokkal is. A gyerekeket olyan játékszi-
tuációba helyezik, ahol fokozott ingerlésnek van kitéve az egyensúlyozó 
rendszer (mászókák, billen�, forgó eszközök stb.). Az ilyen játék közben a 
nagymozgások, az egyensúlyozás megszervezéséért felel�s területek érésé-
vel párhuzamosan olyan idegrendszeri részek is megérint�dnek, amelyek 
révén mély érzelmek (újra)átélése történhet. Megfelel� terápiás közegben ez 
utóbbi segítheti a korábbi traumatikus élmények feldolgozását is. A külön-
böz� szint� idegrendszeri m�ködések harmonikusabb összeszervez�dése 
pedig végs� soron az egész személyiség hatékonyabb m�ködésével jár 
együtt. Így a mozgásos játékok révén olyan problémák orvosolhatók nagy 
hatékonysággal, mint például a tanulási zavarok, a figyelemzavar vagy a 
korai anya-gyerek kapcsolat deficitjéb�l adódó szorongásos tünetek. 
Szvatkó (Hivatkozik rá: Orosz, 2010) a szenzoros integrációs terápia kap-
csán így ír a rendszerszemlélet� fejlesztésr�l: „A fejl �dés természetszer�leg 
egyre fokozódó összetettséget jelent, a részek, a funkciók differenciálódását, 
és korántsem konfliktusmentes kapcsolódását a formálódó egészhez, a teljes 
személyiséghez. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív módon képzelhetjük 
el. A változások közepette az ember számára legfontosabb környezeti felté-
tel, az intim kapcsolatok világa ad muníciót a személyes folyamatosság és 
az összefüggés érzésének fenntartására. Aki tehát egy-egy gyerek „fejleszté-
sét” komolyan átgondolja, rá kell jöjjön, hogy nem érhet el eredményt más-
képpen, csak ha az egész személyiséggel számol.” A fentiekb�l kifolyólag a 
sporttehetség fejlesztésében sem elég pusztán a fizikai tényez�k csiszolására 
koncentrálni, hanem fontos számba venni azokat az érzelmi (affektív), illet-
ve értelmi (kognitív) tényez�ket, amelyek komoly szerepet játszanak a 
sportteljesítményben és ezeket is érdemes tudatosan, tervszer�en fejleszteni. 
Mindamellett az egyén bels� rendszere állandó, szoros kölcsönhatásban van 
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környezete rendszerével, így – hasonlóan a bels� részek rendszeréhez – a 
küls� környezeti rendszer elemei is jelent�sen segíthetik, vagy hátráltathat-
ják az egyéni fejl�dést. Az integratív szemlélet� sporttehetség-gondozásnak 
ilyen szempontból fontos számolnia a jelent�s társas-környezeti szerepl�k-
kel.  

Ha a tehetséget nem egy állandó személyiségvonásnak fogjuk fel, hanem 
olyan dinamikus személyiségtényez�nek, melyet a küls� és bels� meghatá-
rozók állandóan változó kölcsönhatása folyamatosan alakít, akkor minden-
képp érdemes figyelembe vennünk, hogy a tehetség a fejl�dési folyamat 
bármely fázisában elveszhet. Továbbá hogy a küls� és bels� tényez�k ked-
vez� együttállása esetén viszonylag váratlanul fel is törhet. Például, ha a 
kisgyermekkori mozgásfejl�désben kimaradnak bizonyos szakaszok – 
mondjuk a kúszás vagy a mászás –, az bizonyos esetekben kés�bb koordiná-
latlanabb mozgáshoz vezet. Amikor egy ilyen „rossz mozgású” gyermeket 
látunk sportolni, legkevésbé gondolunk arra, hogy � esetleg kés�bb sikeres 
versenyz� lehet. Azonban ha szerencsés esetben olyan sportágat választ, 
melynek összetett mozgásanyaga és módszertana kedvez� hatással van az 
idegrendszer szenzomotoros (érzékszervi–mozgásos) integrációjának érésé-
re, akkor megtörténhet, hogy egyszer csak ugrásszer� változást fogunk ta-
pasztalni a mozgásfejl�désben. Ilyenkor azt látjuk, mintha „összeállna a 
kép” nála és az addig kissé ügyetlen gyermek egyre magasabb szint� moz-
gáselsajátításra válik képessé. Ha a tehetséget nem egy állandó személyi-
ségvonásnak fogjuk fel, jobban tudunk számolni a képességek fejl�désében 
és a teljesítményben bekövetkez� visszaesésekkel is. Ilyen látszólagos fejl�-
dési vagy teljesítmény visszaeséseket okozhatnak például a normál fejl�-
déshez köthet� kamaszkori testi változások és érzelmi átrendez�dés, amikor 
is a magasabb szint� újraszervez�dés érdekében átmenetileg felborul az 
egyénen belüli rendszer egyensúlya.  

Fentieket megfontolva a tehetségazonosítás fogalma a tehetségfejlesztés 
folyamatával együtt nyer igazán értelmet. A fejlesztés közbeni diagnosztika 
(fejlesztve diagnosztizálás) illetve a diagnosztikai eljárások beépítése a fej-
lesztési folyamatba (diagnosztizálva fejlesztés) hatékonyabban eléri célját, 
mint az önálló diagnosztikai törekvések. Egyszeri tehetségazonosítás esetén 
a fent említett példában szerepl� egyenetlen mozgásfejl�dés� gyermekek 
kiesnének a rostán, így bele sem kerülhetnének a fejlesztési folyamatba, ami 
által tehetségük könnyen elveszhetne. Mi a sporttehetség azonosításával 
kapcsolatban a fejlesztésbe ágyazott diagnosztizálás elvét, illetve az azono-
sító eljárások kombinált alkalmazását tartjuk célravezet�nek. A fejlesztésbe 
ágyazott diagnosztizálás azt takarja, hogy a felméréseket célszer� a fejlesz-
tési folyamat több pontján alkalmazni, az eredményeket pedig visszavinni a 
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fejlesztési folyamatba. Ilyenkor a felmérés els�sorban nem az el�rejelzést 
szolgálja, hanem az állapotfelmérést. Az azonosító eljárások kombinált al-
kalmazása pedig a különböz� a fizikai felmérések, az edzés és versenyhely-
zetben való megfigyelés illetve a fiziológiai és pszichológiai mér�eljárások 
együttes alkalmazását jelenti. Az integratív megközelítés szerint ugyanis a 
tehetségkutatásban, illetve gondozásban leginkább a több tudományterületet 
átfogó (multidiszciplináris) megközelítések lehetnek hatékonyak (Orosz, 
2010).  

A fejlesztésbe ágyazott tehetségazonosítás legfontosabb lépése, hogy 
minél több fiatalt be tudjunk vonni a különböz� sporttevékenységekbe. Ez a 
„mély merítés” segíthet abban, hogy a lehet� legtöbb tehetségígéret a szak-
emberek látókörébe kerüljön, akik folyamatosan nyomon követhetik a spor-
tolópalánták fejl�dését, továbbá motivációjának, elkötelez�désének alakulá-
sát. A fiatalok bevonását segítheti az iskolák, diáksport egyesületek és a 
sportegyesületek kapcsolatának er�sítése. Például a sportegyesületek az is-
kolákban – közös szervezésben – tarthatnak rendszeres tehetségkutató 
és/vagy toborzó edzéseket, melyeken a tanulók kipróbálhatják az adott 
sportágat. A gyermek érdekl�dését vagy az edz� javaslatát pedig a pedagó-
gusok közvetíthetik a szül�k felé. Másik lehet�ség az iskolák számára a csa-
ládi sportnapok szervezése, melyekre meghívhatják a település sportegyesü-
leteit is. Ezen rendezvényeknek a sport népszer�sítése mellett szerepe lehet 
a közösségi mentálhigiéné,  továbbá az iskola és a családok kapcsolatának  
er�sítésében is. Kiváló lehet�séget nyújtanak a gyermekek, családok moz-
gósítására, a különböz� sportágak megismertetésére és megszerettetésére a 
nagy sportágválasztó rendezvényei (www.sportagvalaszto.hu). A tehetség-
pontok által szervezett sporttehetség napok szintén szolgálhatják a sport 
népszer�sítését.  

Ahhoz, hogy a bevonódott fiatalok benne is maradjanak a sport rendsze-
rében els�rend� fontosságú a gyermekek fejl�dési jellegzetességek figye-
lembevétele. A sporttehetség kibontakozásában nagyon fontos tényez�, 
hogy megfelel� id�ben és megfelel� módon ismerkedjen meg valaki az 
adott sportággal. Ez az életkor nemcsak sportáganként, hanem egyénenként 
is különböz� lehet. Megfelel� érettségnél a tanulási folyamatok sokkal 
gyorsabban végbemennek. Ha valakinek elegend� mennyiség� tudása, ta-
pasztalata halmozódik fel, egyre érettebbé válik a további készségek, képes-
ségek és értékek elsajátítására. A túl korán elkezdett versenysport növelheti 
a sérülések és a motiváció elvesztésének a kockázatát. 12 éves kor alatt a 
társas és a mentális képességei csak kevés gyermeknek teszik lehet�vé, 
hogy a versenyszer� sport kihívásaira megfelel�en válaszoljanak. Több 
szerz� is megállapította, hogy a nagyon fiatal gyermekek azért nem tudnak 



366

versenyezni, mert a társas összehasonlítást még nem értik meg vagy nem 
érdekeltek benne. Gyakran a versenyszer� motiváció a feln�ttek (a társada-
lom) elvárásaiból fakad, illetve a gyerekek a sikereket és kudarcokat is más-
képp élik meg, és dolgozzák fel, mint a feln�ttek. Az volna az ideális, ha a 
sportbeli követelmények és a feln�ttek elvárásai összhangba kerülnének a 
gyermekek (fizikai, érzelmi, értelmi) fejl�dési képességeivel.  

Hazai els� osztályban szerepl� 15 és 19 év közötti utánpótlás labdarú-
gókkal végzett vizsgálat szerint a játékosok átlagosan hét éves korban kezd-
tek edzésre járni. A labdarúgók 95%-a 4 és 11 éves kor között kezdett fo-
cizni. Az alapján, hogy ki mikor kezdett edzésre járni, nem volt különbség a 
játékosok sikeressége között. Ezek szerint a kés�bbi sikerességet nem az 
határozza meg, hogy ki milyen életkorban kezdi az edzéseket. Ugyanakkor 
hozzá kell tenni, hogy a legsikeresebb játékosok egyike sem kezdte 4 éves 
kor alatt és 11 éves kor fölött (Orosz és Bíró, 2009). 

A siker kulcsa feltehet�en nem pusztán abban rejlik, hogy milyen korán 
kezdi a gyermek a versenyszer� sportot, hanem abban, hogy az � saját érett-
ségének megfelel� optimális id�ben kerüljön olyan helyzetekbe, amelyeket 
már meg tud oldani. Így szerezhet sikerélményeket, így maradhat fenn a 
motivációja a gyakorlásra és a versenyzésre. Hazánkban gyakori, hogy a 
gyermekeket - kis feln�ttként kezelve - hasonló szemléletben tréningezik és 
versenyeztetik, mint a feln�tt élsportolókat. Ahhoz, hogy minél több gyer-
meknek maradjon meg a sportbéli motivációja, hogy a sport jó élmény és 
érték maradjon számukra, s ezáltal majdan saját gyermekeiket – a következ�
generációt – is sportolásra ösztönözzék célszer� élesen kettéválasztani a 
professzionális sport és az utánpótlás nevelés szemléletét.  

3. A sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló ps zichológiai 
és társas tényez �k 

2008. decembere és 2009. februárja között pszichológiai vizsgálatokat vé-
geztünk öt, a Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú Férfi Ifjúsági és Ser-
dül� nagypályás labdarúgó bajnokságaiban résztvev� labdarúgó klub játéko-
saival, illetve edz�ivel. A tehetségpszichológiai kutatásban összesen öt klub, 
22 csapatának 425 játékosa és 21 edz�je vett részt. A kutatás célja a sportte-
hetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai és társas tényez�k vizs-
gálata volt, továbbá annak megállapítása, hogy a hétköznapi gyakorlatban 
mennyire érvényes az integratív tehetségszemlélet (Orosz, 2009). 

A vizsgálatban a csapattársak illetve az edz�k által tehetségesebbnek 
véleményezett játékosokat hasonlítottuk össze kevésbé tehetségesnek tartot-
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takkal. Az integratív tehetségszemlélet jegyében az összehasonlításban sze-
repeltek fizikai, érzelmi, értelmi, családi, kortársi tényez�k és megjelent az 
edz�i oldal is. Összesen 48 különböz� változót vettünk vizsgálat alá. Az 
eredmények egyöntet�en alátámasztották a sporttehetség integratív szemlé-
letét. A 48 tényez� közül 27 esetében találtunk statisztikailag jelent�s (szig-
nifikáns) különbséget. Mind a 27 változónál a tehetségesebb sportolók értek 
el jobb eredményeket. 

3.1. Önbizalom, koncentráció és szorongáskezelés 
A kutatási adatok értékelésekor a sporttehetség kibontakoztatását befolyáso-
ló egyénen belüli pszichológiai tényez�k közül három jellemz�t különösen 
fontosnak találtuk. E három tényez� – az önbizalom, a szorongáskezelés és 
a koncentráció – a statisztikai elemzések során következetesen egymással 
összefüggésben jelent meg.  

Az önbizalom és a teljesítmény között (Zinsser, Bunker éd Williams, 
2001) a korábbi sportpszichológiai kutatások is közvetlen összefüggést tár-
tak fel. E jellemz�t a sporttehetség kibontakoztatása kapcsán egyértelm�en 
az egyik legalapvet�bb tényez�nek tarthatjuk. A magas önbizalmú sportolók 
másképp gondolkodnak magukról és a teljesítményhelyzetr�l, mint az ala-
csonyabb önbizalmúak: pozitívabb gondolataik, képzeteik vannak önma-
gukkal és a helyzettel kapcsolatban, úgy ítélik képesek megvalósítani céljai-
kat (Zinsser, Bunker és Williams, 2001). A stabil önbizalommal rendelkez�
sportolók képesek különbséget tenni a teljesítmény és saját személyiségük 
között, ha hibáznak, vagy helytelen döntéseket hoznak, jobban fogadják a(z) 
(ön)kritikát, így az önbizalom hozzásegíti �ket, ahhoz, hogy újra a siker 
útjára léphessenek. A teljesítményhelyzetekben képesek megfelel�en kon-
centrálni, s a szituáció követelményeire összpontosítani. A csekély önbiza-
lom ellenben könnyen aláássa a teljesít�képességet. Az ilyen önbizalmú 
sportolók például többet gondolkodnak a gyengeségeikr�l, mint az er�ssége-
ikr�l, gyakran az edzéseken jobban teljesítenek, mint a versenyszituációk-
ban, vagy az ellenfél kiemelked� produkcióját látva könnyen elbátortala-
nodhatnak.  

Az önbizalom fejlesztésében Znisser és munkatársai (2001) a kognitív 
technikákra helyezik a hangsúlyt, mint például a helyzetek pozitív átkerete-
zése, a pozitív célmeghatározás, a negatív gondolkodás megállítása vagy 
negatív gondolatok pozitívokkal történ� helyettesítése. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy az ilyen technikák nem minden esetben m�ködnek. Ha a 
negatív gondolkodás hátterében korábbi komolyabb érzelmi traumák állnak, 
az ilyen sérülések a tudattalanból érzelmi szinten fejtik ki hatásukat. Gon-
doljunk, például a gyermekkori érzelmi elhanyagoltság okozta önbecsülési 
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problémákra, alacsony önértékelésre vagy egy súlyos sportsérülés okozta 
megrázkódtatásra (mondjuk, egy rúdugró alatt eltörik a rúd, és � komolyab-
ban megsérül). Az ilyen esetekben a pozitív gondolkodás gyakorlása segít-
het a változásban, fejl�désben, ugyanakkor a tudattalan feszültségek újra 
meg újra feltörhetnek, negatív érzelmeket, érzéseket keltve. Véleményünk 
szerint az önbizalom fejlesztését éppen ezért egyszerre több szinten is érde-
mes megragadnunk, kihasználva a különböz� befolyásoló tényez�k köl-
csönhatásait.  

Az önbizalom er�södésének egyik legfontosabb forrása az önbecsülés 
növekedése. Az önbecsülést leginkább a számunkra fontos embereknek a 
felénk irányuló szeretete és feltétel nélküli, elfogadása er�sítheti. Természe-
tesen az önbecsülés alapja a család szeretetében és elfogadásában gyökere-
zik. Ha ebb�l az er�forrásból nem táplálkozhat a sportoló önbecsülése, ak-
kor nagyon fontosak az olyan környezeti szerepl�k (edz�, mentor, pszicho-
lógus stb.), akik ilyen módon is támogatják a sportolót. A tehetség kiteljese-
dése, az önbecsülés, a családi szeretet hiánya és a környezet támogatása 
közti kapcsolat témáját gyönyör�en dolgozza fel a Good Will Hunting cím�
film. Az önbizalom növelésének másik jelent�s forrása már jóval inkább 
belülr�l fakad. Szepes Mária (2006) szerint a kit�zött reális célok megvaló-
sítása kiválóan er�síti az önbizalmat. Ugyanakkor ha sok felvállalt feladatot 
befejezetlenül hagy az ember, az hosszú távon romboló hatással van az ön-
bizalmára. Fontos hangsúlyoznunk a magunk elé állított célok realitását. 
Ugyanis az irreális, az adott fejl�dési fázisban még megvalósíthatatlan célok 
szintén kedvez�tlenül befolyásolják az önbizalmat. Például, ha egy dobó 
atléta, aki csak 19 métert tud dobni, minden edzésen kihúzza maga elé a 22 
métert, akkor nap mint nap kudarcot fog megélni, mikor látja, hogy dobása 
ha nem is mérhetetlenül, de távol van kit�zött céljától. Ha viszont csak 19 
méter 10 centit t�z ki maga elé, akkor nem is olyan soká a valós teljesít-
mény sikerélményével fog gazdagodni. A valós teljesítmény megélése növe-
li a sportolók kompetencia (hozzáértés, alkalmasság) érzetét, ami magabiz-
tosságot ad nekik. Így az ilyen jelleg� sikerélmények által a sport önbizalom 
nagyban fokozódhat. (Orosz, 2010)   

A labdarúgókkal végzett kutatásunkban az önbizalom mellett a sportte-
hetség kibontakoztatását befolyásoló másik különösen fontos tényez�nek a 
szorongáskezelést találtuk. A tehetségesebbnek tartott játékosok kevésbé 
tartották magukat szorongónak a teljesítményhelyzetekben. Legkevesebb 
szorongásról a legkiválóbbnak tartott játékosok adtak számot. (Orosz, 2009)  

A szorongás egy kellemetlen, feszült érzelmi állapot, mely a vegetatív 
idegrendszer magas aktivációjával, negatív érzésekkel és gondolatokkal jár. 
A szorongás esetében is elkülöníthetünk fizikai, affektív (érzelmi) illetve 
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kognitív (értelmi) szint� összetev�ket. A fizikai szinten a szorongás a kü-
lönböz� testi és viselkedéses tünetekben jelentkezik. Ilyen tünetek lehetnek 
az idegrendszeri változások nyomán kialakuló testi reakciók (például has-
menés, gombócérzés a torokban, sápadtság, izommerevség, szívdobogás), 
továbbá a szorongás következményeinek testi vagy viselkedéses szinten 
megjelen� jelei (például tépett körömágy, összehúzott testtartás, agresszív 
viselkedés, szétesett mozgás stb.) Érzelmi szinten a szorongás egyfajta fe-
szült, kellemetlen lelkiállapotként jelentkezhet. Értelmi szinten pedig nega-
tív gondolatokban (például „jaj, csak vele ne kerüljek össze a versenyen”), 
illetve a kognitív funkciók (pl. figyelem, problémamegoldás) romlásában 
mutatkozhat meg. 

A szorongáskezelés bizonyos fokig tanítható. A (sport)pszichológia 
számos olyan technikát, gyakorlatot alkalmaz, melyekkel a sportolók meg-
tanulhatják hatékonyan szabályozni a (verseny)stressz-helyzetek keltette 
feszültségeket. Ilyenek lehetnek például a különböz� légzéstechnikák, a 
relaxáció, az autogén tréning vagy a helyzetek mentális átkeretezése. 
Ugyanakkor nagyon nagy mérték� teljesítményszorongás vagy szorongó 
személyiségkarakter esetén e technikák önmagukban már nem mindig m�-
ködnek. Ilyenkor érdemes feltárni a szorongás hátterében rejl� okokat, és 
mélyebb szinten kezelni a problémát. 

A figyelem és az intelligencia mindenképpen a sporttevékenységet befo-
lyásoló legjelent�sebb kognitív tényez�k közé tartoznak. Kutatásunkban a 
kett� közül az el�bbit találtuk meghatározóbbnak a sporttehetség kibonta-
koztatása szempontjából.  

Hétköznapi tevékenységeink során elárasztanak minket a küls� és bels�
információk. Tudatunk igyekszik reflektálni ezekre: kisz�rni a számunkra 
hasznosnak ítélteket és felhasználni azokat. Általában azok az információk 
választódnak ki, melyek a túlélésünkkel, céljaink megvalósításával, vágya-
inkkal, aktuális motívumainkkal kapcsolatosak. Azt a sz�r� folyamatot, 
amely szelektál az ingerek, információk között nevezzük figyelemnek 
(Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 1994). Azt a jelenséget, amikor a figyel-
münket kitartóan egy tárgyra irányítjuk, nevezzük a figyelem koncentráció-
jának. A figyelemkoncentrációt sportpszichológiai szempontból Schmid, 
Peper és Wilson (2001) úgy definiálja, mint az egyén képességét arra, hogy 
figyelmét az adott feladat megfelel� aspektusaira irányítsa anélkül, hogy a 
lényegtelen küls� és bels� ingerek megzavarnák. A figyelem akaratlagossá-
gának szempontjából különbséget tehetünk önkéntelen és szándékos figye-
lem között. Az önkéntelen figyelmet a reflexszer� beállítódásokkal tartják 
kapcsolatosnak, és ez az ember tudatos elhatározásától függetlenül funkcio-
nál. A szándékos figyelem tudatosan irányított, ennek m�ködésekor az 
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egyén saját elhatározásából választja ki azt a tárgyat, amelyre a figyelem 
irányul (Balogh, 1993).  

Nideffer (Nideffer és Sagal, 2001) szerint a sportteljesítménnyel kap-
csolatban a figyelem fókuszának legalább két dimenzióját különböztethetjük 
meg. A sporttevékenység során egyrészt a figyelem fókusza irányulhat kife-
lé (például az ellenfélre vagy a labdára), illetve befelé (például a saját gon-
dolatokra, érzésekre), másrészt a figyelmi fókusz terjedelme sz�k és tág 
határok közt változhat. A fókusz szélessége és terjedelme alapján négy kü-
lönböz� figyelmi típust különböztethetünk meg:  

− Sz�k fókuszú, kifelé irányuló figyelem. (A konkrét feladatok végre-
hajtásában van f� szerepe.) 

− Sz�k fókuszú befelé irányuló figyelem. (A mentális el�készületek-
ben, felkészülésben játszik alapvet� szerepet.) 

− Széles fókuszú kifelé irányuló figyelem. (A gyors helyzetfelmérés-
ben van els�dleges szerepe.) 

− Széles fókuszú befelé irányuló figyelem. (Els�sorban a bels� történé-
sek elemzését segíti.) 

Nideffer alapgondolata szerint a különböz� sportoknak eltér�ek a fi-
gyelmi követelményei. Például más figyelemfókusz szükséges a sikeres 
teljesítmény eléréséhez labdarúgásban és a m�ugrásban. Továbbá a külön-
böz� sportszituációk egy bizonyos sportágon belül is eltér� figyelmi fókuszt 
igényelnek. Például a labdarúgásban a középpályás posztján nagymértékben 
szükséges a széles fókuszú kifelé irányuló figyelem, ugyanakkor egy bünte-
t� sikeres elvégzéséhez inkább a sz�k fókuszú kifelé irányuló figyelem a 
domináns követelmény. Másik fontos alapgondolat, hogy a sportolóknál is 
egyéni különbségek lehetnek abban, hogy mely sportági figyelemkövetel-
mények állnak közelebb saját figyelmi jellemz�ikhez. Nideffer úgy véli, 
hogy a sportolók között lényeges figyelmi különbségek vannak, melyek 
egyrészt környezeti tényez�k által meghatározottak (tehát tanultak), más-
részt biológiailag, genetikailag adottak. A kiemelked� sportteljesítmény 
elérésében így fontos szempont lehet, hogy egyrészt a versenyz� figyelmi 
képességei minél inkább megfeleljenek az adott sportági követelményeknek, 
másrészt, hogy a feladatok váltakozásával párhuzamosan a sportoló képes 
legyen váltogatni a különböz� figyelmi típusok között. 

A figyelem kölcsönhatásban áll a személyiség érzelmi és fiziológiai 
szint� tényez�ivel, így az érzelmi állapotokkal, vagy a testi izgatottságal 
egyaránt kölcsönösen befolyásolják egymást. A figyelem fejlesztését ezért 
fizikai, affektív (érzelmi) és kognitív szintt�l egyaránt megközelíthetjük. A 
figyelmet fizikai szintr�l például egyszer� koncentrációs egyensúlyozó gya-
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korlatokkal, vagy légz� gyakorlatokkal er�síthetjük, érzelmi szintr�l a zava-
ró érzelmek kiküszöbölésével (például a negatív érzelmek tudatosításával 
vagy a félelem átölelésének gyakorlatával), míg kognitív szintr�l pedig a 
gondolkodás kontrollálásának különböz� technikáival (mondjuk a zavaró 
gondolatok elengedésének megtanításával). Egyszer� technikák rendszeres 
gyakorlásával jelent�s lépéseket tehetünk a figyelem fejlesztésének érdeké-
ben. Ilyen naivnak t�n�, de hatékony gyakorlat, ha leülünk, vagy megállunk 
egyenes háttal, és néhány percig egyszer�en csak figyeljük a légzésünket. 
Közben azt is gondolhatjuk: „Tudatában vagyok, hogy belélegzek, tudatá-
ban vagyok, hogy kilélegzek.” Egyszer�en csak figyelünk a légzésre. Ha 
gondolatok, érzések jönnek, csak hagyjuk �ket tovamenni, mint ahogy az 
égen a felh�k elúsznak a nap el�tt. Megfigyelhetjük �ket is mindenféle érté-
kelés, étélet nélkül, s hagyjuk tovaúszni. Az izgatott gondolatok általában az 
izgatott érzelmekb�l táplálkoznak. A légzés megfigyelése, az érzések és 
gondolatok lágy elengedése megnyugtatja a testet és az elmét, kitisztítja a 
tudatot, így jobban tudunk a feladatainkra koncentrálva a jelenben lenni. Ha 
valakinek önmagától nehezére esik a jelenben levés, a légzés figyelése, a 
gondolatok, érzések elengedése a különböz� meditációs technikák (Thich 
Nhat Hanh, 2003, 2005; Kabat-Zinn, 2009) és jógagyakorlatok segíthetnek 
ebben (Paramhans Swami Maheshwarananda, 2005). 

3.2. Kortársak, család és nevel�k 
A sporttehetség integratív elmélete a egyénben rejl� lehet�ségek kibonta-
koztatásában központi jelent�séget tulajdonít a társas környezetnek. Kutatá-
sunkban a tehetségesebb labdarúgók általában kortársaikhoz f�z�d� viszo-
nyukat, társas helyzetüket, társas képességeiket, illetve családjukat, családi 
kapcsolataikat és helyzetüket is kedvez�bben ítélték meg (Orosz és Bíró, 
2009). 

Az átpártolás korával kezd�d�en (kb. 9-10 éves kor) a gyermekek a fel-
n�ttek irányából egyre inkább a kortársak felé fordulnak. A kortársak érté-
kei és viselkedésmintái egyre er�sebben kezdik befolyásolni �ket, a telje-
sítmény megítélésében a többiek szava egyre fontosabbá válik (Tóth, 2000). 
A kortársaik általtámogatott sportolók identitása stabilabb lehet, a támogatás 
érzése emelheti önbizalmukat, problémáikat kevésbé látják terhel�nek, ér-
zékelésük kitágulhat a sikeresebb problémamegoldás irányába (Nagy, 
2002). A befogadás, a támogatottság hiánya csökkentheti a motivációt, a 
megküzd� képességet, végs� esetben pedig a csapat elhagyásához, vagy a 
sportolással való felhagyáshoz vezethet (tehetségvesztés). A közösségi érté-
kek, normák szintén befolyással lehetnek az egyén fejl�désére. A csoport-
hoz való tartozás egyik feltétele a közösség értékeinek, normáinak valami-
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lyen mérték� átvétele. Minél összetartóbb egy csoport, annál nehezebben 
t�ri a normáktól eltér� viselkedést (Festinger, 1950). Szociálpszichológiai 
vizsgálatok szerint, ha valaki egy csoporthoz csatlakozik, személyes értékei 
és attit�djei gyorsan alkalmazkodnak a csoportmércékhez (Forgách, 1993). 
Az egyén ezekhez a mércékhez viszonyítja helyzetét, ezek által határozza 
meg önmagát. A sportoló fejl�dését egyik irányból meghatározhatja, hogy 
milyen csoportokhoz viszonyítja önmagát. Például nem mindegy, hogy az 
angol vagy a magyar élvonalbeli labdarúgók gyorsaságát, pontosságát állítja 
mércének maga elé. A sportoló fejl�dését másik irányból pedig meghatá-
rozhatják a csoport értékei, normái. Például, hogy mennyire érték a csoport-
ban a hajtás, küzd�szellem, kitartás, szorgalom, mennyire fontos egymás 
támogatása stb. 

A család a szocializáció els�dleges és legfontosabb színtere (Tóth, 
2000). Innen származnak alapvet� értékeink, hiteink, kommunikációs és 
viselkedésmintáink. Feldmár (2006) szerint a család megtanítja az egyén 
számára, hogyan kell látni a világot. Els�dleges fogalomkészletünk is e for-
rásból alakul ki. Megtanuljuk például mi a kék vagy a zöld szín jelentése, 
mit kell mondani arra az állatra, amelyik ugat és csóválja a farkát (� a vau), 
és hogy ez az állat tulajdonképpen különbözik attól a másiktól, amelyik 
szintén sz�rös és tekergeti a farkát, de közben nyávog (� miau). Szintén 
csak megtanuljuk, hogy mit szabad tenni és mit nem, mi a jó, a rossz, s mi 
számít értékesnek vagy értéktelennek. A család nem csak a külvilág megis-
merésér�l nyújt információt az egyén számára, hanem az önmagával kap-
csolatos fogalomkészletére (énfogalom) is jelent�s hatással van. A családi 
minták gyakran igen mélyen, tudattalan szinten rögzülnek, s innen befolyá-
solhatják az egyén választásait, döntéseit, hiteit, cselekedeteit (Satir, 1999; 
Skynner és Cleese, 1983), így az ilyen tartalmak a tehetség kibontakoztatá-
sát is jelent�s mértékben meghatározhatják. A sportbeli sikerességre fontos 
hatással lehet, mennyire képes valaki hinni a sikerében, a gy�zelemben, 
abban, hogy el tudja-e érni céljait. A családi szocializáció min�sége (például 
a megfelel� kommunikációs és konfliktuskezelési minták elsajátítása) meg-
határozhatja a kés�bbi szociális kapcsolatokat, így például a közösségbe 
való beilleszkedést vagy a tekintélyszemélyekkel történ� kommunikációt, 
mely a csapatsportoknál szintén fontos tényez� lehet a karrierépítésben. Bu-
davári (2007) szerint a szül�i ambíciók hatással lehetnek a gyermek motivá-
ciójára. Úgy véli, gyakran megtörténik, hogy a kiemelkedési vágyukban 
frusztrált szül�k saját álmaik beteljesítését várják gyermekükt�l. Ha a szül�
vágya a teljesítésre er�sebb a gyermekénél, az általában a sportolói karrier 
megszakadását eredményezi. Ugyanakkor a szül�i áldozathozatal, támoga-
tás központi tényez� lehet a tehetség kiteljesítésében.  
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Integratív szemlélet� sporttehetség kutatásunkban azt találtuk, hogy a 
tehetségesebbnek tartott játékosok mind a család érzelmi támogatását, mind 
az anyagi támogatását, mind a segítségét a mérk�zésekre való eljutásban 
szignifikánsan jelent�sebb mérték�nek vélték. Ugyanakkor úgy t�nik, a csa-
ládi háttér és támogatás inkább egy jelent�s el�feltétel a tehetség kibonta-
koztatásához, ugyanis bizonyos szint fölött már más tényez�k tesznek kü-
lönbséget a tehetségesek között. A játékosok számára a tehetségük kiteljesí-
tésében, nagyon fontos, hogy maguk mögött tudják a család anyagi, erkölcsi 
és tev�leges támogatását (elég, ha csak a gyerekek edzésekre való eljutására 
a korai id�szakban, a felszerelések megvásárlására, a tagdíjak befizetésére 
vagy a motivációs elbizonytalanodásokon való túlsegítésre gondolunk). 
Eredményeink szerint az a tényez�, hogy a családtagok mennyire hisznek a 
labdarúgó lehetséges sikerességében, céljainak elérésében szintén jelent�sen 
hozzájárulhat a karrier kibontakoztatásához.  

Budavári (2007) szerint az edz�, tanítvány, szül� együttm�ködésének 
hármasában az edz� tekinthet� a kulcsfigurának. Úgy ítéli meg, hogy a spor-
tolók nagyobb mértékben hallgatnak az edz�re, mint szüleikre, várják t�le 
az elismerést, továbbá, hogy az edz�k viselkedése, reakciói igen nagymér-
tékben befolyásolják a tanítványok elkötelez�dését. Bloom (van Rossum, 
2001) karrierfázis modellje szerint a sportoló pályájának különböz� szaka-
szaiban az edz�k eltér� szerepet töltenek be. Más-más attit�ddel, elvárások-
kal közelítenek a sportolókhoz, a sporttevékenység más-más aspektusaira 
helyezik a hangsúlyt, más elvárásokat támasztanak a tanítványokkal szem-
ben a bevezetés, a fejl�dés és a tökéletesedés szakaszaiban. Egészen más 
empátiás készség, kommunikációs stílus, célmeghatározás, edzésmódszer, 
fejlesztési stratégia stb. lehet szükséges a professzionális státusban lév�
sportolók esetében, mint az épp most kezd� óvodásoknál. Bizonyos ténye-
z�k azonban a karrierfázisoktól függetlenül általánosságban véve fontosak 
lehetnek a tehetség kibontakoztatás el�segítése szempontjából. A legfonto-
sabb tényez�k az edz� szakértelme, személyisége, illetve motivációja-
elkötelez�dése lehetnek. A szakértelem egyrészt sportszakmai oldalról, más-
részt pedagógiai-pszichológiai értelemben lehet szükséges a hatékony tehet-
séggondozáshoz. A pedagógiai-pszichológiai szakértelem például az alábbi 
területeken keresztül segítheti el� a sporttehetség fejlesztést:  

1. A sportolók pszichológiai állapotainak felismerése. A lélektani ter-
helhet�ség határainak megállapítása.  

2. Az eredményességet befolyásoló pszichológiai tényez�k ismerete.  
3. Az edz�–tanítvány viszony szociálpszichológiai aspektusainak isme-

rete.  
4. A megfelel� kommunikációs technikák ismerete.  
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5. A megfelel� vezetési stílus kialakítása. 
6. Az edz� pedagógiai módszertani ismereti. 
Az edz�k sokszor ösztönösen ráéreznek a megfelel� megoldásokhoz ve-

zet� helyes viselkedésekre. Így az edz�i hatékonyság nem pusztán a tanultak 
eredménye, hanem az edz�k személyiségének jellemz�ib�l is fakadhat. Vé-
gül az edz� elkötelez�dése, motivációja szintén alapvet� jelent�séggel bír-
hat a sportolók képességeinek kibontakoztatására nézve. Egyrészt az edz�
igen er�s mintát nyújthat a sportolóknak az elkötelez�dés terén is, másrészt 
egy szakember minél több energiát fektet egy tevékenységbe, annál igénye-
sebben lehet képes azt végezni (több id�t tölthet továbbképzéssel, szakmai 
fejl�déssel, többet foglalkozhat a sportolók fejl�désével stb.) (Orosz, 2010). 

4. Kék Bolygó Tehetségpont. Egy integratív szemléle t�
sporttehetség-gondozó modell 

A sporttehetség integratív szemlélet� gondozásának újabb alternatíváját 
nyújthatják az úgynevezett sporttehetség-pontok. A tehetségpontok a Nem-
zeti Tehetségsegít� Tanács kezdeményezésére és támogatásával alakulnak 
(Csermely és Kiss, 2008). Olyan információs, tanácsadó szakmai pontok, 
melyeknek célja a tehetségeknek való segítségnyújtás lehet�ségeik kiteljesí-
téséhez. A sporttehetség-pontok a tehetségpontoknak a speciális, kifejezet-
ten a sporttehetség segítését célzó formái. A Kék Bolygó Sporttehetség-pont 
(www.sporttehetseg.hu) Debrecenben komplex, rendszerszemlélet� szolgál-
tatást nyújt sportoló tehetségeknek, szüleiknek, edz�iknek és pedagógusaik-
nak. TÁMOP-3.4.4/B-08 pályázati projekt keretében megvalósuló program-
jait 2010 szeptembere óta ingyenesen  vehetik igénybe a sporttehetségek és 
nevel�ik: 

− Sportpszichológiai tanácsadás sportolóknak 
− Tehetség tanácsadás, pszichológiai tanácsadás szül�knek 
− Konzultáció, esetmegbeszélés edz�k, testnevel�k, pedagógusok szá-

mára. 
− Sporttehetség fejleszt� 30 órás tréning 16-18 éves sportolók részére. 

A csoportos foglalkozásokon a sportolók megismerkednek többek 
között a mentális tréninggel, segítséget kapnak a verseny el�tti men-
tális el�készületekhez, a versenyszorongás kezeléséhez, vagy az ön-
bizalom fejl�déséhez. 

− Williams Életkészségek Tréning (stressz-kezelés) 12–14 éves sporto-
lók részére 

− Önismereti csoport 14–16 éves sportolók számára 
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− Csapatpszichológiai tréning sportcsapatoknak 
− Sportpszichológiai el�adás sportolók, edz�k részére 
− Korrepetálás, tanulásfejlesztés. Célja a kognitív fejlesztés, a sporto-

lók iskolai el�menetelének támogatása. Jelenleg 7 tantárgyból (fizi-
ka, matematika, történelem, angol, német, földrajz és magyar) 22 kis-
tanár tart korrepetálást a Debreceni Középiskolai Sportkollégiumban. 
E mellett a tanulási nehézségekkel küzd� sportolók fejleszt� pedagó-
gus segítségével tanulásfejlesztésben vesznek részt. 

A projekt további ingyenes programjai: 
− Olimpikonok, híres sportolók által tartott motivációs el�adások 
− Williams Életkészségek Tréning (stressz-kezelés) pedagógusok, 

edz�k számára 
A sporttehetség-pont egyéb tevékenységei: 

− Tehetségdiagnosztika. Az egyesületek, intézmények segítése a tehet-
ségazonosításban. 

− Sporttehetség konferencia szervezése más tehetségpontokkal, tehet-
ségtámogató szervezetekkel közösen. 

− Információközvetítés a sporttehetség segítésére intézmények, szerve-
zetek és magánszemélyek között.  

− A tehetségpont szakemberei programíróként és oktatóként részt 
vesznek a Magyar Géniusz Program akkreditált sporttehetség képzé-
seiben.  

− Kiadványok készítése sporttehetség fejlesztés témában. 
A komplex tevékenység� sporttehetség-pontok sikeres megszervezése, 

életképes m�ködése, hálózattá szervez�dése és kapcsolatuk más sportszer-
vezetekkel széles perspektívákat nyújthat a hazai sporttehetség-gondo-
zásban. 
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A képz�m�vészeti tehetségek gondozása 

Mez� Ferenc – Kiss Papp Csilla 

Kib�l lesz kiváló m�vész? Milyen jelekb�l következtethetünk arra, hogy 
gyermekünk, tanítványunk képz�m�vészeti téren nagyszer� teljesítménye-
ket érhet el? Mi lesz a kiváló m�vészekkel? Czeizel Endre (2007)  kiemel-
ked� magyar képz�m�vészek (Zichy Mihály, Székely Bertalan, Munkácsy 
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tiva-
dar, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla, 
Egry József, Farkas István, Kassák Lajos, Derkovits Gyula, Sz�nyi István, 
Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Vasarely, Kondor Béla, Gruber 
Béla) családelemzése során többek között a következ�kre hívja fel a figyel-
met: 

− Érvényesül az „alapítók hatása”: e m�vészgéniuszok (m�vészeti érte-
lemben vett) családi el�zmények nélkül jelentek meg, valósították 
meg önmagukat. A kivételes képz�m�vészi talentum gyermekeikben 
már azonban halmozottan fordult el�.  

− Átlagost meghaladó általános értelmi képesség nem volt rájuk jel-
lemz�. Képz�m�vészeti tehetségük szempontjából fontosabb volt 
speciális vizuális tehetségük. Életm�vük m�vészettörténeti értékelé-
sében els�sorban kreativitásuk mértéke a meghatározó, s az, hogy 
milyen nagyon motiváltan, energiájuk teljes bevetésével törekedtek a 
m�vészi önkifejezésre, önmegvalósításra.  

− Többségük rossz tanuló volt. Általában apjuk ellenkezése ellenére 
választották a m�vészpályát, és többségük fiatalon képes volt talen-
tumát igazolni.  

− Noha „versenyképes” m�veket alkottak, a nemzetközi lexikonokban 
és nagy múzeumokban a fest�m�vész-géniuszok között magyart 
nem, vagy csak kivételesen találhatunk. Ok: a magyar kultúrpolitika 
gyengesége miatt nem sikerült különleges teljesítményüket nemzet-
közi szinten megfelel�en bemutatni. 

Úgy t�nik tehát, hogy a képz�m�vész tehetségek azonosításán és fej-
lesztésén túl egy hosszabb távú, nagyobb ív� társadalmi feladattal is szembe 
kell el�bb-utóbb nézni: még éltükben történ� megbecsülésükkel és nem 
utolsó sorban menedzselésükkel. 
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A képz�m�vészeti tehetség életkori aspektusai 

Esetenként a képz�m�vészeti tehetség igen korán megnyilvánul. Sokszor a 
megszokottól fiatalabb korban kezdenek el rajzolni és gyorsabban fejl�dnek 
– például három-négy éves korban már képesek a perspektívát is ábrázolni – 
Gardner, 1983). Raffael alkotó tehetsége 8, Van Dycké 10, Düreré 15 éves 
korában jelentkezett. Picasso-t csak 9 éves koráig lehetett képz�m�vészetre 
tanítani, attól kezdve saját útját járta, s tizenéves korban készített képei már 
magas m�vészi értéket képviseltek (Czeizel, 1994). Az is ismert, hogy a 
vizuális területen tehetséges gyerekek ugyanazokon a rajzfejl�dési fáziso-
kon (vö.: Feuer, 2000 – megj.: a Szerz�k) mennek végig, amelyeken átlagos 
társaik. A feln�tt ember rajza pedig ott tart, ahol a legutolsó fejl�dési állo-
mását ezen a téren elérte (Hárdi, 1983, 2002). Hogy hol is tart egy átlagos 
rajzképesség� feln�tt ember a rajzolás szempontjából? Gyebnár (1995) 7, 12 
és 18–20 éves vizsgálati személyek összehasonlító rajzvizsgálatakor azt 
találta, hogy a feln�ttkorba lép�k rajzi kifejezés módja a 12 éves gyermekek 
színvonalán van. 

Amint a fentiekb�l kit�nik, a képz�m�vészeti tehetségek azonosításának 
és fejlesztésének lényeges életkori vonatkozásai vannak. Következzék most 
egy tömör összefoglaló a képz�m�vészeti teljesítmények életkori szakaszai-
ról! (1. táblázat, Kárpáti, 2001 alapján) 

1. táblázat: rajzfejl�dés korszakai (Kárpáti, 2001 alapján) 
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*Kárpáti (2001) által megnevezett szakaszok 

1) Óvodás-kor. A 2–4 év közötti firkakorszakot az óvodai évek alatt a 
presematikus korszak váltja fel (ami 4–7 évesekre jellemz�). A firkakor-
szakban minden kisgyermek érdekl�dve ragadja magához a nyomhagyó 
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eszközök keze ügyébe kerül� példányait, kezdetben a szüleik nagy örömére, 
majd „bosszúságára”. A gyerekek élvezik, hogy az egyes rajzeszközök en-
gedelmeskednek akaratuknak. Játék ez, melynek eszköze ebben az esetben a 
rajz. A kéz és a kézmozdulat ügyetlensége miatt játékosan hálózzák be a 
felületet a vonalak. A vonalak sokasága a kés�bbiek folyamán pedig foltok-
ká áll össze. A formákat kezdetben nélkülöz� felületen a gyerekek pontosan 
beazonosíthatóvá teszik a szerepl�ket. Tulajdonképpen lendületében, kifeje-
zésmódjában a XX. század képi elemeit lehet felismerni. Tanulni lehet a 
bátorságból, a fantázia és a képzeletvilág sokszín�ségéb�l. A gyerekek sok 
esetben eldöntik, hogy mit szeretnének rajzolni, majd elkészül a lendületes 
m�, és beazonosításra kerülnek az egyes elemek, formák melyek a feln�ttek 
fantáziája alapján sok esetben nem beazonosíthatóak. Ebben a korszakban a 
rendezettség nem a sajátossága a kisgyerekek képi világának, vagyis az �
rendszerüket nem lehet hétköznapi módon definiálni.

Az óvodáskorban a gyerekek továbbra is a játék részeként teremtik újjá 
a világot a maguk számára. Sok esetben a formai jegyek néhány eleme fel-
ismerhet�vé teszi a formákat. A firka korszak elementális világa után a for-
mák korszaka következik a gyermekrajzok készít�inek az életében (Feuer, 
2000). A gyerekek er�sen szubjektíven közelítik meg az ábrázolni kívánt 
formákat, eseményeket. Jó élmény, rossz élmény f�z�dik hozzá, e szerint 
választják ki a színeket, de ez jellemzi a vonalak lendületét, a forma rajzát 
is. Rajzolás közben a néz�pontok keverednek, hiszen a látvány helyett a 
hozzá f�z�d� élmények a meghatározóbbak. Az óvodás kor vége felé sok 
kisgyerekben felvillan a már tudott ismereteiknek az alkalmazása iránti 
vágy.  

2) Általános iskolás kor. Ez a következ� szakaszokat foglalja magába: 
a) a presematikus korszak még tart (4–7 év); b) sematikus korszak (7–9 év); 
c) szemléleti realizmus (9–12 év); d) pszeudonaturalista korszak (12–14 év). 

Az iskolás kor beköszöntével sok változás következik be a gyerekek 
életébe. Az új rendszer megismerésében összeköt� elem lehet a napi tevé-
kenységek között a rajz, mely továbbra is a játék egyik eleme. Megnöveke-
dik az élményekhez köt�d� rajzok száma, a feln�ttek nagyon kedvelik ezt az 
id�szakot, mert az elkészült munkák nagyon szerethet� formákat tartalmaz-
nak, a színek élénkek és egy–egy közös megélt élmény emlékkönyveit fede-
zik fel benne.  

A gyerekek készek arra, hogy a csak rájuk jellemz� saját formáikat ki-
alakítsák. A lányoknál ekkor kezd�dik a királylányok, hercegn�k sémáinak 
a kialakítása, fiúknál régen a lovagok, katonák, manapság a harcosok, h�sök 
sémái t�nnek fel. Nagyon fontos id�szak ez abban a vonatkozásban is, mely 
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a kéz csontosodását illeti, ebben az id�szakban azok a gyerekek, akik sok 
id�t töltenek rajzolással kézügyességük, írásképük egyaránt fejl�dik. 

Jól megválasztott rajzeszközök gyakori használata serkenti a folyama-
tot. A kézcsontok er�södése egy újabb lehet�séget kínál a vizuális élmények 
megéléséhez a számunkra, hiszen lehet�vé teszi a vékonyabb törzs� eszkö-
zök használatát azok stabilabb alkalmazását. A színes ceruza, vékony törzs�
filctollak használata erre az id�szakra válik ajánlottá. Az ezt megel�z� id�-
szakokban els�sorban a vaskosabb törzs� nyomhagyó eszközök a javallot-
tak: zsírkréta, olajpasztell, vastag törzs� filc, ill. színes valamint festék min-
den mennyiségben melyet az újaikkal is bátran használhatnak a gyerekek 
közelebb kerülve a festék anyagiságához. A tapasztaláshoz elengedhetetlen 
élmény a tapintás a festékek szabad használata ezt teszi lehet�vé. 

A kisiskolás kor második felére (3-4. osztály) nagy változás következik 
be a gyerekekben a rajzolással kapcsolatosan, mert az élénkül� verbalitás 
háttérbe szorítja (Kárpáti, 2001), az alkotói kedv lankadását érdekes felada-
tokkal, rajzi manipulációkkal (felület kitöltéssel, érdekes rajzlapokkal…) 
áthidalhatjuk. A gyerekek napközbeni elfoglaltságaik oldására szükség van 
olyan tevékenységre is, amelyek oldják a bels� feszültségeiket, teljesít-
ménykényszerüket, ezek közé tartozik a rajz is. Jól irányított feladatokkal 
kihasználhatjuk a realitás utáni vágyaikat is. A tudott, megismert, megtanult 
ismeretek ábrázolásba való megmutatása természetes velejárója annak a 
folyamatnak, amelyet a gyerekek a tanulási folyamatok során bejárnak. 
Megkezd�dik a konvencionális rajzi id�.  

A rajzoktatásunk nagy kérdése, hogy hogyan tudjuk az átmenetet bizto-
sítani a tanulóink számára. A képzelet helyett a valós viszonylatok er�södé-
se jelentkezik. Szituációk, közös tapasztalások, élmény-feldolgozások segít-
hetnek az átmeneti id�szakban. A tanulók sikerélményekhez való segítése a 
tehetségvesztés els� fontos fordulópontján megoldást jelentenek. A gyere-
kek azonos korú társaik közelségét igénylik, így a csoportos feladatok, al-
ternatív pedagógiai módszerek alkalmazása (projekt, kooperatív tanulás) az 
érdekl�dést tarthatja éberen. A gyerekek nagyon korai id�kt�l kezd�d�en 
mondanak véleményt a rajzaikról. A kezdeti id�szak er�s kritikai vélemé-
nyezése helyébe a 3-4. osztályos korra a reálisabb véleményalkotás lép 
(Feuer, 2000). A csoport vagy osztálytagok egymásról tudják, hogy kinek a 
rajza a legjobb, legérdekesebb vagy kinek a rajzán kell még dolgozni, hogy 
érdekesebb, különlegesebb legyen. Azok, akik kevésbé érzik, magukat 
ügyesebbnek, nem lesznek hangadók, mégis törekednek a jobb teljesítmény 
elérésére. Amennyiben hagyunk a gyerekeknek id�t arra, hogy befejezhes-
sék a munkát a saját tempójukban, hozzásegítjük �ket a kitartáshoz, „hibá-
ik” kiküszöböléséhez, ezáltal sikerélményhez juttathatjuk �ket is. 
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A fels� tagozatos id�szak ismét változásokat hoz. A fejl�dés középpont-
jában a tér és a mozgásábrázolás áll (Kárpáti, 2001). A képzeleti sík helyett 
a valóság minél pontosabb megjelenítése a legnagyobb kihívás a tanulók 
számára. A konkrét feladatok, melyek megfigyeléseken alapulnak, sokat 
segítenek a tanulóknak abban, hogy ki tudják bontani magukból az ilyen 
irányú vágyaikat. A rajzórai feladatok érdekes összeállítása nagy felel�ssé-
get ró a pedagógusokra, mert erre az id�re tehet� a második és arányaiban, 
fajsúlyában nagyobb tehetségvesztés. Azok a tanulók, akiket részben ma-
gukra hagyunk, vagy számukra érdektelen feladatokhoz kötünk, végleg el-
tántoríthatunk a vizuális kultúrától még felhasználói szinten is. A serdül�
ifjak könnyen feladják a harcot a kihívásokkal szemben, ezért a lépésr�l-
lépésre együtt közösen élményt er�sítve a közösség erejében bízva, ahol 
nincsenek nyertesek és gy�ztesek bátran kamatoztatják tudásukat, még az 
osztály hangadói is. Az életkorhoz és az igényekhez igazodó tanári hozzáál-
lás a vizuális kultúra súlyát, értékét is er�síti. 

Az általános iskolai id�k a vizuális tehetséggondozásban fontosak abban 
a tekintetben, hogy meg�rizzék a játék fontosságát a kötelezettségek mellett, 
lazítsák a gyerekeket két nehezebb ismeret centrikusabb tanóra között, fej-
lessze az írásképet, kitartást, koncentrációs képességet, megfigyel� képessé-
get, el�idézze az ismeretkoncentrációt kevésbé kötött eszközrendszerén ke-
resztül.  

A fels� tagozatos kor végére a gyerekek egy részében felélénkül a vágy 
a m�vészetek iránt, egyre érdekl�d�bbek a híres m�vészekkel kapcsolatos 
történetekr�l, m�vészeti ágakról, érdekes m�vészetekkel kapcsolatos ese-
ményekr�l, elkezdenek kiállításokra is járni.  

3) Középiskolás kor: a kamaszkori szakasz (14–17 év). A képz�m�vé-
szeti tehetségek kibontása a középiskolára és a fels�oktatásra hárul. A spe-
ciális képz�m�vészeti tehetséggondozással foglalkozó középiskolák száma 
nem túl nagy, ez is jelzi a terület speciális voltát (Pappné és tsai, 2010). A 
korábbi évtizedekhez képest a középiskolai körkép sokat változott, megyei 
szinten ma már találunk képz�m�vészeti tehetségek fejlesztésével foglakozó 
középiskolákat. A fels�oktatásban a m�vészeti egyetemek dominanciája a 
jellemz�, bár több megyeszékhelyen is m�köd� fels�oktatási intézetek is 
nyitnak az ez irányú speciális képzés felé.  

A középiskolás id�kre a kamaszkor közepére a gyerekek egy részében 
felélénkül a m�vészeti alkotások létrehozása iránti vágy. A m�vésszé válás 
misztikuma csábítóan hat az elkötelezettebb diákok számára. Az alkotóvá 
válás folyamatának lépcs�fokait a rajzi alapok megszerzésén át lehet. Ebben 
az id�szakban a m�vészeti sokszín�ség kapcsán sokféle út nyílhat meg a 
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tanulók számára. A kézm�vességen (fazekasság, kosárfonás, szíjgyártás…) 
át iparm�vészeti ágakon (ötvös, könyvköt�, textiltervez�, keramikus, fotog-
ráfus, üvegm�ves…) keresztül a képz�m�vészeti (fest�, grafikus, szob-
rász…) ágakig. Ennek a specializációnak a középiskolában van els�sorban 
jelent�sége, hiszen a valóság tanulmányrajzokon keresztül való megismeré-
se mellett a szakmai alapok megismerése a f� cél. 

Ennek az életkornak a legfontosabb kihívása a világ részlet gazdag meg-
figyelése. A felfedezés, megismerés a motiváló er�. Erre az id�szakra a gye-
rekek a felület egészét kitöltik, ha nem akkor az a személyiség állapotáról 
er�teljesen árulkodik, lehet az okok között depresszív, lehangolt, szorongó 
állapot is. A szakemberek szerint a magasabb ábrázolási fokot már csak a 
tehetséges gyerekek érik el. A tehetséges gyerekek kitartóak, folyamatos 
koncentráció jellemzi �ket a munkájukkal kapcsolatban. A tinédzserek tuda-
tosan komponálnak, és az er�teljes érzelmek ábrázolására is képesek. Saját 
munkájukkal szemben er�sen kritikusak. Magas követelményeket állítanak 
az alkotásuk elé, és ezen elvárásokat igyekeznek teljesíteni. Amennyiben 
nem sikerül el�állnak a gátlások, amit egy krízis id�szak fog követni. 
Lowenfeldre hivatkozik Feuer (2000) akkor, amikor azt állítja, hogy erre az 
id�szakra kialakul a vizuális és a haptikus típusú ember. Az el�bbi kívülr�l 
szemlél, megfigyeli a dolgokat, a dolog és � két különálló egység. Az utóbbi 
belülr�l szemlél, eggyé válik a látvánnyal. A perspektíva alkalmazásával 
elindul az elvont gondolkodás, ami segít a teret, távlatot felfedezni, érzékel-
ni. A színtani ismereteket elsajátítják, telített-telítetlen, színharmóniák, kont-
rasztok…stb. és a munkáikban élnek ezzel a tudással. Képesek a különböz�

színárnyalatok alkalmazásával a távlatot érzékletesebbé 
tenni. A színperspektíva alkalmazásával a tudatos 
képszerkesztés, problémamegoldásé a f�szerep a tetszet�s 
rajzokkal szemben. Mozgásábrázolásban a dinamikus 
mozgást is képesek megjeleníteni egyszer� vagy 
bonyolultabb formában (lásd: a képet. A tanulmányban 
szerepl� illusztrációk a berettyóújfalui Igazgyöngy 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény és a debreceni 
Medgyessy Ferenc Gimnázium és M�vészeti 
Szakközépiskola m�helyéb�l valók).

Erre az id�re eld�l, hogy kik a jó vagy a kevésbé jó 
rajzolók. A jók egyre többet foglalkoznak elkötelezettebben a rajzzal, kép-
z�m�vészettel esetleg szakirányú továbbtanulást választanak. A motiváltak 
egész életét képes meghatározni erre a korra a képz�m�vészet, ami a küls�-
ségekben is leképez�dik pl.: öltözködés, zenehallgatás, használati tárgyak. 
�k az ún. „alternatívak”. Az elkötelezetteknél megfigyelhet�, hogy a teljes 
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tér kitöltésre kerül, az arányokat, fény-árnyék viszonyok szabályait alkal-
mazzák. A korosztály rajzi jártasságát a stúdiumok h�en tükrözik. Az igazán 
tehetséges diákok hosszas megfigyelés után rögzítik a látottakat a saját 
„szemüvegük” mögül szemlélve.  

A középiskolai tanulók többsége 
képes sajátos egyéni stílust kialakíta-
ni, ami az egyéniségüket is tükrözi. 
A pszichológusok szerint a felélén-
kül� szexuális feszültségek a rajzok-
ban is tükröz�dnek, a fiúk kutatják a 
n�i nemet, a lányok fantáziavilágot építenek ki magukban.  A serdül� ifjak a 
többi órán hihetetlenül sokat firkálnak, jobb estben csak a füzeteiket gazda-
gítják. A kutatások az bizonyítják, hogy ebben korban a leggyakoribb firka-
elemek: egyenes, hullám vonal, spirál, csigavonal, f�zér, nyilak, pókháló, 
kocka, fa, virág…stb. (Kárpáti, 2001). A középiskolás id�kre tehet� az is, 
hogy megjelenhetnek az önkifejezésnek új területei is, amelynek a rajzra is 
van hatása. Az új kifejezési forma lehet (a folyamatosan fejl�d� verbalitás 
következtében) a verselgetés, írás, így serdül� korban nem ritka az sem, ha 
sokan felhagynak a rajzolással.  

Képz�m�vészeti tehetségek azonosítása 

Mez� és Miléné (2003a,b) eredményei szerint a m�vészeti tehetséggondo-
zásban els�sorban a bels� motiváció, az érdekl�dés alapján történik szelek-
ció: nem a tehetséggondozó program választ, hanem a programot választják! 
Ha a jelentkezésen túl valamilyen válogatás történik is, az els�sorban szub-
jektív eljárásokon alapul. A képz�m�vészeti programokba (például: szak-
kör, iskola, alkotótábor) jelentkez�k alkotásának bemutatása után történ�
tanári véleményalkotás a második leggyakoribb identifikációs eszköz. Az 
iskolai- és versenyeredmények, valamint a szül�k véleménye szintén el�for-
dul. Az objektívebb összehasonlítást lehet�vé tev� vizsgáló eljárások révén 
csak a legritkább esetben vagy sohasem történik identifikáció. Ilyen eszkö-
zök azonban ma már szép számmal állnak rendelkezésre. Clark (1987; hi-
vatkozik rá: Kárpáti, 1997) egy 1987-ben összeállított elemzésében 190 
publikációban összesen 125 standardizált tesztet azonosított, amelyekben a 
vizsgálati személyek teljesítményét rajzaik alapján állapították meg! Néhány 
Magyarországon is utolérhet� eljárás rövid leírása Mez� (2003) m�vében is 
megtalálható; a „Megfigyelési szempontsor a képz�m�vészeti tehetség korai 
azonosítására” cím� segédlet pedig lásd: Mez� és Miléné (2003c). 
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A tehetségazonosító és a gondozó programokba történ� beválogató 
vizsgálatokon túl a programok hatásvizsgálata is a tehetségdiagnosztika té-
makörébe tartozik (Balogh, 2004; Mez�, 2008) – s a Tehetségpontoktól 
megkövetelt követelmény is! A képz�m�vészeti tehetséggondozó progra-
mok hatásvizsgálatként a következ� lehet�ségeket jelölték meg az iskolák 
(Mez� és Miléné, 2003b): továbbtanulás, versenyeredmények, kiállítás, pá-
lyázatok, félévi és év égi beszámolók, tantárgyi mérések, bemutatók, nyílt 
órák, volt tanítványok figyelemmel kísérése a pályán, képességfelmér�
teszt, tanulmányi eredmény. 

Mit tehetünk az intézményes kereteken kívül, a „családon belül” a kép-
z�m�vész palánták felfedezése érdekében? Íme, egy szül�knek, nagyszü-
l�knek, szóló, „otthoni használatra” alkalmas lehet�ség: ha a saját gyerme-
künk, unokánk „képz�m�vészeti” tehetségét szeretnénk saját magunk szá-
mára (nem hitelesített, de információt adó módon) megragadni, akkor:  

1. A tehetség sokféle fogalom meghatározása közül a Renzulli (1979) 
tehetségmodelljét vegyük viszonyítási alapnak! E modell szerint a tehetsé-
gesekre jellemz� kimagasló teljesítmények hátterében az adott tehetségterü-
letre jellemz� átlagfeletti képességekre, kreativitásra és feladat iránti elköte-
lez�désre (bels� motivációra) van szükség. 

2. Vegyük szemügyre a gyermek képz�m�vészeti képességét, kreativi-
tását, motivációját a Renzulli-modell szempontjából! Például: 

− Rajzolással kapcsolatos képesség/teljesítmény vizsgálat házilag: ve-
gyük magunkhoz a gyermek néhány (spontán, nem felszólításra ké-
szült rajzát), s hasonlítsuk össze a kortársai és id�sebb társai által az 
iskolai fali újságon, kiállításon látható alkotásokkal. A rajz terén te-
hetséges gyerekek koruknál id�sebb gyerekek rajzjegyeit tükröz�
munkákat készítenek. Ha nem tudunk dönteni, akkor kérjük a szakta-
nár segítségét. 

− Kreativitásvizsgálat házilag: ha a gyermeknek sok-sok ötlete (alkotá-
sa), ráadásul igazán eredeti, újszer� ötletei vannak egy-egy (rajzos) 
feladat megoldásához az magas fokú kreativitásáról árulkodik. 
Ahogy az is, hogy beszédében, (képi) kifejezésmódjában képes több 
szempontú megközelítésre. 

− Motivációvizsgálat házilag: megnézzük, hogy jellemz�-e a gyermek-
re a feladat (itt: rajzolás) iránti elkötelez�dés. Mennyi id�t tölt rajzo-
lással? Szabadidejében szívesen foglalkozik-e ezzel? Csak unszolás 
hatására rajzol, vagy valódi örömét látja a rajzolásban? A feladat iránt 
elkötelezett gyermek belülr�l motiváltan, a tevékenységre sok (a hason-
ló korú gyermekeknél több) id�t áldoz az adott tevékenységre. 
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3. Foglaljuk össze a tapasztalatainkat a Renzulli-modell figyelembe-
vételével! Feltéve, hogy a lehet�ségekhez képest a legtárgyilagosabbak pró-
báltunk maradni a 2. pontban említett vizsgálódás kapcsán, az alábbi két 
általános helyzet állhat el�: 

− Képesség, kreativitás és motiváció szempontjából is tehetségre utaló 
jeleket regisztrálhatunk a gyermek esetében. Amennyiben már ellen-
�rizhet� kiemelked� teljesítménye is van (zsenge korához képest), 
akkor tehetségígéretnek is tekinthet�. Fejlesztési javaslat ez esetben: 
menedzselés, és/vagy er�s/gyenge oldalainak továbbfejlesztése.  

− Amennyiben nem felel meg minden követelménynek, akkor (leg-
alábbis a vizsgált tehetségterületen, az adott életkorban, és az adott 
vizsgálat alapján) nem tekinthet� tehetségesnek. Fontos ugyanakkor 
figyelembe venni, s nem elfelejteni: olykor sokkal fontosabb lehet az, 
hogy ki mennyire képezhet�, mint az, hogy egy adott pillanatban ép-
pen milyen fejlettségi szintet mutat valamilyen területen! Megfonto-
landó tehát, hogy ilyen esetben bevonjuk a gyermeket egy képz�m�-
vészeti tehetséggondozó programba, s megfigyeljük, miként reagál a 
programra, önmagához és másokhoz viszonyítva fejl�dést mutat-e 
vagy sem. Ha fejl�dést mutat oda való; ha nem, abban az esetben 
csak akkor maradjon a programban, ha egyrészt jól érzi magát, más-
részt nem gátolja a többiek el�rehaladását. Képz�m�vészeti tehet-
séggondozó programok a www.tehetsegpont.hu címen található hon-
lap „tehetségtérkép” nev� adatbázisában kereshet�k például. 

Bármire is jutunk „házi” tehetségdiagnosztikánkkal, érdemes a tehet-
ségazonosításban szakmai tapasztalatokkal (többek között eszközökkel, 
módszerekkel, szélesebb kör� összehasonlítást lehet�vé tev� tudásbázissal) 
rendelkez� Tehetségpontokhoz fordulni – (ezeket szintén a 
www.tehetsegpont.hu honlapon keresztül lehet utolérni). 

Képz�m�vész tehetségek gondozása 

A tehetséggondozásra lehet�ség van akár a m�vészeti órákon, akár azokon 
kívül is - a m�vészeti tárgyakban kiváló tanulók esetében éppúgy, mint a 
más tárgyakban tehetséges tanulók esetében.  Lényeges megérteni és meg-
jegyezni: a tehetséggondozás nemcsak az ún. „er�s oldal” támogatását je-
lentheti, hanem akár a tehetséggel össze nem függ� területek m�velését is. 
Ez viszont annak tudatosulásával kell járjon, hogy a rajzórák sem csak a 
fest�palánták számára fontosak, hanem ugyanolyan lényegesek az ifjú ma-
tek zsenik, költ� géniuszok, élsportolók számára is (Mez�, 2003). A m�vé-
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szeti tárgyak az egyéb területen történ� tehetséggondozáshoz szükséges 
komplex rekreációs hátteret is szolgáltathatják – olvasható Pappné és társai 
(2010 – ingyenesen letölthet� innen: www.kockakor.hu) írásában, melyben 
az e téren példaérték� eredményekkel m�köd� debreceni Medgyessy Ferenc 
Gimnázium és M�vészeti Szakközépiskola tehetséggondozó gyakorlatát 
mutatják be. 

A képz�m�vészeti nevelés során a megfigyelések, tapasztalatok, élmé-
nyek megszerzése után változatos eszközhasználattal segíteni kell a tanulót 
abban, hogy bátran egyre magasabb szinten alkalmazza ismereteit. Sok 
esetben megfelel� eszköz hiányában a gyerekek vizualitás iránti vágya ne-
hezen tartható fenn. Pusztán a pedagógiai módszer nem minden esetben 
elegend�, mert az elkötelezett tanulók sem találják meg az alkotás élményét. 
Azonban az eszközhasználatban való jártasság pedagógiai segítség, stratégia 
nélkül motiválatlanságot eredményezhet. Sokszor a formarajzon túl a játék 
élményének az átélését egy-egy rajzi eszközzel való játék, kísérlet vagy 
pusztán csak a „használhatom élménye” jelenti. Azok a tanulók akik, a taná-
raik sablonszer� óravezetése és az ott kapott feladatok kapcsán tapasztalják 
meg a vizualitásban rejl� kihívást sok esetben tantárgyként tekintenek a 
rajzra és nagy valószín�séggel nem tapasztalják meg az alkotásban rejl�
lehet�ségeket. 

A gyerekek számára azok a feladatok lesznek igazán nagy hatással, ahol 
a vizuális probléma burkoltan, történetbe, szituációba ágyazottan jelentke-
zik. Az ilyen jelleg� feladatok inspiratív módon ösztönöznek a képi gondol-
kodásra, miközben a vizuális probléma is megoldásra kerül önálló tapaszta-
latra, megfigyelésre ösztönözve. 

A kreatív feladatok során ösztönös és tudott dolgok kapcsolódhatnak 
össze, ami intenzívvé teszi a feladat sokszín� megoldását. A képalkotás so-
rán sokféle megoldás is születhet, s a tanulóknak meg kell adni a választás 
lehet�ségét is. Például: „Ha nem így szeretnéd, akkor mit szólnál hozzá ha 
…?”, vagy: „Milyen ötleted/ötleteid van/vannak a …-val kapcsolatban?” 
stb. kérdések ösztönz� módon hathatnak a tevékenységükre és a gondolko-
dásukra. A partneri viszony minden esetben jól kamatoztatható, így a 
vizualitásban is helye van.  

A gyerekek szívesebben csinálnak úgy dolgokat, ha kedvük van hozzá. 
Egy-egy irányított „kedvcsináló” játék vagy beszélgetés, hatékony módszer 
lehet a nehezebb feladatok eredményesebb megoldására valóösztönzés során 
is. Az eredményvárás során fellép� izgalom kitartásra, igényes munkára 
inspirálja a gyerekeket szinte minden korcsoportban.  

A pályázatok, versenyek alkalmával a megmérettetés élménye, a szub-
jektum átélésének élménye gazdagítja kritikai érzéküket, és megtanítja �ket 
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a döntések elfogadására. Megérteni a megérthetetlent, megmagyarázni a 
megmagyarázhatatlant, amit szóval nem lehet azt az érzések kapcsán szem-
villantás alatt érthet�vé lehet tenni. 

Az alternatív oktatási módszerek a vizuális nevelésben is eredményesen 
alkalmazhatóak. Ezek közül a legtöbb tanulócentrikus fejleszt� tevékenység, 
melyben olyan helyzeteket teremthetünk a tanuláshoz, tapasztaláshoz, ami-
ben a gyerekek többféle képességterületen mutathatják meg a bennük rejl�
lehet�ségeket. A tehetséges és a kötelességtudatból teljesít�ket egyaránt 
inspirálja. Ezek a módszerek felkészültséget igényelnek a tanártól, hiszen a 
feladat modellezése során a váratlan helyzetekre is fel kell készülniük. Egy 
folyamatsort kell buktatóival együtt átlátni és a folyamatban csupán irányí-
tani, figyelemmel kísérni a csoport(ok) tevékenységét a hatékonyság érde-
kében. 

Az egyes korcsoportoknak megfelel�en a gyakorlás, felfedezés élmé-
nyét kell inspiratív módon a tanulók eszköztárába beépíteni, hogy képesek 
legyenek az önálló vizuális problémafelvetésre és a kérdés, tapasztalás útján 
történ� „megválaszolására”. Az alábbiakban az intézményes neveléshez 
kapcsolódó életkori szakaszok szerint mutatunk be néhány fejleszt� (és jó!) 
gyakorlatot. 

Fejleszt� gyakorlat óvodásoknak  
A kéz nehezebb, ösztönösebb 
mozdulatai miatt a vastagabb nyomha-
gyó eszközök használata javasolt. A fir-
kakorszakra való tekintettel a gyerekek-
nek engedjük meg szabadon a felület 
felfedezését. Gyerekek által kedvelt, fej-
leszt� és esztétikus végeredménnyel 
kecsegtet� aktivitás például a követ-
kez�, több lépésb�l álló feladat (szük-
séges felszerelés: vastag törzs� filctoll, olaj pasztell, vizes edény, vastag 
ecset, vízfesték):  

1. instrukció: Válasszatok ki 3 színt a készletb�l (vastag törzs� filctoll)! 
2. instrukció: Rosszalkodjunk egy kicsit a rajzlapon együtt! Mindenki 

szabadon firkálhat minden kiválasztott színnel úgy, hogy a lehet�
legnagyobb részt takarjuk el a rajzlapból! 

3. instrukció: Válasszátok ki a kréták közül azt, amelyik a legszebb! 
4. instrukció: Rajzoljatok vele egy repül� vagy üldögél� madarat!  
5. instrukció: Az ecset és a víz segítségével mossátok át a rajzlapot!
6. instrukció: Egy pici festék segítségével rajzoljátok körbe a madarat!
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Fejleszt� gyakorlatok általános iskolásoknak 
Kisiskolás korban a kéz ujjainak a csontosodása révén a finommotorikus 
mozgás fejlesztése fontos fejlesztend� feladat, nemcsak a rajz, hanem az 
íráskép kialakítása szempontjából is. Ebben az id�szakban a vékonyabb tör-
zs� eszközök használata fontos szerepet kaphat. Fels� tagozatos korban a 
saját mintakészlet és formakép megszilárdítása a fontos feladat, ami az alsó 
tagozatos korban már a fejleszt� munkánk hatására folyamatosan fejl�dik. A 
sík és a tér fogalmainak a megszilárdítása, pontosítása elvárható életkori 
sajátosság. A tervezési feladatok hozzájárulhatnak az önmegismerés, reális 
énkép kialakításához. A megfigyeléseken alapuló feladatok az ismeretek 
megszilárdítását segítheti. Elvárható a grafikai és a festészeti technikák álta-
lános ismerete és önálló alkalmazása. Feladatok lehetnek például: 

„Terülj! Terülj, asztalkám!” feladat. 
Szükséges felszerelés: filctoll (vastag 
és vékony törzs� egyaránt), kihúzó 
filc, olajpasztell, színes ceru-za (vas-
tag és vékony törzs� egya-ránt), 
vízfesték, fehér tempera, ecset, vizes 
edény. Instrukciók:  

1. instrukció: Képzeljük el, 
hogy mindannyian egy nagy 
asztal körül ülünk! Ezen az 
asztalon van egy kockás terí-
t�! Rajzoljuk meg filctollal! 

2. instrukció: Egy lapos és egy mélytányér is van el�ttünk! Melyiket 
rajzoljuk meg el�ször? Melyik a nagyobb? Rajzoljuk oda! Használd 
az olaj pasztellt! 

3. instrukció: A tányér oldalánál kaptak helyet az ev�eszközök és a 
szalvéta? Melyek ezek? Melyik hol helyezkedik el? Rajzoljuk le! 
Használd az olaj pasztellt! 

4. instrukció: Fessük át a rajzlapot a kedvenc színeitekkel! A legjobb, 
ha világos színeket választunk! 

5. instrukció: Ha megszáradt a lap fehér színessel színezzük át a mély-
tányért, vagy a kanalat és a villát! 

6. instrukció: Kevés fehér temperával húzzuk körbe a tányérokat! 

��
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„Szín? Játék!” feladat. Szükséges felszerelés: filctoll (vastag és vékony 
törzs� egyaránt), kihúzó filc, olajpasztell, színes ceruza (vastag és vékony 
törzs� egyaránt), anilines festék, szivacs, ecset, fehér tempera. Instrukciók: 

1. instrukció: A rajzlap alján egy tenyérnyi magasságban húzzunk egy 
vonalat és a területet osszuk 3 részre! 

2. instrukció: A három részbe rajzolj 3 különböz� házat (pl.: egy gaz-
dag és szegény ember háza mellé rajzold le a Ti házatokat is)! 

3. instrukció: Néhány részletét színezd ki filctollal! 
4. instrukció: A három ház közül rajzold a fels� részbe azt, amelyiket 

szeretnéd! Rajzold mellé a szomszédokat is, majd színezd ki kedved 
szerint! Több technikát is használhatsz! 

5. instrukció: Temperás hengerrel hengereld át a teljes felületet! 
6. instrukció: A fels� részt olajpasztellel színezd át foltosra!  
7. instrukció: Hint�porral szórd be, majd dörzsöld át és egy színnel a 

festékes készletb�l fesd át! 
8. instrukció: A festéket szivaccsal kend el! 
9. instrukció:  Ha megszáradt az ecseted végével rajzolj puzzle mintát 

rá és mintázd ki azokat! Ha elfáradtál a további részeket kapard visz-
sza teljesen! 

10. instrukció: Az alap kirajzolódó formáit fehér tempera segítségével 
emeld ki! 

11. instrukció: Óra végén nézzétek meg kinek a rajza lett a legérdeke-
sebb!? 

��
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„Ház-máz” feladat. Szükséges felszerelés: filctoll (vastag és vékony törzs�
egyaránt), kihúzó filc, színes ceruza (vastag és vékony törzs� egyaránt), víz-
festék, fehér tempera, ecset, vizes edény, olló. A következ� instrukciókat adjuk: 

1. instrukció: Most a rajzlapot hosszában felezzünk meg és osszunk 
meg a szomszédunkkal! Rajzolj rá kisebb és nagyobb házakat, me-
lyeket kerítések választanak el egymástól!  

2. instrukció: Vágd ki a fels� körvonalak mentén! Ügyelj arra, hogy 
mind két rész egyben maradjon! 

3. instrukció: A szivacsot vizezd be és húzd végig a festékdoboz fels�
vagy alsó során! Mit tapasztaltál? 

4. instrukció: A kivágott házsort vagy a negatív mintát helyezd egy új 
rajzlapra, és töröld át a festékes szivacsoddal! A vállalkozó szelle-
m�ek csúsztatással egy újabb sort is készítenek! 

5. instrukció: Száradás után áthúzó filccel rögzítsd a formák kontúrvo-
nalait! A vastag és a vékony áthúzó filccel rajzold meg a formák 
mintázatát (k�fal, téglaburkolat, tet�cserép, ablak-ajtó keret, párká-
nyok…). Majd következhet a második sor is! 

6. instrukció: Színes ceruzával 1-1 részt ki is színezhetsz! Használd 
azokat a színeket, amelyek a háttérben is megtalálhatóak! 

7. instrukció: A rajzlap fels� részébe rajzolhatsz hegyeket fákkal vagy 
az égbolt néhány szerepl�jét (felh�k, égitestek, madarak…). 

8. instrukció: Ha elkészültél fehér temperával emeld ki a rajzod lénye-
ges részeit! Választhatod a házsorodat, de a háttér elemeit is! 

9. instrukció: Óra végén nézzétek meg, hogy kinek a rajza lett a legkü-
lönlegesebb, legegyedibb! 

��
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„Levéltitkok...” feladat. 
Szükséges felszerelés: filctoll 
(vastag és vékony törzs� egy-
aránt), kihúzó filc, zselés toll, 
színes ceruza (vastag és vé-
kony törzs� egyaránt), vízfes-
ték, fehér tempera, ecset, vi-
zes edény, olló, ragasztó. A 
tanulóknak az alábbi instruk-
ciókat adjuk: 

1. instrukció: A biológia vagy természetismeret könyvedben nézd meg 
jól a fák leveleinek a formáját, mintázatát! 

2. instrukció: Egy használt, félkész rajzból vágj ki 2-3 falevelet (Lehet 
a forma teljes, de akkor lesz érdekesebb a munkád, ha fél leveleket is 
vágsz!), legyen életnagyságú vagy annál nagyobb!  

3. instrukció: Helyezd el a lapon úgy, hogy valamelyik szélén érjen túl! 
Vágd le a felesleget és a rajzlap másik oldalán találj neki helyet! Ra-
gaszd fel! 

4. instrukció: Egészítsd ki áthúzó filccel a rajzot! Rajzolj még Te is ha-
sonló formájú levelet és a fél formákat is kiegészítheted! 

5. instrukció: Milyen él�lények alkothatnak életközösséget a levelek-
kel? Nézz utána! (bogarak, hernyó, pillangó, pók…) 

6. instrukció: Rajzold meg a levelek nagyságához igazítva az állatokat 
is! Majd színezd, fesd ki a formákat! 

7. instrukció: Száradás után vékonyhegy� filccel és fehér zselés tollal 
további érdekes részletekkel gazdagíthatod a rajzodat! (pl.: es� és 
harmatcseppek, levélmintázat, bogármintázat) 

8. instrukció: Nézzétek meg óra végén, hogy ki hogyan gondolkodott 
az osztályban! 

Fejleszt� feladatok középiskolásoknak 
A kamaszkor sajátosságai mellet a stúdiumrajz játssza a f� szerepet a kép-
z�m�vészeti tehetségek fejlesztésében. A nagytérforma rajzolása a perspek-
tíva alkalmazását, az arányok-irányok gyakorlását és rögzítését segíti el�. A 
csendéletek rajzában a tudatos komponálás, plaszticitás kifejezésében sze-
reznek gyakorlatot a tanulók, míg a portré és az alakrajzok a magasabb kép-
z�m�vészeti jártasságot eredményezhetik (oktatási segédletként lásd: 
Cardaci, 2008; Goldman, 2008; Powell, 2008). A 16-17. életév után is bels�
motiváltsággal, kitartással, szorgalommal bíró diákok a m�vészi pálya irá-
nyában tanulnak tovább és azon fáradoznak kritikusan, hogy egyes területe-
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ken meglév� hiányosságaikat csiszolják, míg saját alkotói programon is 
dolgoznak tanáraik segítségével. M�vészekkel ismerkednek meg, kiállítá-
sokra és kulturális programokat látogatnak, néz�pontjukat tágítják. Az intel-
lektuális fejl�dés egyik látványos állomása a m�vészettörténet iránti érdek-
l�dés is, ezért a m�vészeti tehetséggondozásnak elengedhetetlen része az ún. 
elméleti rész. Lássunk egy példafeladatot: 

„Lát-lak(k)!” feladat. Szükséges 
felszerelés: színes filctoll (vastag és vé-
kony törzs� egyaránt), kihúzó filc, 
akvarellfesték, tempera, ecset, vizes 
edény, vatta, körömlakklemosó. A 
tanulóknak szóló instrukciók:  

1. instrukció: Egy textileket 
bemutató prospektusból másol-
tam ki számotokra egy képet.  

2. instrukció: A rajzlapodra ábrával 
lefelé fordítsd a képet! A vattát 
körömlakklemosóval itasd át, 
majd er�sen töröld át vele a kép hátulját! Kis száradás után válaszd 
szét egymástól a képeket! Mit tapasztalsz? 

3. instrukció: A fénymásolt kép néhány apró részlet kivételével a rajz-
lapodon is megjelent! Egészíts ki a rajzot grafikai eszközökkel úgy, 
hogy az adott képrészlet beépüljön a rajzodba! Lehet például: textil 
üzlet kirakata, kézm�ves kiállítás színtere, egykori tisztaszoba rész-
lete, vagy párnacsata színhelye…stb. 

Záró gondolatok 
A képz�m�vészetet sajátos kett�sség jellemzi a tehetséggondozás szempont-
jából. Egyrészt igen korán, 9–12 éves korban lezárul egy úgynevezett 
„szenzitív periódus” gyermekeink életében, ami azt jelenti, hogy addig java-
részt el kell d�lnie, kit érintenek meg a múzsák és kit nem. Másrészt az 
„igazi” m�vészi teljesítmények jóval kés�bb, gyakran a feln�ttkorban telje-
sednek ki. Ez sajátos következményekkel jár az oktatás egészére nézve. Az 
óvoda és az általános iskola alsó tagozatának a szerepe világos: övék a 
szenzitív periódus. Az óvoda és az alsó tagozat lehet�sége és felel�ssége 
tehát igen nagy. A fels� tagozat és a középiskola jelenti a hidat a m�vészi 
potencia és performancia között, a képességben rejl� tehetség és a rendkívü-
li teljesítményben megnyilvánuló tehetség között. M�vészeti szempontból 
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ezek az évek igen jelent�sek a pályaszocializáció és a technikai tudás töké-
letesítése szempontjából is. A fels�oktatás és feln�ttképzés m�helyei-
nek/munkahelyeinek szerepe is nyilvánvaló: lehet�séget kell adniuk a tehet-
ség kibontakoztatására és megnyilatkozására. Miért a m�tárgy, ha a dohos 
szagú, nyirkos pince sötét mélyén penészedik, szunnyad? Az alkotás örömé-
ért, persze. De ennél többet is adhat! Nemcsak a m�vésztehetségek képzésé-
ért, hanem társadalmi elismeréséért, karrierlehet�ségük megteremtéséért is 
felel�sséget kell vállalnia annak a társadalomnak, amely a színek és formák 
látványvilága nyújtotta esztétikai élményt el�nyben részesíti az utópisztikus 
falanx-szok nyomasztóan szürke és egyhangú sivárságával szemben. 
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A matematikai tehetség fejlesztése 

Kovács Gábor 

Tehetséggondozás lehet �ségei a matematikában 

A 2010-2011. tanévben el�adóként részt vettem a Magyar Tehetségsegít�
Szervezetek Szövetsége által szervezett tanári továbbképzéseken, „Tehet-
séggondozás a matematikában”cím� tanfolyam keretében. Az itt szerzett 
tapasztalataimat szeretném leírni. 

A tanfolyamokon az ország minden területér�l érkez�, alsós tanítóktól 
kezdve, fels�s és középiskolában tanító pedagógusok is részt vettek. A kol-
légákat nagyjából ugyanazok a kérdések foglalkoztatták, és hasonló problé-
mákat fogalmaztak meg. 

A közoktatás, és ezen belül a középfokú oktatás folyamatosan új kihívá-
sok el�tt áll. 

Legéget�bb problémának a tanulók motivációját érzem, amely a társa-
dalmi értékválság egyik leképz�dése. 

A tehetséggondozás egyben lehet�ség a kísérletezésre, olyan terep ahol 
új pedagógiai módszereket, és új, els�sorban informatikai eszközöket pró-
bálhatunk ki. A felfedezés öröme pedig közös, nemcsak tanítványainkkal, 
hanem kollégáinkkal is, így közösségformáló er�. 

A tehetséggondozás tehát a jöv�, a bevált „kísérletek” átvihet�k, alkal-
mazhatóak lehetnek a tanórákon is, talán válaszok az el�ttünk álló kihívá-
sokra. 

A következ�kben egy új tanulási- tanítási módszert, a kooperatív tanítás 
lehet�ségeit szeretném vázolni az új informatikai eszköz, az aktív tábla 
használatával, majd egy feladaton bemutatva az egységes probléma megol-
dási rendszert más- más eszközökkel megjelenítve. 

Kooperatív tanítás 

A PISA felmérések tapasztalatai felhívták a figyelmet arra, hogy a csak ha-
gyományos tanítási módszerekkel oktató országok diákjainak iskolai felké-
szítése nem felel meg a társadalmi elvárásoknak. A negatív következtetések 
hatására Magyarországon is el�térbe került a tantárgyi kompetenciák vizs-
gálata. Jelenleg a központi országos mér�rendszerek, a kétszint� érettségi, a 
nyolcadikosok, illetve a hatodikosok matematika felmér�je kompetencia 



395

alapú. Évenkénti kompetenciamérések zajlanak 4., 6., 8. és 10. osztályok-
ban. A kimenet szabályozás változása megváltoztatta a tanterveket, tan-
könyveket. (Bár igazán jól használható, kompetencia alapú feladatgy�jte-
mény nincs.) Ugyanakkor a tanári módszerekben jelent�s áttörés meglátá-
som szerint nem következett be. (Ugyanez igaz a tanárképzésre is.) 

Matematika órán még mindig frontális módon tanítunk, IKT eszközöket 
nem használunk. 

Kivételt els�sorban az új iránt fogékony, innovatív tanárok jelentenek, 
többnyire �k foglalkoznak tehetséggondozással. 

A frontális munka hátránya, hogy nem minden diák vesz részt aktívan a 
tanításban, sokan csak passzív befogadók. A kooperatív tanítás során a diá-
kok tanítva tanulnak, tudásuk mélyebbé, tartósabbá válhat. Mivel a tanulás 
tevékenységhez köt�dik, így motiváltabbak. A módszer fejleszti a probléma 
megfogalmazás, probléma megoldás, elemzés, kutatás képességeit. Ezek a 
képességek alkotó folyamatokat fejlesztenek, szemben a memorizálással, 
reprodukáló készséggel. Fejl�dik az érvel� készség, a kommunikáció. A 
munka során a társas kapcsolatok is átalakulnak, kooperatív tanulás er�síti a 
szocializációt, a másikra való odafigyelést, azaz a toleranciát és empátiát. 

A feladat megoldás során a tehetséges diákok más - más megközelítési 
szempontot is találhatnak. Ez sokat segíthet a probléma elemzésekor, illetve 
segíti annak belátását, hogy a megoldáshoz többféle úton is el lehet jutni és, 
hogy több helyes megoldás is lehetséges. A pozitív visszajelzések énképer�-
sít�, önbizalom növel� hatásúak, ugyanakkor a megfelel� formában történ�
kritika elfogadását is fejleszthetjük a diákjainkban. 

A módszerrel el�ször intenzíven 7. osztályos szakkörön foglalkoztam, a 
Bolyai csapatversenyre történ� felkészülés során. (A versenyen 4 f�s csapa-
tok indulnak.) 

A f� feladatom a négy különböz�en tehetséges gyerek közötti együtt-
m�ködés kialakítása volt, ehhez kellett megtalálnom a megfelel� módszere-
ket. 

A kooperatív tanítást azóta már egy-egy tanórán is alkalmazom. 

Gyakorlati példák: 7. osztályos szakkör 

Bevezet� feladat (házi feladat volt): Számítsd ki az egyjegy� pozitív egész 
számok összegét! 

A feladatot ráhangolásként végezzük, megteremtve a közös munka po-
zitív légkörét. (motiváció) Mivel a feladatot többen meg tudták oldani, ezért 
egy diák ismerteti a megoldást. 
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Cél, hogy a Gauss módszert felfedezve a sorozatban rejl� szimmetriát 
megsejtsék (közös munka, tanári attit�d – összegzés, pontosítás). 

Házi feladat a következ� foglalkozásra: Számítsd ki a kétjegy� páros 
számok összegét! (elmélyítés, általánosítás) 

Alakítsatok 4 f�s csoportokat! 

Feladat: Az 1, 2, 3,…,9 számok felhasználásával készíts b�vös négyze-
tet, ahol a sorokban, oszlopokban és átlókban szerepl� számok összege 
megegyezik!

A feladatot kit�zve a csoportokban a gyerekek önállóan kezdenek dol-
gozni. Majd egy-egy kulcslépés után a csoport tagjai egymással is kezdenek 
összedolgozni. Két különböz� megoldást talált egy-egy csoport. A két meg-
oldás felkerül a táblára. 

A csoportmunka után az összegzés következik. Cél a probléma teljes 
elemzésével az összes megoldás megtalálása. Emeljük ki a két megoldás 
közös elemeit! 

A tanár rávezet� kérdésekkel irányítja az elemzést. Ez egyúttal a meg-
oldás algoritmusának rögzítése. (A rávezet� feladat fennmarad a táblán!) 

1, Mennyi lesz az összeg egy-egy sorban, oszlopban, átlóban? 15 

2, Melyik a kulcsmez�?  középs�

3, Melyik szám kerüljön középre? 5 

4, Milyen számpárok képezhet�k? 1-9, 2-8, 3-7, 4-6 

5, Hová kerüljenek a páros számok? csúcsokba 

6, Mit lehet változtatni? Hány megoldás lehet? 4 

Házi feladat: Készíts hasonlóan m�köd� b�vös négyzetet kilenc egy-
mást követ�, hárommal osztható számból! (algoritmus rögzítése)

A 7-8. osztályosoknak tartott tehetséggondozó szakkör feladatának azt 
érzem, hogy egyrészt az új rejtvények, feladatok segítségével fejlesszük a 
tanulók problémamegoldó képességét, valamint a feladatokhoz köt�d�en új 
módszereket és ismereteket is tanítsunk. Az internetet az önálló kutatáshoz, 
az aktív táblát a foglalkozásokhoz használhatjuk. 

A közös munka fontos eleme a versenyeztetés. Az általános iskolás ma-
tematikaversenyek nagyon változatosak, ilyen például a Varga Tamás fel-
adatmegoldó, a Zrínyi-teszt, a Bolyai feladatmegoldó-teszt csapatverseny, 
és vannak levelez�s versenyek is. 
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Meglátásom szerint a versenyekre való felkészítés mellett els�sorban 
számelméleti és geometriai tárgyú feladatokkal érdemes foglalkozni. A 
szakkörön megoldott feladatokon túl, házi feladatként egy-egy rejtvényt 
érdemes feladni. 

Néhány példa kit�zött feladatokra 

I. Számelmélet 

1. Határozzuk meg azt az ötjegy� számot, amelyre igaz, hogy ha a szám 
végére írunk 1-est, akkor háromszor akkora számot kapunk, mintha a szám 
elejére írunk 1-est. Melyik állítás igaz? 

A, egyes helyiértéke  3    D,  ezres helyiértéke  2
B, tízes helyiértéke  5    E,  tízezres helyiértéke 8 
C, százas helyiértéke 7 

2. Egy különböz� számjegyekb�l álló hatjegy� szám számjegyei valamilyen 
sorrendben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az els� két számjegyb�l álló kétjegy� szám oszt-
ható kett�vel, az els� három számjegyb�l álló szám osztható hárommal, és 
így tovább, maga a szám osztható hattal. Melyik ez a szám? 

3. Melyik az a legkisebb természetes szám, melynek 12 osztója van? 

4. Hányféleképp lehet el�állítani 1989-et, egymást követ� pozitív egészek 
összegeként? 

5. Van-e 7, 13, 19, 25… sorozatnak olyan tagja, mely el�állítható két prím-
szám különbségeként? 

6. Egy téglalap kerületének mér�száma eggyel nagyobb, mint területének 
mér�száma. Mekkorák a téglalap oldalai, ha ezek egész számok? 

II. Geometria 

1. Bizonyítsd be, hogy egy derékszög� háromszög egyik szöge 15°, akkor 
az átfogóhoz tartozó magasság negyedrésze az átfogónak! 

2. Egy szabályos háromszög egy bels� pontját kössük össze a csúcsokkal, és 
a pontból állítsunk mer�legeseket az oldalakra. Bizonyítsd be, hogy az így 
nyert területek összege a háromszög területének fele! 

3. Egy ABCD négyzet belsejében lev� P pont távolsága a három csúcstól 
rendre 7, 13 és 17 cm. Mekkora a négyzet területe? 

4. Hány egybevágó kockát ragasszunk oszloppá, hogy az eredeti kocka fel-
színénél háromszor nagyobb felszín� testet kapjunk? 
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III. Érdekes feladatok 

1. A szultán születésnapján néhány rabot szabadon akar engedni. A 100 cel-
lás börtönben 100 börtön�r van. Az els� minden ajtót kinyit, a második 
minden második ajtót bezár, a harmadik minden harmadik ajtót kinyit, ha 
zárva volt, illetve bezár, ha nyitva volt. Hasonlóan nyit-zár a többi �r is. 
Melyik rabok szabadulnak ki? 

2. Egy sakktábla bal alsó sarkában van egy bábu, két játékos felváltva moz-
gatja, vagy jobbra néhány mez�t, vagy felfelé. Az a játékos nyer, aki a jobb 
fels� sarokba jut. Melyik játékosnak van nyer� stratégiája? 

3. Az asztalon 27 gyufaszál van. Két játékos felváltva vesz bel�le 1, 2 vagy3 
szálat. Az a játékos nyer, aki az utolsót elveszi. Melyik játékosnak van nye-
r� stratégiája? 

4. Ha megadunk n+1 számot 2n-ig, bizonyítsd be, hogy van közöttük kett�, 
amelyik relatív prím.(Pósa–Erd�s) 

5. Egy 8 cm oldalú négyzetbe találomra berajzolunk 260 pontot. Bizonyítsd 
be, hogy van közöttük kett�, melynek távolsága 1 cm-nél kisebb! 

6. Egy vándor két halásszal találkozik. Az egyiknek 3, a másiknak 4 hala 
van. Igazságosan elosztják hárman egymás között a halakat, majd a vándor 
fizet 7 tallért a vacsoráért. Hogyan osztozzon a pénzen a két halász? 

A továbbképzéseken szerzett tapasztalataim alapján egy szöveges fel-
adaton keresztül szeretném bemutatni, hogyan lehetne egységes rendszerben 
matematikát tanítani. 

Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és 
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?

A feladat a nyolcadikosok központi felvételijében szerepelt, tapasztala-
tom szerint nagyon kevesen tudták megoldani. Ugyanakkor hasonló szerke-
zet�, játékos feladatokat alsó tagozaton a gyerekek rendkívül eredményesen 
oldják meg. Mi történt velük? A válaszhoz lényeges lehet, hogy jobban 
megismerjük az alsós nevel�k munkáját. 

A matematikai tehetség az egyik legkorábban megnyilvánuló tehetség-
típus, már óvodás korban látszik a gyereken a különös érdekl�dés a rejtvé-
nyek, számok iránt. A matematikai tehetséget a született képességek dönt�-
en (90%) meghatározzák. A pedagógusok feladata, hogy új és új kihívások 
segítségével fejlesszék, az érdekl�dés, elkötelezettség meg�rzésével. A te-
hetséggondozás legf�bb terepe a tanóra. A tehetséges gyerekek fejlesztése 
nem választható el az átlagos képesség�, és kevéssé érdekl�d� gyerekek 
fejlesztését�l. 
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A feladattípus tanítása alsó tagozaton 

Meghatározó, hogy a feladatmegoldás közvetlen tapasztalatszerzésen alapul. 
Az eszköz a modellezés, amely kísérletezést tesz lehet�vé, a megoldás így 
játékos formában születik. Építünk a gyerek természetes érdekl�désére, mo-
tivációjára. Lényeges, hogy a gyerek érdekes kihívásnak érezze a feladatot, 
és sikerélményhez jusson. Az alsó tagozaton nem kizárólag frontális mun-
kával dolgoznak, beépült a tanításba a kooperatív tanulás. A tanításba be-
vont segédeszközök köre is változatos. 

Modell: Egy és két egység hosszú színes rúdkészlet 

Tanítási modell: kooperatív tanítás (felfedeztet� módszer) 

0. fázis: Alakítsatok négyes csoportokat! A csoportalakítás véletlenszer�, 
például: mindenki húz egy színt (az azonos szín�ek alkotnak egy cso-
portot). Az így létrejöv� csoportok heterogének, a jók fejlesztik a gyen-
gébbeket. A jegyekkel történ� értékelés sem olyan éles, helyette csopor-
tos értékelés zajlik. 

1. fázis – a feladat kit�zése: Rakj ki 7 darab felhasználásával egy 10 egység 
hosszú darabot! 

A feladatot úgy is meg lehet fogalmazni, hogy hányféleképp rakható ki 
egy 10 egység hosszúságú darab. Ezzel a táblázat kitöltését a próbálga-
tások tervszer�sítését sugalljuk. 

Jegyezzétek fel a kísérletek eredményeit a füzetbe, táblázatos formában! 

2. fázis: Önálló munka 

Táblázat megtervezése, kísérletek lejegyzése, megoldás. 

3. fázis – összegzés, rendszerezés- közös munka, tanári irányítással 

Milyen táblázatot készítettél? Milyen változó adatok vannak? Mi az ál-
landó? 

kett� hosszú (darab) 

egy hosszú (darab) 

összes hossz 

Mi lehet a kiinduló pont? Hogyan jutottunk el a megoldáshoz? 

Cél: a megoldás algoritmusának felépítése, a próbálgatások tervszer�sí-
tése. 
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kett� hosszú (darab)  5  4  3  2  1  0 

egy hosszú (darab)   0  2  4  6  8  10 

összes hossz     10  10  10  10  10  10 

Milyen összefüggések olvashatók ki a táblázatból? Lehet-e másik meg-
oldás? 

Az összes hosszúság nem változik, ha egy kettes rudat két egyesre cse-
rélünk. Ugyanakkor a rudak száma eggyel n�. Nem lehet másik megol-
dás, mert további cserékkel a rudak darabszáma is n�ne. 

Cél: a megoldás megtalálása után annak belátása, hogy több megoldás 
nincs, azaz az összes megoldást megtaláltuk. 

4. fázis: Más alternatívák vizsgálata 
Az eredeti feladatot nem kizárólag egyféle módon oldhatjuk meg, a 
megoldáshoz több út is vezethet. Fejleszthetjük a problémalátás, rugal-
mas gondolkozás képességét! 

A táblázat elkészíthet� olyan módon, hogy a rudak darabszámát rögzítjük. 

kett� hosszú (darab)  0  1  2  3
egy hosszú (darab)   7  6  5  4
összes hossz     7  8  9  10

Hasonlóképp megmutatható, hogy a cserékkel az összes hosszúság n�, 
tehát más megoldás nincs. 

5. fázis: Általánosítás 
A tehetséggondozó szakkör és az órai munka módszerei, hangulata lé-
nyegesen nem különbözik. Az általánosítás szintje az, ami más, neveze-
tesen hogy meddig vezethet�k el a gyerekek. 

A táblázatok kiinduló pontjairól hogyan lehet egy lépésben a megoldás-
ra következtetni? (absztrakció, el�relátás fejlesztése)  

A két darabos növeléshez két kettes rúd csökkenés kell. Illetve a máso-
dik táblázat esetén az összes hosszúság egy egységnyi növeléséhez egy 
csere szükséges, akkor összesen három csere (kettes rúd) szükséges. 

Lehet-e az egyes rudak száma páratlan? 

Nem, mert egy-egy kettes rudat két-két egyesre cserélhetek. 

6. fázis: Gyakorlás, mélyítés – esetleg házi feladat 
200 forintot 20 Ft-os és 50 Ft-os érmékb�l szeretnék összegy�jteni. Me-
lyikb�l hány darabot kell vennem? Hány megoldás van? Írd fel az ösz-
szes megoldást! 
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7. fázis: a feladat fejlesztése 
Ezen a ponton figyelembe kell venni a csoport, osztály életkori sajátos-
ságait, képességét, terhelhet�ségét. Lehet, hogy csak szakkörön, az iga-
zán tehetséges gyerekekkel érdemes továbblépni. 

Verseny feladat: Rend�rök üldöznek tricikli tolvajokat biciklin. Hány 
triciklit loptak el, ha összesen 10 kerék vesz részt az üldözésben? 

Fontos, hogy már alsóban készen áll a rendszer, ami lehet�vé teszi a ki-
t�zött feladat megoldását. 

Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és 
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron? 

A tapasztalatszerzés, az összefüggések feltárása után alkalmazzuk az 
eddigieket. Így a fels� tagozat szervesen épülhet az alsóra. 

Milyen táblázatot készíthetek? Milyen változó adatok vannak? Mi az ál-
landó?  

Összegzés 

Motorok száma    0  1  10 

Autók száma     35  34  25

Motorok kerekei   0  2  20 

Autók kerekei    140 136 100

Összes kerék     140 138 120 

A táblázat kiindulópontja után, a változás leírásával – a motorok számá-
nak egy növelése a kerekek számának kett� csökkenését eredményezi.  Te-
hát 20 kerékszám csökkenéshez 10 motorszám növelés szükséges. A meg-
oldás tudatosan következik. 

Ha fokról fokra nehezítjük a feladatot, akkor a gyerekek ugyanazon al-
goritmust alkalmazva, ugyanazokkal a tanári rávezetéssel sikeresen megta-
lálják a megoldást. Az egymásra épüléssel rögzülne, tudatosodna a problé-
malátás, megoldás. Kiépülhet a használható tudás, a kompetencia. 

A kompetencia központú tanításhoz els�sorban tehát szerintem egysé-
ges problémamegoldó rendszer kialakítása szükséges. Az alsós tanítón�knek 
pontosan ismerniük kell a fels�sök munkáját és fordítva a fels�s tanároknak 
ismerniük kell az alsósok által alkalmazott módszereket, továbbépíteni a 
megkezdett rendszert. 
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A feladat tanítása fels� tagozaton 

Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és 
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron? 

A feladat 7. osztályban egyenletek témakörében kerül el�.  

Direkt tanári irányítással, frontális munka keretében szokták tanítani. 
Nagyon fontos a tanár szerepe, a kérdéseivel orientál, irányít, de mivel a 
válaszokat a tanulók adják a felfedeztet� módszer meg�rizhet�. Szerintem 
fontos, hogy ne készen kapják a megoldást, mert akkor egy hasonló feladat 
megoldásakor nem alkalmazható. Kompetenciát a feladat szerkezetének, a 
megoldás algoritmusának hangsúlyozásával lehet kialakítani. 

1. fázis: A feladat értelmezése 

Tanári kérdések: Mond el egyetlen mondatban számok nélkül a felada-
tot! (lényeglátás, szerkezet) 

Lehetséges válasz: Autók és motorok vannak, ismerjük a darabszámuk 
és a kerékszámuk összegét. 

2. fázis: Az adatok rendszerezése, táblázat készítése 

Milyen változó mennyiségek vannak? Milyen sorai és oszlopai lehetnek 
a táblázatnak? 

Válasz a táblázat. 

   motor autó 

darab 

kerék 

Mit jelöljünk ismeretlennel? Töltsük ki a táblázatot! 

   motor autó 

darab   x   35-x 

kerék   2x   4(35-x) 

3. fázis: Az adatok közötti összefüggések feltárása – egyenlet felírása és 
megoldása 

Írjuk fel az egyenletet! 

2x + 4(35-x) = 120 

Oldjuk meg! 
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 2x + 140 -4x  = 120 

 140 -2x   = 120 

 -2x    = -20 

 x     = 10 

4. fázis: A megoldás értelmezése és ellen�rzés 
Tehát 10 motor és 25 autó van az udvaron. 

Ellen�rzés: A 10 motornak 20, a 25 autónak 100 kereke van, összesen 
120 kerék. 

Tapasztalatom szerint a szöveges feladat megoldásakor a nehézséget az 
egyenlet felírása okozza, az egyenlet megoldásához szükséges eszköztudás-
sal a diákok rendelkeznek. 

Az egyenlet, mint eszköz pedig szervesen következhetne az alsóban ki-
alakított táblázatos megoldásból. A próbálgatás, kísérletezés kötetlensége, 
játékossága is szám�zött, így a probléma megoldás munkává válik. 

Javaslat: Rávezet� feladatként újra el� lehet venni egyszer�bb korábban 
megoldott feladatokat. A korábban alkalmazott megoldási módszereket. 
Tudatosan építve az el�zményekre, és fokról- fokra nehezítve a feladatot. 
Az absztrakciót el�zze meg a tapasztalatszerzés. A grafikus megoldás al-
kalmazási lehet�sége is színesítheti a probléma megoldást. 

Feladat: Rakj ki 7 darab egy, illetve kettes rúd felhasználásával egy 10 
egység hosszú darabot! 

Milyen változó mennyiségek vannak?  

Mi lehet a kiinduló pont? Hogyan jutottunk el a megoldáshoz? 

Cél: a megoldás algoritmusának felépítése, a próbálgatások tervszer�sí-
tése. 

A táblázat elkészíthet� olyan módon, hogy a rudak darabszámát rögzít-
jük. 

kett� hosszú (darab)  0  1  2  3

egy hosszú (darab)   7  6  5  4

összes hossz     7  8  9  10

Általánosítsuk a megoldást! Mit jelöljünk ismeretlennel? 

kett� hosszú (darab)  x  

egy hosszú (darab)   7-x 

összes hossz     2x +7-x 
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 2x + 7-x  = 10 

 7+ x   = 10 

 x    = 3 

A következ� fázis az algoritmus gyakorlása, elmélyítése. Célszer�bb al-
kalmazni a kooperatív tanítás módszerét. 

Összegezve: szerintem a szöveges feladatok egyenlettel történ� megol-
dása hatékonyabb, ha tudatosan építünk az el�zményekre, a gyakoroltatás 
pedig változatos munkaformában történik. 

A feladat tanítása középiskolában 

Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és 
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron? 

Mivel ugyanaz a feladat, ezért a megoldás algoritmusa is ugyanaz, csu-
pán a megoldás eszközrendszere (egyenletrendszer) változik. 

1. fázis: A feladat értelmezése 
Tanári kérdések: Mond el egyetlen mondatban számok nélkül a felada-
tot! (lényeglátás, szerkezet) 
Lehetséges válasz: Autók és motorok vannak, ismerjük a darabszámuk 
és a kerékszámuk összegét. 

2. fázis: Az adatok rendszerezése, táblázat készítése 
Milyen változó mennyiségek vannak? Milyen sorai és oszlopai lehetnek 
a táblázatnak? 
Válasz maga a táblázat. 

     motor autó 

darab 

kerék 

3. fázis: Ismeretlenek bevezetésével a táblázat kitöltése. 
Vezessük be az els� összefüggésre az ismeretleneket! Töltsük ki a táb-
lázatot! 

      motor autó 

darab   x   y 

kerék   2x   4y 
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4. fázis: Az egyenletrendszer felírása, megoldása. 

Írjuk fel az összefüggésekre az egyenleteket! 

 x +y  = 35 

 2x + 4y = 120 

Oldjuk meg az egyenletrendszert! 

Cél: az egyik ismeretlen kiküszöbölésével visszavezetni egyenlet meg-
oldására. 

Fejezzük ki az els� egyenletb�l az egyik ismeretlent! 

 y = 35 –x 

Helyettesítsük a kifejezést a második egyenletbe y helyére! (helyettesít�
módszer) 

 2x + 4(35-x) =120 

Így a korábbi egyenlethez jutunk, aminek megoldása ugyanaz. Így köz-
vetlenül bemutatható az egyenletrendszer egyenletre épülése. 

A szöveges feladatok megoldása segítségével összhangot lehet teremte-
ni nem csak az egyenletek és egyenletrendszerek között, hanem az algebrai 
és grafikus megoldás között is. 

Grafikus megoldás 

A változások függvények segítségével való leírását már alsó tagozaton is be 
lehet vezetni, erre építhetne a fels� tagozat a lineáris függvényekkel, majd a 
középiskola az egyenletrendszerek algebrai megoldását el�készítve. 

Grafikus megoldás lehet�sége alsó tagozaton 

A korábban készített, kísérletek eredményeit leíró táblázatokból kiolvasható 
a változás mértéke. Nevezetesen az els� táblázatból, hogy az egyes rudak 
száma 7- a kettes rudak száma. 

kett� hosszú (darab)  0  1  2  3  x 

egy hosszú (darab)   7  6  5  4  7-x 

összes hossz     7  8  9  10

A második táblázatból, hogy az egyes rudak hosszúsága „10-kettes ru-
dak hosszúsága”, (ami a darabszámuk kétszerese). 
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kett� hosszú (darab)  5  4  3  2  1  0  x 

egy hosszú (darab)   0  2  4  6  8  10  10-2x 

összes hossz     10  10  10  10  10  10 

Ha koordináta rendszerben ábrázoljuk, mint rendezett számpárokat, az 
egyes táblázatok értékpárjai egy-egy egyenesre illeszkednek. A megoldás, 
két táblázat közös értékpárja (3,4), egyben a két egyenes metszéspontja (1. 
ábra). 
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Fels� tagozaton, a feladat általánosításaként bevetend� x ismeretlen (al-
gebrai kifejezés) szervesen következik a kísérletekb�l, a tapasztalatok ösz-
szegzéséb�l. 

Ha pedig már lineáris függvényeket is ismerik a táblázatokban szerepl�
általános értékpár második eleme a függvény. (7-x, ill. 10-2x) Az egysze-
r�bb feladatok esetén a grafikus megoldás szemléletessége jól el�készítheti 
az algebrai megoldást (absztrakciót). 

Feladat a középiskolában 

Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és 
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron? 

Milyen változó mennyiségek vannak? Autók és motorok
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Mit jelöljünk ismeretlennel, és hány ismeretlent vezessünk be? Jelölje x 
az autók számát, y pedig a motorok számát. 

Közöttük milyen összefüggések vannak? 

x +y  = 35 

4x + 2y = 120 

Fejezzük ki mindkét egyenletb�l y-t: 

y= 35-x, illetve y= 60-2x. 

A két összefüggést, a darab és a kerék változást leíró függvények: 

A darabszám változást az f(x) = 35 - x,  

a kerékszám változását a g(x) = 60 - 2x függvény írja le. 

Ha a két lineáris függvényt közös koordináta rendszerben ábrázoljuk, a 
megoldást a két egyenes metszéspontjának x és y koordinátája adja, az-
az (25,10). 

Tehát 25 autó és 10 motor van az udvaron. 
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Tehetségfejlesztés a kémia tudományában 

Bohdaneczkyné Schág Judit 

1. A kémiából tehetséges tanulók azonosítása 

A kémia tárgy 7. osztályos megjelenésekor kevés információnk van a tanu-
lók tantárgyi beállítódásáról. Nehéz megállapítani, hogy kikb�l lehetnek a 
kés�bbi tehetségek. A tehetség nem valamiféle személyiségjegy, hanem 
olyan meglév� és fejleszthet� képességek összessége, mely folytonosan 
alakul ki, és változik az iskoláztatás során. A csodagyerekb�l nem biztos, 
hogy tehetséges feln�tt lesz. És a fordítottjára is van példa. Az „átlagos” 
gyerekek tanulmányaik befejezésével sokszor tehetségesebbekké, jobban 
teljesít�kké válnak a csodagyerekeknél.

Elmondható, hogy nagy felel�sséget jelent a tanár és az iskola számára a 
tehetséges tanulók felismerése, majd tehetségük kibontakoztatása és fejlesz-
tése. 

Egy adott iskolában a tehetség felismerésének és gondozásának, vala-
mint fejlesztésének hagyományos színtere a tanítási óra. 

Kit vagy kiket tekinthetünk kémiából tehetségesnek? Nehéz megmon-
dani, hiszen a tehetség fejl�dik, változik, ezért célszer� inkább egy 10 év 
körüli gyerek esetében kémiából tehetségígéretr�l beszélni. 

Egy, a Debreceni Egyetem munkatársai által elvégzett kérd�íves vizsgá-
laton a tanároknak arra kellett válaszolniuk, hogy miként definiálnák a te-
hetséges diákra jellemz� tulajdonságokat (Dávid és Bóta, 1999). 

A válaszadók szerint a tehetséges tanulók legf�bb ismérve az átlagosnál 
nagyobb érdekl�dés, a motiváltság és a kíváncsiság. 

Az els� kémia óráinkon a fenti tulajdonságok felismerése jelentheti az 
egyik legfontosabb kapaszkodót a tanár számára a tehetségazonosítás kezde-
tén. Fontos tehát a tantárgy iránti érdekl�dés felkeltése. Az egyik legmegfe-
lel�bb módja ennek a kísérletezés. Érdemes már az els� órákon kísérleteket 
bemutatni, az egyszer�bbeket esetleg a tanulókkal otthon is elvégeztetni. A 
jelenlegi tankönyvek erre számtalan lehet�séget kínálnak a kíváncsi diákok 
számára. Az otthon elvégzend� feladatok az aktuális tananyagokhoz kapcso-
lódnak, könnyen elvégezhet�ek, és vegyszerigényük a mindennapi anyagok 
felhasználásával biztosítható. Az otthoni kísérletek tapasztalatait és a ma-
gyarázatokat természetesen ellen�rizni kell, és a helyes következtetéseket 
meg kell beszélni a tanulókkal. 
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Tanári gyakorlatomban az önálló kísérletvégzés terén évr�l évre sikeres 
próbálkozás az oldatból történ� kristályosítás otthoni elvégeztetése. A tanu-
lók számára rendkívüli élményt jelent például a sókristályok megjelenése a 
konyhasó oldatából. A gyerekek órára behozzák a kristályokat, és jöhet a 
„szépségverseny”. Egy diákokból álló zs�ri döntheti el a rangsort. Egyszer�
otthoni feladat, melynek motivációs ereje igen nagy. Néhány tanuló a ta-
pasztaltak alapján megismétli a kísérletet más anyagokkal is. Észreveszik a 
kristályformák különböz�ségét, továbbgondolják a természetben kialakuló 
kristályok keletkezésének kérdését. A jelenséggel mélyebben foglalkozó, az 
összefüggéseket a fentiek szerint kutató tanulókra érdemes figyelni, hiszen 
kreativitásuk, megfigyel�képességük átlagostól eltér� fejlettsége itt már 
megmutatkozhat. 

Visszatérve a fent említett tanári kérd�ív válaszaira, a tanárok a tehetsé-
ges tanuló ismérvei között hasonlóan fontosnak tartják az átlagosnál jobb 
képességek meglétét. A gyakorlatból tudjuk, hogy a jó vagy kiemelked�
képesség fontos, azonban magában nem elegend�. A jó képességhez hozzá-
tartozik, hogy a diáknak azt ki is kell tudni bontakoztatnia, ami által az átla-
gosnál jobb eredményeket kell elérnie. 

A tehetséges tanulóknak képességeik kibontakoztatásához lehet�séget 
kell biztosítani. A módszert, mely segítségével ez megvalósítható, a szak-
irodalom gazdagításnak nevezi. A gazdagítás lehet�séget biztosít a kötelez�
anyagon túl a tanulók egyéni irányokba történ� fejl�désére. A továbbiakban 
a gazdagítás sokféle lehet�ségeir�l esik szó, a kémia ismeretanyagát állítva 
a középpontba. 

2. A tehetség felismerése a kémia órán 
A gazdagítás lehet�ségének egyik fontos színtere a tanítási óra, melyet a 
tanárnak a tehetség-felismerésre maximálisan ki kell használnia. 

Az iskolai munka során dönt� többségben úgynevezett általános tanter-
v� osztályokban tanítunk. Mindenki számára ugyanazt a tananyagot, ugyan-
olyan szinten és ütemben dolgozzuk fel annak ellenére, hogy az osztályok –
a tanulók képességeit tekintve – heterogén összetétel�ek. Az alábbiakban 
nézzük meg, milyen lehet�ségeink vannak a tanulók átlagostól eltér� képes-
ségeinek felismerésére, majd fejlesztésére!

Talán a legjobb lehet�ség erre a differenciálás módszerének alkalmazá-
sa. Nem mindig szívesen alkalmazzuk a differenciált óraszervezést, mivel a 
tanulók ellen�rzése, a feladatkijelölés átgondolt szervezése sok plusz mun-
kát kíván. Néhány a gyakorlatban is bevált differenciálási lehet�séget azon-
ban érdemes alkalmazni, illetve alkalmazását fontolóra venni. 
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Az egyik gyakran alkalmazott módszer a különböz� munkatempóra épü-
l� feladatmegoldás. Lényege, hogy a tanulók fokozatosan nehezed� feladat-
sort kapnak egy adott témában, melyet saját tempójukban oldhatnak meg. A 
tehetséges diákok így nem várnak az osztálytársaikra, és gyorsabban halad-
hatnak. Kémia számolási feladatok megoldása során, gyakorlóórán ez sok-
szor alkalmazott, jól bevált módszer. 

A képességek szerinti csoportba sorolást is lehet alkalmazni, amelyet 
tanítási gyakorlatomban nem szívesen vállalok, ugyanis fejlesztés szem-
pontjából hátrányba kerülhetnek a gyengébb képesség�ek. A jobb képessé-
g�ek csoportja nem jelenti automatikusan a tehetségeseket, és okot adhat a 
kiválasztottság, a magasabb rend�ség érzésére a többiekkel szemben. Nem 
beszélve arról, hogy közöttük is rangsor alakul ki. Kétségtelen tény azon-
ban, hogy a jobbak közé tartozás el�nyösen befolyásolja fejl�désüket. 

Az alapokról történ� indulás módszerében a tanórai differenciálást a kö-
telez� mellett a kiegészít� anyag feldolgozása jelenti. Az ilyen óraszervezés 
segíti a tehetséges tanulókat a többlettudás megszerzésében. Megjegyzend�, 
hogy a rendkívül alacsony óraszámok miatt kémia órákon egyre kevesebb 
id� jut a többlettudás megszerzésére, bármennyire is szükséges és hasznos 
lenne a tanulók ismereteinek gazdagítására. 

Az egyéni feladatadást is egyféle, a gyakorlatban sokszor alkalmazott 
differenciálásnak tekinthetjük. Legtöbbször a kiválasztott tanuló önállóan 
dolgoz fel egy a tananyaghoz kapcsolható témát. A feladat elvégzésér�l az 
órán ad számot, melyet a tanár értékel. Itt a tananyaghoz kapcsolódó több-
letismeret – kémiatörténet, tudósok élete, érdekességek, új eredmények, 
adatok gy�jtése stb.– feldolgozásáról lehet szó. Általános gyakorlat az úgy-
nevezett kisel�adások kiadása, de a diákok kaphatnak például manuális fel-
adatokat is. Nagyon szeretik például a tanulók a különböz� indikátorok ott-
honi elkészítését.  

A fenti tanítás-módszertani technikák tapasztalataim szerint osztálykere-
teken belül is megfelel�en alkalmazhatók a tehetséges diákok felismerésére 
és fejlesztésére, miáltal a mindenkinek nyújtott alaptudás mellett megfelel�
többlet ismerethez juttatjuk �ket. A napjainkban használatos módszerek 
közül ismerünk hatékonyabbakat is a tehetség-felismerésben, illetve gondo-
zásban. Kevésbé elterjedt, de hatékony óraszervezési mód a kooperatív 
technikák alkalmazása vagy a projekt készítés. 

A kémiát els� ízben tanuló diákokról viszonylag rövid id� alatt hasznos 
információkat szerezhetünk a tanítási órákon, természetesen jól megterve-
zett óraszervezéssel. Más tantárgyat tanító kollégákkal történ� beszélgetések 
figyelembe vételével megközelít�leg reális képet kaphatunk az úgynevezett 
tehetségígéretekr�l. 
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3. A tehetséges tanulók kiválasztásának tanórán kív üli 
lehet�ségei 

Vannak olyan iskolák, ahol nem bízzák a véletlenre a kémiából tehetséges 
tanulók kiválasztását. Teszik ezt azért, hogy az emelt óraszámban (speciális 
tanterv�) kémiát tanító tanárok a legtehetségesebbekkel tudjanak foglalkoz-
ni. Ma már a továbbtanuló általános iskolások számára nem elegend� a kö-
zépiskolák ismertet�it, a kínálatot elolvasni, hanem érdemes személyes kon-
taktusba kerülniük a kiválasztott intézményekkel. Így a tehetséges diákok 
könnyebben megtalálják a nekik megfelel� oktatási formát. Sok iskola fel-
adatsorok kiküldésével vállalja a tehetségek felkutatását (levelez� verse-
nyek). 

Más megközelítésben, de céljában ugyanazt szolgálja a különböz� te-
hetségfelismer� szakköri foglalkozások szervezése általános iskolások 7-8. 
osztályosai számára. Ezekre a foglalkozásokra meghirdetés után többségé-
ben azok a tanulók jelentkeznek, akik megfelel�en motiváltak a kémia iránt. 
Kell�en színes, jól megszervezett tanulói kísérleteken alapuló szakkörökön 
a kémia iránt érdekl�d�, a tárgy tanulása iránt elkötelezettséget mutató tanu-
lók kiválaszthatóak lesznek. 

Egy sikeresnek mondható szakkör anyaga például az alábbi feldolgo-
zandó témákat tartalmazhatja. 

1. Mir�l beszél a gyertya lángja? 
Feldolgozott ismeret: a láng szerkezetének vizsgálata egyszer� megfi-
gyelésekkel illetve kísérletekkel. 

2. Miért zöld nyáron és miért sárga �sszel a fák levele? 
Feldolgozott ismeret: elválasztási módszerek bemutatása. Kromatográ-
fia. A klorofill és a xantofil szétválasztása papírkromatográfiával. 

3. Hogyan készül a pezsg�tabletta? Kísérletek pezsg�tablettával. 
Feldolgozott ismeret: gázfejl�déssel járó reakciók. Az oldódás sebessé-
gét befolyásoló tényez�k. 

4. Rejt�zköd� ionok. 
Feldolgozott ismeret: fémionok kimutatása egyszer� csapadékképz�dé-
ses reakciókkal. 

5. Szök�kutak a kémiában. 
Feldolgozott ismeret: ammónia és hidrogén-klorid gáz oldódása vízben. 

6. Színes képek készítése savval és lúggal. 
Feldolgozott ismeret: Oldatok kémhatásának jelzése indikátorokkal. 
Egyszer� kísérlet vöröskáposzta levével, mint indikátorral.
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7. Érdekes feladatok. 
Feldolgozott ismeret: Egyszer� számolási feladatok, játékos formában. 

8. Látogatás egy kutató laboratóriumban. 

4. A tehetség gondozása, gazdagító programok 
A gazdagítás során a tanulók lehet�séget kapnak érdekl�désüknek megfele-
l� irányban történ� fejl�désre. Olyan területeket választhatnak, mely a köte-
lez� anyagon túl lehet�séget ad egyéni igényeiknek megfelel� érdekl�désük 
kielégítésére. 

A kémia órán is lehet�ség van gazdagításra, de ennek keretei szabályo-
zottak, a tantervi kötöttségek miatt nincs lehet�ség az egyéni érdekl�désnek 
megfelel� szabad témaválasztásra. Kémiából erre iskolai keretek között tan-
órán kívüli foglalkozásokon kerülhet sor. Lehet�ség van szakkörök, verse-
nyek szervezésére, önképz�körök megalakítására, szaktáborok indítására. 
Id�tartam szerint ezek lehetnek több tanévre kiterjed�, rendszeres foglalko-
zások, de szervez�dhetnek egy-két alkalommal is. 

Gazdagítást lehet nyújtani egyéni és csoportos foglalkozások keretében. 

4.1. Versenyre történ� felkészítés, versenyfeladatok készítése
A kiválasztás alapján tehetségesnek talált tanulók különböz� versenyeken 
történ� indítása fontos megmérettetés a tanulók közötti értékrend és az önér-
tékelésük kialakulása szempontjából. A diákok lehet�séget kapnak tehetsé-
gük kibontakoztatására, megmutatkozhat egyéniségük, problémamegoldó 
képességük, kreativitásuk. Fontos tudni azonban, hogy versenyhelyzetben 
nem minden tehetséges tanuló tudja képességei alapján a t�le elvárható tel-
jesítményt nyújtani. Ennek hátterében az önbizalom hiánya, az alacsony 
önértékelés, a teljesítményt visszafogó szorongás állhat. Nem minden tehet-
séges tanuló jó versenyz�. Ebben az esetben a tanár feladata, hogy olyan 
területen bontakoztassa ki tanítványa képességeit, melyek megkímélik a 
versenyhelyzett�l. Ilyenkor érdemes a diákokat különböz� pályamunkák 
megírására, kutatómunka végzésére, projekt készítésére biztatni. 

A középiskolai Irinyi János kémiaverseny iskolai fordulóját a megyék-
ben m�köd� helyi Pedagógiai Intézetek felkérésére egy Versenybizottság 
szervezi. A feladatszerkeszt�k munkájának egyik legnagyobb odafigyelést 
és szakértelmet kívánó része az iskolák közötti válogató, a legtehetségeseb-
bek kiválasztására irányuló feladatsor összeállítása.  

Az alábbiakban egy elméleti kérdéssort mutatok be, mely alkalmas volt 
a tehetséges tanulók kiválasztására, ugyanakkor sikerélményt tudott nyújta-
ni. 
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Anyagszerkezet 

1. 65Cu+ ,  36Ar , 66Zn , 36S , 64Zn2+

A fenti atomok (ionok) közül válaszd ki  azokat a párokat ,  
amelyekre igaz, hogy megegyezik bennük; 
a) az elektronok száma:………………………… 
b) a neutronok száma:………………………….. 

2 pont 

2/A. Az alábbi atomok közül melyiknek nagyobb az els� ioni-
zációs energiája? (Használd a relációs jeleket: <,>) 

Be........ B 
Ca........ Ba 

2/B. Melyiknek nagyobb az atom (ion) sugara? 

Na+ ...... F-

Si ........ P 

4 pont 

3. A periódusos rendszerben a króm várható elektronszerkeze-
te: [Ar]3d44s2

A valóságban azonban: [Ar]3d54s1

Mi az eltérés oka? 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

1 pont 

4. Karikázd be a kál ium atom helyesen felírt elektronszerkeze-
tét! 

a.,  KLM4s1

b., KL3s23p64s1

1 pont 
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5. Egészítsd ki az alábbi táblázatot! 

 SO2 H3O+ CS2

A központi atom köt�
és nemköt� elektron- 
párjainak száma 

   

a molekula: 
alakja 

   

kötésszöge*    
polaritása    

*Csak szabályos alakzat esetén írj pontos értéket, ellenkez�
esetben csak az ett� l  való eltérést jelezd! 

12 pont 

4.2. OKTV-re felkészít� munka
A középiskolák fels�bb évfolyamainak egyik legrangosabb versenye az Or-
szágos Középiskolai Tanulmányi verseny. Az els� és második forduló egy 
elméleti feladatsor megoldását várja el a tanulóktól. A számítási feladatokra 
egyénileg és szakkörökön célszer� felkészíteni tehetséges tanítványainkat. 
A Középiskolai Kémiai Lapok számos feladatot közöl, melyet a tanulók 
kiválóan használhatnak a felkészülésre. 

A problémát a harmadik, gyakorlati fordulóra történ� felkészít� munka 
okozza. Itt már olyan mérések és mérési módszerek jöhetnek számításba, 
melyeket az iskola nem minden esetben képes biztosítani. 

A megoldásra a legjobb módszer az együttm�ködés. Hajdú-Bihar me-
gyében az egyetem jelenlétét kihasználva a térségi, az országos dönt�be 
jutott tanulók számára OKTV el�készít� programot készítettünk. 

A program tartalma: 
A megye dönt�s diákjai el�ször elméleti foglalkozásokon vesznek részt, 
melyeken megismerkedhetnek a középiskolai tananyagban nem szerepl�
mérési módszerekkel. A tanszéki könyvtárak biztosítják a tanulók számára a 
felkészüléshez szükséges szakirodalmat. 

Néhány alakalommal az egyetem hallgatói laboratóriumában analitikai 
és szerves kémiai gyakorlatot végeznek el. 

A mérési feladatok elvégzését az oktatók (mentorok) figyelemmel kísé-
rik, majd az eredményeket konzultációs formában kiértékelik. 

A felkészülésen túl a diákoknak az alábbiakat nyújtja a program: 
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(1) A diákok a foglalkozásokon megtanulják, hogy a siker eléréséhez ki-
tartó munkára, rendszeres gyakorlásra van szükség. (2) Lehet�séget kapnak 
jó munkakapcsolat kialakítására az ott dolgozó hallgatókkal, oktatókkal. (3) 
Betekintést nyerhetnek az intézet kutatási tevékenységébe. 

4.3. Tudományos kutatómunka mentori rendszerben
A tehetséges tanulókkal történ� foglalkozás színtere nemcsak az iskola le-
het. A tanulók más intézmények kutatóhelyein is dolgozhatnak. A tanulók 
tehetségének kibontakoztatása mentorok segítségével történhet. 

Ennek a munkának számos el�nye van. Mentoruk segítségével megis-
merik a kutatói tevékenységet, tudományos problémákat oldhatnak meg. A 
sikerek elérését a lelkiismeretes munka, a mentor segít�kész hozzáállása 
teszi lehet�vé. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy nagy szükség van a fels�oktatási in-
tézmények, kutatóintézetek és az iskolák szoros együttm�ködésére. A tehet-
séggondozás területének fontos láncszeme a jó kapcsolat. 

4.4. Kémia szaktáborok szervezése 
Az iskolán kívüli gazdagító programok tehetségesek számára a különböz�
kémia szaktáborok, melyekbe azokat a diákokat hívják meg, akik kiemelke-
d� teljesítményt értek el különböz� kémia versenyeken. A táborok igen ma-
gas szint� szakmai ismeretanyagot közvetítenek a diákok számára, és lehe-
t�séget biztosítanak érdekes kísérletek elvégzésére, felfedez� munkára, tu-
dásuk sokoldalú b�vítésére. Mindemellett lehet�séget kapnak kutatóintéze-
tek meglátogatására, más iskolák munkájának megismerésére, új társas kap-
csolatok kialakítására, ami által nemcsak tudásuk b�vül, hanem személyisé-
gük is fejl�dik. 

5. Képességfejlesztés 

5.1. A kreativitás fejlesztése 
A kerettantervek különféle képességek fejlesztését kívánják meg az iskolai 
oktatástól. Ezt a feladatot a szaktanároknak kell a tanítás során megvalósíta-
niuk. A képességfejlesztés nagyon fontos feladat a tehetségek gondozásá-
ban. A kompetenciák tudatos beépítése tehát a gazdagítás körébe tartozik. 

A tehetséges tanulók egyik legfontosabb ismérve a kreatív gondolko-
dásmód, a kreatív személyiség. A kreativitás feltételezi bizonyos tárgyi is-
meretek meglétét, melynek birtokában a tanulók úgy rendezik át a meglév�
tudásuk elemeit, hogy abból valami új, a megszokottól eltér� produktum 
jöjjön létre. 
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A kreatív személyiséget nehéz azonosítani, hiszen több olyan tulajdon-
sággal rendelkezik, melyeket általában nehezen tudunk tolerálni. A tanuló 
túlságosan kritikus, szeret mindent más szemszögb�l nézni, nem akar a már 
megtanult módszerrel problémákat megoldani, szokatlan módon dolgozik, 
próbálkozásai lehetnek sikertelenek is. Keresi a kihívásokat. Ezekre az atti-
t�dökre a tehetséggondozó tanárnak oda kell figyelnie, nem szabad a kreatív 
személyiséget leértékelnie, és összetévesztenie egy tanulni nem szeret�, a 
munkát visszafogó tanulóval. 

A kreatív gondolkodáshoz szükséges képességek fejleszthet�ek úgy, 
hogy a tanulók gondolkodását fejlesztjük a megszokottól eltér� megközelí-
tésben. 

5.1.1. Asszociációs gyakorlatok 

Néhány, a kémia órákon bevált kreativitást fejleszt� asszociációs gyakorla-
tot szeretnék ismertetni a teljesség igénye nélkül.

A feladat kiindulásaként megjelölünk egy kémiai fogalmat és megkérjük a 
tanulókat arra, hogy folytassák a sort azzal a fogalommal, ami az el�z�r�l 
eszükbe jut. Érdekes megfigyelni, hogy szabad asszociációval mennyire 
különböz� megoldásokhoz lehet eljutni. 

Példa: 
égés�lassú�sebesség�autó�motor 
égés�szégyenkezés�pironkodás�vörös szín�izzó vas 

A fenti asszociációs feladatnál több megkötést is kijelölhetünk. 

Például: 
Csak kémiai fogalmakat, vagy anyagokat választhatnak a tanulók. 
égés� exoterm folyamat � nátrium-hidroxid oldása � ionkristály � szi-
getel�

Hasonló, az asszociációs gondolkodást fejleszt� feladat az „ötletroham”. 

A tanulók a táblára kerül� szó vagy fogalom alapján felírnak mindent, ami 
adott id� alatt a témáról eszükbe jut. A csillag alakzatú ábra felkerül a táblá-
ra, melyet a tanár beépíthet az órájába úgy, hogy magyarázatot f�z a fel-
használható, vagy a helytelenül felírt ötletekhez. Ezzel a módszerrel infor-
mációhoz juthatunk a tanulók el�zetes ismereteir�l, esetleges téves elképze-
léseir�l. 
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A módszert jól alkalmazhatjuk új ismeretet feldolgozó, vagy összefogla-
ló órán. 

Egy csillag alakban felírt ábra készült a szénhidrátok témakörének be-
vezet� óráján, mely jól szemlélteti a tanulók már meglév� ismereteit (1. 
ábra). 

        

1. ábra 
Tanulói ötletek alapján szerkesztett csillagábra 

5.1.2. A fogalmi háló 

A fogalmi háló lánc és csillagszer�en összekapcsolt elemekb�l áll. Elkészí-
tése bonyolult feladat. Alapulhat asszociáción vagy irányított választáson. 

Gondolatébreszt�nek lássunk egy egyszer� fogalmi hálót, ugyancsak a 
szénhidrátok témakör egyik befejezés el�tti órájáról! Az ábrán kiemelt há-
rom téglalap került a táblára. 

hizlal

rossz fog

szacharin

bef�zés 

répa vércukor-
szint

csinos

karamell

fehér

vízben 
oldódik 

édes

CUKOR
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2. ábra 
Fogalmi háló a szénhidrátok témaköréb�l 

5.2. Az elvont gondolkodás fejlesztése 
A fenti asszociációs gondolkodást segít� feladatok mellett fontos a tanulók 
elvont gondolkodásának fejlesztése is. Kémiából ilyen jól ismert gyakorlat a 
közös tulajdonságok keresése.

Mi a közös a nátriumban és a káliumban? 

Válaszlehet�ségek: 
Mindkett� fém, késsel vághatóak, petróleum alatt tartják �ket, küls� héju-
kon egy elektron található, vízzel hidrogéngáz fejl�dése közben reagálnak… 

Lehet kevésbé ismert anyagokkal is megtenni ugyanezt. 

Nagyon szeretik a tanulók a tulajdonságlisták alapján egy ismeretlen anyag 
kitalálását, az úgynevezett találós kérdéseket. Egy ilyen lista lehet az alábbi: 

– A neve lefordítva b�zöst jelent. 
– Er�sen mérgez�. 
– Illékony folyadék. 
– Vízben rosszul oldódik. 
– A hetedik f�csoport eleme. 

      cukor 

születésnap 

keményí-
t�

édesít�

torta 

karamell 

folt a 
ruhán mo-

sás 

maltóz 

sör 
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Alsóbb évfolyamokon különösen kedveltek az úgynevezett igaz-hamis 
játékok. A tehetséges tanulókat azzal bízzuk meg, hogy írjanak történeteket, 
melyekben a játékosoknak meg kell állapítaniuk a történet igazságtartalmát. 

Játékos feladatok, melyek a kreatív gondolkodást fejlesztik és a képze-
l�er�t is megmozgatják, például a keresztrejtvények vagy képrejtvények ké-
szítése egy adott fogalom meghatározására. 

5.3. Kommunikációs képesség fejlesztése 
A kommunikációs készséget és a kreativitást egyidej�leg fejleszt� gyakorla-
tok lehetnek a különböz� szerepjátékok. Ezeket a módszereket drámapeda-
gógiának is szokás nevezni. 

Itt nem arról van szó, hogy el�adunk egy színdarabot, vagy m�sort 
szervezünk. A kémia órákon olyan dolgokat jeleníthetünk meg, amelyek 
távol állnak ugyan a tanulóktól, azonban meghatározott szempontokat adva 
el tudják az adott fogalmat képzelni, így a jelenséget el tudják játszani. 

A halmazállapot-változások részecske szempontjából történ� modelle-
zését az alábbiak szerint el� lehet adni. 

Kijelölünk egy 9-10 f�b�l álló csoportot. A szilárd halmazállapotot úgy 
mutathatjuk be, hogy a tanulók rendezett sorokban állva egy helyben mo-
zognak, azaz rezg� mozgást végeznek. A tanár egy szimbolikus gyufa meg-
gyújtásával energiát közöl. A tanulók elhagyják a helyüket, egymással üt-
közve, rendezetlen alakzatot vesznek fel, eljátszva az olvadás folyamatát. 
További energiaközlésre nagyobb sebességgel mozognak, és a rendelkezés-
re álló termet teljesen betöltik. 

Hasonló szerepjáték például a megszemélyesítés. Ki vagyok én? Két ta-
nuló megszemélyesíthet egy-egy anyagot. Az a feladatuk, hogy találkoznak 
egymással, és beszélgetni kezdenek úgy, hogy az adott anyag tulajdonságai 
alapján jellemzik önmagukat. A jelenlev� osztálytársaknak kell kitalálniuk, 
hogy kik is �k valójában. 

Nézzünk erre egy példát! Az egyik tanuló a szén, a másik a kén. A két 
anyag úgy találkozik, mint régi iskolatársak. (A dialógust a két tanuló készí-
ti el.) 

A következ� párbeszéd alakulhat ki közöttük. 

− Szervusz! Régen láttalak, sárgulok az irigységt�l, olyan jól nézel ki. 
− Azért vagyok fekete, mert egész nyáron a tengerparton nyaraltam. 
− Szilárd vagyok abban az elhatározásban, hogy egyetemre megyek. 
− Jó neked én nem bírom a meleget! Már alacsony h�mérsékleten is 

megolvadok… 
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A tehetséggondozó munka során szeretném a figyelmet a képességfej-
lesztés fontosságára irányítani. Csak szakmai ismeretek nyújtásával nem 
tudjuk elérni a kívánt eredményt, a tehetség teljes kibontakoztatását és hasz-
nosíthatóvá tételét. 

A tehetségek gondozása nehéz tanári munka. A módszerek állandóan 
változnak, megújulnak. Nagyon fontos, hogy a jöv� iskolájában mindenki 
tudja alkalmazni a modern gyermekközpontú oktatási formákat. Ha olyan 
helyzetbe kerül a tanár, hogy kevés tehetséges tanulóval kerül kapcsolatba, 
legyen fontos számára az egyforma bánásmód elve. A maga szintjén találja 
meg minden diák a neki megfelel� oktatási formát, és azt a pedagógust, aki 
mindenre megtanítja, fontossá, érdekessé teszi számára a tudás megszerzé-
sét, és ha szükséges, felismeri és segíti kibontakoztatni tehetségét. 
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Tehetségfejlesztés a biológia tudományában 

Revákné Markóczi Ibolya – Futóné Monori Edit 

Tehetséges diákok a biológiai tudományok terén 

A biológia tudományában tehetséges tanulók személyisége 

A biológia tudományában tehetséges tanulók éppúgy rendelkeznek a tehet-
séges gyerek általános jellemz�ivel, mint a bármely más területen tehetséges 
diák, ugyanakkor mutatják azokat a speciális sajátságokat is, mely a bioló-
gia, mint egzakt experimentális, természettudomány jellegéb�l következik. 

A biológia tudományokban tehetséges gyerekek fejlesztése ezért rész-
ben általános pedagógiai feladat, részben speciálisan a természettudomány-
ok, ezen belül a biológia területén szükséges képességek fejlesztéséb�l áll. 
Hogy ez mennyire összetett feladat, szemléltesse Sarka Ferenc (2004) a te-
hetséges tanulók fejlesztend� képességeire vonatkozó felsorolása: összeha-
sonlítás, absztrakt gondolkodás, kreatív gondolkodás, kritikai gondolkodás, 
felfedezés, tényfeltárás, problémamegoldás, érdekl�dés, elemz�-képesség, 
probléma meghatározás, önálló gondolkodás, döntésképesség, jöv�re orien-
tált gondolkodás, analízis, szorgalom, igyekezet, értékelés, szintézis, terve-
zés, vezet�képesség, szervezés, természettudományos képességek, lényeg-
kiemelés, figyelem, olvasottság, íráskészség könyvtárhasználat, erkölcsi-
etikai gondolkodás, emberbaráti attit�dök, önértékelés fejlesztése, szakterü-
letek, határtudományok, kölcsönös összefüggések felismerése, memóriafej-
lesztés, stratégiák felismerése. 

A természettudományok, így a biológia iránt is érdekl�d�, tehetséges 
tanulók mind személyiségjegyeikben, mind a természettudományos megis-
merés tevékenységrendszerében kit�nnek társaik közül. Motiváltabbak a 
tudomány, illetve annak bizonyos részterületei iránt, érdekl�désük fokozott, 
szélesebb kör� és mélyrehatóbb. Érdekl�désüknek hangot is adnak, kérdé-
seket tesznek fel a témával kapcsolatban, mely egyértelm�en kifejezi tájé-
kozottságukat, kreativitásukat. Természettudományos gondolkodásmódjuk 
gyakran az adott életkort maghaladó kognitív szintet mutat, kitartóan és 
mélyrehatóan elemeznek egy adott természettudományos problémát, jelen-
séget. Örömmel és lelkesedéssel állnak el� új, innovatív ötletekkel, melyek 
megvalósítására is van elképzelésük. Kitartóan kísérleteznek, megszállott 
megfigyel�i, leírói a biológiai jelenségeknek, szenvedélyes természetjárók, 
ahol gy�jt�munkát végeznek egy adott jelenség felderítése érdekében. 
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A természettudományos megismerésben tehetséges tanulók egy része 
azonban szorongó típusú, akik megfelel� iskolai környezetben megnyílnak, 
és más tehetséges társaikhoz hasonlóan teljesítenek. Ezek a tanulók legtöbb-
ször csendben, írásban, gyakran egyedül, de kitartó munkára képesek, mely 
révén megdöbbent� eredményeket produkálhatnak az érdekl�dési körüknek 
megfelel� témákban.  

A tapasztalatok alapján a természettudományokban tehetséges, külön-
böz� személyiségjegyekkel bíró tanulók közös sajátsága a természettudo-
mányos kutatás iránti fokozott érdekl�dés, a természet-megismerési kompe-
tenciák képesség- és készség összetev�inek átlagnál magasabb szintje. 

Kutató diák abból a tanulóból válhat, aki rendelkezik a kutatók képes-
ség- és készségrendszerével (megfelel� tudományos intelligencia, elkötele-
zettség, pozitív attit�d és motiváltság, kreativitás, gondolati fegyelem, lé-
nyeglátás, precizitás, koncentrálóképesség, szorgalom, kitartás, kommuni-
kációs készség stb.), továbbá a természet-megismerési kompetenciák alább 
felsorolt képesség és készség összetev�ivel. 

Matematikai készségek: 
− Az SI mértékegységek használata; 
− A h�mérséklet skálák alkalmazása, váltása; 
− A mikroszkóp nagyításának kiszámítása; 
− Táblázatok, grafikonok készítése és használata, adatok rendezése; 
− Változók közötti összefüggések bemutatása. 

Problémamegoldó készségek: 
− A probléma felismerésének és megfogalmazásának képessége; 
− Hipotézisalkotás és megfogalmazás képessége; 
− Kísérlet tervezése és kivitelezése a hipotézisalkotás igazolására; 
− Ellen�rzés és következtetések levonása; 
− A problémamegoldás mikrostruktúrája: osztályozás, sorrendfelisme-

rés, összehasonlítás, 
− Ok-okozati összefüggések; 
− Megfigyelés és következtetés; 
− A természettudományos ábrák és képek értelmezése. 

Laboratóriumi készségek és technikák: 
− Változók, állandók és kontroll használata; 
− A mikroszkóp használata és karbantartása; 
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− Biztonságos laboratóriumi munkavégzés: Balesetek megel�zése, he-
lyes és határozott döntés, munkavégzés laboratóriumban és terepen, a 
laboratórium rendjének megtartása, vészhelyzetek, balesetek kezelé-
se (Nagyné, 2008). 

A biológiát tanító tanár feladata, hogy a tehetséggondozás általános fel-
adatain túl kifejezett hangsúlyt fektessen a biológiai kutatások módszereinek 
tehetséges tanulókkal történ� megismertetésére, azok készségszinten történ�
elsajátíttatására. El kell, hogy érje, hogy a tanulók önállóan tudjanak kísérle-
teket tervezni, kivitelezni, illetve, hogy a tehetséges diák mentoraként fogé-
kony legyen a tanulók ötleteire, segítse azok megvalósítását. Keresnie kell 
azokat a lehet�ségeket, melyek lehet�vé teszik, hogy a tanuló iskolán kívül, 
fels�oktatási és kutatóintézetekben, szükség esetén az iparban és a mez�-
gazdaságban megfelel� szakemberek segítségével is tevékenykedhessen. A 
tanuló kutatóvá akkor válik, ha példát lát maga el�tt, legyen az a biológia 
tanára, avagy egy neves kutató. A kutatást is csak a maga valóságában, fo-
lyamatában lehet megtanulni, ezért a gyerekek számára is az a legjobb, ha 
létez�, valós kutatások részesei. A példát mutató tanárnak, kutatónak pedig 
ugyanazokkal a képességekkel kell magasabb szinten rendelkeznie, mint 
tanulójának, mert csak így nevelheti tanítványát sikeres kutatóvá. 

A biológia tudományában tehetséges tanulók motiválása 

A tehetséges tanulók motiválása során figyelembe kell vennünk, hogy �k 
már eleve motiváltabbak társaiknál a természettudományok és azok kutatása 
iránt. A probléma akkor jelentkezik, ha tudjuk egy gyerekr�l, hogy az átlag-
nál fogékonyabb a természettudományok irányában, könnyebben érti és 
értelmezi annak jelenségeit, van ötlete és elképzelései a természettudomá-
nyos jelenségek vizsgálatára, azonban valamilyen oknál fogva nem mutat 
kell� érdekl�dést. Ilyenkor érdemes világossá tenni számára, mire képes, és 
hasznos bevetni a motiválás fortélyait. 

A pszichológiai kutatások történetéb�l jól ismert az a behaviorista né-
z�pont, miszerint a tanulókat küls�, els�sorban jutalmazó tényez�k sarkall-
ják a tanulásra. Ezzel szemben a kognitív néz�pont azt vallja, hogy a tanulás 
motivációja bels�, intrinsic tényez�b�l fakad, mozgatója a bels� egyensúly 
elérése és a kompetencia iránti vágy. Ha egy intrinsic motivációval bíró ta-
nuló megtalálja egy probléma megoldását, ha maga fedez fel dolgokat, az 
önmagában jutalomérték� és örömforrás számára (Tóth, 2000). Feltételezhe-
t�en a tehetséges tanulók többsége intrinsic motivációval rendelkezik, akik-
kel szemben nincs különösebb feladtunk, mint fenntartani a tudomány és 
tudományos kutatás iránti motivációját. A nagyobb feladatot az extrinsic 
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motivációjú gyerekek jelentik, akikért kívülr�l kell mindent megtenni, hogy 
képességeiket egy olyan területen kamatoztassák, ahol sikereket érhetnek el. 

A motiváció fogalmát mind etológiai, mind pszichológiai oldalról meg-
közelíthetjük. Egy vonatkozásban azonban mindkét tudomány azonos állás-
pontot vall, miszerint az nem más, mint egy bels� indítékból fakadó vágy, 
amely kifelé valamire, valaminek a megismerésére irányul. 

A biológia órán a pedagógus akkor motivál hatékonyan, ha a szaktárgy-
ból adódó lehet�ségeken túl figyelembe veszi a tanuló személyiségéb�l 
adódó pszichológiai tényez�ket is. A biológia tanár feladatai azonban e té-
ren sokkal inkább konkretizálhatók a Kozéki–Entwistle-féle (1986) iskolai 
motivációs rendszer alapján, mely a tanulási, tudásszerzési és kommuniká-
ciós motívumokat három dimenzióba, azon belül tíz skálába osztja. 

A biológia tanár feladata a tanulók motívumrendszerének mozgósításá-
ban így egy bonyolult, soktényez�s folyamat. Az alábbiakban néhány konk-
rét példát mutatunk be a Kozéki–Entwistle-féle iskolai motiváció motívu-
mainak er�sítésére a biológia tudományokban tehetséges tanulók fejlesztése 
érdekében.

Motívumok és biológiatanítás 

A melegség, mint motívum az érzelmi köt�dés, tör�dés és empátia igényét 
jelenti a tanuló iránt. A biológia órán vagy éppen a tehetséges tanulókkal 
történ� foglalkozások során is fontos, hogy tisztában legyünk tanulóink fizi-
kai és szellemi teljesít�képességével, lelki problémáival és ennek tudatában 
járjunk el, amikor egy-egy konkrét feladatot határozunk meg számukra. 
Tudnunk kell együtt örülni a gyerekkel a sikerek kapcsán, míg megért�nek 
kell lennünk a kudarcok bekövetkeztekor is. Az érzelmi köt�dés tanulók 
részér�l történ� érzékelése tovább er�síthet�, ha megtanítjuk tanulóinkat 
örülni, illetve szeretni. Ennek egyik szaktárgyunkból adódó lehet�sége, 
hogy kirándulások alkalmával, természeti tárgyak bemutatásakor, szemlélte-
téskor felhívjuk tanulóink figyelmét a természet szépségeire, amir�l mi ma-
gunk is szeretettel, rajongással beszélünk. Irányítsuk a figyelmet az él�lé-
nyek biológiai egyensúlyban betöltött szerepére, hasznára és állítsuk azzal 
mindjárt párhuzamba az emberi tudatlanságból ered� pusztítást, gonoszsá-
got. Ez lehet�vé teszi, hogy az ok-okozati összefüggések feltárása révén 
fejlesszük a gyerek empátiás készségét, mely ugyanakkor növeli érzékeny-
ségét az érzelmi reakciók adaptációjában és kinyilvánításában is.  

Az identifikáció a tanulók személyiségének tiszteletben tartását, elfoga-
dását jelenti javító, nevel� szándékkal, mely egyúttal a képességbeli külön-
böz�ségek tolerálását és annak kamatoztatását szabja feladatul a biológia 
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tanár számára is. Ennek érdekében sarkalljuk a gyereket minél több önálló 
munkára. Egy képességek szempontjából viszonylag homogén osztály eseté-
ben (mely meglehet�sen ritka) kezelhet� leginkább ez a probléma, ahol 
minden tanulónak ugyanazt a feladatot kell önállóan megoldania. A réteg-
munka esetében képességek szerinti csoportokat képezhetünk, melynek so-
rán az egyes csoportok tudás- és gondolkodásszintjével ekvivalens feladatok 
segítségével történik a munkavégzés. A teljesen egyénre szabott tevékeny-
ségrendszer során a feladatmeghatározás a tanulók el�zetes tudása, feladat-
megoldó szintje és egyéni tanulási motivációs képessége alapján történhet. 
Ez utóbbi munkaforma a differenciálás másik végletét képezi, mely termé-
szetesen szintén ritkán valósítható meg, azonban kisebb létszámú osztályok 
esetében alkalmazása bizonyos id�nként feltétlenül eredményes lehet. Bár-
melyik variációt is választjuk, mindig szem el�tt kell tartani, hogy fejl�dés 
csak akkor lehetséges, ha a gyerek minden adandó alkalommal a korábbihoz 
képest magasabb képességbeli szintet képvisel� feladatokat old meg. 

Az affiliáció és érdekl�dés motívumok lényege Kozéki és Entwistle
(1986) rendszerében a társak véleményének meghatározó szerepe, a kelle-
mes közös aktivitás szükséglete, melynek kamatoztatási területe a csoport-
munka a tanítási órán és azon kívül. Az együtt végzett tevékenység az egyik 
leghatékonyabb módja a kognitív képességek fejlesztésének, melyre a bio-
lógia tanításában szintén több lehet�ség adódik.  

Az independencia,mint motívum az önfejlesztés igényéb�l adódóan az 
önálló ismeretszerzés, illetve aktív órai tevékenység biztosítását igényli a 
biológia órán is, mely egybeesik tanterveink f� céljaival is. Ennek egyik 
példája lehet a fotoszintézist bevezet� óra, melyen a tanulók párokban dol-
goznak. A feladat a fotoszintézishez szükséges anyagok, els�sorban a pig-
mentek megismerése. Az órát problémafelvetéssel indítjuk a következ� kér-
dések segítségével: 

I.  Miért fontosak a zöld növények? 
II. Mi okozza a növények zöld színét? 
III. Miért frissebb a leveg� tavasszal, lombfakadás után? 
IV. Mi lehetett a növények szerepe a légkör kialakításában? 
V. Miért veszélyes az életre az es�erd�k kiirtása? 

Ezen kérdések megválaszolására a bevezet� órát követ� órán kerül majd 
sor a fényszakasz tanulmányozása után. A tanulók az órán könyveket, szín-
spektrumot használhatnak és meg is beszélhetik egymás közt a problémái-
kat. Els�ként el kell végezniük egy, a színanyagok szétválasztására vonat-
kozó klasszikus, sz�r�papírral végzett egyszer�sített kísérletet (Müllner, 
1998). (Az egyszer�sítés lényege, hogy kiküszöbölhetjük a benzol-petroléter 
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használatát oly módon, hogy a törzsoldatot alkohollal készítjük, amit vízfür-
d�ben melegítünk, majd red�s sz�r�n átsz�rünk. Ebbe a sz�rletbe helyezzük 
bele a sz�r�papír csíkot, melyen ugyanúgy szétválnak a színanyagok, mint a 
benzol-petroléter oldószerkeverék alkalmazása mellett.) Amíg a színanya-
gok a szétválnak, beállítják a fotoszintézis során képz�d� szerves anyag 
kimutatását célzó kísérletet (levélrészletek lefedése alufóliával), amit a kö-
vetkez� órán értékelnek majd a fényszakasz tárgyalásakor. A színanyagok 
szétválasztására vonatkozó vizsgálathoz a következ� kérdéseket kapják:  

− Mi az oka a sárga, illetve a narancssárga szín� vegyületek megjele-
nésének?  

− Azonosítsd a tankönyv segítségével a különféle színanyagokat!  
− A tankönyv ide vonatkozó grafikonjával és a színskála segítségével 

próbáld megmagyarázni a növények zöld színét! 

Végezetül a tankönyv segítségével le kell írniuk a pigmentek fogalmát, 
azok kémiai természetét, funkcióját, a pigmentrendszerek vázlatát. A fény-
és sötétszakasz tárgyalása már komolyabb tanári magyarázatot igényel, így 
azok önálló tanulói munkával történ� feldolgozása merészebb feladat. Ez a 
módszer kifejezetten alkalmas egy tehetséges tanulókból álló osztály számára. 

A kompetencia, a tudásszerzés vágya is különböz� az egyes tanulóknál. 
Ezen a téren a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a versenyekre való felké-
szítés érdemel említést. Az utóbbi kett� esetében jól bevált módszereink 
vannak, így az igazi kihívást a tehetségekkel való foglalkozás jelenti. Létez-
nek ma már Magyarországon olyan általános- és középiskolák, melyek f�
célul t�zték ki a tehetségek szervezett keretek között történ� foglalkoztatását 
mind a tanítási órákon, mind délutáni külön foglalkozásokon (pl. Bethlen 
Gábor Református, Tagozatos Általános és Szakiskola, Kollégium, 
Törökszentmiklós; Balassi Bálint Nyolc évfolyamos Gimnázium, Budapest; 
stb). Valamennyi program közös vonása, hogy a tehetséges gyerekeket egy 
id� után (általában a 4. osztály után) a megfelel� eszközökkel kiválasztják, 
és egy osztályba gy�jtik, ahol vagy a tananyag dúsításával (egy téma isme-
retanyagának b�vítése), vagy gazdagítással (új tudományterületek, tevé-
kenységformák bevezetése), esetleges gyorsítással (pl. négy év tananyagá-
nak két év alatt történ� elvégzésével) oldják meg a tanulók képességeihez és 
érdekl�déséhez történ� igazodást. Ami megoldatlannak látszik e téren, azon 
módszerek kifejlesztése és alkalmazása, mely a megszokottól szintén eltér�
módon sokkal inkább idomul a tehetségek hatékony foglalkoztatásához. A 
biológia tanításában legkézenfekv�bb módszereink e vonatkozásban a prob-
léma centrikus, önálló tevékenységet igényl�, a kreativitásra és alkotóképes-
ségre épül� tevékenységformák. 
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A tanulók lelkiismereti motívumának fejl�dése szükségessé teszi az ál-
landó értékelést, visszajelzést a nevel�k részér�l szóban és írásban, a dicsé-
retet és elmarasztalást minden lehetséges esetben csakúgy, mint a követke-
zetesség betartását.  

Az erkölcsi példamutatás, az értékek szerepének hangsúlyozása, azok 
reális megítélése az alapja a rendszükségletés felel�sségkialakításának. A 
példamutatás els�dleges tényez�je a tanár kifogástalan szakmai felkészült-
sége, mely önmagában is motiváló hatású. Nem szabad azonban, hogy 
mindez a maximalizmus azon tévútjára vezéreljen bennünket, mely révén 
nem ismerjük fel tanulóink teljesít�képességét, és ily módon irreális köve-
telményrendszert állítunk fel velük szemben. Ez presszióérzéstválthat ki 
bennük, és végleg elveszi kedvüket a tanulástól. 

Kreatív tanulóink alkotásvágyának, innovatív képességeinek kibonta-
koztatása és azok érvényre juttatása szintén fontos feladatunk, mely megfe-
lel� jutalmazással, reális értékeléssel tovább fokozható. Mai világunk szám-
talan aktualitást hordoz e téren. Miért ne szervezhetnének gyerekeink egy-
egy kiállítást védett növényeink és állataink fotóiból, állíthatnának össze 
minél kisebb anyag és eszközigény� kísérleteket, ötletes modelleket, készít-
hetnének a tankönyv különböz� fejezeteihez számítógépes programokat? 

Életkortól függ�en a játékszeretet motívumának kiaknázása is lehet�ség 
a biológia tanításának módszereiben. A játék az ismeretszerzés, gyakorlás és 
alkalmazás folyamatában egyaránt alkalmazható. Különböz� szimulációs- 
és szerepjátékok léteznek az ökológia, etológia, de még a biokémia tanításá-
ban is, melyek a tanulók aktív részvételével biztosítják a tananyag jobb 
megértését.  

További motiváló tényez�k a tanulásban a sikervágyéskudarcfélelem,a 
pályaorientációés a tanulás gyakorlati értéke. Mindennek eleget tehetünk, 
ha tanulóinkat minél több sikerhez juttatjuk, ha figyelembe vesszük tovább-
tanulási szándékaikat, és keressük a megszerzett ismeretek gyakorlati vo-
natkozásait, kapcsolatát mindennapi életünkkel, rámutatunk azok egészsé-
ges életmódban és a környezet megóvásában betöltött szerepére. 

A diákok motiválása sokkal nagyobb valószín�séggel történik meg, ha a 
tanár maga is motivált. A tanár kell, hogy ismerje tanítványait. Képes kell, 
hogy legyen a diák érdekl�dését felkelteni az adott téma iránt. A tanár téma 
iránti lelkesedése szintén meghatározó a tanulók motiválásában. Továbbá 
fontos a pozitív meger�sítés és a dicséret. F�ként szóban, diáktársak el�tt 
érdemes azt megtenni, melynek így nagyon er�s pozitív hatása van mind a 
munkát végz� diákra, mind a jelen lév� diákokra egyaránt. Meghatározó a 
tanuló motiválásában a fokozatosság elvének alkalmazása is. Csak akkor 
érünk el célt, ha megvalósítható feladatokat adunk diákjainknak. Magyará-
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zatainkkal határozzuk meg a feladatot, az információkkal, kérdéseinkkel 
biztosítsuk a probléma sikeres megoldását. Lássunk egy példát! 

Probléma feladat 
Téma: Az ember tápcsatornája. 
Probléma: Az epevezeték elzáródik, következtében a kalcium ion felszívás 
folyamatában zavar alakul ki. Mi a jelenség oka?  

Ez a problémafeladat nehéz a tanulók számára. Ha nincs megoldás az 
osztályban a probléma felvetés után, vagy tudjuk, hogy ennyi információval 
nem vezet eredményhez a gondolkodás, a tanár tegyen fel segít� kérdéseket. 
Fontos, hogy kérdéseket, mert ebben a formában a diák úgy érzi, � jutott el a 
helyes megoldáshoz. A probléma megoldás lépéseinek a megtanítása mellett 
sikerélményhez is juttatjuk a tanulókat. A feladat id�igényes, de megéri a 
tehetséggondozás és a tanuló fejl�désének érdekében.  

Kérdések: Mi az epe? Mi a szerepe az emésztésben? Hol történik a kal-
cium ion felszívása? Mi szükséges az ion felszívásához? Oldékonyságát 
vizsgálva melyik csoportba tartozik a folyamathoz szükséges vitamin? 

Ezek a kérdések könnyen megválaszolhatók, melyek a probléma rész-
elemei és biztos, hogy elvezetnek a probléma teljes megoldásához. 

A tanárnak biztosítani kell, hogy az órai munkában a diákok bármikor 
kérdezhessenek, vagy ötleteiket elmondhassák a gondolattal kapcsolatban. 
Fontos, hogy ezzel megtanítjuk a lényeges és lényegtelen elkülönítésére, 
valamint a szabad logikai utat is biztosítjuk a tanuló számára. Ezekben a 
lehet�ségekben nem lehet a tanárnak negatív jelzése a diák felé. Konkrétan 
jelezni kell a meger�sítést, a probléma felvetés helyét, annak megoldási le-
het�ségét. 

Nagyon eredményes a tanuló motiválását tekintve, ha a diák által felve-
tett gondolat szerint haladunk tovább az óra során a megértésben.  

A természettudományos kutatatás tanítása tehetséges tanulók számára 

A kutatás olyan tevékenységrendszer, mely sajátos technikák segítségével 
vizsgálja a jelenségeket, azok küls� és bels� összefüggéseit, törvényszer�-
ségeit. A kutatás révén új ismeretekhez jutunk, vagy a korábbi ismereteket 
új összefüggésben tárjuk fel. A természettudományos kutatás alapját azon 
megfigyelhet�, empirikus és mérhet� evidenciák jelentik, melyek révén ma-
gyarázni tudjuk a jelenségek okait (Bynum és Porter, 2005). A természettu-
dományos kutatás minden esetben valamilyen problémából indul ki, mely-
nek megoldására hipotéziseket állítunk fel és azt kísérletek, megfigyelések
segítségével teszteljük. 
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A természettudományos kutatás folyamatának sajátosságai nagymérték-
ben függenek a tudomány jellegét�l. Az alapfolyamat azonban minden eset-
ben hasonlatosságot mutat, melyet egy, a problémamegoldás stratégiai lépé-
seinek lineáris és az egyes lépésekhez visszatér� cirkuláris elemeket tartal-
mazó modellje segítségével lehet szemléltetni (1. ábra).  

1. ábra 
A problémamegoldás folyamatának elágazó modellje (Assessment of 

Performance Unit, 1984) 

A kutatás elsajátítását szolgáló kutató módszer tanításának leggyako-
ribb szervezeti formái a tehetséges tanulók számára az iskolában: 1) az 
egyéni konzultációk, 2) a fakultációs órák, 3) a szakkörök. 

A szakkörök kiváló példája a természettudományok terén tehetséges ta-
nulók számára a kutató szakkör. Felépítésében és tematikájában is különbö-
zik a hagyományos iskolai szakkörökt�l. Addig, amíg egy általános szakköri 
foglalkozás minden tanuló esetében hetente kerül megtartásra, a kutató 
szakköri foglalkozás az adott gyerek számára igény szerint, a megbeszélé-
sek, konzultációk idején esedékes. Vagyis nincs ott minden héten mindenki, 
csak akinek szüksége van rá. A közös, minden tagot bevonó foglalkozások 
azok, amelyen a tanulók beszámolója történik az elvégzett munkáról, illetve 
ekkor mutatják be publikációikat és prezentációikat. Az ilyen foglalkozáso-
kon fontos, hogy mindenki részt vegyen, mert ilyenkor értékelik egymás 
tevékenységét és eredményeit, tanulnak egymástól és egymás hibáiból.  
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A kutató szakkör tematikája alapvet�en két részre osztható: (1) Általá-
nos kutatásmódszertan (8 hét, melyen mindenki részt vesz.), (2) Megbeszélé-
sek, konzultációk. (témáktól függ� id�tartam. 

A kutató szakkör tagjai folyamatosan cserél�dhetnek. Minden kutatni 
vágyó, tehetséges diák jelentkezhet, és folyamatosan tagja lehet, amíg csak 
középiskolás (vagy még utána is). Nem tanévben, hanem a kutatási téma 
id�tartamában gondolkodunk. Így a szakkörnek egyszerre lehet akár 13, 
vagy éppen 19 éves tagja is. A tagok toborzásában a tehetséges diákok ma-
guk vesznek részt, �k szervezik és irányítják tanári mentorálás mellett a 
szakkör munkáját. A hagyományos foglalkozásokat az általuk meghívott 
kutatók el�adásai színesítik. A kutató szakkör vendégtagjai azok a tehetsé-
ges kutató diákok is, akik egyénileg tanáraikkal, vagy fels�oktatási intéz-
ményben választott mentoraikkal végzik kutatásaikat. Az � prezentációik is 
hasznosak a többi diák számára.   

A szakkör vezet�je egy koordinátori szerepben (lehet ugyanakkor men-
tor is) tanár. � kontrollálja a szakkör munkáját, segít a diákoknak a szerve-
zésben. A kutatás módszertani foglalkozásokat egy arra alkalmas tanár vég-
zi. A szakkör mentortanár tagjai azok a pedagógusok, akik témavezetést 
vállalnak. Az � feladatuk, hogy irányítsák, segítsék tanulóik kutató munká-
ját és szükség szerint részt vegyenek a konzultációkon (adott foglalkozáson 
mindig más és több tanár is konzultálhat).  

Mivel a szakkör els� felét jelent� általános kutatás módszertani rész té-
máktól függetlenül hasonló, érdemes áttekinteni annak tematikáját. 

A szakköri munka mindig annak meghirdetésével kezd�dik. Lényeges 
kérdések a szervezéssel és hirdetéssel kapcsolatban: Mikor történjen a hirde-
tés? Hol jelenjen meg a hirdetés? Kinek hirdessük meg a szakkört? Miért, 
mi a célja, témája a szakkörnek? Van-e aktualitása a témának, beépíthet�-e a 
pedagógiai programba, oktatási folyamatba? Milyen irányú fejl�dést tesz 
lehet�vé? Ki vezeti a szakkört? Milyen intervallumban m�ködik a szakkör? 
Milyen létszámban vehetnek részt a tanulók? Milyen ütem� a szakkör mun-
kája, m�ködése? 

Nem elég a cím megjelölése a hirdetés során. A hirdetés idején, az adott 
szituációban és az ismeretek birtokában ki kell emelni néhány fontos gondo-
latot a szakkörrel kapcsolatban. Ezeket érthet�en meg kell fogalmazni, majd 
jól látható, elérhet� helyre kell elhelyezni. E mellett fontos egyéb informá-
ciós csatornákon keresztül is hirdetni (iskolarádió, újság). Ne feledkezzünk 
meg a személyes ismeretközlésr�l sem. Ez utóbbi a leghatékonyabb, mivel 
adott személyhez szól. 

A hirdetés után a kutatás módszertani blokk következik, melynek egy 
lehetséges tematikáját közöljük az alábbiakban. 
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1. hét 
A probléma felvetése, megfogalmazása  
Gyakoroltatása kiadott anyagok segítségével történhet. Tudománytörténeti 
példák segítségével, esetleírások, szövegértelmezések segítségével a tanu-
lóknak különböz� problémát kell megfogalmazni. A kiadott irodalmat (min-
den tanuló ugyanazt az irodalmat) hazavihetik, könyvtárban olvashatják. A 
következ� szakköri foglalkozáson beszámolnak, ki milyen problémát fede-
zett fel, azt egységesítik. 

2. hét. 
A probléma megfogalmazásához és megoldásához szükséges adatok gy�jté-
se, irodalmazás  
Az otthoni szövegek alapján felvetett problémák megbeszélése, közös prob-
léma kialakítása. Az adatgy�jtés és irodalmazás szabályainak elsajátítása. 
Hivatkozások és plágium. Egy kiválasztott közös tudományos probléma 
megfogalmazásához és megoldásához szükséges információk gy�jtése, mely 
otthon folytatható. 

3. hét 
Hipotézisalkotás 
Az el�z� foglalkozáson elkezdett információgy�jtés eredményének megbe-
szélése. A hipotézis fogalmának értelmezése. Példák hipotézisekre a tudo-
mánytörténetb�l, azok elemzése. Egyszer� hétköznapi problémák megoldá-
sára vonatkozó hipotézisek és predikciók alkotása. Egy ismert tudományos 
problémára (pl. rákkutatás) vonatkozó hipotézis megfogalmazása 
(brainstorming). 

4. hét. 
A hipotézis igazolása. Tervezés 
A problémák megoldásának igazolására vonatkozó módszerek a természet-
tudományok történetében. Kiadott irodalom értelmezése. Egy egyszer� ter-
mészettudományos probléma megoldására vonatkozó hipotézis igazolásának 
önálló tervezése (pl. Mikrobiális szennyezések. Környezetünkben hol, mi-
kor, milyen és milyen mérték� mikrobiális szennyez�dések fordulnak el�? 
Az erre vonatkozó hipotézisek igazolásának tervezése.) Az igazolás körül-
ményeinek számbavétele. (Hely, id�, eszközök, anyagok, a megfigyelés, 
kísérletek, értékelés eszközei). 

5. hét 
A kísérletek 
A kísérletek fogalma, típusai. A tudománytörténet nagy kísérletei. Technika 
a kísérletek szolgálatában. Egyszer� kísérletek önálló tervezése. A kísérlet 
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menetének, logikai útjának értelmezése egyszer�, elvégzett kísérlet példá-
ján. 

6. hét 
Eredmények, értékelés 
A kísérleti adatok rögzítésének, feldolgozásának módszere. Irodalmi példák 
tanulmányozása. Tetsz�leges adatsor rögzítése, feldolgozása, következteté-
sek levonása. A következtetések hipotézissel történ� összevetése. A hipoté-
zis cáfolata, újrafogalmazás. 

7. hét 
A publikálás és prezentáció szabályai 
Tudományos folyóiratok publikációinak tanulmányozása, összehasonlítása. 
A prezentáció szabályainak megbeszélése. Önállóan kiválasztott téma pre-
zentációja, következ� foglalkozáson történ� bemutatása. 

8. hét 
Prezentációk Lehetséges kutatási témák megbeszélése, kiválasztása (olyan 
témák, melyeket az iskolában lehet választani, és amit tanáraik tudnak 
mentorálni). 

A 8. hét után a szakköri foglalkozások konzultációs foglalkozásokká 
válnak. A diáknak mindig meg kell beszélnie mentor tanárával, mikor ese-
dékes a találkozó. Közös részvétel ezután a prezentációk alkalmával történik. 

Az els� 8. hétre általában minden tanévben sor kell, hogy kerüljön, mi-
vel mindig lehetnek új tagok. A szakkör régi tagjai ezen már nem vesznek 
részt, végzik saját kutató munkájukat. A kutatás módszertani blokk abban az 
esetben hagyható el, ha csak egy-két diák csatlakozik a szakkör munkájá-
hoz, mivel velük ugyanezt a blokkot egyéni foglalkozások keretében is vég-
re tudjuk hajtani.  

A biológia tudományában tehetséges tanulók fejleszt ésének 
néhány módszere 

Kísérletezés 

A kísérletezés egy adott jelenség tanulmányozása mesterséges körülmények 
között, melyet a kísérletez� változtat azért, hogy felderítse, milyen feltéte-
lekhez kötött az adott jelenség, illetve hogy milyen küls� és bels� összefüg-
gések rejlenek a vizsgált jelenség egyes elemei között (Cvetkov, 1953).  

A biológia tanításában a tehetséges tanulók számára mindenkor biztosí-
tani kell az önálló gondolkodás szerepét kezdve a probléma felvetését�l a 
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hipotézis igazolásáig, mely lehet�séget ad a motivációra, az érdekl�dés 
fenntartására, a továbblépés lehet�ségének biztosítására, az aktív foglalkoz-
tatására. Lássunk egy példát! 

A növényi keményít� vizsgálata 
El�zmény: megfelel� szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat. Ismerik a bio-
lógiailag fontos vegyületek szerkezetét, kimutatási reakcióit.  

A kísérlet célja: min�ségi analitika keretében a kémcs�ben megkapott 
ismeretlen oldat meghatározása. 

A foglalkozást megel�z�en a tanulók megkapják a feladatot, és tervet 
készítenek a következ� órai gyakorlathoz. 

A tanár feladata: az ismeretlen oldatok és a reagensek el�készítése. 
A csoportok számának megfelel� számú oldat készítése.  
A kémcsöveket megszámozva a tanári asztalon találják a tanulók, ezek 

közül választ minden csoport egyet. A szükséges reagenseket szintén önál-
lóan válogatják össze a kikészített anyagok közül. 

A kísérlet során a következ� oldatok lehetségesek:  
Glükóz oldat, szacharóz oldat, keményít� oldat, fehérje oldat, desztillált víz. 
Az elkészített oldatok nem tartalmaznak sem fehérje oldatot, sem kemé-

nyít� oldatot. Ezt az információt a tanulóknak nem kell tudniuk. Ezek kimu-
tatása sokkal gyorsabb, mint a többi, így nagyon egyenl�tlen lenne a feladat 
a gyakorlaton részt vett tanulók között. Továbbá cél a gyakorlás, több kimu-
tatási reakció elvégzése, ami így az ismeretek elmélyítéséhez vezet. 

Az óra vázlata: 

Bevezetés 
A csoportok kialakítása. A csoportmunka lényegét ehhez a feladathoz is-
merniük kell a tanulóknak. Megadott id�re kell a feladatot elvégezni, ezt 
csak megfelel� csoport munkával tudják elérni. (Célszer� egyszer�bb gya-
korlatoknál is alkalmazni a csoportmunkát, így megtanulják a lényegét.) 

Elméleti megbeszélés: 
(Vakanalízis lényege. A jegyz�könyv készítés szabályai.) 
Rövid, lényegre tör� kérdésekkel kiemeljük a vegyületek fontosabb tulaj-
donságait.  
Ez a megbeszélés tanári irányítással történik együttesen. Rövid idej� legyen, 
mert a gyakorlati részt segíti, nem helyettesíti. 

Csoport munka szervezése: 
A feladat ismeretében a 3 f�s csoport önállóan dolgozik tovább. Miel�tt a 
gyakorlathoz fognak, kialakítják a csoportbeosztást, valamint a munka váz-
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latát. Felosztják a feladatot, kinek mi a munkája. Az otthon elkészített ter-
veket egyeztetik, közöset alkotnak, ami alapján végzik a feladatot.  
A kísérlet végrehajtása: 

A kísérlet elvégzése és az eredmények pontos rögzítése a feladat. A 
jegyz�könyvben rögzíteni kell a kísérletek sorrendjét, annak tapasztalatát és 
magyarázatát. Ennek eredményeként értelmezhet�, mi az ismeretlen oldat. 
Az egyénileg elvégzett kísérlet után a csoport együttesen értelmez, alakítja 
ki döntését.  

Szaktanári feladat a csoportok és tanulók tevékenységének segítése, 
szükség esetén irányítása, ellen�rzése. 

A csoportok beszámolói a végzett munkáról: 
A csoportokból egy-egy tanuló ismerteti az eredményt a végzett feladat-

ról. A többiek figyelnek, majd értékelnek a közös megbeszélés során. 

Összegzés, értékelés: 
A tanuló munkájának értékelése több szinten, több id�pontban jelenik meg. 
A gyakorlat során a diákok munkáját a tanár nyomon követi, ha kell, segít, 
javaslatot tehet, ha szükséges. A csoporttagok egymást értékelik, miközben 
létrehozzák az összegzést. További értékelés valósul meg az osztály többi 
tagja részér�l a beszámoló után. A szaktanár egyértelm�en lezárja a végzett 
munkát szakmailag, értékeli a csoportok és a tanulók tevékenységét. A tanár 
a munka végén újabb feladat megoldási lehet�séget értelmezhet, amit � cél-
szer�nek, id�ben rövidebbnek, vagy logikusabbnak tart. Ezzel tovább növeli 
a feladat alternatív megoldási lehet�ségeit. Értelmezi, meddig jutott el a 
csoport az órán a szakmai ismeretben, annak gyakorlati alkalmazásában, 
továbbá mit kell még javítani, mit szükséges tovább gondolni. Útmutatót ad 
az otthoni feladatokhoz. 

Szorgalmi feladatok kijelölése: A következ� gondolatok közül egy kiválasz-
tása és tovább gondolása, esszéírás, véleményalkotás. 

− Analitikai módszerek felhasználhatósága a természettudományban.
− A kísérlet szerepe a természettudományban. 
− Elemezd az általad ismert legfontosabb biológiai kísérletet. 
− Egy általad ismert biológiai kísérlet napjainkban történ� felhasználása. 

Egyéni és kooperatív tanulás, kutatás 

A tehetséges tanulók foglalkoztatásában kiemelked� szerepe van azoknak a 
munkaformáknak, melyek során a tanulók önállóan, vagy együttes felel�s-
ségteljes tevékenység által szerzik és mélyítik el ismereteiket. Ennek során 
megtanulják, hogy a tudományos eredmények gyakran egy jól együttm�kö-
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d� csapatmunka eredményeként jönnek létre, melyben minden egyes sze-
mély feladata fontos és nélkülözhetetlen a siker érdekében. Az iskolában 
ennek a célnak az elérését szolgálja az egyéni, a páros és a csoportmunka, 
valamint a kooperatív módszerek, közöttük a projektmódszer alkalmazása 
az ismeretszerzés folyamatában. Az alábbiakban egy olyan példát mutatunk 
be, mely egy adott terep biológiai feltérképezését, felfedezését és leírását 
kéri a tanulóktól, és egyesíti az itt felsorolt önálló aktivitást igényl� vala-
mennyi módszert. Olyan komplex feladat, mely magában foglalja a kutatás 
valamennyi fázisát, és végrehajtásához kitartásra, következetességre van 
szükség. 

Feladatok a terepgyakorlaton 

Terepgyakorlati esszék 
Beadási határid�: terepgyakorlat után 1 hét 
Témák: 

− Gyertyános tölgyes és bükkös lágyszárú szintjének összehasonlítása 
− Mészk�-sziklagyep él�világának bemutatása 
− Készítsd el a szivárvány színskálát a látott növényi virágokból 
− Árnyékt�r� növények bemutatása 
− A terepgyakorlaton megfigyelt gombák összehasonlítása és elemzése 
− Mohák jelenléte az általad vizsgált társulásban 
− Az antocián jelenléte és változása a növényekben 
− Cserjék a gyertyános tölgyesben 
− Cserjék a hegyvidéki égerligetben 
− Idegen fajok viselkedése a vizsgált területen 
− A gyertyános tölgyes szintezettsége 
− A cseres tölgyes szintezettsége 
− Az erdészek és ökológusok az erd� védelmében 
− A terepgyakorlaton megfigyelt ízeltlábúak összehasonlítása és elemzés 
− Indikátor él�lények jelenléte 
− Útmenti társulások bemutatása 
− Molyhos tölgyes bemutatása 
− Bükki Nemzeti Park általános bemutatása 
− Szeleta-barlang bemutatása 
− Patakparti égerliget bemutatása 
− A kiválasztott növény: bükk 
− A pimpók keresése és összehasonlítása 
− A közönséges galaj és a szagos müge összehasonlítása 
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− Az emberre veszélyes él�lények a túra során 
− A kutyatejfélék bemutatása 
− Rügyfakadás id�beli eltolódása 
− Parazitizmus formái 
− Tölgyek összehasonlítása 

Minden tanuló húz egy címet. A terepgyakorlat megkezdése el�tti hó-
napban felkészül a szakirodalom segítségével a témakörb�l. Irodalmaz, váz-
latot készít és összeállítja az irodalomjegyzéket. Az egyéni munka mellett 
megjelenhet ebben a fázisban is a csoport munka, mivel a témakör az egész 
csoportnak ugyanaz, és az egyéni témák összefüggenek egymással. Így a 
közös problémák, gondolatok megbeszélése el�relépést eredményezhet. A 
terepgyakorlaton szakmai vezetésen vesz részt a fakultációs csoport. Ezek 
az ismeretek tovább b�vítik az el�zetesen megszerzett információkat. Az 
elmélet mellett lényeges a tapasztalat, a megfigyelés, mérés, kísérlet a gya-
korlat során. Mindezek használhatóvá teszik a tanulók eddig megszerzett 
ismereteit. Lehet�ség van a tapasztalatok dokumentálására is (fénykép, vi-
deó, rajz). Az esszé megírása az elméleti ismeretek alapján történik, de a 
saját tapasztalat kell, hogy domináljon az írásban. Terjedelme maximum 5 
A/4-es oldal. Kapcsolható melléklet is a munkához. Formája megegyezik az 
érettségi projekt formájával. 

Ez a munkaforma tanulási szakasza egy kés�bbi önálló vagy csoport 
munka eredményes kivitelezésének, ami esetleges versenyeken vagy pályá-
zatokon valósul meg. Minél többször próbál a tanuló esszét írni, annál ma-
gabiztosabb és hatékonyabb lehet a munkája.  

A tanár természetesen értékeli a beadott esszéket, mind szakmailag, 
mind formailag. Ezeknek el�re mutatóknak kell lennie, lényeges elemei az 
értékelésnek.  

A további feladatokat 3-4 f�s csoportokban végzik a tanulók a terep-
gyakorlaton, a szakmai magyarázat után. Szakmai segédeszközként a felada-
tok megoldásához a tanulónak ebben az id�szakban csak a saját jegyzete áll 
rendelkezésére.  

Feladatlap (csoportmunka) 
Határid�: terepgyakorlat vége 

1. Keresd meg a kövi fodorka él�lényt! Jellemezd! Hol találtad, miért? 
2. Hasonlítsd össze a kocsánytalan tölgy és a bükk kérgét! Rajzold le! 
3. Mutasd be a korai juhar és a mezei juhar levelét! Rajzold le! 
4. Milyen a látott társulásokban a vegetatív szervek megjelenésének üteme? 

Írj példákat! Indokold állításod! 
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5. Vízre vizsgálva milyen t�r�képesség� populációkat találsz a mészk�
sziklagyep életközösségben? Miért? Írj példát! 

6. Egy kiválasztott fa életkorának a meghatározása. Írd le a feladat megol-
dásának lépéseit! Indokold válaszod! Miért ezt a fát választottad? 

Fajlista. A látott él�lények felsorolása! 
Kedvenc foto (A terepgyakorlaton címmel) elküldése 2010 ápr.20. este 20 
óráig az e-mail címre. /cím a tanárodnál elérhet�/ 

Az állatkertben 
A szakmai útmutatás és el�zetes felkészülés után a tanulók csoportokat al-
kotnak. Majd a feladatok ismeretében a csoportok az állatkert területén 
megkeresik azon területeket, ahol megtalálják a kérdéses probléma megol-
dásához szükséges információkat. Megkapja minden tanuló önálló feladatát, 
majd közösen megbeszélik és létrehozzák a véleményüket a feladat megol-
dására. Ezek után tanórai keretek között beszámolót tartanak a munkájuk 
eredményér�l. Értelmezés, értékelés következik, mind a társak, mind a tanár 
részér�l. Ebben a feladatban végig követhet� a tehetség felismeréséhez ve-
zet� út, valamint a tehetséggondozás elemei is. 

Csoportok feladatai: 

1. Darázsbemutató
 – Milyen fajt láttál? 
 – Hogyan építik a fészket? 
 – Miként petéznek? 
 – Hogyan kapcsolódik a kasztrendszer kifejezés az általuk alkotott 
        szociális kapcsolathoz? 

Fogazat-életmód
 – Milyen ragadozó életmódú állatot láttál az Állatkertben? 
 – Milyen a fogazata? 
 – Milyen összefüggés van a fogazat és életmód között? 

Kifejezések értelmezése
 – Mit jelentenek a következ� kifejezések? Definiáld és írj  
 – Endemikus faj, kozmopolita faj, „edényes flóra” 

2. Operáns tanulás
 – Mit jelent a kifejezés? 
 – Hol találtál példát erre a magatartásformára? 
 – Van-e szerepe az ember esetében? 
 Biológiai óra
 – Miért fontos tudni egy zárvaterm� növényr�l, hogy hol van az eredeti 
    él�helye? 
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 – Lehet-e minden növényt honosítani? Miért? 
 – Írj példát olyan növényre, amely hazánkban csak pálmaházakban él! 
  
3.  Eszközhasználat

– Mit figyeltél meg a csimpánzoknál az eszköz használattal kapcsolatban? 
 – Milyen magatartásforma? 
 – Mi a szerepe? 
 – Hasonlítsd össze az ember eszköz használatával! 
 Populáció kölcsönhatás
 – Hol találkoztál az Állatkertben populáció kölcsönhatással? 
 – Írj példát minden ismert kölcsönhatásra! 
 – Jelöld mi a szerepe az él�lények életében! 
 Madarak repülése
 – Milyen madarak tudnak repülni? 
 – Írj 20 példát! 
 – Mik a repülést kialakító anatómiai tényez�k? Értelmezd! 

A tehetséges tanulókkal történ� foglalkozás egy speciális módszer 
együttest igényl� esete a különböz� versenyekre való felkészítés. Ezek a 
versenyek, pályázatok sok lehet�séget adnak a tanulói kutatások végzésére.  

A felkészülés során érdemes egyre magasabb szint� elvárásokat támasz-
tani a tanulókkal szemben. Nagyon hasznos, amikor különböz� korosztályú 
tanuló dolgozik egy szakkör munkájában. 

Ilyen lehet�séget biztosító versenyek biológiából:

− Dr. Árokszállásy Zoltán országos biológia és környezetvédelmi verseny 
− Herman Ottó Országos Biológia Verseny  
− Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmá-

nyi Verseny  
− Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny  
− Bókay Árpád Országos Biológia Verseny  
− Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélked�  
− Curie Környezetvédelmi Környezetismereti Természetismereti Em-

lékverseny  
− Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny   
− Mérei Ferenc Budapesti Biológia Verseny  
− Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny 
− Ifjú Kutatók Országos Konferenciája 
− Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 
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A fejezet csupán szemelvény azon sok lehet�ségb�l, mely a biológiában 
tehetséges tanulók fejlesztését szolgálja. A pedagógiai, pszichológiai továb-
bá a szakdidaktikai kutatásoknak köszönhet�en mind több olyan elmélet, 
paradigma és módszer áll rendelkezésünkre (pl. konstruktivizmus, fogalmi- 
váltás elmélete, metakogníció, kutatás-alapú tanulás, probléma-alapú tanu-
lás, a modellezés, mint f� didaktikai feladat, stb.), melyek gyakorlatban tör-
tén� alkalmazása már a közeljöv�ben is hatékony eszköz lehet tehetséges 
tanulóink felismeréséhez és továbbfejl�déséhez.  
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Tehetséggondozás a fizika tudományában 

Dudics Pál 

1. A tehetségr �l elméletileg fizikus szemmel 

Ha arra az általános kérdésre, hogy „Ki a tehetséges?”, nagynev� kutatók is 
eltér� megközelítéseket alkalmaznak, akkor arra a kérdésre, hogy ki a fizi-
kából tehetséges, talán válaszolni sem lehet. Kissé sarkítva, talán úgy lehet 
fogalmazni, hogy a tehetséggondozás alanyává az válik, akit fizikatanárként 
tehetségesnek látunk, és sikerül együttm�ködésre bírnunk, vagy az, aki any-
nyira motivált, hogy magától jön, még ha a mi megítélésünk szerint nem is 
annyira kiváló. 

De sok diák nem szereti a fizikát. Miért? Mert nehéz – válaszolják 
többnyire. Néhány tanulói válasz a miért-re: nehéz megérteni; nem elég a 
fogalmakat tudni; egymásra épülnek az ismeretek; nagy szerepet játszik a 
logika; sok a jel és összefüggés; száraz, bonyolult, elvont; sok id� kell hoz-
zá; sok a számolás; olykor „csavar” van a feladatban; összetett, logikus 
gondolkodást igényel. 

Ez a sokrét�ség indokolja, hogy a fizikából tehetségesek esetében sajá-
tos tehetségterületeket különítsünk el. Természetesen a határok nem húzha-
tók meg élesen, csak a tárgyalást könnyítik meg, a valódi tehetséghez mind-
egyik szeletnek elég er�teljesnek kell lennie. 

1.1. A tanulásban tehetségesek 

Legel�ször és legtöbbször olyan tanulókkal találkozhatunk tehetségkeres�
tevékenységünk során, akik a tanulásban mutatnak jó eredményeket. Jel-
lemz�jük, hogy általában minden tantárgyból kiválót nyújtanak, mert 

− szorgalmasak, 
− jó a memóriájuk, 
− jó stratégiával tanulnak, 
− logikusan gondolkodnak, 
− szívesen dolgoznak, 
− motiváltak a sikerre, 
− van önbizalmuk. 
Ezek a tulajdonságok jó alapot adnak ahhoz, hogy valaki fizikából is te-

hetségesnek mutatkozzon, ám nem feltétlenül elegend�ek. A fizikából tehet-
séges diák „több” és „kevesebb” is ennél. Lehetséges, hogy szorgalma, mo-
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tivációja, önbizalma csak a kés�bbiekben alakul ki, viszont a tantárgyi sike-
rességhez a felsoroltakon túl még további momentumok is kellenek. 

1.2. A gondolkodásban tehetségesek 

A fizika tantárgy és tudomány struktúrája több szint�. A fizikatudományban 
kezdetekt�l fogva tetten érhet� az a törekvés, hogy a természet törvényeit 
egységes keretbe foglalja. Folyamatos tehát a közös lényeg keresése, fontos 
szerepe van az analógiának (Zalai, 2006; Radnóti, 2010), a felismert és al-
kalmazott törvények formai és tartalmi hasonlóságának. Az újabb eredmé-
nyek sok esetben megoldatlan problémákból erednek, tapasztalatok felhal-
mozása és modellek, elméletek kipróbálása együttesen szüli meg azokat.  A 
fentiek kicsiben, tantárgyi szinten is megnyilvánulnak. A fizikai gondolko-
dásban tehetségesnek tekinthetjük tehát azokat a tanulókat, akikre jellemz�, 
hogy  

− jó az elemz� készségük,  
− logikusan gondolkodnak, érvelnek, 
− képesek a komplex látásmódra, 
− képesek a rendszerszemlélet� megközelítésre, 
− fegyelmezett, ugyanakkor flexibilis a gondolkodásuk, 
− egyéni megoldásokat keresnek, 
− fogékonyak a párhuzamokra, 
− jó az absztrakciós képességük, 
− gazdag a képzel�erejük, 
− jó a tér- és formalátásuk. 

1.3. Matematikai képességekben tehetségesek 

A fizikatudomány segédnyelve a matematika. Természetes, hogy a mennyi-
ségi kapcsolatok egyenletek, egyenl�tlenségek formájában fogalmazódnak 
meg, de az elméletek esetében is gyakran formulák hordozzák a tartalmi 
mondanivalót, lásd Maxwell-egyenletek, Lorentz transzformáció, stb. A 
jelenségek egy része paraméterfügg�.  

A fizika alkalmazott tudomány is, szorosan kapcsolódik a mérnöki te-
vékenységhez, a technika és technológia kérdéseihez, ami konkrét értékek 
meghatározását igényli. A matematika használata a fizika m�velésének el-
idegeníthetetlen része. Szemléletmódot, problémakezelési technikát, ka-
paszkodót, kiindulópontot, vezérfonalat és eszközt jelent. A fizika el�rehala-
dása gyakran gerjesztette matematikai elméletek létrejöttét, s az új matematikai 
elméletek új fizikai gondolatokat, felfedezéseket provokáltak, jósoltak. 
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Az ilyen szemléletben nevelkedett diákoktól nem lesz meglep�, ha a 
tanórán új következtetéseket vonnak le, új kapcsolatokat ismernek fel. �k 
azok, akik aktív tagjai a klasszikus verseny-el�készít� szakkörnek, és sike-
resen szerepelnek a feladatmegoldó versenyeken (például Mikola verseny). 
Jól boldogulnak a problémamegoldás terén is, ilyen tanulók esélyesek az 
OKTV-n, Eötvös versenyen való kiváló szereplésre. 

1.4. Gyakorlati tevékenységben tehetségesek 

A fizikát megtanulni, az ismereteket elméletileg alkalmazni – összetett gon-
dolkodási m�velet. A fizikát a gyakorlatban m�velni, azaz az elméletet a 
gyakorlat szolgálatába állítani vagy a mérés, kísérletezés útján elméleti 
megállapításokra jutni – összetett gondolkodási és manuális m�velet. A leg-
egyszer�bb esetben is a kísérletet össze kell állítani, el kell végezni, hasz-
nálni kell a mér�m�szereket, meg kell mérni az adatokat, azokat fel kell 
dolgozni és az elmélettel a kívánt szempontból kapcsolatba hozni. Ez az 
egyszer� modellje a gyakorlati kutatásoknak is.  

Kevés olyan helyzet van, mely pusztán ezt a tevékenységet igényli, in-
kább olyan adódik, ahol nagyobb hangsúlyt kap. Ilyen például a sárospataki 
becslési verseny, a kazincbarcikai Dr. Nagy László verseny vagy a mér�tá-
borok. 

1.5. Az eszközkészítésben tehetségesek 

A gyakorlati tevékenységhez kapcsolódóan egy másik tehetségszeletr�l kell 
még szót ejtenünk. Eszközt készíteni megint csak más képességeket igényl�
feladat. Pedagógusi tevékenységünk során alapvet�en két esettel találkozha-
tunk. Az egyik végeredménye egy adott cél eléréséhez szükséges szerkezet, 
elrendezés, a másik célja maga a m�ködés. Két konkrét példával szemléltet-
ve: az egyik esetben a tanuló a s�r�ségméréshez készít céleszközt, vagy a 
súrlódási együttható mérési elrendezését állítja össze konyhai használati 
tárgyakból, a másikban rakétát alkot. Határozottan innovatív gondolkodást 
igényel mindkett�.  

Tervezési, elkészítési, és kipróbálási vagy kalibrálási szakaszokra bont-
ható a folyamat. Komoly szinten az ehhez szükséges képességek, tulajdon-
ságok részben a gondolkodásban, részben a kísérletezésben tehetségeseké-
b�l rakhatók össze, de ez a folyamat annál több, hangsúlyaiban más.  

Olyan diákot, aki a fejezetben felsorolt minden tulajdonsággal rendelke-
zik, nem is érdemes keresni. A felvázolt összetettség csak tükröz�dése a 
fizika tudományterület komplexitásának.  
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2. Tehetséges tanulók azonosítása és tehetségfejles ztés 
fizikából 

Fizikatanárként elég sok ilyen jelleg� könyvet, írást tanulmányozva megál-
lapítható: nem csak a tantárgyból tehetségesek felismerésének sz�k a szak-
irodalma, de még a természettudományban tehetségesek azonosításának is 
(Habermann, 1989). Konkrét eljárás szinte sehol sem található. 

2.1. A hétköznapok technikái 

Egy magyarországi felmérés (Balogh és Koncz, 2008) megállapította, hogy 
az iskolák tehetségkiválasztó gyakorlatában a komplex információgy�jtés, a 
tantárgytesztek és a tanulóképesség vizsgálata dominál, fele olyan gyakori a 
kreativitás, még kevesebb az intelligencia mérése, és csak elvétve fordul el�
énkép- vagy tanulási stratégiák vizsgálata.  

A megvalósítás formáit tekintve történhet  
− adott populáció sz�résével, 
− felvételi vizsgával, 
− meghallgatás, elbeszélgetés alkalmával,  
− jelentkezés útján vagy,  
− szül�i, tanári jelölés alapján. 

A továbbiakban speciálisan a fizika tantárgy területére térünk át. A ki-
rajzolódó lehet�ségeket látva kézenfekv�, hogy a hétköznapi gyakorlatunk-
ban els�sorban azokat az eszközöket és alkalmakat használjuk, melyek köz-
vetlenül elérhet�k. 

A tehetségesek kiválasztására, azonosítására a konkrét szempontjaink a 
következ�k lehetnek:  

− a tanórán mutatott képességek, 
− tanulási technika, 
− dolgozatok eredménye,  
− tantárgyi tesztek eredménye, 
− versenyeken való eredményesség,  
− személyiségjegyek, 
− motiváció, 
− érdekl�dés. 

A d�lt bet�vel szedettek min�sülhetnek valamelyest objektív eszköznek. 
A többi szempont is mérhet� lenne, de a valóságban többnyire szubjektív 
megítélés alá esik.  
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2.2. A tehetségfejlesztés keretei, célja, tervezése

Már megfogalmaztuk, hogy ideális esetben a tehetséggondozás kipróbált és 
bevált technikái az általános csoportok képzésében hasznosulnak. Egyszer�-
sítve ez azt jelenti, hogy a tanórán is tehetségfejlesztés zajlik. Bár nem sze-
retnénk összemosni a tanítást és a tehetséggondozást, az utóbbi tevékenysé-
günk céljainak vizsgálatánál a fejlesztés lehetséges keretei indokolják a tan-
órai szintre is kiterjed� differenciálást. Ha figyelembe vesszük azt a korábbi 
megállapítást, hogy a tantárgyi specializáció csak hetedikes korban kezd 
aktuálissá válni, el�ször általános értelemben vett tehetségekkel találkozunk, 
azokkal is többnyire osztálykeretekben. Ha más területen is tehetséges a 
tanuló, és például történelemmel vagy zenével szeretne foglalkozni inkább, 
akkor fájó szívvel, de el kell engednünk egy-két év múlva.  

Találkozunk a praxisunk során sok olyan csoporttal, ahol a továbbtanu-
lási szándék a kohézió. Várhatóan egy ilyen – például fakultációs vagy 
érettségi el�készít�s – csoportban a fizika iránt fogékony, viszonylag jó el�-
képzettség�, bizonyos jártasságokkal már bíró személyek vannak, akik bels�
motivációval rendelkeznek, énképük szerint alkalmasak az átlagosnál na-
gyobb teljesítményre a tantárgyban. Ilyen módon az osztálykeretekhez ha-
sonló a szituáció, csak egy magasabb szinten. A csoport munkája során 
azonban az els�dleges cél a sikeres felvételizés, az eszközöket is ehhez kell 
igazítani, a tehetségfejlesztés még speciálisabb céljai csak ezek mellett ér-
vényesülnek.  

Bizonyos tekintetben hasonló a tagozatos osztályokban folyó munka. A 
speciális osztály többnyire csak reálosztály, nem feltétlenül fizikatagozat. 
Annyiban szell�sebbek a lehet�ségek, hogy a kimeneti mérés szorítása nem 
sz�kíti a mozgásteret, a tehetségek kibontakoztatása differenciáltabb lehet. 
Lépcs�zetesen építhetjük fel a tevékenységünket. Kemény alapozásra van 
szükség az ismeretszerzésben és a technikák vonatkozásában is, és fontos 
elem a folyamatos ellen�rzés. 

Az osztálykereten kívüli csoporton a továbbiakban szakkört, kurzust 
vagy akár tábort is érthetünk. (Idekapcsoljuk a teljesség kedvéért említend�
egyéni foglalkozást is, hiszen arra ugyanezek érvényesek, csak sokkal inte-
raktívabb formában.) A gyakorlatban ez kínálja az ideális terepet a tehetség-
gondozásra. 

Az Öveges, a Mikola vagy a Szilárd Leó versenyre készül�k számára az 
adott témakörökben való jártasság a cél. Az Öveges és Jedlik versenyen 
szerepl�knek adott feladattípusra érdemes edzeniük. Elmélyült és szinteti-
zált ismereteket igényel az OKTV-n és az Eötvös versenyen vagy a KöMaL 
levelez�versenyén való eredményesség. Határterületeken való jártasságot, 
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globális látásmódot feltételeznek a Bugát Pál verseny és a komplex termé-
szetismereti versenyek. 

2.3. Tehetségfejleszt� stratégiák, technikák a fizikában 

Mit jelent a dúsítás, gyorsítás a fizikai tehetségfejlesztésben? 

Gazdagítást alkalmazunk akkor, amikor a fogalmakat rejtvénybe cso-
magoljuk, a sebességet vektorként kezeljük, az ok-okozati összefüggéseket 
kísérleten, mérésen keresztül kutatjuk, ha példákat soroltatunk a jelenségek 
megnyilvánulásaira, ha egy elv alapján m�köd� eszközt barkácsoltatunk, 
vagy egy szemléltet� animációt készíttetünk. És tulajdonképpen bármit so-
rolhatnánk, mert a fizikából tehetségesekkel való foglalkozás a leggyakrab-
ban dúsítást takar. 

A gyorsítás stratégiája nem jellemz�, de a lehet�ség törvényileg is biz-
tosított. Fizikából ritka, de el�fordulhat, hogy egy tanuló osztályozó vizsgát 
tesz a be nem fejezett év(ek) anyagából, el�rehozott érettségire való jelent-
kezés céljából. A tehetségfejlesztési gyakorlatban házi használatú kifejezés-
sel látens gyorsításnak nevezhetnénk azt, amikor versenyre készülés vagy 
pályázati anyag készítése céljából a tananyag egyes témaköreit id�ben ha-
marabb tárgyaljuk. 

A feladatmegoldás és szerepe a tehetségfejlesztésben külön kifejtést is 
érdemelne. 

Gyakran illeti kritika a fizikatanítását abban a vonatkozásban, hogy a 
feladatok megoldásával elveszi a tanulók kedvét a tantárgytól. Reguláris 
keretek között is helye van még a „számolási példáknak” is – természetesen 
megfelel� arányban és formában –, a tehetséggondozásban viszont nélkü-
lözhetetlen eszköz. Az ismeretek m�ködtetése egy magasabb gondolkodási 
szint, ami célja, s�t közbüls� lépcs�foka a fejlesztésnek. Takács szavai sze-
rint (Takács, 2006, 3-6. o.): „A feladatmegoldó készség szerepe korunkban 
már vitathatatlanul fontosabb, mint a nagy mennyiségben tárolt ismeret-
anyag és annak reprodukálási képessége. …Nem felidézés, hanem aktuali-
zálás.” 

Félreértés adódik abból is, hogy a feladatmegoldás alatt sokan a képle-
tekbe való behelyettesítést értik. (Amerikai módszertani jegyzetekben lehet 
találni ilyen típusú utasításokat.) A magyar természettudományos oktatás 
megérdemelt korábbi jó hírét éppen a változatos formák alapozták meg. 
Feladaton problémamegoldó gondolkodást igényl� kérdést kell érteni, amire 
a válasz lehet egy szó, vagy egy hosszabb-rövidebb elemzés, egy szám vagy 
matematikai összefüggés. 
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Ezáltal fejl�dik a gondolkodási készség, tudatosodnak a környezet je-
lenségei, világosabbá válnak a fogalmak, érthet�bbé a törvények, stabilabb a 
rögzítés. 

3. Feladatsorozatok 

A tehetségfejlesztésre alkalmasnak ítélt feladatok, problémák tematizált 
csoportosítását adja Kirsch É., Dudics P., Balogh L (2011) „A tehetséggon-
dozás lehet�ségei fizikából” cím� könyvében. Jelen tanulmányba abból egy 
részlet kerülhet be. 

3.1. Az átlagos sebesség témaköre 

A sebesség egyszer�nek t�n�, de tudjuk, hogy nehéz fogalom. Felépítése 
több lépcs�ben szokásos és célszer�, a tanulók absztrakciós szintjéhez iga-
zodva. A következ� feladatok nem veszik figyelembe a mozgás irányát, a 
skalárként értelmezett sebesség átlagára vonatkoznak. A feladatsorozat nem 
igényli a sebességvektorral való kapcsolat tisztázását. Ezért egy részük he-
tedikesekkel, illetve vektorm�veletekben járatlanabbakkal is tárgyalható. Az 
alábbi feladatsorozat azt is mutatja, hogy a gondolkodási és matematikai 
képességek nem fejleszthet�k egymástól elválasztva. 

Az adott id�tartamra vonatkozó átlagos sebességet definiáljuk az id�tar-
tam alatt megtett összes út és a közben eltelt id� hányadosaként. 

1. Az els� (klasszikus) feladat annak a hangsúlyozására alkalmas, 
hogy nem a sebességek átlagával azonos mennyiségr�l beszélünk. Külön 
érdemes odafigyelni arra, hogy a tanulók zömmel csak a számtani közepet 
ismerik mint átlagértéket, arra is több érték esetén csak az szolgál minta-
ként, hogy a tanév végi átlageredményüket hogyan határozzák meg. Egy 
járm� odafelé úton 60 km/h, visszafelé úton 40 km/h sebességgel haladt. 
Mennyi a teljes útra számított átlagos sebessége?  

Az egyszer�ség kedvéért célszer� megadni a két végpont távolságát (pl. 
120 km), hogy a paraméterekkel való számolás, csak a következ� – matema-
tikai készséget is igényl� és fejleszt� – lépés legyen. 

2. Ez az általánosítás kínálja a következ� lépcs�t: észre lehet venni, 
hogy az utak egyenl�sége a lényeges momentum, tehát átfogalmazható a 
feladat úgy, hogy az út egyik felét, illetve másik felét tette meg az adott se-
bességgel.
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3. Kézenfekv� a következ� b�vítés: Az út kétharmad részében 60 
km/h, a maradék részen 40 km/h volt a sebesség. Számoljuk ki az átlagos 
értéket! 

4. Természetes szituációként adódik, ha a tanulók közül valaki felveti 
azt a problémát, hogy számoljuk ki azt az esetet, amikor az id� els� felében 
halad 60 km/h-val, a második felében 40 km/h-val. Ezen a ponton az általá-
nos levezetéssel megmutathatjuk, hogy a részid�tartamok egyenl�sége ese-
tén kapjuk eredményként a részsebességek számtani közepét.  

5. Ravaszabb, a tanulók számára is felismerési élményt kínál a feladat 
ilyen átfogalmazása: Az út egyik felében a járm� 60 km/h-val haladt. Ho-
gyan haladjon a második felében, hogy az egész útra vonatkozó átlagsebes-
sége 50 km/h legyen? A megoldásban használhatjuk az el�z�leg kapott ösz-
szefüggést, vagy számolhatunk a definíció szerint újra. Ezeknél a konkrét 
adatoknál még a számeredmények pontos értékének használata is el�térbe 
kerülhet. Ha ellen�rzéskor a kerekített értéket helyettesítjük, nem kapunk 
pontosan 50-et az átlagra. Fontos látniuk, hogy egy eredmény pontatlansága 
ebb�l is, de elvi hibából is adódhat. Hiszen a tanulók esetében az els� fel-
adat 48 km/h helyes eredményét nagyvonalúan azonosíthatják az általuk 
kapásból bemondott 50 km/h-val.  

6. Ezek után következhet a tanulók „megvezetése”, pontosabban a 
diszkusszió felé terelése. A járm� odaúton 40 km/h-val haladt. Mennyivel 
jöjjön visszaúton, hogy a teljes útra vonatkozó átlagos sebesség 90 km/h 
legyen? A kreatívak és a jó matekosok rögtön csapdát szimatolnak, és le is 
lövik a poént, ha nem figyelünk. Konkrét adatokkal világíthatjuk meg az 
adatokban rejl� ellentmondást. Legyen 180 km a kezd� és célpont távolsá-
ga. Ekkor 40 km/h-val haladva 4,5 óra szükséges az odafelé vezet� útra. A 
teljes út 360 km, a 90 km/h átlagsebesség azt jelenti, hogy 4 óra alatt teszi 
meg a teljes távot. Tehát már odaúton több id�t vett igénybe, mint amennyi 
a rendelkezésre áll. Célszer� szembesíteni a tanulókat a korábbi technika 
szerinti számoláskor kapott negatív eredménnyel, s az értelmezés kapcsán a 
szemfüleseket is arra nevelni, hogy a „hibakeresés” fontos tanulási epizód.  

7. A matematikai készségek fejlesztése céljából általánosan is elem-
zés alá vethetjük a problémát. Két egyenl� útszakasz egyenletes, de külön-
böz� sebesség� befutása esetén a teljes útra számolt átlagsebességre a 
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hiperbolát kapunk, melynek aszimptotái u/2-vel tolódtak el pozitív irányban. 
Mivel az alsó baloldali ágnak pontja az origó, az út els� felében 0 és u/2 
közötti sebességgel haladva a megvalósíthatóság szempontjából értelmetlen 
érték adódik v2-re. Érdekes megvizsgálni a nagyon nagy és az u/2-höz köze-
li els� szakaszbeli sebességek esetét, valamint a függvény els� negyedbeli 
részének y = x egyenesre vonatkozó szimmetriájának jelentését. 

Kicsit szélesítsük ki a feladattípust! Az átlagos sebesség nemcsak egyenle-
tes(nek feltételezett) mozgások esetén számolandó. A megtett út grafikus 
meghatározását felhasználva még további fejlesztési lehet�ségek adódnak. 
Az egyenletesen gyorsuló mozgás esetében az adott id�tartamra számolható 
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is. Ennek grafikus alátámasztását azért érdemes megmutatni, hogy a kés�b-
biekben a sebességgrafikon alatti területek átdarabolásának technikája is-
mert eszköz legyen. 

8. A Moór Ágnes által szerkesztett középiskolai példatár egyik felada-
tának (99.) általánosítása így hangozhat: Adott a gyorsulással induló test s
utat tesz meg. Mekkora az id�tartam els� illetve második felére vonatkozó 
átlagos sebesség? Konkrét adatok esetén ez egy rutinszer� számolási fo-
lyamattal megadható, bemelegítésképpen ez végig is járható. Ezek után a 
látásmód kiszélesítését szolgál-
ja a grafikus közelítés.  

A sebességet az id� függ-
vényében ábrázolva a 1. ábra
alapján jól látható, hogy a má-
sodik id�tartam alatt megtett út 
háromszor akkora, tehát az 
id�k egyenl�sége miatt az átla-
gos sebesség is. Az els� rész-
ben az út a teljes útnak az a negyede, az id� az összesnek a fele, tehát az 
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9. A feladat kis módosítása a hasonlóság matematikai fogalmát igény-
li, ha a grafikus utat választjuk. Adott a gyorsulással induló test s utat tesz 
meg. Mekkora az út els� illetve má-
sodik felére vonatkozó átlagos se-
besség?

A 2. ábrán látható sebesség-id�
grafikonon jelölt háromszögnek és 
trapéznak egyenl� a területe. A két 
alakzat együtt egy a szürke három-
szög területénél kétszer nagyobb 
terület�, azzal hasonló háromszöget 

alkot. A hasonlóság aránya tehát 2 , ami a teljes és a részid�tartam arányát 
valamint a végs� és a közbüls� sebesség arányát jelenti. 
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10. A magasabb évfolyamokon a feladatsorozat kiterjeszthet� a nem 0 
kezd�sebesség� esetekre, illetve az integrálszámítás alkalmazását igényl�, 
másodlagos gyorsulással rendelkez� problémákra. 

3.2. Az elektromágneses indukcióról 

A mozgatási elektromágneses indukció a jelenségkörnek talán a könnyebbik 
szelete. Az alábbi feladatok ebben a témában a tudás, a jártasság, a problé-
mamegoldó készség lépcs�fokait, a tehetségfejlesztés lépéseit is jelenthetik. 
A megoldások bemutatása már nem fér bele a tanulmányba. 

1. Az els� feladat a tanult tananyag alapszinten történ� alkalmazását 
jelenti. Homogén B indukciójú mágneses mez�ben az indukcióra mer�leges 

t 

v 

2.ábra
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l hosszúságú vezet�t mozgatunk a vezet�re mer�leges állandó v sebességgel. 
Mekkora feszültség indukálódik a vezet� két vége között? 

2. Ezt b�víthetjük egy elmélyültebb gondolkodást igényl� problémá-
vá, melynek segítségével a feladat többféle módon történ� megoldása is 
bemutatható. Homogén B indukciójú mágneses mez�ben az indukcióra me-
r�leges l hosszúságú vezet� egyik végét tengelyesen rögzítjük (a tengely 
párhuzamos az indukció vektorral), majd állandó � szögsebességgel forgat-
juk. Mekkora feszültség indukálódik a vezet� két vége között? 

3. A feladat további általánosítása. Homogén B indukciójú mágneses 
mez�ben az indukcióra mer�leges d átmér�j� küll�kkel ellátott vezet�b�l 
készült kereket forgatunk (a tengely párhuzamos az indukció vektorral) ál-
landó � szögsebességgel.  Mekkora feszültség indukálódik a kerék pereme 
(kerülete) és tengelye között?  

4. A probléma mélyebb értelmezése (örvényáramok). Függ-e az el�z�
feladatban az indukált feszültség a küll�k számától? Milyen eredményre 
jutunk, ha a küll�s kereket tömör vezet� korongra cseréljük fel? 

5. A fizika különböz� területein szerzett ismereteknek magas szinten 
történ� összekapcsolását igényli az immár versenyfeladattá váló téma. Kü-
lönlegességként kínálkozik a többféle elvi úton történ� megoldás.  Elhanya-
golható ellenállású r1 sugarú korongot vízszintes tengellyel csapágyaztunk. 
Tengelyén r2 sugarú kis korong (csiga) van, amelyr�l fonálon m tömeg� test 
lóg le. A tengely csapágya és a kerülethez hozzáér� csúszó érintkez� közé R
ellenállást kapcsoltunk. Az egész korong vízszintes irányú homogén B in-
dukciójú mágneses térben van. Mekkora végs� szögsebességre áll be a forgó 
korong? r1 = 10 cm, r2 =2 cm, R = 0,01 �, B = 0,2 T, m = 50 g. 

6. Kifejezetten magas szint� elméleti tudást, elvont analogikus gon-
dolkodást igényel a következ� feladat. Egy fémhenger � szögsebességgel 
forog szimmetriatengelye körül. A henger tengelyirányú homogén B induk-
ciójú mágneses mez�ben van. Határozzuk meg a töltéss�r�séget a henger 
belsejében! Milyen szögsebességnél lesz zérus a töltéss�r�ség? 
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Tehetséggondozás az irodalmi alkotó 
tevékenységben 

Czimer Györgyi 

Az „irodalmi tehetség” fogalma, az irodalmi alkotó tevékenység 
értelmezése 

Az irodalom m�velésében tehetséges tanulók azonosítása és kiválasztása 
nem tartozik az egyszer�en megoldható feladatok közé még az irodalomta-
nítással foglalkozó gyakorló pedagógusoknak sem. Mert az irodalom terüle-
tén alkotó, az irodalmat értelmez� tehetség fogalma nem kategorizálható, de 
felismerhet� és körülírható, megítélése nem normativizálható, de értékelé-
sének szempontjai definiálhatók. Ugyan vannak a tanároknak implicit elmé-
leteik arra vonatkozóan, hogy milyen személyiségvonások és tanulmányi 
teljesítmények jellemzik a tehetséges diákokat, vannak elméleti fogódzók, 
mégis bonyolítja a helyzetet a gyakorlatban tapasztalható sokszín�ség, a 
tantárgy specifikus adottságainak egész sora (m�alkotásokkal, m�vészettel 
foglakozunk!), és az irodalomtanításban az utóbbi évtizedekben végbemen�
paradigmaváltás. 

Az irodalomtanítás els�dleges feladata ma is az irodalmi szövegek meg-
értési problémáinak kezelése, egyrészt a kulcsszövegek lehetséges értelme-
zéseinek kidolgozása, másrészt olyan eljárások, képességek, dialógusmodel-
lek átadása, amelyek alkalmasak a megértés más szövegeken is érvényesít-
het� stratégiáinak kialakítására úgy, hogy közben önismereti, önreflektív 
technikákká válnak (Jefferson és Robey, 1995). Ugyanakkor az alkotókész-
ség különböz� szint� és típusú megnyilvánulásaival találkozunk a napi gya-
korlatban: a nyilvánosság el�tti szóbeli megmérettetés feladatai, az érzelem, 
a hangulat, a humor, az ötletesség tudatosítása és alkalmazása, a kreatív írás, 
a gondolkodtatás m�veletei a m�értelmezések során, valamint önálló m�-
vek: esszék, értekezések, egyéb irodalmi szövegm�vek alkotásai, mind ere-
deti meglátásokat és reflexiókat feltételeznek. Nem beszélve a szépirodalmi 
m�vek alkotásáról, versek, novellák és regények írásának a próbálgatásáról. 
Ezek olyan alkotói folyamatok, amelyeket a legjobb értelemben vett szöveg-
játékoknak tekinthetünk, mert diákjaink a felszabadultságon, játékon keresz-
tül komoly szellemi tevékenységet végeznek, önálló felismerésekhez jutnak. 
A lényeg az, hogy hagyjuk ezt az élményt megélni! Segítsük ezt a folyama-
tot, szervezzük a folyamat önállóságát!  
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A változó igények és követelmények új, a befogadót, az olvasó diákot 
középpontba állító szemlélet kialakítására, termékeny módszertani kultúra 
elsajátítására ösztönöznek minden irodalomtanítással foglalkozó szakem-
bert. A hatékony változtatás alapja a diákokat vezet� szakember nézeteinek 
feltárása, saját értelmez�i kereteinek, módszertani technikáinak tudatosítása, 
és az ezzel ellentétes tapasztalatainak szembesítése lehet. Ha igaz, hogy az 
élethosszig tartó tanulás a 21. század egyik alapkövetelménye, akkor ezt a 
felismerést ki kell terjeszteni az irodalom m�velésével, tanításával foglalko-
zó szakemberekre is! Így a hamar elévül�, tényszer� ismeretek mellett olyan 
maradandóbb területek fejlesztésére lehet összpontosítani, mint a gondolko-
dás, a kreativitás, a személyiségfejlesztés, a tudás gyakorlati felhasználható-
sága. Mindez ösztönzi és segíti a diákokat abban, hogy tehetségüket a ma-
guk egyedi sokszín�ségében kibontakoztathassák. 

Ez a rövid bemutatkozó nem vállalkozik arra, hogy a tehetségfejlesztés 
gazdagító, dúsító irodalmi módszereit felsorolja. Arra sem, hogy a gyorsítás, 
differenciálás speciális technikáinak alkalmazását közvetítse (Peth�né, 
2005). Inkább arra mutat rá, hogy mit jelent az irodalmi szövegek hatékony 
olvasása, hiszen minden egyéb erre épül. Az irodalom pár/beszédjellegére 
hívja fel a figyelmet, miközben élni és gondolkodni tanít! Olyan kérdésekr�l 
töpreng, melyek a személyiség egészét fejlesztik. Azt mutatja meg, hogy 
hogyan applikálható az irodalmi kommunikáció horizontjából feltehet� kér-
déssor a m�vek megszólaltatásában? Miként válik a kérdés a gondolkodás 
tükrévé? Mennyiben határolja be gondolkodásunk mellett kreativitásunkat 
és szemléletünket?  

M�vek lehetséges párbeszéde: 
Halotti beszéd és Könyörgés, Czóbel Minka: Microcosmos, Kosztolányi 
Dezs�: Halotti beszéd

A szövegek közti párbeszéd kiemelt szempontjai: 
I.  Az irodalmi nyelvek fiktív terében szület�/olvasható m�alkotások: 
  középpontban Kosztolányi Dezs� Halotti beszéde 
II.1. A cím mint toposz és idézet 
II.2. A beszédhelyzetek áthasonítása: 
  Szószerinti idézetek (HB) 
  Közvetett idézetek: motívumok, trópusok (Microcosmos) 
II.3. Stílusok, m�fajok és létszemlélet – a halál távlatából személt lét 
III. Az emberi létezés id�tapasztalataira adott válaszok 
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Czóbel Minka 19. századi költ�n�nk Microcosmosának és Kosztolányi
kiemelt versének a Halotti beszédnek (1933) az együttes olvasása arra a 
párbeszédére is irányítják a figyelmünket, amit a Kosztolányi-vers kezde-
ményez a magyar kulturális tradíció legrégebben írott szövegével, az 1200 
körül írt Halotti beszéd és Könyörgéssel. Így különböz� m�faji alakzatok, 
beszédmódok dialógusában bontakozik ki a szövegek intertextuális olvasata 
(Gáspár, 1998). Mivel Kosztolányi m�ve mindkét szöveget megidézi és 
továbbírja, az összehasonlító kérdések középpontjába ez a vers kerül. 

Kosztolányi címe mint idézet értelmezhet�, s mint ilyen egy hétszáz 
éves hagyományhoz, illetve a nyelvi eredethez kapcsolja a 20. századi alko-
tást. De a hiányos idézetben, a „pretextustól” való elkülönbözés is jelzetté 
válik a címben: hiányzik az ima és a könyörgés, el�re jelezve ez utóbbiakkal 
kapcsolatos kétkedéseket, az ima és a megválás lehet�ségének visszavételét. 
A cím e mellett egy témát és egy m�faji alakzatot jelöl meg: a temetési pré-
dikáció alakzatát. A halotti beszéd a gyászszertartás részeként mindig szó-
noki m�, ami a szituációnak megfelel�en szabadon alakítható. Kosztolányi 
verscíme tehát ünnepélyes hangulattal, els�sorban szónoki m�fajt imitál 
versébe, kanonizált szövegszerkesztést emel m�vébe, annak hagyományo-
zott retorikai, stiláris, szövegalkotási eszközhasználatával. 

A „mikrokozmosz” cím az együtt olvasásban a világ kicsinyített mása-
ként nevezi meg az ember világát. A hagyományban kódolt jelentése az eu-
rópai gondolkodásban a reneszánsz korától választja el a világmindenséget, 
a makrokozmoszt, az emberi világot jelent� mikrokozmosztól. A „két koz-
mosz tana” a Bibliából származtatva analogikusan a rend, a harmónia létre-
jöttét a káosz ellentéteként oly módon s�ríti, hogy a mikrokozmosz az indif-
ferens, összes lehet�ségek olyan rendje, mely létrejöttével nem szünteti meg 
a világ rendjében tovább él� káoszt, de a makro-egész mégis a rend olyan 
modellje marad, ami helyet ad az egyesek különböz�ségének. A Kosztolá-
nyi szöveg e jelentésrétegeket az egyénhez kapcsolva természetszer�en 
bennfoglalja. 

A szövegek dialógusa figyelhet� meg a beszédhelyzetek áthasonításá-
ban. Els� szövegemlékünket Kosztolányi verse szószerinti idézéssel építi 
be, ezáltal a temetési szertartást vezet� pap gyülekezetet megszólító be-
szédmódja egy lírai szerepet teremt, egy szerepfikciót hoz létre. A lírai be-
szél� odafordul a gyülekezethez/olvasóhoz és a halott búcsúztatása ürügyén 
az emberi létez�r�l tanítói, prédikátori szerepben, a beszédmódot imitálva 
szól: 

„Látjátok feleim”– az ókori retorika szabálya szerint Kosztolányi a 
HB.-hez hasonlóan a halottra mutatással és megszólítással indít, belehelyez-
kedve a hallgató/beszél� szerepébe is úgy, hogy a nyelvtani szerepek meta-
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forikus cseréje (a ti és a mi és a miben az én) a beszél�t azonosítja közönsé-
gével. Együttes meditálásra hív a halálról és az életr�l, érdekeltté téve min-
denkit az „ismeretlen” ember búcsúztatásában. 

„Okuljatok mindannyian e példán”– az érvelés els� részében a klasszi-
kus retorika induktív technikáját követve, részleges eseményeken keresztül 
közelít az egészhez, analógia segítségével fogalmaz meg általános érvény�
megállapításokat, bár az érvelés hiányos, az egyes ember (b�nei miatt) épp-
úgy halandó, mint az emberi nem egésze. 

„Ilyen az ember”, „Nézzétek e f�t”– egyedire sz�kíti a halandóságot, bár a 
megismerhetetlen titok csak az egész fel�l közelíthet� meg (a halál pillanatában 
minden ember fontossá válik, egyszer�en a halál ténye miatt!). Mind a kétfajta 
érvrendszer végigvonul (világi/vallásos) ezen a retorikai egységen. 

A megszakított érvelést a szubjektív jelleg� elbeszéléselemek követik az 
el�zmények elmondásával. Az élet intim vonásai önmagukban személyte-
len, de általánosan érvényes hétköznapokra vonatkoznak, emberivé hangol-
va a búcsúztatottat. Az egyediség mulandóságát emelik ki. 

„Édes barátaim, olyan ez éppen”– a Könyörgés kezdetének idézése, 
melyben a kommunikációs szándék, az újbóli kapcsolatteremtés mutatkozik 
meg. A HB. Könyörgése (Szerelmes barátim) m�fajváltással járó liturgiai 
kötelezettség. A szövegek kezd� és befejez� strófájának megszólításai meg-
egyeznek, mert a szerelmes ’szeretett, édes’ jelentés� volt régen. A Koszto-
lányi vers folytatása azonban teljesen eltér a halotti beszédek szokásos bú-
csúztatóitól, a mulandóság megmásíthatatlan tényeinek mesébe fordítása 
pedig további intellektuális belátásokat indít el. 

A megszólító formulák, a gyászolókhoz/olvasókhoz fordulás többes 
szám második személy� gesztusa a közvetlenség mellett a legarchaikusabb 
szöveg megidézésével a pátoszt, az emelkedett szituációt és hangulatot is 
el�hívja, meger�sítve a közös emberi sors biblikus vonatkozásait, az emberi 
mulandóság általános érvényességét (rátok is vonatkozik!). 

A nyelvemlék ismeretének alaposságán múlik, hogy a mindenkori olva-
só mit kapcsol a hagyományból, mennyiben hozza játékba az eredend� b�n 
által elszenvedett b�n–büntetés–mulandóság egész közösségre érvényes 
katasztrófáját, ami a keresztény tradícióban általános érvény� sorsot rajzol 
az emberiségnek. Hiszen a HB. retorikája ezt a tételt helyezi a középpontba, 
ezért irányul a figyelem a túlvilágra; a földi élet átmenetként, egy állomás-
ként jelenik meg, a temetés pedig csak ürügy, hogy ez a tanítás elmondható 
legyen. Ugyanakkor a Kosztolányi m� ennek a szituációnak és gondolatnak 
éppen az idegenségét emeli ki a távolság retorikai hangsúlyozottságával. 

A 20. századi Halotti beszéd központi gondolata a második versszak 
második sorában fogalmazódik meg tételszer�en: „Ilyen az ember. Egyedüli 
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példány.” A költemény fókuszába ez a rámutatással kiemelt (ilyen) állítás 
kerül, ezt bontja ki közvetett idézetekkel: bevett motívumokkal és trópu-
sokkal a szöveg. A Microcosmosban is megtalálható toposzokat ismételve 
alkotja meg a vers a szubjektum egyszeriségét, mely a 19. századi szöveg-
ben felnagyított típusként, a maga ismételhetetlenségének sajátosságában 
vált kiemeltté, mitizált értékké: 

„Mit is jelent sok közül egy egyén?” 
„Milliók közül, egy egyes virág?” 
„Lezáródott egy egész nagy világ.” 
„Lesz szín is, fény is, de már soha többé 
Nem az a szín, és már nem az a fény” 
„Máskép látta a virágcsillagot” 
„a halál elseperte – egy világ volt – 
Hát van a fán egyforma két levél?” 
„hulló csillag, …külön sugár, …elmúlt világ”
A „falevél” toposz a világfa, kozmikus fa részeként az én világát az 

egész részeként analogikusan fogalmazza meg, de az elkülönböz� jelentést 
is hordozza: az öröklét ciklikus megújulásával ellentétben (lehull és újrasar-
jad) az én mint mikrokozmosz nem megismételhet� (a kihajtott már másik 
levél). A fény a romantikában az élet a halál mellett, a tisztaság, az egyéni 
kiválasztottság képe; a szín a fény megjelenési formája, mert a színekhez a 
különböz� kultúrákban különböz� jelentések társulnak. A grammatikai ho-
monima az „egy” határozatlan nével� általánosító szerepének érvényességét 
az „egy” számnév határozottságot kiemel� funkciójának együttértésével 
sokszorozza. Az egyediség tehát Czóbel Minka szövegében is, mint közös 
emberi vonás jelenik meg – éppúgy tipikus jellemz�je az embernek, mint a 
végesség maga. Ez a patetikus kiemelhet�ség a tragikus hangoltság roman-
tikus alapja. A romantika a 20. századi modern költemény számára olyan 
motívumokat közvetít, amik egyrészt közismert identitásképz� közhelyek, a 
szubjektum önmagára találásának önmagához visszatérésének lehetséges 
toposzai. Másrészt a puszta én jele mögé nem rajzolódik ki felismerhet�
emberi arc, vagyis az egyéni lét nem kiküszöböli, hanem feltételezi az ide-
genséget. 

Kosztolányi verse nemcsak a toposzok ismétlésével hangsúlyozza az 
egyediség értékességét („Egyedüli példány…/fán se n� egyforma két le-
vél…/egyetlen életének �si titka…de fény, de h� volt./ Mindenki tudta és 
hirdette: � volt.” ), hanem variálja azt, érintve az idegenséggel dialogizálás 
történeti jelentésrétegeit. Az egyediséget különböz�ségként reflektálja, a 
térbeli távolságokat id�beli eltérésként ragadja meg. Visszautal a Boldog, 
szomorú dal problematikájára is, hiszen ott is a „kincs” alakzata jelöli a 



457

szubjektumot. Itt a kincs/nincs rímpár szerepeltetése alapján a Halotti be-
szédet a Boldog, szomorú dal értelmez�jeként is olvashatjuk, amennyiben 
meger�síti az egyedi létezés tapasztalatát, a mulandósággal való szembené-
zést, a halál fel�l értekként látott életet. A fény és h� metafora is újraértel-
mezést nyer, mert a h� itt az élet jelentést emeli ki, melyre egyes szám har-
madik személy� személyes névmás és létige rímel, vagyis a rím magát az 
életet teszi múlt id�be: „de fény, de h� volt” – „ � volt” . Ehhez a bravúros 
poétikai megoldáshoz hasonlóan a „kincstár” rímhívó szava a „nincs már”
tagadó alakú létigével kapcsolódik.  

A Kosztolányi vers tehát a beszéd összetettségén, a beszédszituációk 
ismétlésén, a különböz� stílusok és m�faji alakzatok  megidézésén keresz-
tül alkotja meg tárgyát, miközben valamennyi megidézett szöveg sajátos 
nyelvi világával beépíti a saját létszemléletét is az idéz� szövegbe. A Halotti 
beszéd és Könyörgés (1200) a temetési prédikáció m�faját az általános ér-
vény� parabolával úgy köti össze, hogy az eredend� b�n dogmáját részlete-
zi. A hallgatókhoz intézett intelemmel a középkori kollektív értékrend válik 
hangsúlyossá, mely szerint az egyén els�sorban a közösség része. Csak ez-
után kerül sor az elhunyt lelkének említésére. A Könyörgésben Isten ke-
gyelmének kérése a b�nbocsánat általános lehet�ségér�l vall, miközben a 
beszéd lezárttá válik, eljutva a b�nt�l a b�nbocsánatig.  

Kosztolányi m�ve részben megidézi és továbbírja a tanító prédikátor 
példázatos beszédét az archaikus feleim megszólítás után. Ami a HB.-ben 
még az él�szó természetességét jelzi, a 20. századi szövegben (fél és barát
szavaink összetételében) egyenesen elavultnak hat. A szöveg kiegészül még 
a „szentség” tartalmaival („ereklye”, „lepecsételt”, „homlokán feltündökölt 
a jegy”). Mint verses halotti beszéd „elbírja” az epikai, a leíró, a drámai 
elemeket, s�t a m�faj magában rejti még az érzelmesség lehet�ségét is, amit 
a 20. századi szöveg hangulatkeveréssel kerül el: a patetikus hangnemet 
bens�ségessel ellenpontozza, az ünnepélyeset meseivel oldja. S éppen ezzel 
teremti meg a vers mélyen emberi, szentimentalizmus nélküli hangulatát, 
meg�rizve a halott iránti részvétet, az individuum tisztelete miatti ünnepé-
lyes hangnemet.  

Czóbel Minka Microcosmosában (1896) a dal ellenpontozó szerkezetén 
keresztül (egy ember meghal/egy világ vész el) a halál fel�l szemlélt lét a 
romantikus én-toposzokban (vö. egy világ, az a szín, az a fény, a fán az a 
levél…) avatódik kitüntetett értékké. A romantikus én- és értékszemlélet az 
egyéniséget kitüntetetté avatja, így a választ nem váró költ�i kérdések sem 
az élet önmagában vett értékének bizonytalanságára irányulnak, hanem az 
egyediség megfoghatatlanságának, kimondhatatlanságának tényét rögzítik 
(„Mit is jelent sok közül egy egyén?”). A lét mulandóságának közös sorsta-
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pasztalata és az üdvözülés által megnyerhet� öröklét gondviseléshite csak az 
utolsó versszak két kérdésében jelenik meg, melyek egy-egy állítás után a 
bizonytalanság hangsúlyozása mellett is egy küls� centrumot jelölnek meg: 
„S e számtalan let�nt elmúlt világot / Az Isten szívén megleljük talán?”. 

Az individuum önmaga egykori jelentését kifordítva teljesedik be Kosz-
tolányi szövegében. Nem az eleve létez� bels� teljességre vonatkozik, ha-
nem arra, ami kiszorult bel�le. „Az identitás munkája leküzdi azt, ami egy-
szeri, átláthatatlan, ismételhetetlen, visszahozhatatlan volna. Ezért csak a 
munka lezárulása, az elmúlás, a végesség rajzolhatja ki valamilyen egyéni-
ség arcát: az utómodernség jellegzetes, halált hordozó automatizmusaival. 
Így állítható err�l az arcról például, hogy „milliók közt az egyetlenegy”, aki 
„hol volt, hol nem volt a világon egyszer” (Eisemann, 2003). A romantikus 
képeket Kosztolányi úgy járja körül a hétköznapiságot idéz� nyelvi alakza-
tokkal, hogy az ember egyedisége nem küls� instanciákhoz mért értékként 
bomlik ki (még csak nem is a kozmosz kicsinyített mása!), hanem a szub-
jektum önmagában vett értékessége kap nyomatékot a kibontásban, a maga 
tökéletlenségében.  

Az egyediség, egyszeriség Kosztolányinál a hétköznapiság megidézésé-
vel és reflektálásával tehát egy harmadik réteget is bekapcsol, rombolva a 
tragikus emelkedettséget, felmutatva és felismerve az önmagában vett én 
értékeinek néz�pontját: „Megcsalt…; Nem volt nagy és kiváló…;� volt. / 
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, / s szólt az ajka…/ ahogy azt mondta 
nemrég: / „Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”, / vagy bort ivott…/ futott, 
telefonált…” A felsorolás kifutása szintén az egyszeriséget emeli ki: „ milli-
ók közt az egyetlenegy.”A köznyelvi kifejezések hitelesen tudják éreztetni a 
megrendülés miatti keresetlen gondolatformálást. Az életben maradottak 
vádja érezhet� a szavakból: itt hagyott… Megcsalt. A választékosabb, csalá-
dias-bizalmas szóalak (bennünket) helyett inkább a minket alak szerepel, így 
hatásosabb az alliteráció: minket magunkra. Megcsalt. A meghaltra rácsapó 
megcsalt a két szó összetartozását sejteti (nem váltotta be a reményeket?). A 
konkrét apró tettek megidézése él�vé hangolja a halotti maszkot, ugyanak-
kor a hétköznapiság profán dolgai elveszik a különösség illúzióját, az általá-
noshoz, az átlagoshoz kapcsolnak újra.  De nem a HB. b�nös embere eleve-
nedik meg, hanem a köznapi élvezetekben elmerül�, ev�, ivó, cigarettázó 
ember, akinek él�ként megidézett egyenes beszéde: „Édes fiacskám, egy kis 
sajtot ennék” kirí a halotti beszédek választékos szóhasználatából azzal, 
hogy a kicsinyít� forma a meghitt kedvesség mellett ironikus felhangokat 
kap. A mindennapi ember életharcát az „ige-metafora (futott) és igehalmo-
zás (futott, telefonált, és sz�tte) teszi szemléletessé, elárulva ezzel annak 
zaklatott életmódját, de lényege dinamikusságát is. A jelentéktelen, minden-
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napokhoz tartozó cselekvésekb�l egy átlagember vitalitástól duzzadó alakja 
jelenik meg el�ttünk… Szinte él, él� voltát sokféle tevékenysége szimboli-
zálja, csupán a múlt idej� igék figyelmeztetnek: ez csak a múlt idézése.” 
(Szikszainé, 1998). A modern szubjektum egyedi létez�ként való felmutatá-
sa az emberi élet eseménytörténeteinek tükrében képtelen egyszeriként 
megmutatkozni, minduntalan a viszonylagos állandóságba, az én behelyette-
síthet�ségébe ütközünk. 

A vers utolsó két versszakának érdekessége, hogy a mese retorikáját 
imitálva újabb m�faji kódhoz rendeli a halott emlékezetét. A mitizált térbeli, 
id�beli megismételhetetlenséggel („se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, / a 
múltba sem és a gazdag jöv�ben”), a „tündérszerencse” új kontextusba he-
lyezett korlátozottságával, illetve a mese retorikai fordulataival („hol volt”, 
„nem volt”). Hermeneutikai szempontból a mese az emberi életút megérté-
sének parafrázisa, hiszen minden mesére jellemz� egyik tipológiai jegy az 
utazás, vándorlás témája. Valójában a mese a h�s kalandjait beszéli el, ho-
gyan jut el a kapott, vagy vállalt konfliktus megoldásáig, ami összeolvad a 
távolság leküzdésével, az út megtételével. Vagyis a történet koherenciájának 
tengelyét az út metafora képezi. A m�faj univerzális sajátossága pedig a 
történetek hihetetlen változékonysága. Kosztolányi szövege ezt az utat hall-
gatja el: a vándorlás és a hozzá kapcsolódó tapasztalatszerzés élménye elma-
rad, csak a hétköznapok kellékei villannak fel, otthonosságot teremtve a 
hallgatói megértésnek. A mese pedig a valóság felfüggesztésével a hétköz-
napok embere számára megteremti a kilépés lehet�ségét, a fantázia segítsé-
gével egy másik világba vezet� „út” nyílik meg, a másság, az idegenség 
megismerésének és megértésének élményét nyújtva. Hiszen a mese valósága 
túlmutat az egyszer� hétköznapiságon, beszédmódjában az értelmez� elé 
egy nem okszer� (tündérszerencse), id�tlen (múltba sem és a gazdag jöv�-
ben), transzcendens (az észlelés lehet�ségét meghaladó) világot tár, ami újra 
és újra meger�sítésre kerül. 

Kosztolányi lírai h�se az út végére jutott, a megérkezés képzete pedig a 
mese fel�l összekapcsolódik azzal a meggy�z�déssel, mely szerint az egyé-
ni életstratégia sikere annak a függvénye, hogy az egyéniség mennyire volt 
képes a saját életútjának a h�sévé válni. Erre a Kosztolányi szövege nem 
válaszol. Azt emeli ki, hogy a jöv�re vonatkozó kijelentés (ezt meséljük sír-
va) valójában határozott értelmezése annak, ami itt és most nincs. A h�s 
értelmezése annak akaratától, sikerességét�l függetlenül is bekövetkezik, 
ami egyrészt eredményezhet köznyelvi értelembe vett „mesélést” (olykor 
hazugság formájában), másrészt lehet a megért� létmód kivételes formája, 
amennyiben „láthatóvá” tesz, görbe tükröt tartva az embernek az emberr�l. 
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A megidézett szövegek közös létszemléleti eleme a halál távlatából, 
perspektívájából szemlélt létezés reflektálása. Az emberi létezés id�tapasz-
talataira adott válaszok azonban különböz�ek. Az irodalmi régiség szö-
vegvilágában (a HB.-ben, a romantikus dalban) a végesség alaptapasztalata 
ellensúlyozható a vallásos-metafizikai narratíva üdvösségképzetével. A 
Kosztolányi-vers nem kínál metafizikai vigaszt. A szövegköztiséggel jelölt 
beszédhelyzetek részleges megismétlése (temetési beszéd a könyörgés nél-
kül; romantikus motívumok, mint „elsajátított idegenségek” az új kontex-
tusban), miközben kapcsolódnak a hagyomány különböz� rétegeihez, jelzik 
különböz�ségüket is. A 20. századi szöveg nemcsak azt állítja, hogy az élet 
egyedi érték (mint a romantikus dal), hanem azt is, hogy az élet megsemmi-
sülésre van ítélve. A meghalás egyedi eseményként való értelmezése, és az 
ezt kifejez� katasztrófaképletek („összed�lt”, „vízbe süllyedt templomok”, 
„rázuhant a mázsás, szörny� mennybolt”) a távlatosság elvesztésére irányít-
ják a figyelmet.  

A feledéssel szemben pusztán az emlékezetre hagyatkozás marad. De a 
halott emlékezetét a szöveg a mese m�faji kódjaihoz rendeli, ami alkalmas 
arra, hogy összekösse a halál kérdésére adott eddigi válaszkísérleteket az 
egzisztenciális alapkérdések problematikájával. A mesél� és a mese hallga-
tósága a h�st követve kilép a mindennapok id�szemléletéb�l. A mese id�ér-
telmezésében az id� olyan mozgás, melynek határozott iránya van, az élet 
fel�l a halál felé tartó szakadatlan mozgás univerzális tapasztalata. „A mese 
halálfelfogásában az élet és a halál nem abszolút értelemben oppozíciók, 
ellenkez�leg: egymást felváltó periódusai a létnek, kiegészítik egymást, és a 
halál nem „semmi”, hanem a teremtéshez eredend�en hozzátartozó szükség-
szer�ség” (Biczó, 2003). Ezt a tapasztalatot nem írja be Kosztolányi szöve-
ge (vö. zárlat).   Így a mese „�rz�” emlékezete mellett hangsúlyosabbá válik 
a mese átalakító, deformáló ereje, a hiányok szépít� kitöltése. Még akkor is, 
ha az emlék elmondása a halott szubjektumot önmaga emlékm�vévé avatja, 
miközben él�ként villantja fel emlékezetét („Úgy fekszik �,… / mint önma-
gának dermedt-néma szobra.”). Hiszen konvencionális értelemben minden 
ember saját sorsának m�vésze, vagyis az egyén esztétikai viszonyba kerül 
önmagával, a jelenségnek ezt a reflexív jellegét képezi meg a mese. De a 
„mese-mondás” emlékez� technikája magában kódolja a végs� pusztulás 
elkerülhetetlenségét is: nem teremt�dhet újjá, az emlékezetben is másik „le-
vél/világ” születik (Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer”). Az értelme-
zés aktualitása az interpretáció erejét�l függ, hiszen a mese idézett paneljei 
történeti id�re vonatkozó információkat nem tartalmaznak. „A mesevilág 
konvenciói szerint minden lehetséges… Az értelmez�i szerepbe 
kényszerített egyéniség a mesét hallgatva maga konstruálja saját történe-
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tét… Nemcsak minden mese, de az összes hozzákapcsolódó interpretáció is 
egyedi” (Fülep, 1911). 

Felhasznált irodalom 
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3. Intézménytípusonkénti 
gyakorlati tehetségfejleszt � programok 

óvodától egyetemig 
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Az óvodai tehetségnevelés specialitásai 
Hogyan gondolkodunk az óvodai tehetségígéretek 

gondozásáról? 

Nagy Jen�né 

1. Új szemlélet � nevelés, új lehet �ségek az óvodás gyermekek 
nevelésében 

Négy évvel ezel�tt hallottam el�ször Csermely Péter hálózatkutató profesz-
szor el�adását, aki rádöbbentett arra, hogy a gyermekek fejlesztése az in-
tézményes nevelésben hibakeres�, javító, kompenzáló szemlélet�. Gondol-
juk csak végig ezt az óvoda területén! Bekerül a gyermek az óvodába, és 
egy-két hét alatt az óvodapedagógusok a szül�kkel együtt - nagyon tudato-
san - felveszik a gyermekr�l az anamnézist, kés�bb elkészítik a gyermek 
fejlettségét diagnosztizáló megfigyeléseket, majd kiemelik a gyermek azon 
a képességeit, amely területen elmaradása van, s aztán fejlesztési tervet ké-
szítve, folyamatos odafigyeléssel, egyénileg elkezdik a gyerekeket fejleszte-
ni, tanítgatni. Erre igen sok fejleszt� játék áll az óvodapedagógusok rendel-
kezésére, és bizony túlzott gyakoroltatással, csak a javításra koncentrálva 
próbálnak eredményt elérni. A fejleszt� pedagógiai kurzusok is ezt tanítják 
az óvodapedagógusoknak, és igen sok pályázati lehet�ség is e pedagógiai 
gondolkodást népszer�síti. Ez a szemlélet nagyon elhatalmasodott a peda-
gógiai közgondolkodásban. A jelenlegi gyakorlat els�sorban ezzel foglalko-
zik, és nem azzal, hogy miként tudnánk minél több élményt, egyéni tapasz-
talati lehet�séget teremteni a gyermekeknek a játék, mese, a rajz, zene, a 
mozgás és a környezet megszerettetése által.  

Az igazi fordulat akkor jelenne meg, ha a gyerekeket nem a hátrányaik 
alapján definiálnánk, hanem az értékeik szerint, és a fejlesztésük alapját is 
az értékeik határoznák meg. Mennyivel más lenne, ha a gyermeknek a leg-
jobb adottságait tudnánk felfedezni, megkeresni, és azt tudnánk a szül�knek 
elmondani, hogy gyermekében milyen területen fedeztünk fel értékeket, 
tehetségcsírákat, miben lehetnek �k tehetségígéretek, milyen értékeinkre 
vagyunk büszkék. Ez a szemlélet a személyiséget meger�síti, pozitív irányú, 
mert hisz abban, hogy minden gyermek meger�södhet valamiben, tehetsé-
ges lehet majd. Csak fel kellene fedezni azt, és nap mint nap meg kellene 
er�síteni környezetét abban, hogy gondozza, támogassa �t mindezekben. 
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Másfél évvel ezel�tt még hiába képviseltük az alapprogram átdolgozá-
sánál az óvodai tehetséggondozást, azt hogy ne csak a hátrányok leküzdésé-
vel foglalkozzunk, hanem e pozitív szemlélet� pedagógiára váltva, keressük, 
kutassuk a gyerekekben a tehetségcsírákat, s foglalkozzunk azzal, hogy fel-
fedezzük bennük egyénenként az átlagon felüli adottságokat, és teremtsünk 
számukra olyan támogató odafigyelést, hogy ezek a képességeik folyamato-
san gazdagodhassanak. Ebben a pozitív szemléletben azért tudok hinni, mert 
1994-t�l kezdve foglalkozom a bátorító neveléssel, ami csodát tett a m�vé-
szeti alternatív programban dolgozó óvodákkal (Nagy, 1996). A nevel�tes-
tület szemléletébe és az óvoda-szül� kapcsolatába beépítettük azt a pozitív 
attit�döt, hogy nem probléma, ha a gyermek még nem tud valamit, és gyen-
gébb képességgel rendelkezik. Közös céltételezéssel, biztatással, bizalom-
el�leggel, a gyermekben való hinni tudással, bátorítással, közösen elfogadott 
határok betartásával, meg tudjuk sokszorozni a gyermek tenni akarását, tett-
re készségét. Ez a nevelési szemlélet kiváló alapot biztosít az új szellemisé-
g� tehetséggondozáshoz. Ha meghatározzuk a gyermek átlagon felüli adott-
ságait, képességeit, értékeit a saját fejl�dési dokumentumaiban, meger�sít-
jük a szül�ben azt a jó érzést, hogy gyermeke fejl�d�képes, és világossá 
tesszük számára, miben kell �t támogatnia.  

Erre a szemléletre nem egyik napról a másikra tudunk átállni, de el tud-
juk indítani, mert vannak támogatóink. 2006-tól kezdve kiváló szakemberek 
fogtak össze, hogy ezt a szemléletet terjesszék, s ma már elindult a törvény 
által deklarált Nemzeti Tehetség Program megvalósítása. Már egyre többen 
hiszünk abban, hogy a tehetségígéretek olyan kincsek, amit sokféleképpen, 
nagyon tudatosan gondozni, ápolni kell.  

A Nemzeti Tehetség Program alapelveinek értelmezése az óvodai neve-
lés tükrében 
A nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata a tehetségek fo-
lyamatos segítése. 2008. december 4-én az Országgy�lés (a 126/2008-as 
számú) határozatával elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot. E program 
egyértelm�en deklarálta a stratégiai célkit�zésének speciális céljai között, 
hogy a tehetségsegítést kora gyermekkortól kezdve szeretné elindítani. Lát-
hatjuk, hogy a tehetséges fiatalok megtalálása már kora gyermekkorban el-
indul. Tehát, ha tudatos tehetségsegít� pedagógiai munkát szeretnénk elkez-
deni az óvodában, akkor annak minden elméletét át kell gondolnunk az 
óvodáskor életkori sajátosságainak tükrében. Azt is kimondhatjuk, hogy az 
óvodáskori tehetséggondozást a teljes személyiségfejlesztés pedagógiai fo-
lyamatába ágyazva szükséges kimunkálni. Hisszük, hogy csak akkor lesz 
igazán hosszú távú és elfogadott ez az új szemlélet� pedagógia, ha megtalál-
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juk helyét, idejét, tartalmát a teljes óvodai nevelési folyamatban, és ha ezt 
nem az óvodáskortól idegen iskolás tartalmakkal töltjük meg, hanem figye-
lembe vesszük minden területen az óvoda specifikumait és hagyományait. 
Az óvodának értelmezni kell az új törekvéseket, és mindenképpen adaptálni 
szükséges az iskoláskorra kidolgozott elméleti hátteret a sajátos óvodapeda-
gógia nyelvére, gyakorlatára. Mindez elindíthatja a kora gyermekkori tehet-
séggondozást, melynek célja a gyermekek adottságainak minél teljesebb 
kibontakoztatása, a tanulás utáni érdekl�désük felkeltése, valamint a szül�k 
megnyerése a kora gyermekkori tehetségígéretek támogatásához (Tóth, 
2003). 

A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgy�lés deklarálta,
hogy ez a program hosszú távúnak tekinthet�, mely 2008-2028-ig tart, s 
amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonsá-
gos segítését teszi lehet�vé. Jól példázza ezt a Nemzeti Er�forrás Miniszté-
rium által kiadott Tanévkezd� kiadvány, amelynek 40. oldalán látható, hogy 
az új oktatásirányítás is kiemelten kezeli és folytatja a Nemzeti Tehetség 
Program végrehajtását. Az új közoktatási törvény vitaanyaga, valamint a 
pedagógus életpálya-modell is ezt támogatja.

A Nemzeti Tehetség Program általános elvei között másodikként az ér-
ték�rzés elve szerepel. Óvodákra vonatkoztatva megállapíthatjuk, hogy a 
tehetséggondozás egyéni és csoportos szisztematikus fejlesztésének nincse-
nek olyan hagyományai, mint például az e területen er�s tradíciókkal ren-
delkez� iskoláknak. Nem véletlen, ha néha ironikus megjegyzéseket hallha-
tunk egyes szakemberekt�l, hogy „mit akar az óvoda a tehetséggondozással, 
neki nem ezzel kell foglalkozni, hanem a gyerekek szokásrendszerének ki-
alakításával, és azzal, hogy iskolaéretté nevelje a gyerekeket.” Ez igaz, de 
nem mindegy, hogy milyen szemléletben teszi ezt. Úgy vélem, az óvoda 
saját speciális pedagógiai rendszerével új nyitányát indíthatja el a magyar 
tehetséggondozásnak egy pozitív pedagógiai irány elindításával. Ugyanis, 
sokat nyom a latba, hogy az óvodai szakemberek a szül�kkel minden nap 
párbeszédet folytathatnak, és minden nap láttathatják a tehetséggondozó 
munka eredményeit. Azonban fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy az 
óvodának sok pedagógiai kérdésen el kell még gondolkodni a tehetségígére-
tek felkarolásának átgondolt bevezetése érdekében. Ezek például a követke-
z�k: 

− Mire tudunk támaszkodni a helyi nevelési rendszerünkben, ha be sze-
retnénk vezetni a tehetséggondozást? 

− Van-e az óvodának olyan személyiséget diagnosztizáló dokumentu-
ma és nevel�testületi szinten m�ködtetett egyéni fejlesztési rendsze-
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re, amivel be tudja azonosítani a gyerekek személyiségjellemz�it? 
(Nagy, 2006) 

− A szül�k ismerik-e ezt a folyamatot, nyomon tudják-e követni a 
gyermekük fejl�dési változásait pozitív szemlélet� egyéni beszélge-
tésekkel? 

− Az óvoda mennyire differenciálta a gyerekek egész napos tevékeny-
ségét vagy még mindent egyszerre végeztet az egész csoporttal?  

− Kidolgozta-e az egyéni tanulási utakat, differenciálta-e a tanulás tar-
talmait?  

− Hogyan és milyen mértékben differenciálta a gyerekek teljesítmény-
értékelését?  

− Milyen tanulási formákat alkalmaznak az óvodában, és milyen ará-
nya van ezeknek a folyamataikban? 

− Megjelennek-e a mikro-csoportos (Falus, 1966) tevékenykedtetések?  
− Milyen a nevel�testület motivációs módszertára a nevelésben? 
− Mennyire ötletgazdagok, érdekesek, vonzóak az óvodapedagógusok 

módszerei? 
− Milyen a hatékonysága az óvodai egyéni fejlesztésnek? 
− Mennyire vigyáz az óvoda a gazdag hagyományokra épül� tartalmai-

ra? (A magyar óvodai nevelésnek különösen a zenei nevelés területén 
nemzetközileg is elismert, tradicionális értékei vannak.)  

− Vannak-e hatékony módszerei a család és óvoda kapcsolatában, ki-
mondottan az egymásra épít� nevelésben? 

− Fel tudja-e sorolni egy nevel�testület, hogy milyen mesterbeli tudás-
sal, tehetségterülettel rendelkeznek az óvodapedagógusai, akik a jöv�
tehetséggondozását hivatottak segíteni?  

Ezekre a kérdésekre a kiváló, együttm�köd�, innovatív nevel�testületek 
meg tudják adni a válaszokat, amelyek igazán érték�rz� elemekké válhatnak 
a tehetségsegítés helyi kiépítésében. 

A Nemzeti Tehetség Program a sokszín�ség elvének hangsúlyozásával
bátorságra serkenti az óvodapedagógusokat, mert kezükbe adja azt a lehet�-
séget, hogy az óvoda a tehetséggondozó programját, az elméleti alapok fi-
gyelembevételével kidolgozza, s egyéni módszereit alkalmazza. Az óvoda-
pedagógusok kreálhatnak, variálhatnak, hogy minél izgalmasabb, érdeke-
sebb megoldásokat találjanak ki a gyerekekkel együtt. Az uniformizálás 
nemhogy nem növeli a hatékonyságot, hanem éppen ellenkez�leg: a prog-
ramrendszer elértéktelenedéséhez vezet. Ezért szoktuk megkérdezni a tehet-
séggondozó óvodapedagógusoktól, hogy „milyen csodákkal várod a gyer-
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mekeidet a m�helybe?” Meggy�z�désünk, hogy attól lesz igazán kreatív 
légköre a m�helymunkának, ha szokatlan, új kihívásokra, problémamegol-
dásokra, vizsgálódásokra készteti a gyermekeket.   

A Nemzeti Tehetség Program az esélyteremtés elvének érvényesítését az 
óvodáktól is elvárja. A gondozói programokba bekerülés kritériumait nyil-
vánosságra kell hozni, hogy a szül�k is kontrollálhassák, milyen lehet�sége-
ket kínál fel az óvoda a gyermekük fejlesztéséhez. Különös figyelmet kell 
fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet�ek, a roma gyerekek, 
a fogyatékossággal él� és a hátrányos helyzet� kistérségekben él� tehetséges 
gyerekek bevonására. Hisszük, hogy az igazi esélyteremtés nem azt jelenti, 
hogy minden gyermek egyazon tevékenységben vesz részt, hanem azt jelenti, 
hogy egyéni adottságaihoz, sajátosságaihoz igazított fejlesztést kap. Az 
óvodában a tehetséggondozás minden gyermekre kiterjed, minden gyer-
mekben igyekszik megkeresni azokat az adottságokat, amit érdemes meg-
er�síteni, gazdagítani. A gyermekeket ebben az életkorban kötelességünk 
bátorítani, hogy a szül� is hinni tudjon a gyermeke fejleszthet�ségében.  

A folyamatosság és átjárhatóság elvének óvodai értelmezése ráirányít 
bennünket egy olyan tehetséggondozó munkavégzésre, mint ahogy már em-
lítettem, amely a gyermek óvodába lépését�l kezd�dik. Az óvodai beszokta-
tási folyamat id�keretét már a kilencvenes években megdupláztuk, mert az 
együttéléshez és az önállóság elindításához nélkülözhetetlen a szokások 
interiorizálása, melyre most az óvodának sokkal több id�re van szüksége. 
Ugyanakkor bevezettük az „Engedjétek, hogy szeressünk benneteket!” 
programot (Nagy, 1996). A nagycsoportos gyerekek és feln�ttek mindennap 
gondoskodnak arról, hogy élményben részesítsék a picurka hároméves gye-
rekeket. E féléves id�keretben az óvodapedagógusoknak ideje van a gyere-
kek játékában megfigyeléseket végezni, bemérni a gyermekek adottságait, és 
keresni, kutatni a gyerekekben azokat a személyiségjegyeket, amelyek meg-
adják az utat a különböz� fejlesztésekhez.  

Különös figyelmet kellene fordítanunk az életszakasz-határokon az 
egyik tehetségsegít� programból a másikba való átkerülésre, ami nálunk az 
óvoda-iskola átmeneténél jelentkezik els�sorban. Ennek az átmenetnek a 
kezelése még mindig örök gondot jelent a gyakorlatban. Hátha a tehetségse-
gítés adna egy új utat e kapcsolat folyamatossá tételéhez, és hidat képezne 
az óvoda-iskola között. Fontos lenne, hogy az óvoda az iskola részére meg-
küldjön egy olyan ajánlót, amelyben összegzi a gyermek legjobb képessége-
it, amire az iskola alapozhat. Ez nem jelentene beskatulyázást, viszont a 
tanítónak els� naptól kezdve adna a gyermek meger�sítéséhez pozitív kap-
csolódási pontokat. Az óvoda-iskola átmenetének zökken�mentessé tételé-
hez hozzájárulhatna az is, ha a tehetségígéretes óvodásainkat nyomon kö-
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vethetnénk az iskolákban. Ennek érdekében informális, gyakorlatias átjárha-
tósági lehet�ségeket kellene szervezni az óvoda-iskola tehetségtámogató 
munkájában.  

A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elvének érvényesítése.Az 
óvodában a gyermekekr�l anamnézist állítunk ki a szül�k személyes bevo-
násával, melyet a tehetséggondozás elkezdésével kiegészítettünk. A szül�k-
kel olyan irányú beszélgetést kezdeményeztünk, ami kitér a gyermek er�s 
oldalainak megismerésére, érdekl�désének kifürkészésére. A tapasztalataink 
azt mutatják, hogy a szül�k szinte kinyílnak, amikor erre sor kerül. Nagy 
örömmel beszélnek a gyermekük értékeir�l. Az óvodapedagógusoknak ezt 
kell megragadni a pozitív kapcsolat kiépítéséhez. A szül�knek szinte nap 
mint nap érdemes visszajelezni, vagy egy-két soros visszatekint�t írni, ha a 
gyermekér�l hasonló vagy más irányú észrevételei vannak. E folyamat 
nagymértékben megkönnyítené az óvodai tehetségazonosítás és beválogatás 
feladatának elvégzését. Kisgyermekkorban sokkal könnyebb észrevenni 
ezeket a jeleket, mert minél kisebb a gyermek, annál többet tudunk a szemé-
lyiségjellemz�ir�l, amit a nagy szaktudású, figyel� óvodapedagógus feler�-
síthet, meger�síthet. A gyermekek önfejlesztését jól szolgálja az a bátorító 
elvrendszerünk alapján kidolgozott céltételezés, amit már kiscsoportos ko-
ruktól alkalmazunk. A gyermeket a játéktevékenységbe úgy vezetjük be, 
hogy � fogalmazza meg, mi a célja aznap, mivel szeretne játszani,és ha 
annak a feltételét kezdetben nem tudja megteremteni, segítünk neki, hogy 
megtanulhassa a különböz� járható megoldásokat.

A hatékonyság, fokozatosság elvénekérvényesítésére szükség van, 
ugyanis a gyerekek különböz� adottságokkal kerülnek be a gondozó m�he-
lyekbe. Ezért a differenciálás, az egyéni feladatok adása, a páros munkába 
végzett tevékenykedtetésük a tehetséggondozók kiemelt feladata. Óvodás-
korban még azzal is számolnunk kell, hogy a gyerekek érzelemvezéreltek, 
és nehezebben fogadnak el egy másik feln�ttet vagy egy más összetétel�

gyermekcsoportot. Ha a gyermek nem érzi jól magát a m�helymunkában, és 
err�l több alkalommal meggy�z�dtünk, és az sem segít, hogyha fokozatosan 
vonjuk be a közös tevékenységbe, nem szabad er�ltetni a részvételét. Bizto-
san találunk számára másféle megoldást, amiben ki tudjuk bontakoztatni 
képességeit.  

Felel�sség és társadalmi felel�sségvállalás elveaz óvodában abban 
nyilvánul meg, hogy milyen komolyan vesszük a gyermekek nevelését. 
Mennyire hiszünk még mindig abban, hogy „a gyermek magától megérik, a 
gyermek tudja, mi jó neki, s ezért már ne is tervezünk semmit, csak szolgál-
juk ki kéréseit!” Ilyen szemlélettel nem tudunk felel�sen dolgozni, és nem 
tudjuk felvállalni a tehetségnevel� munkát. Az óvodának olyan kihívások elé 
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kell állítani a gyerekeket, ami képességeiknek megfelel�, de teljesítményre 
ösztönz�, és boldoggá teszi �ket. A sikeres munka újabb kihívásra készteti 
�ket a játékukban, egyéb tevékenységeiben. Sok szül� megfogalmazta már, 
hogy azért viszi különböz� fejleszt� programokra a gyermekét, mert nem 
érzi az óvoda elegend� fejleszt� hatását. Különösen gyakori probléma ez a 
visszamaradt 6-7 éves gyerekek esetében, mert ezeknek a gyerekeknek nincs 
külön végiggondolt újabb tevékenység lehet�sége az óvodákban, hanem 
csak „úgy” megismétlik az óvoda nagycsoportját.  

Az óvoda másik felel�sségvállalása, a tehetséggondozás új szemléleté-
nek, gyakorlatának megismertetése a szül�k körében. Mindezt úgy kellene 
végiggondolni, hogy a szül�k megérezzék a nevelésben a közös felel�ssé-
günket, és hasznosnak fogadják a neveléssel kapcsolatos beszélgetésünket. 
Ezzel akár elérhet� egy új szül�i hozzáállás a gyermekükhöz és az óvoda 
pedagógiai munkájához. 

Az óvodai tehetséggondozó m�helyek beindulásával jól látható, hogy az 
a pedagógustól áldozatos, többlettevékenységet igényel, amit nem várhatunk 
el pusztán hivatástudatból. Ezért atehetségsegít�k megbecsülésének elvét
mindenképpen alkalmazni kell az intézményekben. Ez valódi vezet�i felada-
tot ad az intézmények irányítóinak. A speciális tehetséggondozással foglal-
kozó óvodapedagógusoknak a fejleszt� élményekért, az intenzív innovatív 
munkájukért fokozott erkölcsi védelemben kell részesülniük, valamint ehhez 
a tevékenységükhöz megfelel� id�keret kell kapniuk. Az óvodavezet�knek 
emellett világossá kell tenni, hogy aki tudásánál, képességénél fogva többet 
vállal egy óvodában, differenciáltan lehessen megbecsülni, jutalmazni. Vél-
het�en a közoktatási törvény és a pedagógusok életpálya-modellje is a jöv�-
ben lehet�séget teremt egy ilyen, min�ség alapú erkölcsi, anyagi megbecsü-
lésre. 

A Nemzeti Tehetség Program utolsó általános alapelve a fenntartható-
ság és társadalmi támogatottság. Az óvodában a tehetséggondozó szemlé-
let, a tehetséggondozó intézményi munka akkor maradhat fenn hosszú tá-
von, ha közösen elkötelezettek vagyunk ebben a munkában, a szül�ket, ön-
kormányzatokat, partnereinket pedig meg tudjuk gy�zni érveinkkel és a fej-
leszt� munkánk eredményeivel ennek az ügynek. Ugyanakkor az is körvo-
nalazódik, hogy a tehetséggondozás fenntarthatósága és társadalmi támo-
gatottsága ágazati segítség nélkül, nem tartható fent. Sajnálatos módon, 
mint minden eddigi oktatási innováció, divatszer�en elmúlik, és nem fog 
meggyökeresedni a jöv� nemzedék nevelésében. 
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2. A tehetség értelmezése óvodáskorban 

Most, hogy az óvodai tehetséggondozás pedagógiai alapjait ki szeretnénk 
dolgozni, pontosítanunk kellene a szakkifejezéseinket. A szakirodalmakban 
a tehetség fogalmának különböz� meghatározásait találhatjuk, amelyekr�l 
azt olvashatjuk, hogy túl általánosak, de azt is megtudhatjuk, hogy a szó 
szigorú értelmében nem lehet csak körülírni ezt a fogalmat. Éppen ezért 
definíciók ismertetése helyett néhány gondolatot vetünk fel, hogy értelmezni 
tudjuk az óvodáskorúak tehetséggondozását. Két fontosabb kérdést szeret-
nék felvetni: milyen életkortól beszélhetünk tehetségr�l, és egyáltalán óvo-
dáskorban beszélhetünk e tehetségr�l? 

A tehetség fogalmát az angol nyelv, két szóval illeti. A „gifted” ami jó 
adottságot, kvázi tehetségígéretet jelöl, míg a „talented” a már felismert, a 
már kifejl�désnek indult tehetséget jelöli (Csermely, 2010). Azt is tudjuk, 
hogy tehetségesnek azt a személyt tartjuk, aki kiemelked� eredményt tud 
felmutatni, valamilyen eredeti, különleges produktumot hozott létre. Ha a 
két szó értelmezéséb�l indulunk ki, akkor biztosan állíthatjuk, hogy a pá-
lyánk során nem találkoztunk olyan óvodással, akinek már felismert, fejl�-
désnek indult tehetsége lett volna. Ugyanakkor eddigi óvodai szóhasznála-
tunkban mindig megjelent a tehetséges gyermek kifejezés, de ez a köznapi 
értelemben vett általános, jó adottságot jelentette. Éppen ezért minden óvo-
dapedagógus figyelmét szeretnénk felhívni a kérdések megválaszolásával, 
hogy tehát óvodáskorban nem beszélhetünk tehetségr�l, viszont a tapasztala-
taink alapján kijelenthetjük, hogy tehetség-ígéretes adottságokról, hajla-
mokról, képességekr�l már igen, amit ha idejekorán felismerünk, már óvo-
dáskortól is fejleszteni tudunk. Ebben az életszakaszban is felfigyelhetünk 
olyan gyermekre, akinek bizonyos adottsága az átlagosnál lényegesen jobb, 
nagyon motivált bizonyos területen, és ebb�l adódóan kitartóan hosszú ideig 
képes azzal a területtel foglalatoskodni. Ezeket a gyerekeket tehetségígére-
tekneknevezhetjük. A tehetségígéret reményt, esélyt, lehet�séget hordoz 
magában, a személyiség valamelyik képességében, tevékenységi körében. 
Az átlagon felüli, kiemelked�, kivételes teljesítmény nagyon nagy kincs a 
kisgyermek számára, mert örömérzéssel, sikerélménnyel jár, ami megdup-
lázhatja erejét, és újabb kihívásokra készteti �t. Hiszem, hogy nincs olyan 
gyermek, akinek ne lenne egy-egy olyan adottsága – mindegy, hogy hátrá-
nyos helyzet�, sajátos nevelési igény� gyermek – amit nem lenne érdemes 
már kisgyermekkortól fejleszteni. 

A korai tehetséggondozás célja a gyermeki adottság kibontakoztatása, a 
tanulás iránti érdekl�dés felkeltése és a szül�k támogatásának megnyerése.
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Ha ezt a három célelemet nagyon tudatosan a gyakorlati munkánkban ki 
tudjuk dolgozni, egyenes útja lehet az alsó tagozatban is a tanulók tehetség-
gondozásának, mert a szül�k id�vel kikényszerítik a program folytatását is 
az iskolákban. 

Az utóbbi években több külföldi pszichológus arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a tehetségek között el�forduló alulteljesítés egyik oka a korai években 
hiányzó támogatásban és intellektuális kihívásban keresend� (Isaacs, 1963; 
Fox, 1971; Whitmore, 2003; Tóth, 2003). Erre a kutatási konklúzióra az 
óvoda tudna válaszolni, ha beépítené az óvodai gyakorlatába a tehetségígé-
retek gondozását, és elindítaná a szül�k és az óvodapedagógusok közötti 
párbeszédet ezen a területen.  

Összegzésként tehát óvodáskorban tehetségígéretr�l (Révész, 1918),a 
gyerekek tehetség csíráiról beszélhetünk, amelyb�l sajnos, csak egy kis ré-
széb�l lesz felismert, fejl�désnek indult tehetség, és a fejl�d� tehetségeknek 
újra csak egy igen kis részéb�l lesz „hasznosult” tehetség, társadalmi elis-
merés, siker. A tehetséggondozónak az is a feladata, hogy ezeket az arányo-
kat javítsa, de óvakodjunk attól, hogy a gyerekeket beskatulyázzuk, akár 
pozitív irányban felcímkézzük, mert az szorongást vált ki a környezetében. 
Óvodáskorban mindig a gyermek átlagon felüli teljesítményét emeljük ki, a 
konkrét cselekvésére koncentráljunk. Ezt érdemes elmondani és tudatosítani 
a szül�ben is. 

2.1. Óvodai tehetségígéretek gondozáshoz szükséges legfontosabb 
alapfogalmak speciális értelmezése 

A társadalmi folyamatok felgyorsulásával lépten-nyomon azt tapasztaljuk, 
hogy kommunikációs csapdába keveredünk, mert a fogalmakon, kifejezése-
ken nem ugyanazt a tartalmat értjük. A tehetséggondozás bevezetésének 
id�szakában mi is gyakran jártunk hasonlóképpen, mivel az óvodapedagógi-
ának nincs kidolgozott speciális elméleti anyaga a tehetségneveléséhez, és a 
tehetséggondozás gyakorlatát is most kell értelmezni és kidolgozni. Erre 
példaként szolgálhat, hogy igen sok óvoda még külön szolgáltatásként fogja 
fel a gondozó m�helyek harminc foglalkozásának megtartását. Gyakran 
még az is el�fordul, hogy küls�, nem óvodai szakembereket alkalmaztak a 
m�helyekben a fejleszt� tartalmi munka elvégzéséhez. Ezért folyamatosan 
tisztáznunk kell, hogy ezt a munkát csakis óvodapedagógusok végezhetik, 
és nem kívülr�l belép� szolgáltatók, akik nem ismerik a gyermekek teljes 
személyiségét, képességjellemz�it, és nem vettek részt azokban a személyi-
ség megfigyelésekben, amit az óvoda a gyermek intézménybe lépését�l 
kezdve végez.  
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A Nemzeti Tehetségsegít� Tanács 2008-tól folyamatosan építi a közok-
tatás és a fels�oktatás tehetséggondozó hálózatát, és segíti az intézményeket 
a közös gondolkodás kialakításában. Nem véletlen, hogy fontosnak tartotta, 
a tehetséggondozáshoz szükséges fogalomtár megjelentetését (Balogh–
Mez�, 2010). A szemlélet és a gyakorlat kialakításához, elengedhetetlenül 
fontos a sok új fogalom megismerése, elemzése azoknak az óvodáknak, akik 
elkezdik a tehetségsegít� munkát. A fogalmak megértése mindenkor segíti a 
tisztánlátást, és a tehetségpontokban való kommunikáció szakszer� kialakí-
tását. Ha valamennyien ugyanazt értjük egy-egy fogalom, kifejezés jelenté-
sén, már könnyebb a disputa, a véleménycsere, érvelés, és az egyéni utak 
kialakítása, megértetése is.  

A fogalomtár els�sorban iskoláknak készült, ezért érdemes azt újragon-
dolni az óvodai szakterminológia szintjén, és a gyakorlat oldaláról is. Ezért 
néhány fontos, az óvoda számára új fogalmat kiemelünk, és értelmezzük a 
mi rendszerünk függvényében.  

2.2. Tehetségígéretek adottságait elemz� modell 
Az óvodai tehetséggondozásról szóló képzéseken résztvev� óvodapedagó-
gusok megismerkedhettek különböz� tehetségmodellekkel, amelyek szerint 
értelmezhet�vé váltak a tehetség összetev�i. A különböz� tehetségmodellek 
mind az iskoláskori, fiatalkori tehetséggondozáshoz határozta meg a tehet-
ség összetev�ket, amikor már felismert tehetségek gondozásáról beszélhe-
tünk. Az óvodának speciális helyzetéb�l fakadóan át kell, gondolnia a tehet-
ségígéretek személyiségjellemz�inek leginkább adekvát összetev�it, hogy ki 
tudja alakítani a tehetségígéretekkel történ� fejleszt� munkáját.  

Két modellb�l indultam ki, a Renzulli háromkörös és Renzulli-Mönks 
többtényez�s tehetségmodelljéb�l (Balogh, 2004). Az ábra elkészítését azért 
tartottam fontosnak, mert nincs az óvodáknak értelmez�, saját rendszerét 
bemutató modellje, pedig fontos lenne a szakembereknek, szül�knek egyér-
telm�vé tenni a kora gyermekkori tehetség összetev�ket.  

A Mönks és Renzulli modell alapjain építkez� ábra (1. ábra) azt fejezi 
ki, hogy a gyermeki adottságok közül melyek azok, amelyeket az óvodai 
tehetséggondozás során kiemelünk, ígéretesnek tekintünk. Amennyiben egy 
gyermek valamely adottsága átlagosnál lényegesen jobb, és azon a területen 
végzett tevékenységek során a gyermek egyértelm�en kreativitást és moti-
vációt mutat, akkor ígéretes az adott adottság, vagyis így a gyermeket bizo-
nyos területén tehetségígéretnek tekinthetjük. Az ábrán található óvoda, csa-
lád és társak olyan meghatározói, katalizátorai szerepl�i egy-egy gyermek 
nevelésének, amelyek nélkül nincs kibontakozási lehet�sége. Ezt kellene 
nagyon tudatosítanunk a környezetünkkel. 
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1. ábra. Tehetségígéretek adottságait, képességeit elemz� modell 

A gyerekek óvodába kerülése el�tt nem beszélhetünk intézményes 
szisztematikus képességfejlesztésr�l, mert a bölcs�de gondozói feladatot lát 
el. Amit a gyerekek magukkal hoznak, néhány kivételes esetet leszámítva, 
azt els�sorban az adottságaiknak, hajlamaiknak köszönhet�. Több óvodá-
som volt, aki úgy érkezett az óvodába, hogy kristálytisztán utánam tudta 
énekelni az egyszer� óvodásdalokat, ugyanakkor a szüleinek nem volt tiszta 
zenei hallása. Egy gyermek vele született adottságait legjobban tehát óvo-
dáskorban tudjuk megfigyelni, erre tudunk építeni. Még egy magyarázatot 
szeretnék adni az átlag feletti adottság kiválasztásához. Az óvodapedagógia 
mindig úgy gondolkodott az óvodáskor fejl�dési jellemz�inek kiemelésér�l 
az óvodáskor végén, hogy azt az átlagképesség� gyermekekhez igazította. 
Ahhoz a mutatókhoz viszonyítva (Alapprogram, 2010) könnyebben megha-
tározható az átlagon felüli képesség.  

Mönks modellje alapján emeltem ki a motivációs adottságokat, ami a 
gyermek átlagon felüli képességeit bels� er�vel mozgósíthatja, s az érze-
lemmel vezérelt óvodás gyermek tanulási vágyát fokozza. Ennek az adott-
ságnak a kiemelése nagyon fontos az óvodáskorosztály fejlesztésénél. A 
mesterségbeli tudással rendelkez� óvodapedagógusok erre fordítanak a leg-
több id�t szinte minden fejleszt� feladatukban, mert e nélkül nem tudnak 
hatékonyan dolgozni, és nem tudják a gyerekeket nehezebb kihívásokba 
bevonni.  

Motivációs 
adottságok  

Kreatív adottsá-
gok,  Átlagon felüli 

adottságok, 

Ígéretes adottságok, 
képességek Gyermeki képességek, 

adottságok
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A harmadik kiemelt tényez� az ábrában a kreatív adottságok, ami nélkül 
a tehetségígéretes gyermek megreked. Az óvoda kiváló terepet ad a gyer-
mek kreativitásának kibontakozásához, ha a játékban biztosítjuk a gyermek 
alkotásához szükséges szabadságát, és olyan feltételeket megteremtünk 
számára, ahol az eredeti ötleteit kivitelezheti, szempontjait megváltoztathat-
ja, ötleteit gazdagon variálhatja. Ha a gyermek nem alkalmazkodik állandó-
an, hanem létrehoz, nem tanítják, irányítják folyamatosan, hanem önmagától 
is rátalálhat dolgokra, ha a megszokottól eltér�en láthat, és új lehet�ségeket 
hozhat létre, bizonyos, hogy táptalajt kap az önmegvalósításához.  

Az ábra még három tényez�re felhívja a figyelmet, amit szintén Mönks 
többtényez�s modelljéb�l vettem át. Az óvoda szerepe meghatározó a tehet-
séggondozó munkában. A program bevezetésében, a folyamatok kialakítá-
sában munkáját közösen, intézményi szinten kell megvalósítania. Olyan 
gondozói hálózatot kell benne kialakítani, amiben minden szakembere részt 
vesz, és munkájával, törekvéseivel támogatja azt. A gyakorlat is azt mutatja, 
ha a vezetés meg tudja gy�zni a nevel�testületet a tehetséggondozó munká-
hoz, és nevel�testületével végiggondolja a bevezetéséhez szükséges szemlé-
leti, felkészülési munkafolyamatokat, nagyon megváltozik az óvoda bels�
pedagógiai min�sége, nevel�i attit�dje. Egy ilyen szervezet meg tudja ter-
vezni a szül�k tudatos bevonását a tehetségtámogató nevelésükbe, amit a 
modell külön kiemel. A család értékadó szerepe nélkül az óvoda egyedül 
marad a nevelésben. � képes biztosítani azt, hogy a gyermeke egészségesen 
és lelkileg kiegyensúlyozottan n�jön fel. 

Még egy fontos tényez�t kiemel a modell, nevezetesen a társak szere-
pét, ami több mint, a gyermek társas viszonyainak, normáinak, szokásainak 
alakítása. A tehetséggondozó m�helyekben már próbáljuk úgy összekap-
csolni, tevékenykedtetni a gyerekeket, hogy az azonos képesség� gyerekek 
tudjanak együttdolgozni, mert a különböz� képesség� gyerekek inkább gá-
tolják egymást a feladatok közös elvégzésében, mind sem segítik. Abban 
kell a gyerekeket segíteni, hogy olyan társkapcsolatokat építsenek ki maga 
körül, amelyek segítik az átlagon felüli adottságainak kibontakozását.  

2.3. Tehetségígéretek gondozásának területei  
Az óvodáskorban is foglalkoznunk kell a tehetségterületekkel, mert a gyere-
kek megfigyelése során tapasztalhatjuk, hogy kora gyermekkorban milyen 
átlagon felüli képességgel rendelkeznek például a zene területén, milyen 
fáradhatatlanul, sok id�t töltve készítik el a részletez�, térben ábrázolt rajza-
ikat, és milyen fejlett logikával, számolási képességgel rendelkeznek. 

A tehetséggel foglalkozó elméleti kutatók valamennyien érintik a tehet-
ségterületeket. Az el�dök gondolataira és kutatására, valamint saját kutatá-
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saira építve Gardner arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik egy bi-
zonyos, mindent átfogó intelligencia, mivel annak számos különböz� meg-
jelenési formája van. (Balogh–Mez�, 2010) Kés�bbi könyvében hét egy-
mástól független emberi intellektuális képességet különített el, amit meg-
próbálunk olyan óvodai tevékenységekkel lefedni, amelyben a gyermekek 
átlagon felüli adottságai, hajlamai, majd a nevelés során képességei jól fej-
leszthet�k. Ennek tisztázása azért fontos, mert a tehetségm�helyek pályáza-
taiban nem tudták az óvodák besorolni a tehetséggondozó programjaikat. 
Gyakran el�fordult, hogy a besorolásnál többet aláhúztak, vagy mindet alá-
húzták, mert a komplexitást úgy értelmezték, hogy egy gondozó program-
ban mindenre oda kell figyelni. Ha ez így lenne, akkor valójában odajut-
nánk, amit eddig is csinálunk, hogy mindenb�l adunk a gyermeknek egy 
„kicsikét”. Azért végezzük a tehetségígéretek azonosítását, hogy a gyerme-
kek átlagon felüli adottságait észrevegyük, és azt egyénileg, majd kés�bb 
kisebb csoportban szisztematikusan, különleges módszerek segítségével 
gondozzuk?  

A gardneri 7 képességterületet adaptáltan szeretném bemutatni, az óvo-
dai tevékenységek hozzárendelésével (1. táblázat). 

1. táblázat. Tehetségterületek és óvodai tevékenységek 

Tehetségterületek-képesség-
területek 

M�helyek a speciális tehetségígé-
retek gondozásához 

1. Nyelvi tehetségterület: Mesem�helyek, anyanyelvi képes-
ségfejleszt� játékm�helyek, nemze-
tiségi nyelvi m�helyek, 

2. Zenei tehetségterület Énekes, ritmusos, hangszeres, zenei 
képességfejleszt� m�helyek,  

3. Térbeli–vizuális tehetségterület Képalkotással, plasztikai munkával, 
kézimunkákkal foglalkozó, m�he-
lyek (népi kismesterségek, barká-
csolás stb.) 

4. Testi-kinesztetikus tehetségterület Mozgásos tevékenységm�helyek, 
népi játékok, táncházas programok 

5. Logikai–matematikai tehetség- 
terület 

Logikai játékm�helyek, kreatív m�-
helyek, környezetünk felfedezésé-
nek m�helyei 
(Nem sz�ken csak a természeti kör-
nyezetre értend�!) 
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6. Interperszonális, 

7. Intraperszonális tehetségterületek

E két terület szervesen beépül az 
óvodai tevékenységekbe, hiszen 
csakis tevékenységbe ágyazottan 
fejleszthet�k. A fenti tehetség-
m�helyek nélkülözhetetlen elemei a 
társas kapcsolatok, az önfejleszt�, 
öner�sít�, önmegismer� képességek 
fejlesztése. 

A fenti m�helymunkákat az óvodapedagógusok csakis az iskoláskor el�t-
ti évben ajánlják a gyerekeknek, amikorra az átlagon felüli adottságaikat 
felfedezik, és minden gyermek számára a legmegfelel�bb m�helymunkát 
megtalálják, amiben a gyermek kibontakozhat. Ezt a tevékenységet az óvo-
da kisebb csoportokban megszervezi, és arra ügyel, hogy 15 f�nél több 
gyermek ne legyen egyetlen egy m�helyben sem, hogy hatékony legyen a 
fejlesztés a sokféle differenciált lehet�ségekkel.  

Az gyermekeknek a leggazdagabb folyamatos fejlesztést a játéktevé-
kenység biztosítja, ha ahhoz a hely, id�, élmény, kiegészít�, kreatív játék-
eszközök biztosítva vannak. Ezért a játéktevékenységet, mint a tehetség-
gondozás általános területét ki kell emelnünk. 

Általános tehetséggondozás Játéktevékenység 
Ez a tevékenység kiválóan ötvözi a fent 
felsorolt speciális területek fejlesztési le-
het�ségeit. 

Az általános tehetséggondozás kiterjed a teljes óvodáskorra, és minden 
gyermekre, hiszen, azok az óvodák, akik felvállalták a tehetségígéretek gon-
dozását, közösen fogadták el azt az elvet, hogy minden gyermekben megke-
resik a legjobb adottságait, és nem a hátrányaikra fókuszálva fejlesztik �ket, 
hanem a speciálisan er�s értékeik szerint. Az általános tehetséggondozás, 
ahogy azt a tanulmány elején megfogalmaztam, a gyermek óvodába kerülé-
sével elkezd�dik, és mindaddig tart, míg a speciális tehetségígéretes hajla-
mait, adottságait nem tudtuk megtalálni. 

3. Tehetségígéretek felfedezése, beválogatása 
és a m�helymunka hatásának elemzése 
Az óvodai méréseket igen sok óvodapedagógus, óvodai elméleti szakember 
nehezményezi, mert úgy vélik, hogy ez a munka felesleges az óvodában. 
Ugyanakkor a gyermekek teljesítményét valamilyen formában rögzítenünk 
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kellene. A m�vészeti alternatív programhoz (Nagy, 2002) kidolgoztunk 
olyan kódolt megfigyeléseket, amelyek egyszer�ek, és kis id� ráfordításával 
az óvodai tevékenység eredményességét rögzíti, melyet statisztikai elemzé-
sekkel is feldolgozhatunk. Nézzük meg, milyen területeken szükségesek a 
gondozói munkában a megfigyelések, mérések (2. ábra)! 

2. ábra. Tehetségígéretek gondozásának hatásvizsgálata  

A fenti ábra egyértelm�vé teszi a tehetségígéretek gondozásának f�, kri-
tikus lépéseit, és azt, hogy óvodában egy nevel�testület közös munkájáról 
van szó, melyben minden óvodapedagógus valamely területen érintetté vá-
lik. 

3.1. Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása 

Sokat kutattunk, hogy a tehetségígéretek neveléséhez szakanyagokat gy�jt-
sünk, de azon felül, hogy az elméletek és a kutatások egyértelm�en hangsú-
lyozzák a koragyermekkori tehetséggondozást, igen keveset találtunk. Így 
marad az adaptálás lehet�sége. A tehetségígéretek azonosítása az a folya-
mat, amelynek során felderítjük a gyermekekben azokat az adottságokat, 
képességeket, motívumokat, kreatív gondolkodásuk jellemz�it, ami alapján 
tehetségígéretet láthatunk bennük. Ez a feladat nem könny�. Sokan tartják 
ezt a területet a gondozó munka legnehezebb feladatának. Nem véletlenül, 
hiszen ha nem találjuk meg az igazi tehetségígéreteket, nem lehet hatékony 
a leggondosabban összeállított m�helyprogram sem. Másrészt azért is kriti-
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kus elem ez, mert nagyon nehéz azonosítani a tehetséget. E feladat megol-
dása körültekint� munkát kíván a szakemberekt�l.  

Balogh László a tehetségazonosítás legf�bb szempontjai mellett el�adá-
saiban kiemelte, hogy a pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevé-
kenysége ad a legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez.(Balogh, 
2004) Ezt a fontos állítást megszívlelve, nézzünk meg, milyen szerepl�ket 
tudunk az óvodába a tehetségazonosítás szolgálatába állítani?  

Az óvoda a közoktatás olyan intézménye, ahol a pedagógus folyamato-
san együtt él a gyerekekkel, és együtt tevékenykedik velük. Ez az el�nyös 
helyzet kiváló lehet�séget ad a gyermekek folyamatos megfigyeléséhez. A 
csoportot vezet� óvodapedagógusok egy gyermek óvodába kerülésének pil-
lanatától elkezdhetik ezeket a célzott megfigyeléseket. Érdemes a gyerme-
kek személyiséglapjaiba beépíti azokat a tulajdonságjellemz�ket, amelyek a 
tehetség gyanú látszatát mutatják. 

A 3-4 éves kori egész éves megfigyelések már hozhatnak eredményeket 
a gyermekek kivételes adottságainak feltérképezésében. 4-5 éves kortól 
kezdve, az egyértelm�en azonosított tehetségígéreteknél, az óvodapedagó-
gusok elindíthatják az egyéni fejlesztéseket is integráltan, a saját csoport-
jukban.  

Az óvodák nagy többségében fejleszt� óvodapedagógusok is dolgoznak, 
akik sok óvodában irányítják és segítik a gyermekek képességeinek diag-
nosztizálását, fejlesztését. �k különösen jó megfigyel�k, és jól ismerik az 
óvodáskor pszichológiáját. Ahol fejleszt� munkaközösségek m�ködnek, és 
az egyéni fejlesztési rendszerük szabályozott, ott nem jelent problémát a 
tehetségígéretek nevelési feladatainak szabályozása sem (Nagy, 2006).  

A szül� kulcsszerepl� a gyermeke nevelésében, � az, aki legtöbbet tud 
ebben az életszakaszban a gyermekér�l, sokat segíthet a gyermeke képessé-
geinek értelmezésében. Akár eljuthatunk odáig, hogy közös megfigyeléseket 
végzünk bizonyos képességek beazonosítása érdekében.  

Valamennyi óvodának munkakapcsolata van a Nevelési Tanácsadókkal, 
ahol pszichológusok és különböz� speciális szakemberek dolgoznak. �k is 
bevonhatók bizonyos speciális esetek, szunnyadó tehetségek megfigyelésé-
be, elemzésébe.  

Az alábbiakban megfogalmazzuk az azonosító munkában résztvev�k 
körét, amit optimális személyi feltételnek érzünk. 
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3. ábra. Tehetségígéretek felkutatását, azonosítását végz� szakemberek 

Nézzük meg, hogy milyen módszereink vannak ezen megfigyelések, 
vizsgálódások elvégzéséhez! 

A szakirodalmak sok tulajdonságot kiemelnek, amelyek a tehetségígére-
tekre jellemz�k. Ezeket a tulajdonságokat összegy�jtöttük, megvitattuk, 
hogy óvodáskorúak nevelése során találkoztunk-e velük. Majd listát készí-
tettünk bel�le. A másik módszerünk az volt, hogy mi fogalmaztunk meg 
olyan tulajdonságokat, amelyek a kivételes képesség� gyermekeinkre jel-
lemz�ek voltak. Ebb�l is született egy másik lista. Ezeket a listákat folyama-
tosan gazdagítjuk. A listánkból csak néhány viselkedésmintát emelek ki. Pl.  

Átlagon felüli adottságok:gazdag szókincs, szokatlan kifejezések használa-
ta, sokat kérdez, fejlett a hosszú és rövid távú memória, gyors gondolkodó, 
gyors felfogóképesség�, szokatlan részletez� észlelés, ráérez az összefüggé-
sekre, probléma-megoldó, éles figyel�,  

Motivációs adottságai: érzékeny, gazdag érzelemvilága van, nyitott a világ-
ra, határozott, bátor, kitartó, a flow érzés elvarázsolja, kudarct�r�, sikerél-
mény-éhség jellemzi, magához vonzza a társait, fáradhatatlan, nagy teherbí-
rású, egyedül szeret dolgozni, jó humorérzéke van, „üres” helyzeteket ér-
telmes tevékenységekkel kitölti, önálló, nem függ másoktól, elmélyülésre 
képes és különösen vonzódik egy-egy tevékenységekhez.  

Kreatív adottságra jellemz�, hogy a gyermek találékony, új dolgokat fedez 
fel, nem tanul, hanem rátalál dolgokra, alkotási vágy buzog benne, gazdag, 

Szül�k, nagyszül�k 
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élénk a fantáziája, rugalmas, eredeti megoldásokra képes, sok ötlete van, 
problémamegoldó, ötleteit részletesen kidolgozza stb.  

A harmadik ajánlatunk a „Nebraskai csillagos éjszaka”-17 csillagállás, 
ami 17 viselkedésminta speciális szempontsor óvodásoknak, tanítóknak. 
(Eyre, D, 1997; Balogh. 2004). Ennek a 17 csillagállásnak az alapja az, 
hogy ugyanennyi viselkedésmintát figyeltek meg a kutatók a tehetséges 
gyermekeknél is. A listából a f�kategóriákat emeltük ki: tevékenységéhség, 
kíváncsiság–érdekl�dés, részt vesz, felfedez�, fantázia, fókusz, humor, kép-
szer�, önálló, gondolkodó, mozogva csinál, figyelmes, mások által elismert, 
összeáll a kép, érzékeny, megoszt–önként jelentkezik, szókincs, üstökös. A 
gyermek játékában ezek a viselkedésminták jól megfigyelhet�k. Minél több 
jelenik meg bel�le egy gyermekben, annál nagyobb a valószín�sége, hogy 
tehetségígérettel találkoztunk. Az is nagyon fontos hogy a gyermek szemé-
lyiséglapjában jelöljük azt is, melyek azok a gyenge oldalai, amelyek gátol-
ják �t a tehetségígéretének kibontakozásában. Ilyen például: agresszív, ha 
nem kap teret, unalmában rendbontó, nehezen alkalmazkodó, nem tiszteli a 
feln�tteket stb. 

A tehetségazonosítás akkor lesz sikeres, ha minden gyermek er�s olda-
lait, jó és f�képpen átlagon felüli adottságait, ki tudjuk mutatni. Az is na-
gyon fontos, hogy egy gyermek gyenge pontjait is felmérjük, különöskép-
pen azokat, amelyek gátolják �t az átlagon felüli képességeinek kibontako-
zásában. A gyenge oldal nagyon sokféle lehet, ezért egyéni bánásmódot 
igényel. 

3.2. Tehetségígéretek beválogatása 
Az óvodai gondozóm�helyekbe a gyerekek beválogatása 5 éves kortól kez-
d�dik. Miel�tt döntést hozunk, hogy milyen tehetségm�helybe lenne érde-
mes a gyerekeket bevonni, több vezet�i döntést meg kell hozni. Els�ként 
azt, hogy biztosítjuk-e az iskoláskor el�tt minden gyermek számára, hogy a 
legjobb adottságának megfelel�en bekerülhessen abba a gondozóm�helybe, 
ahol meger�sítést kap a legjobb adottsága? Ugyanis, csak akkor tudjuk azt 
az elvet érvényesíteni, hogy „minden gyermek tehetséges lehet valamiben, 
csak fel kellene azt fedezni”, ha segítséget adunk a gyerekeknek a jó adott-
ságaiknak kibontakozásához. Mi ezt az álláspontot szeretnénk érvényesíteni 
a magyar óvodák tehetséggondozó gyakorlatában.  

A másik döntés, hogy az óvodában hány óvodapedagógust tudunk fel-
készíteni tehetséggondozói feladatra? (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy 
minden óvodapedagógusnak meg kellene ismerkedni alapszinten a tehetség-
gondozással, hogy saját csoportjában tudjon azonosító, fejleszt� tevékeny-
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séget végezni. A legjobb szakembereket pedig ki kellene emelni a  speciális 
tehetségm�helyek vezetésére, amihez fontos lenne a tehetséggondozó szak-
irányú képzésekbe való bevonásukat.) Az óvoda vezetésének ezt a tervet a 
továbbképzési programjában kellene készíteni. 

A harmadik döntés, hogy a gardneri tehetségterületek szerint van-e 
olyan képesség� szakembere az óvodának, hogy tehetségígéreteket a speciá-
lis m�helyekben gondozza? 

Minden év végén körvonalazódik, hogy a következ� nevelési év befeje-
zésével hány gyermek kerül iskolába. E létszám alapján, valamint a 4-5 éves 
gyerekeket nevel� óvodapedagógusok tehetségazonosítása és integrált tehet-
séggondozása szerint eldönthet�, hogy hány és melyik speciális tehetség-
m�hely indítható be az óvodába.  

Mindezen információk alapján elindulhat a gyerekek beválogatása a te-
hetségm�helyekbe. Ebben is nagyon fontos szerepet játszanak azok az óvo-
dapedagógusok, akik 3-4-5 éves korban a tehetségazonosítást végezték, va-
lamint megfigyelték azt is, hogy egy-egy gyermeknek milyen irányultságai, 
képességei vannak, melyik m�helyben lenne célszer� részt vennie. 

A beválogatást mindig az a óvodapedagógus végezze, aki a tehetség-
gondozó csoportot vezetni fogja. A beválogatáshoz a legjobb kutatási mód-
szer az óvodában a pedagógiai megfigyelés. Ezek közül is ajánlható a jel-
rendszeres, vagy a kategóriarendszeres megfigyelés (Nagy, 2002). A megfi-
gyelések szempontjait úgy érdemes összeállítani, hogy a tehetségm�hely 
fejlesztési területeihez illeszkedjen. Például, ha énekes játékokat, táncos 
lehet�ségeket tervez a m�hely, akkor csak azokat a képességeket emelje ki, 
amelyek ehhez nélkülözhetetlenek. A tehetségígéretek beválogatásának 
szempontjai: az átlagon felüli speciális adottságok, kreatív adottságok és a 
motivációs adottságok. 

3.3. A gondozóm�helyek hatásvizsgálata 

Egy óvodai tehetségm�hely programja a teljes nevelési évet átfogja. 30 órás 
tervezett, szervezett tevékenység, aminek az eredményességét akkor tudjuk 
kimutatni, ha hatásvizsgálatot végzünk. A hatásvizsgálat arra keresi a vá-
laszt, hogy a tehetségm�helyben részt vev� gyermek esetében hatékony 
volt-e a m�helytevékenység? 

Óvodában els�ként azt ajánljuk, hogy az óvodapedagógus minden tevé-
kenység után minden gyermekr�l vezessen egyszer�, rövid naplót. 

Másodikként ajánljuk, hogy a tehetséggondozó a saját munkáját önkont-
rollos vizsgálattal elemezze.  
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Harmadikként a m�helyfoglalkozások végén, érdemes fejl�désvizsgála-
tot végezni, ami azt jelentené, hogy a beválogatáshoz felhasznált megfigye-
lési szempontok szerint, megismételik a gyerekek vizsgálatát. 

Negyedikként nem hagyható el a szül�i vélemény sem, amit érdemes in-
terjú módszerével személyessé tenni, hogy elmondhassa, mi volt a tapaszta-
lata a m�helymunkáról, milyen reflexiókat kapott a gyermekét�l e fejleszt�
tevékenységr�l. 

Ötödikként a gyermekek visszajelzéseit szeretném megemlíteni. A m�-
vészeti alternatív program használóinak kidolgoztam egy olyan rajzos diag-
nosztikus rendszert, amit a gyerekek értelmezni tudnak, és általa véleményt 
alkothatnak saját érzéseikr�l, teljesítményeikr�l, viszonyulásaikról és krea-
tív ötleteikr�l. Mindezek az eredmények összességében bizonyítani tudják 
egy m�helymunka hatékonyságát. 

Befejezésképpen szeretnék néhány gondolatot közre adni a komplex te-
hetségfejleszt� programokról 

4. Komplex programok a tehetségígéretek m �helyében

Sokszor elhangzik el�adásokban, hogy a tehetséggondozást komplex fej-
leszt� programokkal lehet megvalósítani.Mit takar ez a kijelentés? Minde-
nekel�tt azt, hogy a m�helyben a gyermek átlag feletti adottságát, képessé-
gét kihívásra késztetjük, olyan kooperatív játékokkal, amelyek mindegyike 
célirányosan fejleszti a gyermek kreatív adottságait, képességeit. Ezeket a 
programokat komplexé teszi az is, hogy mindezt olyan motivált légkörben 
kell levezetni, ami a gyermek motivációs adottságait, képességeit fokozni 
tudja a speciális terület irányába. A tehetségígéretek adottságait, képessé-
geit elemz� modell még azt is elvárja az óvodapedagógustól, hogy a gyere-
keket párokban munkáltassa úgy, hogy az azonos képesség� gyerekek 
együtt tudjanak munkálkodni. Ezek biztosítanák a gyermekek er�s oldalá-
nak fejlesztését. Viszont a m�helymunkában a gyermekek gyenge oldalaira, 
hiányosságaira is koncentrálnunk kell, amelyek esetenként visszavetik vagy 
megakadályozzák �ket a speciális tehetségterületeiknek fejl�désében. Amint 
láthatjuk ett�l komplex a m�helymunka programja, és nem attól, hogy az 
óvodai tevékenységek minden területét bevesszük a m�helyprogramba, ami 
lenni szokott projekttanulás ürügyén, hanem az összetett fejlesztést�l, ami-
nek persze vannak keretjátékai, lazító programjai. 

Azt gondolja az ember, hogy ezt nem lehet megcsinálni, pedig nem így 
van. Az óvodapedagógusok nagyon nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel ter-
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vezik meg a m�helymunkákat, amir�l gyakran elmondják, hogy �k is élve-
z�i a fejlesztéseknek, mert nincs nagyobb öröm felfedezni tudó, alkotni tudó 
gyermekeket látni maguk körül. 
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A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református 
Általános Iskola 

tehetségfejleszt � programja 

Virágné Katona Zsuzsanna

1. A programalkotás körülményeit bemutató helyzetel emzés 

A nyolcvanas évek második felében lehet�vé vált az iskolák számára, hogy 
a tehetséggondozás új útjait keressék. Így az általános iskolák között Ma-
gyarországon els�ként született egy korszer�, „komplex tehetségfejleszt�
program” Törökszentmiklóson, a Bethlen úti Általános Iskolában, s indult el 
a megvalósítása 1987 szeptemberében. A tantestület kidolgozott egy terve-
zetet, amely – kísérletképpen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Peda-
gógiai Pszichológiai Tanszéke közrem�ködésével került bevezetésre. 

Az els�dleges cél a gyermekek képességeinek, tehetségének feltárása és 
intenzív fejlesztése volt. Ebben fontos szempontként szerepelt az általános 
intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése. 
Ugyanakkor kiemelt része volt a célkit�zésnek a személyiségfejlesztés (pl. 
motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.). A 
programba való beválogatásnál a legkorszer�bb pszichológiai elveknek 
megfelel�en komplex szempontsor és módszerek kerültek alkalmazásra: 
bizonyos általános intellektuális képességek (lényeglátás, emlékezet, figye-
lem, kreativitás) mérése; az alap-szaktárgyakban nyújtott teljesítmények 
(anyanyelv, matematika) figyelembe vétele; a tanulók korábbi iskoláiból 
küldött jellemzés figyelembe vétele. E három tényez� együttese alapján tör-
tént a programba a gyermekek beválogatása.  

Két fontos pedagógiai szempont érvényesítése állt a tehetségfejleszt�
munka középpontjában: az egyik a tanulók megfelel� motiválása, a másik az 
egyéni differenciálás. A differenciált munkára a tanórán is volt lehet�ség, 
azonban igazán ez a délutáni blokkokban bontakozhatott ki. A tanulók dél-
el�tti és délutáni foglalkozásai így szerves egységet alkottak. A délel�tti 
foglalkozások az általános iskolai óratervvel összhangban, délután azonban 
speciális blokkokban folyt a munka, lehet�séget nyújtva a tehetséggondo-
zásra. Ezek a blokkok a következ�k voltak az 1987-ben megindult kísérlet-
ben: anyanyelv, matematika, természettudomány, rajz-esztétika, ének-
zeneesztétika, orosz nyelv, német nyelv vagy angol nyelv, számítástechnika. 
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Délel�tt együtt dolgoztak a tanulók a tanórákon, délután pedig már bontott 
csoportokban. Eredetileg a program az általános iskola 7-8. osztályára ké-
szült, amely során a 7. osztály els�sorban az alapozást és a speciális tehet-
ségterület feltárását jelentette a gyermekeknél, a nyolcadik osztályban pedig 
már nagyobb szerepet kapott az egyének adottságaival összhangban lev�
speciális fejlesztés. Jelent�s el�relépés történt, amikor a programot kiter-
jesztésre került az 5–8. osztályra, és – az eredeti elveket megtartva – gazda-
godtak a lehet�ségek. Egyrészt az alapozó szakaszt kib�vült egy évr�l kett�-
re (5-6. osztály), ugyanakkor az intenzív differenciált fejlesztés is két évre 
n�tt (7-8. o.).  

A kidolgozott program f�bb jellemz�i kulcsszavakban: komplex tehet-
ség-azonosítás és program, a tanórai és tanórán kívüli formák szerves egy-
sége, differenciált fejlesztés, pszichológiai hatásvizsgálatok, ezekre épül�
egyéni fejleszt� programok, a családdal való hatékony és folyamatos 
együttm�ködés, a pedagógusok folyamatos továbbképzése, bels� m�hely-
munka. 

1991-ben a Törökszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásába 
került az iskola, az egyházközség presbitériuma teljes támogatásával tovább 
folytatódott az ilyen irányú tevékenység. Az iskola a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a Kelet-Magyarországi Tago-
zat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szakmai elemeket, s egyre 
több iskola igyekezett az egész programot megvalósítani. A program kül-
földön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, sok publikáció jelent 
meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability 
szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában. A 
legutolsó 2007 �szén a 20. évforduló alkalmából, amikor vendégül látta a 
nevel�testület több iskola tehetséges tanulóját és pedagógusait egy rendha-
gyó, vetélked�vel egybekötött találkozóra. 

A program eredményességét a tanulók kiemelked� versenyeredményei, 
középiskolai és fels�oktatási eredményei hitelesítik. A komplex programmal 
fejlesztett tanulók nyomon követéses vizsgálata történt 2004-ben. A vizsgá-
lat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke Dr. Balogh László vezetésével. 

Az iskolai tehetséggondozás területér�l megjelentetett publikációk: 

− Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz.
− Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar  

megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990. 
− Developing talented children and experiences. European Journal for 

High Ability, Bonn, 1991/1.
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− Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben.
Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.

− The development of personality, abilities and social relations in a 
special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.

− Learning techniques and development of selfknowledge by means of 
special programs with talented children. Competence and 
Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992.

− A follow-up study of pupils having taken part in a complex 
development program. In M. W. Katzko and F. J. Mönks (Eds.), 
Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995. 

− Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and 
Detlev Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing 
Corporation. Norwood, New Jersey, USA, 1996. 

2. Az intézmény bemutatása 

A nevel�testület vallja, hogy: ahol templom, ahol iskola, ott hittel él az em-
ber. Ott épül a lélek, ott épül a haza. Hittel valljuk, hogy ahol 290 éve az Úr 
szavát tanítják, ott nem lehet eltévedni, a tudást továbbadják. 

Az iskola alapfeladatának tekinti a család, a szül�k és az iskola együtt-
m�ködése által tanítani tanulni, úgy megtanítani tanulni, hogy diákjaink 
önállóan képesek legyenek: 

− a világban eligazodni,  
− további iskolákban továbbtanulni,  
− saját dolgaikat önállóan intézni,  
− felel�sségteljes döntéseket hozni. 

Ehhez tudásuk folyamatos b�vítésére, önismeretük javítására, a másik 
ember elfogadására és önérvényesít� képességeik fejlesztésére van szükség. 
A fentiekhez különös segítséget nyújt az a református keresztyén hit, az a 
légkör, amit az iskola szellemisége nyújt.  

2009. szeptemberében, az országban els�ként Miniszteri Elismer� Ok-
levelet és Kitüntetést kapott az iskola a tehetséggondozás területén 22 év óta 
végzett kiemelked� munkájáért. 

Az intézmény munkájának elismeréseként els� általános iskolaként vált 
a magyar Tehetséggondozó Társaság által alapított Tehetségpont fontos há-
lózati elemévé. 

Referenciát ehhez biztosítók: 
Prof. Dr. F. J. Mönks, az ECHA örökös elnöke, támogató nyilatkozata: 
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 „A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános 
Iskola, Szakiskola, Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény, Kollégium és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a tehetségfej-
leszt� program 1987 óta m�ködik. Az átlagosnál jobb képesség� tanulók 
számára nyújt lehet�séget a széleskör� ismeretszerzésre. A program fo-
lyamán a tanulói képességek megismerése, azok tudatos fejlesztése, egy-
egy részterületen kiemelked� képességek intenzív gondozása van közép-
pontban. 20 éve dolgozik együtt az iskola dr. Balogh Lászlóval a Debre-
ceni Egyetem Pszichológiai tanszékének vezet�jével, akinek segítségével 
készült el az iskola tehetségfejleszt� programja. Az intézmény tagja az 
Európai Tehetséggondozó Társaságnak (ECHA). Ezt a nyilatkozatot az 
intézmény kérésére pályázaton való részvétel céljából adtam ki.” 

3. Tehetségsegítés iskolai értelmezése 

A tehetséges gyermekekkel való foglalkozás nem könny�, hiszen – mint azt 
dr. Herskovits Mária is megfogalmazta az „Irányzatok a nemzetközi tehet-
séggondozásban” (In: dr. Balogh László, dr. Herskovits Mária és dr. Tóth 
László (szerk.): Tehetség és személyiség. KLTE Debrecen, 1993, 63. old.) 
cím� tanulmányában – „..az ilyen gyerek egy-egy részterületen többet tud 
nevel�jénél, gondolkodása gyorsabb, logikusabb, kritikus, olyan kérdéseket 
tud feltenni, amit tanára esetleg – sablonoktól elszakadni nem tudva – meg 
sem ért igazán, gondolkodása leágazásaival, állandó aktivitásával, humorá-
val zavarja az óra menetét – ugyanakkor személyisége mégis gyermeki, 
szüksége van nevelésre, szüksége van arra, hogy megtanulja lehet�ségeit 
teljesítménybe fordítani.” 

A szakirodalomból vett példák ismeretében tehetségesnek tartjuk azt a 
gyermeket, aki: rendelkezik: 

− specifikus mentális adottságokkal; kiemelten a Gardner-féle megha-
tározás alapján a következ� tehetségszférákat súlypontozzuk: nyelvi, 
matematikai-logikai, testmozgási (pszichomotoros) képességek 

− általános értelmesség adottságokkal; vagyis a megismer� képességek 
magas szintje, illetve fejleszthet�sége 

− kreativitás adottságával; másképp gondolkodás, ötletgazdagság, ru-
galmasság, szokatlan problémakezelés, más megoldások keresése. 

− motiváció: akarater�, kitartás, elmélyülés képessége, önállóság, kez-
deményez� készség. 

A küls� tényez�k, így a társadalom, család, iskola, kortárscsoportok, ná-
lunk speciálisan jelennek mint befolyásoló tényez�k; a keresztyén szellem�
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nevelés tompítja a negatív hatásokat, és er�síti ezen tényez�k pozitív hatás-
rendszerét. Az Református Egyház több száz éves tehetséggondozó tevé-
kenysége biztosítékot ad arra, hogy a sors faktor kedvez�tlen hatásai kevés-
bé érvényesülhessenek.  

4. A program céljának meghatározása 

A tehetséggondozás célja: komplex, nyolc évre kiterjesztett tehetséggondo-
zási rendszer m�ködtetésével a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek, 
attit�djének, motivációjának rendszerszer� fejlesztése, követése, ezen belül: 

− els�dlegesen a gyermekek, tanulók képességeinek feltárása és inten-
zív fejlesztése, 

− az általános intellektuális képességek és speciális képességek párhu-
zamos fejlesztése, 

− személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, viselkedéskultúra, mo-
ralitás stb.), 

− célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehet�séget biztosítani az 
egyéni képességek, érdekl�dés kibontakoztatására,  

− megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni �ket az 
önálló információszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai 
tanulmányokra,  

− esélyegyenl�ség, a min�ségi oktatáshoz való egyenl� hozzáférés biz-
tosítása. 

A bevezet� szakasz (1-2. évfolyam) az alapkészségek megalapozását, a 
motivációs eszközök biztosítását, a gyermekek biztonságérzetének kialakí-
tását, a játékos elemek mellett a szabályrendszer, önellátás kialakítását t�zte 
ki céljául. 

Az alapozó szakasz (3-4. évfolyam) célja a biztos alapkészségek elsajá-
tításán túl a tehetségígéretekre való odafigyelés, a tehetségterületeken olyan 
kínálat biztosítása az intézményben, amely segíti a programba való bekerü-
lést, a tanítók reális pedagógiai véleményének kialakítását. Módot és lehet�-
séget adnak a tanulónak több sajátos terület saját élmény szerzésére. 

Az 5-6. évfolyamon a tehetségazonosítás a program alapcélja. Azonosí-
tani a tanuló er�sségeit, gyengeségeit, ezek alapján fejlesztési tervek kidol-
gozása, a tanuló egyéni fejlesztése. 

A 7-8. évfolyamon a tehetséggondozás célja a klasszikus tehetségfej-
lesztési elemek alkalmazásával a tanuló er�s területeinek továbbfejlesztése, 
gyenge területeinek szükséges er�sítése, személyiségének fejlesztése. 
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5. A beválogatás mechanizmusa

A programba írásban jelentkezhetnek a tanulók minden tanév április végén. 
A programba bekerülésr�l a szül�k írásos értesítést kapnak május hónapban.  

A tehetséggondozó programba történ� beválogatás a negyedik évfolya-
mon az alábbi szempontok szerint történik: 

− az osztálytanítók megfigyelésekre alapozott véleménye, 
− pszichológiai tényez�k vizsgálata, 
− a tanulói portfóliók, 
− a tanulók tanulmányi eredménye, 
− a kimeneti vizsga eredményei, 
− az „Ügyes kezek, okos fejek” körben nyújtott teljesítménye. 

5.1. Pszichológiai tényez�k vizsgálata 

Emlékezet
Legkevésbé kell érvelni, a képességek közül az emlékezet mellett, ha bizo-
nyítani akarjuk jelent�ségét a tanulásban. Az emlékezés múltbeli tapaszta-
latainknak, élményeinknek, tárgyaknak, jelenségeknek tudatunkban való 
visszatükröz�dése, tehát az a lelki folyamat, amelynek során újra megje-
lennek korábbi észleléseink az eredetileg azokat kiváltó ingerek szükség-
szer� jelenléte nélkül. 

Az emlékezet mérésének leírása: A tanulók egy percig nézhetnek egy jele-
netet ábrázoló színes képet. Az egy perc letelte után öt kérdést kapnak a kép 
tartalmával kapcsolatban. Válaszukat leírják. Azok helyességét kiértékelve 
képet kapunk rövid távú memóriájuk m�ködésér�l. 

Logikus gondolkodás
A logika a gondolkodás általános törvényszer�ségeit, szabályait vizsgálja. A 
matematika, az informatika, és más tudományágak megalapozását szolgálja. 
Hozzájárul a helyes gondolkodásmód kialakításához és a nyelvi kifejezések 
helyes használatához. A logikus gondolkodást egy életkori sajátosságaiknak 
megfelel� feladatsorral mérjük, és százalékos eredmény mutatja a tanuló 
teljesítményét. Nem új ismeretek megszerzésér�l van szó, hanem a már 
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. Ez a legmagasabb szint�, 
legösszetettebb tanulási folyamat: a problémamegoldáshoz nem elegend� a 
már megszerzett ismeret, a feladatmegoldások során mindig meg kell küz-
deni a problémaszituációval, s ennek megoldása jelenti az igazi tanulást. 

Ennek mérésére a tanulók feladatsort oldanak meg, mely logikus gondolko-
dásukat méri. Ezek a feladatok rövid, problémamegoldó gondolkodást és 
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nem számolási készséget mér� feladatok. Például: Egy parasztnak 11 bárá-
nya van. 9 kivételével mind elpusztult. Hány maradt? Ehhez hasonló felada-
tokból áll a mér�anyag, melyb�l következtetni tudunk logikus gondolkodá-
suk szintjére. 

5.2. Vizsgatantárgyak 
A negyedikesek írásbeli vizsgája magyar nyelv és irodalomból szövegértés, 
szövegalkotás, tollbamondás-helyesírás. A szóbeli vizsga anyaga ismeretlen 
(természettudományos vagy bibliai témájú) szöveg önálló elolvasása, majd 
kis felkészülés után hangos olvasás, a szöveggel kapcsolatos kérdésekre 
való válaszadás, beszélgetés – általános tájékozottság, kommunikáció. Az 
el�zetesen kiadott memoriterekb�l (15 tanult vers), tételhúzás után egyet 
mondanak el a tanulók.  

Matematikából tanulóink írásbeli vizsgát tesznek, ahol az alapkészségek 
fejlettségi szintje mellett (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) mérjük a lo-
gikus gondolkodás képességét és az alkalmazni tudás szintjét is.  

5.3. „Ügyes kezek, okos fejek” 
A tehetséggondozó program megújításaként a negyedik évfolyamon máso-
dik éve célirányosan kerül sor a tehetségígéretek felkutatatására. Többféle 
tanórán kívüli foglalkozást ajánlunk fel, amelyben kipróbálhatja magát a 
tanuló. Ezek a délutáni foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek meg-
tartásra, mindig ugyanazon a napon. A negyedik évfolyamon tanuló két osz-
tályból vegyesen vesznek részt a tanulók ezeken az alkalmakon. Általában 
két foglalkozás zajlik egyszerre, amelyek ciklikusan ismétl�dnek. A tanulók 
választás alapján iratkoznak be az egyes foglalkozásokra. Ez a program az 
„Ügyes kezek, okos fejek” címet viseli, és az alábbi foglalkozásokat tartal-
mazza. 

− Játékos matematika,  
− Nagy felfedezések,  
− A világ csodái,  
− Könnyedén angolul,  
− Különleges állatok, növények,  
− Olvasókör, 
− Kézm�ves m�hely, 
− Színjátszó kör.  
A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a fels� tago-

zaton tanító kollégák is részt vesznek, ezáltal megismerik a tanulókat, egy 
el�zetes kapcsolat alakul ki közöttük. A foglalkozások alatt információkat 
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szerzünk a tanulók érdekl�désér�l, az egyes témák iránti motiváltságáról, 
szocializációjáról. A két negyedikes osztályból kialakított közös csoportok 
jó alkalmat teremtenek a leend� osztálytársak közelebbi megismerésére, a 
feladatok megoldásában való együttm�ködések által közös élmények szer-
zésére. 

6. A tehetségsegít � programban alkalmazott tevékenységek: 
a gazdagítás és differenciálás speciális területei 

6.1. Tanórai lehet�ségek 
Szakirodalmak tanulmányozása során évek alatt iskolánkban a következ�
elképzelések alakultak ki a gazdagítás és a differenciálás lényegér�l. 

Gazdagítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik 
a tehetséges tanulók számára, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak 
az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik. Nem egy-
szer�en ismereteket sajátítanak el, hanem felfedeznek, jöv�re orientált prob-
lémákat oldanak meg. Olyan témákkal foglalkoznak, melyek nem kapcso-
lódnak szorosan a tanterv által megfogalmazott iskolai tananyaghoz, közve-
tetten azonban el�segítik annak mélyebb megértését.  

A gazdagítás egyrészt a tanítási órákon valósul meg. A gazdagítás gyak-
ran a gyorsítással együtt fordul el�. Ha gyorsabban lehet megtanítani a tan-
anyagot, akkor arra is van id�, hogy a tantervekben nem szerepl� témák 
megbeszélésére is sor kerüljön. Els�sorban a mindennapi életben el�forduló 
a gyerekeket is foglalkoztató témák kerülnek napirendre, mint a környezet-
szennyezés és hatásai; a Föld felmelegedésének problémája; természetvéde-
lem; kihalóban lév� fajok; Vörös könyv; modern irodalom; társadalompoli-
tikai kérdések; választások; híres helyek, nevezetes építmények a Földün-
kön; híres feltalálók, kutatók nemzetiségi hovatartozása stb. 

Differenciálás: A Pedagógiai Lexikon (I. kötet, 284. old.) a következ�-
képpen határozza meg a differenciálás lényegét: „...az oktatás megszervezé-
sének az a módja, amely lehet�vé teszi, hogy a nevel� a tanulók közötti 
egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulmányi anyag 
feldolgozásának szintjét, illetve módszerét...” 

Iskolánkban ez a következ�képpen zajlik: az oktatási folyamat egy-egy 
szakaszában testre szabott feladatot kapnak a különböz� tanulók, s a felada-
tok megoldását a tanár egyénileg irányítja. A differenciált munka elvégzését 
beszámoló, majd értékelés követi. Ez lehet�séget ad arra, hogy az egyéni 
feladatmegoldások a kollektív tapasztalatszerzés eszközei legyenek.  
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6.2. Kooperatív módszerek alkalmazása 
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével gyökeresedett meg ez a módszer 
a tehetségfejlesztésben. A csoportokban való együttm�ködés, a szerepek 
szerinti munkamegosztás, a közös teljesítmény ösztönz�leg hat a tanulói 
teljesítményekre. Nem elhanyagolható a kommunikációs kultúra fejlesztése 
(szóbeli megnyilvánulások, a csoport munkájának bemutatása), az együtt-
m�ködés megtanulása a célok elérése érdekében. A módszer el�nyei továb-
bá, hogy lehet�séget ad a társas készségek, az érzelmi intelligencia fejlesz-
tésére, a kreatív feladatmegoldásra, kritikus gondolkodásra, vitakészség fej-
lesztésére. A tehetséggondozó programban tanító pedagógusok facilitáló 
tevékenysége az ilyen típusú munkaszervezésben jól érvényesül, amelyre a 
tanulók „vev�k.”  

6.3. IKT eszközök használata 
Az info-kommunikációs eszközök használata a tehetségfejlesztésben fontos 
szerepet kap. Kiemelt jelent�sséggel bír az információk kezelésével, feldol-
gozásával kapcsolatos tanulói képességek fejlesztése. Fontossá válik a küls�
forrásokból nyert ismeretek integrációja, az internetes tanulási környezet 
motiváló hatása. A tanulók az egyéni felkészüléséhez, pl. projektmunkák, 
kisel�adások, prezentációk elkészítéséhez napi szinten alkalmazzák az IKT 
eszközöket. A pedagógusok által használt IKT eszközök a tanítási órák és 
modultevékenységek változatosságát, szemléletessé tételét biztosítják. A 
prezentációkkal támogatott óravezetés garantálja a hatékonyabb tanítási-
tanulási folyamatot. Jó gyakorlat adaptációjaként használja az intézmény a 
WEB-alapú teszteket, a tudástérképet.  

6.4. Kompetenciaalapú oktatás 
A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az 
alkalmazásképes tudást középpontba helyez� oktatást értjük. Ennek megfe-
lel�en megváltoztattuk a tananyagok tartalmát, a tanulás szervezés módját, a 
képzés struktúráját és biztosítottuk hozzá a szükséges infrastruktúrát. A te-
hetségfejlesztés folyamán alkalmazott tanulásszervezési eljárások: 

– a tantárgytömbös oktatás, 
– az integrált magyar nyelv és irodalom,  
– a projektmódszer tantárgyi és intézményi szint� alkalmazása.

6.5. Tanórai és tanórán kívüli lehet�ségek összekapcsolása 
A projektmódszer lényege az egyéni vagy a csoportmunkán alapuló, önálló, 
a pedagógus által rejtetten irányított tevékenység, amelynek az értéke éppen 
az, hogy a tanulók munkájában a tervezést�l a projekt tárgyában szerepl�
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munka el�készítésén, végrehajtásán át egészen az eredmény prezentációjáig 
érvényesül a spontaneitás, a sokféle rögtönzés; de ezzel együtt a tervszer�-
ség, az el�re kalkuláltság is. A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot 
tesz lehet�vé, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ 
megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szük-
séges készségek elsajátítására. Alkalmazásra került id�tartama szerint: 

− Kisprojekt (2–6 tanóra), pl: egészséges táplálkozás; 
− Közepes projektek (1-2 nap; legfeljebb egy hét (projekthét; témahét) 

pl: víz; 
− Nagyprojekt (három hétnél hosszabb projekt): „220 éves a templom, 

290 éves az iskolánk.” 

6.6. Tanórán kívüli foglalkozások 
A fentebb megfogalmazott elvek alapján a tanulók délután kötelez� és vá-
lasztható modulokon vesznek részt iskolánkban. A speciális készségfejlesz-
t� modulok: (K kötelez�, KV=kötelez�en választott, V=választott) 

5. évfolyam 

modul 1 modul 2 modul 3 
K 

Önismeret Tanulástechnika Képességfejlesztés 
Választható modul 4  Választható modul 5 

KV Játékos 
logika 

Nyelvi 
kommuni-

káció 

Természet- 
ismeret 

Az ókor 
m�vészete 

Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc 
Stratégiai játékok, sakk V 
M�vészet: énekkar, színjátszás, kerámia 

6. évfolyam 

modul 6 modul 7 modul 8 

K 
Idegen 

nyelv IKT 
Honismeret, helytörté-

net 
Képességfejlesztés 

Modul 9 Modul 10 
KV ECDL Könyvtári 

ismeretek 
Viselkedéskultúra, 

etika 
Mindennapi 

környezetünk 
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc 
Média, m�vészet: animációs rajzfilm, újságírás V 
Kereszténységünk: konfirmáció 
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7. évfolyam 

Modul 11 Modul 12 Modul 13 

K Állampolgári is-
meretek 

Tanulástechnika Magyarok va-
gyunk Európában 

élünk 
Modul 14 Modul 16 

KV ECDL Érdekes 
kísérletek 

Nyelvi 
kommuni-

káció 

Testi-lelki 
egészség 

Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc 
ECDL, olvasókör, el�készít�V 
M�vészet, egyháztörténet 

8. évfolyam 

Modul 17 Modul 18 Modul 19 

K 
Középiskolába 

készülök 
Európai Unió Vizsgafelkészítés 

Modul 20 Modul 21 
KV ECDL Idegen 

nyelv 
Világháborúk Magyar 

m�vészek 
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc V 
Nyelvvizsgára készít�, születésünk – jöv�nk titka 

Ezek a modulok a tanórai munkához szervesen kapcsolódó tanórán kí-
vüli tevékenységek. A gazdagító program modelljei nagyobb részt igazak rá, 
hiszen tartalomközpontú, amennyiben felvállalja, hogy sok plusz ismeretet 
nyújt a különböz� témák kapcsán; tevékenységirányú, hiszen az ismeretek 
feldolgozása nem elméleti síkon történik csak, hanem amihez csak lehet, 
mindig konkrét tevékenység kapcsolódik; kísérlet, megfigyelés, vizsgálódás 
stb.; és kisebb részben teljesítmény-centrikus, hiszen felvállalja a versenyek-
re való felkészítést is. A modulok általunk meghatározott stratégiai célja a 
tehetséggondozásban résztvev� tanulók személyiségjegyeinek sokoldalú 
fejlesztése. Kiemelten: 

− A tantervi követelmények mellett a tanulók egyéni képességeinek, 
adottságainak minél szélesebb feltárása és leghatékonyabb fejlesztése 

− A kiegészít� anyagok feldolgozásának segítségével problémamegol-
dó gondolkodás és szélesebb látásmód kialakítása 

− Hozzájárul a tanulók tudásszintjének növeléséhez, eredményesen se-
gíti a szaktárgyi versenyeken, felvételi vizsgákon való szereplést. 
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− Biztosítja folyamatos érdekl�désüket a témák iránt, mely természetes 
gyermeki kíváncsiságukból ered. Bels� indíttatásukat bizonyítja, 
hogy rendszeres és aktív részesei a foglalkozásoknak, gyakran jel-
lemzi �ket a „szájtátva” figyelés. 

− A különböz� jelleg� tevékenységek, megfigyelések, mikroszkópi 
vizsgálatok, vázlatrajzok készítése, a kooperatív munka, projektek 
elkészítése mind a tevékenységközpontúságot garantálják, mely er�-
sen motiváló jellegével fenntartja a bels� elkötelezettséget. 

− Feltételezi a tanulók kreativitásának megnyilvánulását a feladatok 
végrehajtása alkalmával. 

− Lehet�séget biztosít egy-egy önként választott résztémában történ�
elmélyülésre, kutatásra. 

− Képessé teszi a tanulókat, hogy az elsajátított ismeretek birtokában 
kialakulhasson jöv�képük. 

A modulok anyagának összeállításánál a következ�k voltak az iskolai 
taktikai célok: 

− átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböz� tantárgyak 
kapcsolódási pontjainak felismertetése 

− intellektuális képességek fejlesztése 
− érdekl�dés felkeltése vizsgálatok, kísérletek elvégzésével, megfigye-

lési feladatok adásával, vita-lehet�ségek teremtésével 
− az órán tanultak elmélyítése 
− önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátítása, kommunikációs 

készségeik fejlesztése 
− esélyegyenl�ség biztosítása, hátrányos helyzet� gyerekek bevonása a 

foglalkozásokba 
− szociális érzékenységük fejlesztése társaikkal, és az �ket körülvev�

világgal szemben, magatartásuk, viselkedésük formálása, alakítása. 

A fent felsorolt stratégiai és taktikai célok, tartalmak lehet�séget biztosí-
tanak a délutáni foglalkozásokon a korábban már részletesen kifejtett tehet-
ségfejlesztés f�bb jellemz�inek megvalósulására, mint gazdagítás, gyorsítás, 
differenciálás. A délutáni foglalkozások során nagyobb lehet�ség van ezek 
megvalósítására, hiszen a tanítási órákon a tér és az id� illetve az elsajátí-
tandó tananyag nagyon komoly kereteket szab, melyet az igazán tehetséges, 
kreatív tanulók nehezen viselnek el. Mivel azonban teljesítmény-
centrikusak, az el�rehaladás érdekében hajlandók magukat visszafogni, míg 
a délutáni órákon szárnyal a fantáziájuk, megnyilvánul kreativitásuk. Egy 
komplexebb témánál se vége, se hossza a miérteknek. Problémamegoldás 
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során kedvelik a nehéz, gondolkodtató feladatokat, melyre több megoldási 
javaslattal állnak el�. Jelent�s mértékben lehet fejleszteni kommunikációs 
képességeiket. Az olvasás, írás mellett a beszéd kapott f� hangsúlyt. Szíve-
sen mondják el megfigyeléseiket, összegzik kísérleti eredményeiket. Vitat-
koznak, próbálják egymást meggy�zni, ha eltér� véleményre jutottak. Meg-
oldási ötleteket adnak egymásnak, amelyek néha abszurdnak t�nnek. Vitat-
kozási kultúrájuk olykor kívánnivalót hagy maga után, hiszen a túlzott önér-
vényesítés társaik rovására mehet. Megismerési tevékenységeik magas szin-
t�ek, ezért kiválóan lehet támaszkodni érzékelési, észlelési, figyelmi, emlé-
kezeti, képzeleti képességeikre. Szívesen készülnek önálló kisel�adással, de 
legjobban azokat a foglalkozásokat kedvelik, ahol konkrét tevékenységhez 
kapcsolódik a megismerés. 

6.7. Versenyeztetés 
„Mert bölcsesség megy a te elmédbe és a tudomány a te lelkedben gyönyö-
r�séges lesz.” (Péld. 2:10) 

A versenyeztetés célja: Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságai-
hoz alkalmazkodó, érdekl�désükre számot tartó tehetséggondozó versenye-
ken való szereplés, mely támogatja a tanulói személyiség kibontakoztatását 
adottságaikkal, fejl�désükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal 
összhangban.  

Kiemelt fejlesztési feladatok: Az adott évfolyamoknak megfelel� tantár-
gyi, tantárgyközi követelményekhez köt�d�en a tehetségek felkutatása. Te-
hetségek kibontakozásának hétköznapi és versenyhelyzetekben való segíté-
se. A kreativitás támogatása a problémák megoldásában ahol alapvet� fon-
tosságú az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A kreatív gondolko-
dás olyan érték, amelynek fejlesztése elengedhetetlen a társadalom el�reha-
ladása szempontjából. A önálló, hiteles információszerzés használata a gya-
korlatban (internet, könyvtár). Életkori sajátosságoknak megfelel� társadal-
mi problémák iránti nyitottság támogatása. Humánus értéket véd� magatar-
tás, értékmeg�rzés. Kritikai gondolkodás fejlesztése. Tanulás tanulásának 
el�segítése. Énkép pozitív alakulása. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése. 

6.8. Tehetség tanácsadás 
Tehetség tanácsadás az intézményben több szinten valósul meg. A tanács-
adás módszere minden alkalommal irányított beszélgetés. 

− Más tehetségpont/intézmény számára nyújt/ott az intézmény igény 
szerinti tanácsadást a program kiépítésével, megvalósításával kapcso-
latban (pl.: Kováts tehetségpont, Karcag; Arany János Általános M�-
vel�dési Központ, Fábiánsebestyén) 
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− A Debreceni Egyetem méréseket végz� pszichológusa tart a szül�k 
számára egyénenkénti tanácsadást a gyermek személyiségével, moti-
vációjával, tanulási stratégiájával, IQ-jával kapcsolatban. 

− Az osztályf�nök egyéni értékel� beszélgetéseket /tanácsadást folytat 
negyedévente a szül�kkel, melynek témája a tanuló tanulmányi mun-
kája, tanórai és azon kívüli teljesítménye, az osztályközösségben el-
foglalt helye, magatartása, szorgalma, terhelhet�sége.  

− Az osztályf�nökök/szaktanárok egy-egy témakör zárásaként értékelik 
a tanulók teljesítményét, tesznek javaslatot a további fejl�dési utakra 
a tanulók számára. 

7. A tehetségsegít � programban alkalmazott tevékenységformák 
személyi és tárgyi feltételei 

7.1. Személyi feltételek 
Az intézmény fenntartója a Törökszentmiklósi Református Egyházközség 
támogatja az intézményben folyó tehetséggondozással kapcsolatos szakmai 
munkát, elfogadja az intézmény stratégiai céljait, jöv�képét, segíti annak 
megvalósítását. Az intézmény közoktatásban betöltött szerepével elégedett, 
partnerséggel segíti a Tehetségpont hálózatban való közrem�ködést, a refe-
rencia intézménnyé és gyakorló iskolává válást a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program pályázati rendszerében. Ezáltal az iskola régiós, országos 
szinten szolgáltatói min�ségben közrem�ködik két hálózati rendszerben is. 

Az intézményvezetés tagjai: az igazgató, két igazgatóhelyettes és a gaz-
daságvezet�. Az intézmény vezetése pedagógiai intézeti szakmai szolgálta-
tásban szerzett sokéves (igazgató 5 év vezet�i, az egyik igazgatóhelyettes 10 
év szolgáltatás-szervezési, teljesítési) gyakorlattal rendelkezik. Mind a ket-
ten rendszeresen végeznek folyamat-tanácsadói, szervezetfejlesztési mun-
kát. Az iskolavezetés tagjai közoktatás-vezet�i/tehetségfejlesztési/ min�ség-
ügyi menedzsment szakvizsgával rendelkeznek, emellett tréneri, feln�ttkép-
zési, min�ségügyi tapasztalatokat kamatoztatnak a hétköznapi munkában.  

A nevel�testület szakmai közösségeit a munkaközösségek alkotják. 
Ezek a következ�k: hittan, humán, idegen nyelvi, természettudományos, 
testnevelés, alsós, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és a 
Nevelési Tanácsadó munkaközössége. A munkaközösség-vezet�k az intéz-
ményi program kiterjesztésében játszanak szerepet, biztosítják a komplexi-
tást, koordinálják a tehetséges tanulók gondozását. Az EGYMI és a Nevelé-
si Tanácsadó munkatársai speciális megsegítésben részesítik azokat a tehet-
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séges tanulókat, akiknek logopédiai, szocializációs, vagy más mentális prob-
lémái vannak. 

Az intézményben dolgozó pedagógusok száma jelenleg 46 f�, a szakos 
ellátottsága 100%-os. Közoktatás-vezet�i szakvizsgával négyen, tehetségfej-
leszt� szakvizsgával hárman, tehetségfejlesztési szakért� diplomával öten 
rendelkeznek. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Nevelési Tanácsadó intézményegységekben gyógypedagógusok (két f�), 
fejleszt� pedagógusok (két f�) és gyógypedagógiai asszisztens fejlesztik/ 
segítik az ellátásra szoruló tanulókat, azok integrációját. 

Az intézményvezetés elkötelezett a tehetségfejlesztés mellett, nagy fi-
gyelmet fordít a pedagógusok szakmai továbbképzésére, melynek köszönhe-
t�en az utóbbi években módszertani megújulás és szemléletváltás jellemez-
te/jellemzi a közösséget. Ezt a folyamatot sikeresen segítették a TÁMOP-
3.1.4-08/2-2008-0015 „Csak a hittel végzett munkának van értéke” és a 
TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0104  „Az érték bennük van” c. pályázati projek-
tek. 

Tehetséggondozás témakörben a teljes nevel�testület felkészültnek 
mondható, mivel mindenki részt vett több akkreditált képzésen, többen el-
végezték el a tehetségfejleszt� szakot. 

A nevel�testület továbbképzési részvétele tehetséggondozás területen: 
három f� szakvizsgázott tehetséggondozó pedagógus, kétéves szakért�i 
képzésben vettek részt ketten, 120 órás akkreditált képzésben vett részt há-
rom f�, 2x30 órás akkreditált képzésben részesült harminc f�. 

7.2. Tárgyi feltételek 
Az intézményben esztétikus, tanulásbarát, technikailag megfelel�en felsze-
relt tantermekben folyik a munka. Az osztálytermi rendszer a tanulók szá-
mára biztonságot, kényelmet, kiszámíthatóságot jelent. 

Az osztály és a szaktantermek technikailag jól felszereltek, esztétikusak, 
berendezésüket és méretüket tekintve mindegyik alkalmas csoportmunkára. 
Az alsó tagozaton mesesarok kialakításával igyekeznek a tanítók gyermek-
központú környezetet teremteni. Az osztálytermek mellett kémia-fizika-
informatika el�adó, tornacsarnok, könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. A 
református szellemiség jegyében történ� nevelés-oktatás gyakori tanulási 
helyszíne a templom, a templomkert, a gyülekezeti terem is. 

Az intézmény rendelkezik egy logopédiai foglalkoztató, egyéni fejleszt�
szobával. Sikeres pályázati források eredményeképpen 12 tantermi prog-
ramcsomag (számítógép, projektor, aktív tábla) felszerelésére került sor. 
emellett 4 mobil projektor, 14 laptop, 11 nyomtató segíti az IKT eszközök 
tanórai használatát, a szolgáltatások technikai biztosítását. Az intézményben 
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30 korszer� számítógép áll a tanulók rendelkezésére, a pedagógusok, az 
iskolavezetés számára 11 gép segíti a munkát. Internetes kapcsolattal min-
den tanterem rendelkezik. A tanulói lap-top programban 100 f� vesz részt. 
Fax, telefonok, internet elérhet�ség, honlap (www.bethlentszm.fw.hu), e-
mail (bethlen@externet.hu) biztosítják a partnerekkel való kommunikációt. 
Két nagy teljesítmény� fénymásoló áll rendelkezésre. Jelenleg 9 CD-s rá-
dióval, 5 DVD lejátszóval, 10 tv-vel, 3 fényképez�géppel rendelkezik az 
intézmény.  

8. Célok elérését mutató indikátorok 

Folyamat indikátorok: 
Heti egy fejleszt� óra – kötelez�
Heti egy fejleszt� óra – kötelez�en választható óra 
Egy választható óra 

Eredmény indikátorok: 
Tanulmányi eredmények: az osztályátlag 4,5 fölött legyen. 
Versenyeredmények: minden tanuló versenyezzen a számára megfelel�
területen, városi 1-3; megyei 1-10. helyezést érjen el, egyéni tervezés 
alapján. 
Vizsgaeredmények: ne térjen el az eredmény az osztály tantárgyi átlaga-
itól. 
Pszichológiai, pedagógiai mérések eredményei: az országos standardok 
fölött, pozitív irányba való változást generáljanak. 
Továbbtanulás mutatói: 90%-ban az els� helyen megjelölt intézménybe 
vegyék fel a tanulókat. 
Országos kompetenciamérés: eredménye az els�–fels� ötödben legyen. 
Egyéni nyomon követés: önmagához viszonyított mérési eredményei 
legalább 15%-os javulást mutassanak. 

9. Hatásvizsgálatok, eredmények 

9.1. A program során alkalmazott mérések 
A pedagógiai értékelés eszközei: 

− bemeneti mérések, követ� mérések, kimeneti mérés, pszichológiai 
mérés (általános intellektuális képességek, egyéni tanulási stratégiák, 
tanulási motiváció, szorongás, személyiségvizsgálat) 

− egyéni értékelés 
− szül�kkel való egyéni értékel� beszélgetés 
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− szöveges értékelés, fejlesztési javaslat. 
Bemeneti mérések, követ� mérések, kimeneti mérés: (5-6-8. o.) a Debreceni 
Egyetem munkatársai által, szül�kkel egyéni megbeszélés:  

− Eysenck-féle személyiség teszt 
− IQ 
− Tanulási orientáció 
− Tanulási stratégia 

Pedagógiai mérések: 
5. évfolyam 
Kreativitás – szabadid� teszt, szorongás teszt, figyelem, emlékezet, 
megért� gondolkodás, szociometria, saját közösség iránti attit�d, család-
rajz. 
6. évfolyam 
Önismereti mérleg, személyi kontroll, kudarckerülés, sikerkeresés, bol-
dogság és szomorúságforrások, kommunikáció, tanulási stílus, szocio-
metria. 
7. évfolyam 
Jöv�kép, önjellemzés, énkép, szociális kép, impulzivitás, kockázatválla-
lás, empátia, tanulás iránti attit�d, felelés, nyilvános szereplés. 
8. évfolyam 
Énkép, tükörkép, kommunikáció, pályaorientáció, felelés, nyilvános 
szereplés, vizsgaszorongás, önirányítás. 

Méréseket végzi: 
IQ és szorongásteszt – pszichológus 
Osztályf�nök 
Fejleszt� pedagógus 
A mérések osztálykeretben, kis csoportban vagy egyénileg történnek, 
írásban, szóban, rajzban. 
A tanulók fejl�dése és fejlesztése tervezett, rendszerszer�en biztosított, 
pedagógiailag ellen�rzött. Lehet�ség és mód van az egyéni tehetségfej-
lesztésre, és a tehetséggondozásra.  

9.2. A résztvev�k nyomon követése 
A középiskola után fels�oktatásba jár a tanulók több mint 90%-a. Közel 300 
(278) olyan tanuló körében történt 2004-ben kérd�íves felmérés, akik 10–14 
éves korban részt vettek a komplex tehetségfejleszt� programban. Ezek a 
tanulók 1989 és 2002 között végezték az általános iskola 5–8. osztályát. A 
felméréskor vagy középiskolások voltak (80 f�), vagy a fels�oktatásban 
tanultak (176 f�), illetve már munkahelyen dolgoztak (22 f�). 
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Középiskolai tanulmányait egynegyedük szakközépiskolában, három-
negyedük gimnáziumban végezte. Kilencvenkét százalékuk f�iskolán, egye-
temen tanult tovább (közgazdász, bölcsész, mérnöki, orvosi, jogi, pedagógi-
ai, hittudományi karon). 

A volt diákok a programban eltöltött évek alatt a tanulás hatékonyságára 
vonatkozóan a következ�ket tartották a legfontosabbnak: megtanulták a 
vizsgákra való felkészülés módszereit, kialakították saját tanulási stratégiái-
kat, megtanulták a hatékony id�beosztást, er�södött logikus gondolkodásuk, 
a tanulás során megismerték egyéni képességeiket. Az itt eltöltött évek alatt 
személyiségjegyeik közül a tolerancia, az önállóság, a szorgalom, az össze-
tartozás érzése és a magas igényszint er�södtek a legjobban. 
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A taktaharkányi Apáczai Csere János Általános 
Iskola tehetséggondozó programja 

Szatmári Melinda 

Településünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 25 km-re, a 
Takta-közben fekszik. A lakosság száma 3882 f�, a közm�vesítése megol-
dott, intézményrendszere szerteágazó. 

A községben él� családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egy-
mástól nagymértékben eltér, nevel� és oktató munkánk ehhez a helyzethez 
igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmé-
nyek között él� hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor ki-
emelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képesség� gyermekek 
fejlesztését is. 

Az iskola minden pedagógusának célja, hogy a gyermekek személyisé-
gét harmonikusan fejlessze, továbbá hogy a tárgyi tudás mellett olyan ké-
pességeket is elsajátítsanak tanulóink, melynek segítségével tudásukat hasz-
nosítani tudják önmaguk és mások számára egész életük folyamán.  

Pedagógiai munkánk alapvet� feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, 
fogékonyságra, érdekl�désre és aktivitásra építve a személyiségfejl�dés 
szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képvi-
selete váljon bennük meggy�z�déssé és határozza meg viselkedésüket, ma-
gatartásukat.  

Taktaharkány nagyközség életében meghatározó szerep jut az általános 
iskolának. Eseményei szerves részei a nagyközségi rendezvényeknek, szo-
rosan illeszkedik programjaihoz, melyek lebonyolításában is részt vesz. 

Iskolánkban 29 pedagógus oktat 377 diákot 18 tanulócsoportban. Min-
den oktatott tantárgynak megfelel� szakképzett nevel�vel rendelkezünk. 

Az intézményben folyó nevel�-oktató munka céljait az általános emberi 
és a nemzeti értékek tanulókkal történ� megismertetése, elfogadtatása és 
átadása határozza meg. 

A szül�k elvárásait, igényeit megismertük, szül�i értekezlet, fogadó 
órák, beszélgetések családlátogatások alkalmával, s ezeket az igényeket 
igyekszünk beépíteni a mindennapi munkánkba. 

Ennek megfelel�en iskolánkban a 4. évfolyamon kezd�dik az idegen 
nyelvek (angol, német), az informatika oktatása. Magasabb óraszámban 
tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, az informatikát. Szül�i 
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kérésre újra indult a kizárólag magyar nyelven folyó etnikai kisebbségi ok-
tatás. Az IPR program keretében igyekszünk esélyegyenl�séget teremteni a 
hátrányos helyzetben lév� tanulóink számára. M�vészeti oktatás keretében 
folyik néptánc tanítás, és m�ködik a grafika tanszak is. Intézményünk bizto-
sítja az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését a szakvéleményben meghatározot-
tak alapján és a gyógytestnevelést is. 

Mindig nagy hangsúlyt fektetettünk a tehetséggondozásra. A 
2001/2002-es tanévben megfogalmazódott az igény a tantestületben, hogy 
lehet�leg ne vesszen el tehetség az iskola falai között, ezért átgondoltuk a 
tehetséggondozásunk addigi rendszerét. Ezt a kezdeményezést a település 
önkormányzata támogatta, és a mai napig is fontos feladatának tekinti. Tud-
juk, a tehetségek felismerésében, kibontakoztatásában meghatározó szerepe 
van az iskolának, a pedagógusoknak. Feladatunk, hogy felismerjük és fej-
lesszük a tanulók személyiségét, kibontakoztassuk egyéni képességeiket, és 
megfelel� motiválással elérjük azt, hogy minél kreatívabbak legyenek. A 
tapasztalatcserék és a nevel�k elméleti felkészítése után kezdtük meg a 
komplex program kidolgozását a Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszicholó-
giai Tanszékével együttm�ködve dr. Balogh László szakmai irányításával és 
felügyeletével. 

Az intézményünk tehetséggondozó programjának célja:

− az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderí-
tése, intellektuális képességeik minél magasabb szintre juttatása,  

− a tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlen a személyiségfejlesztés. 

A pedagógiai célt a következ� szempontok segítségével igyekszünk 
megvalósítani: a tanulók megfelel� küls� és bels� motiválása, reális önérté-
kelés kialakítása, egyéni differenciálás, új módszerek alkalmazása az okta-
tásban. 

A beválogatás több lépcs�ben történik. Minden 4. évfolyamos tanulót 
sz�rünk májusban. A program id�közben kiegészült a HHH-s tanulók ko-
rábbi mérésével. �ket már 1 évfolyamon sz�rjük és számukra heti 1 órás 
képességfejlesztést biztosítunk, hogy a 4. évfolyamban sorra kerül� sz�ré-
sekor nagyobb eséllyel indulhassanak és kerülhessenek be minél nagyobb 
számban a tehetséggondozó programba. 

Az 5. évfolyamon induló programba a pszichológiai vizsgálatok ered-
ményeit, az osztályf�nökök, szaktanárok véleményét, és az OKÉV mérés 
eredményét is figyelembe véve kerülhetnek be a diákok. Akik régi osztály-
közösségükben maradnak, de ezen belül biztosítjuk néhány tantárgy (mate-
matika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek (angol/német) képesség 
szerinti differenciált csoportbontásban való oktatását, valamint differenciált 
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egyéni és csoportfoglalkozásokkal, kooperatív technika alkalmazásával se-
gítjük eredményességüket a tanórákon. Kiemelt szerepe van a tanórán kívüli 
gazdagításnak is. Fontos megemlíteni, hogy iskolánk már a program indítá-
sakor az integrált formát választotta, vagyis a programba beválogatott gye-
rekek nem kerültek „külön, tagozatos” osztályba, hanem régi osztályközös-
ségükben maradtak, s néhány tárgy tanítását szerveztük meg képesség sze-
rinti differenciált csoportbontásban.  

A komplex tehetséggondozó programban a délel�tti és délutáni foglal-
kozások szerves egységet alkotnak.  

Els�dleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szint� tel-
jesítése, miközben a gyerekek képességeit�l függ�en lehet�ség nyílik tehet-
ségük feltárására és gazdagítására külön foglalkozásokon is. Ahhoz, hogy 
ezt megtehessük, szükség volt a személyi feltételek megteremtésére. A 
program indulásakor tantestületünkben 14 f� végzete el a „Személyiségfej-
lesztés pszichológiai alapjai” kurzust, 3 f� a „Tehetség és fejlesztése” szak-
vizsgaprogramot, teljesítette, s kapott ECHA diplomát, 1 f� „Tehetségfej-
lesztési szakért� szakon szerzett diplomát. Az utóbbi 5 évben számtalan, a 
szakmai, módszertani megújulást segít� tanfolyamon (Kooperatív oktatási 
módszer; Egyéni tanulási stratégiák fejlesztése; SDT használó program; 
Interaktív tábla kezel� program;.Felkészülés az 5-6. évfolyamon folyó nem 
szakrendszer� képzésre, Drámapedagógia, Konfliktuskezelés a pedagógiá-
ban a kommunikáció segítségével, A tehetségfejlesztés pszichológiai alap-
jai, A tehetség definíció, fajtái, A tehetség személyiségjellemz�i, Informá-
ciófeldolgozás, Gazdagítás, dúsítás a tehetséggondozásban, Komplex tehet-
séggondozó programok) vettek részt a kollégák. Napjainkra már minden 
nevel� legalább 30–60 órás továbbképzésen sajátította el a tehetségfejleszt�
munkához szükséges ismereteket, gyakorlati módszereket. Ez alapja és el-
engedhetetlen feltétele a sikeres, hatékony fejleszt� munkának. 

A tanulók érdekl�dése nagyon sokrét�, az a szerencsés, ha sokféle dol-
got „forgószínpadszer�en” kipróbálhatnak, hogy végül megtalálják az iga-
zán nekik való, az �ket legteljesebben kibontakoztató tevékenységet. 

A sokféle érdekl�dés sokféle fejlesztési irányt igényel, ezekre leginkább 
a tanórán kívüli tevékenységek során nyílik lehet�ség. 

A hatékony pedagógiai differenciálás elengedhetetlenül fontos a prog-
ram sikeres teljesítéséhez. Ezt a tanórán csak részben lehet megvalósítani, a 
szabadid�s kiscsoportos foglalkozások megfelel�bb kereteket biztosítanak 
ehhez, ráadásul ilyenkor átléphetjük a tanórákra jellemz� azonos korosztá-
lyú gyermekcsoport összetételt. A délutáni/hétvégi foglalkozásokon külön-
féle életkorú diákok dolgozhatnak együtt, sokszor alkalom nyílik arra is, 
hogy a középiskolásokkal együtt tevékenykedjenek. 
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Délután, hétvégén, a nyári szünetben a tehetséggondozás funkcióját ala-
pul véve speciális foglalkozásokat tartunk, különféle m�helyeket m�ködte-
tünk. A gyerekek egyéni érdekl�désüknek megfelel�n választanak a kínálat-
ból. A feladatot a tanulók differenciáltabban, egyénre szabottabban kapják, 
mint a tanórákon. Így lehet�ség nyílik a tanórai anyag elmélyítésén túl a 
gyakoroltatásra, többletismeretek szerzésére, a szakterületek iránti érdekl�-
dés felkeltésére, valamint az egyéni érdekl�dés elmélyítésére, a téma mé-
lyebb megismerésére, kutatására. Vegyes életkorú csoportok is létrejönnek, 
valamint a komplexitás jegyében nem önálló tantárgyhoz, hanem témához 
kapcsolódik a fejleszt� munka. A hétvégi, nyári programoknak aktív részt-
vev�i volt diákjaink (középiskolások, egyetemisták) is, akik személyes pél-
dájukkal, tapasztalataikkal segítik társaikat. A fels� tagozatos korosztály 
számára sokkal inspirálóbb, ha diákoktól, t�lünk csak néhány évvel id�sebb 
társaktól személyes találkozásokkor, közös tevékenység közben szereznek 
tapasztalatokat. 

A tehetségfejlesztés egy folyamat: 
− az alsó tagozatban figyeljük,  
− az 5-6. évfolyamban keressük ezeket a gyerekeket,  
− a 7-8. évfolyamon már teljesen az egyénre szabott, differenciált fej-

leszt� munkára van szükség a számukra legmegfelel�bb területen. 

Iskolánk az alábbi lehet�ségeket kínálja:  

Szakkörök, m�helyek, alkotókörök:  
Kézm�ves m�hely, Gyöngym�hely, Grafika m�hely, T�zzománc m�hely, 
Hímz�kör, „Kincskeres�” komplex m�vel�dési szakkör, Komplex termé-
szettudományi m�hely, Matematika, Környezetvédelmi/ Természetvédelmi-
kör, Színjátszókör, Német/angol nyelvi m�hely, Informatika-könyvtár-
könyvtárhasználat szakkör, Közlekedési-polgár�r szakkör. 

Sportkörök: 
Kosárlabda, mazsoret, modern- és formációs tánc, néptánc, sakk, röplabda, 
úszásoktatás, lövészet, labdarúgás 

Egyéb szabadid�s tevékenységek:  
Játszóházak, akadályversenyek, túrák, kirándulások, sportrendezvények, 
találkozók neves sportolókkal, múzeum-, színház-, kiállítás- bábszínház 
látogatások, versenyek, fellépések, bemutatók, iskolai ünnepélyek, bálok, 
Jeles Napok rendezvénysorozat; Erdei iskola, Gyermeknap 
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi nem zárjuk be az iskola kapuit 
a nyári szünetben, 12–18 tábort szervezünk évente helyben, illetve belföldön 
és külföldön. 

Helyi táborok:  
Óvodás gólyatábor, kreatív kézm�ves tábor, képességfejleszt� tábor, kép-
z�m�vészeti alkotótábor, sporttábor, úszótábor, óvodás úszótábor, Arany 
Turul hagyomány�rz� tábor, Kistérségi Polgár�r tábor, lövésztábor 
  
Belföldi táborok:  
Erdei iskola, angol/német nyelvi tábor Tiszavasváriban, a Balatonon, tánc-
tábor (mazsorett) Királdon, szilágysági néptánc tábor, ópusztaszeri kirándu-
lás 

Külföldi táborok: 
Svájci nyelvi tábor, szlovákiai néptánc tábor, erdélyi tánctalálkozó és tábor 
(Körösf�, Hadad), belgiumi cseretábor 

Rendkívül nagy az érdekl�dés ezekre a programokra. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy iskolánk tanulói minél több hasznos nyári programot találjanak 
maguknak, s mivel nagyon olcsón tudjuk kínálni (az étkezés és némi anyag-
költség áron), a szül�k élnek is a lehet�séggel. Egy-egy gyerek több nyári 
programon is részt vesz. A tanórán kívüli gazdagítás, a manuális, m�vészeti, 
sport tevékenységek kiemelt területei a tehetséggondozásnak intézmé-
nyünkben. Tapasztalataink szerint, ha ezeken a területeken sikerekhez jut-
nak a tanulók ez pozitívan hat tanulmányi el�menetelükre is. N� az önbi-
zalmuk, bátrabbak, nyitottabbak lesznek. Átélik az alkotás örömét, megta-
nulják, hogy a „m� megszületéséig” vezet� út nem egyszer�, közben barát-
ságokat, ismeretségeket kötnek, önállóbbakká válnak. A pedagógusok mel-
lett más területek szakembereivel is találkoznak, fest�kkel, szobrászokkal, 
népi iparm�vészekkel, táncosokkal, népzenészekkel. Találkoznak iskolánk-
ból indult, a településr�l elszármazott sikeres emberekkel. 

Iskolánk elkészítette komplex tehetséggondozó programját, amit folya-
matosan felülvizsgálunk és az igényeknek, illetve a lehet�ségeknek megfe-
lel�en újabb elemekkel egészítünk ki. Személyi, tárgyi feltételeinket is 
igyekszünk jobbá tenni, s célunk, hogy mindez az új lehet�ségként jelenjen 
meg kínálatunkban. 

Alsó tagozatban a tehetséggondozó programot el�készít� jelleg� képes-
ségfejleszt� foglalkozás folyik heti egy órában, valamint a kooperatív tanu-
lási módszert is alkalmazzák a nevel�k. A 2010/2011-es tanévt�l az esély-
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egyenl�ség még teljesebbé tételéért a HHH-s tanulókat már els� évfolyamon 
sz�rjük és a lehet�séget nyújtunk heti foglalkozásokon a képességeik fej-
lesztésére, valamint nyári szünetben képességfejleszt� tábort szervezünk 
számukra ingyenesen. 

Az 5–8. évfolyamon képesség szerinti differenciált csoportokban folyik 
magyar nyelv és irodalom, matematika és angol/német nyelv, informatika 
oktatása. A csoportok között biztosítjuk az átjárhatóságot, az eredmények, a 
szaktanárok véleménye alapján. Ha valaki 5. osztályban valamilyen oknál 
fogva nem került be a tehetséggondozó csoportba, vagy kés�bb érkezett az 
iskolába, teljesítménye és a nevel�k javaslata alapján bekapcsolódhat a 
programba. Erre több alkalommal volt is példa, a mérések eredménye iga-
zolta is ennek helyességét.  

A 6. évfolyamtól bevezettük a tanulásmódszertant heti egy órában. A 
gyerekek kedvelik ezt a formát, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. A 
tanultak alkalmazása fokozatos, ki-ki a saját tempójának megfelel�en hasz-
nálhatja. A tanulásmódszertan eredményének feltétele az is, hogy a nevel�k 
is ismerjék és alkalmazzák minél többen a módszert, hiszen a gyerekek által 
elsajátított a felelés-technikát, a jegyzetelést, a vázlatírást, szövegátszerkesz-
tést és egyéb módszereket csak a gyakorlatban alkalmazva lehet igazán el-
mélyíteni. Ha nem alkalmazza a tanuló, nincs értelme.  

Kedvelt a projektmunka is, itt különféle életkorú diákokból alakulnak a 
csoportok és egy-egy témához kapcsolódva több szempontból vizsgálják 
meg, dolgozzák fel azt. 

Sikeresek a partner intézményekkel közösen szervezett programok. In-
tézménylátogatások, laboratóriumi vizsgálatok, gyakorlatok, bemutatók, 
ezen alkalmakkor diákjainknak lehet�sége nyílik megismerni a középiskolai 
életet, kipróbálhatják, kés�bb milyen eszközökkel dolgozhatnak majd, so-
kuknak segítenek ezek a találkozók a pályaválasztásban is. Legszorosabb a 
kapcsolatunk a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollé-
gium, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és a szerencsi Bocskai István 
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel. A Sárospataki 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézménnyel a néptánc oktatást, az ART-ÉRT 
Alapfokú M�vészetoktatási Intézménnyel közösen a grafika tanszakot m�-
ködtetjük. 

A tehetséggondozó program eredményessége hosszabb távon mutatko-
zik meg, bár jól érzékelhet� jelei már most is vannak: a gyerekek sokkal 
nyitottabbak, kevésbé szorongnak, kapcsolatteremtési képességük jobb.  

Év végén (5., 7., 8. évfolyamban) újra elvégezzük az egyéni mérést és 
értékelést, megvizsgáljuk, sikerült-e a kit�zött célok irányába elmozdulni. 
Az elvégzett hatásvizsgálati mérések bizonyítják a program hatékonyságát. 
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Azok a tanulók, akik részt vettek a foglalkozásokon, több területen is dina-
mikusan fejl�dtek. Ezek közül ki kell emelni a következ�ket: 

− Jelent�sen fejl�dtek általános intellektuális képességeik. Tovább er�-
södött az iskolához, a tanuláshoz való pozitív viszonyuk. 

− Az információfeldolgozáshoz használt egyéni tanulási stratégiáik ha-
tékonyabbak, gazdaságosabbak lettek. Személyiségjegyeik közül je-
lent�sen er�södött széleskör� érdekl�désük. 

A fent említett változások fontos eredményei a komplex tehetséggondo-
zásnak, a tantárgyi teljesítmények mellett jól mutatják az iskola hatékony 
pedagógiai munkáját. A szül�k támogatása, együttm�ködése nélkül nem 
m�ködhetne sikeresen a program. A mérési eredményeket nemcsak a peda-
gógusok ismerik meg, hanem a szül�ket is tájékoztatjuk szül�i értekezlete-
ken, fórumokon, egyéni beszélgetéseken, s tanácsadás is folyik számukra, 
hogyan tudják segíteni gyermekük eredményességét. 

A tanulmányi eredmények, az osztályközösségek, a társakkal való kap-
csolatok alakulása is bizakodásra ad okot. A versenyeredmények is egyér-
telm�en igazolják törekvéseink helyességét.  

A középiskolai felvételi eredmények is tükrözik a program eredményét, 
hiszen a résztvev� diákok szinte mindegyike érettségit adó középiskolába 
nyert felvételt, több tanulónk folytatja tanulmányait az Arany János Tehet-
séggondozó Programban a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban, akikkel 
szoros kapcsolatot építettünk ki, az „Aranyos” gyerekeink osztályaikkal 
látogatnak vissza településünkre. Sok közös programot szervezünk az álta-
lános iskolások és középiskolások számára. Az „els� fecskék” az elmúlt 
tanévben érettségiztek, és ma már a fels�oktatásban tanulnak. Többen sze-
repeltek sikeresen a középiskolai tanulmányi versenyeken, szereztek nyelv-
vizsgát.  

Rendkívüli öröm számunkra, hogy a települési Tehetségpont munkájába 
�ket is sikerült bevonni. 

A még eredményesebb munka érdekében partneri kapcsolatot alakítot-
tunk ki a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal, 
több közös foglalkozást szervezünk a két helyszínen közösen diákjaink 
számára, igyekszünk kihasználni az egymás számára nyújtott lehet�ségeket. 
Itt is köszönetet mondunk az iskolának azért, hogy fogadja diákjainkat a 
rendkívül jól felszerelt biológiai, kémiai laboratóriumaiban, és olyan kísér-
letek, programok végrehajtását teszi lehet�vé, melyek eszköz hiányában 
nálunk még nem megvalósíthatóak. 

A programban résztvev� tanulók aktivitása minden iskolai és iskolán 
kívüli megmozduláson nagyon magas, örülnek minden programnak, szíve-
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sen jönnek, érdekl�déssel vesznek benne részt, kés�bb is köt�dnek az in-
tézményhez. 

Az iskola vezetése, tantestülete elkötelezte magát a tehetséggondozás 
ügye mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a kés�bbiekben is folytatódjon az in-
tézményt felölel� program.  

Az iskola fenntartója, nagyközségünk képvisel�-testülete a kezdetekt�l 
fogva teljes mértékben támogatja a program megvalósítását, bízunk abban, 
hogy ez a kés�bbiekben is így marad, mert anyagi és erkölcsi támogatásuk 
és a közös együttgondolkodás nélkül az elképzelések nem valósulhatnának 
meg. 

Eredményesen pályáztunk a TÁMOP 3.4.4. pályázaton. „Ezt egy életen 
át kell játszani…” – Tehetséggondozás Taktaharkány Nagyközségben cím-
mel. 

A program célja:  
− A tehetséggondozás lehet�ségeinek megvalósítása a településen óvo-

dától a fels�oktatásban résztvev�kig, figyelemmel az iskolán kívüli 
tevékenységekre, a szünidei programokra.  

− A halmozottan hátrányos helyzet� gyerekek esélyegyenl�ségének 
megteremtése, képességeik legteljesebb kibontakoztatásához való el-
juttatásuk. 

− A jó gyakorlat megismertetése a térségben, szakmai napok, tovább-
képzések, konferenciák szervezése, tapasztalatcsere partnerekkel, te-
hetségpontokkal, honlap, adatbázis készítése. 

A program tartalmi elemei: 
− A tehetség kibontakozását közvetlenül el�segít� programok, rendez-

vények, kiállítások, tehetségnap, konferencia szervezése, a jó gyakor-
lat elterjesztése. 

− Küls�, bels� képzések, tréningek lebonyolítása (pedagógusok, szül�k 
számára).  

− A különféle m�helyek, körök eredményes tevékenysége, azok bemu-
tatása (kiállítás, el�adás, bemutató, projekt munka).  

− „Innen indultak…” programsorozat, mely bizonyíthatja, mindenki-
ben van érték, mindegy honnan indulunk, ha élünk azokkal a lehet�-
ségekkel, melyek megadatnak számunkra.  

− A település Tehetségsegít� Tanácsának megalakítása  
− A Fiatalok Tehetségsegít� Egyletének megalakítása a településen  
− A Szül�k Akadémiája program beindítása – „Az én gyerekem is le-

het tehetséges – segítenem, támogatnom kell!” 
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− Honlap készítés, adatbázis létrehozása.  
− A tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás  
− A megalakított tehetségpont m�ködésének kiterjesztése, bekerülni az 

országos rendszerbe az adatszolgáltatások, publikálások révén.  
− A tehetségpontok kistérségi hálójának életre hívása, bekapcsolódás a 

regionális tehetségprogramokba.  
− A határon túli magyarsággal való kapcsolat kölcsönösen él�vé tétele 

el�bb a feln�ttek, majd a gyerekek számára.  

A fejlesztési célok és projekt elemei: 
− A tehetség fejlesztése mellett a személyiség minél teljesebb kibonta-

koztatása történik felkészült/felkészülni vágyó szakemberek segítsé-
gével, akik a legújabb kutatási eredményeket is figyelemmel kísérik. 

− A középpontban az általános iskolások állnak, de az óvodás, a közép-
iskolás és fels�oktatásban tanulók bevonásával, különös figyelemmel 
a HHH-s gyerekekre.  

− Tágabb teret nyitunk az iskolán kívüli lehet�ségeknek. Megkeressük 
a szakembereket a térségen túl az országosan elismert szaktekinté-
lyekig, illetve a településr�l elszármazottakat, s felkérjük �ket a te-
hetséggondozó programunkban való részvételre.  

− A szül�k aktív bevonásával, fórumok, bemutatók, nyílt napok szer-
vezése. 

− A több korosztályt felölel� programok, rendezvények megvalósítása 
iskolán kívül, a hétvégéken és a tanítási szünetekben lehetséges.  

− A szakembereknek egyéni, csoportos konzultációk, találkozók, ta-
pasztalatcserék a partnerek, tehetségpontok felkeresésével, tanul-
mányutak szervezésével és helyben viszont fogadásukkal biztosítjuk 
a szakmai fejl�dést.  

− A térség, régió számára tehetségnépszer�sít� konferenciák, tehetség-
nap, bemutató foglalkozások, kiállítások, szakmai gyakorlati foglal-
kozások szervezése a jó gyakorlat elterjesztése.  

− Akkreditált továbbképzésen való részvétel.  
− Különféle m�helyfoglalkozásokon való fejlesztés: Kézm�ves m�hely, 

Gyöngym�hely, Grafika m�hely, T�zzománc m�hely, Hímz�kör, 
Komplex m�vel�dési kör, Komplex természettudományi kör, Termé-
szetismereti kör, Színjátszókör, Néptánc- és drámajáték m�hely, Idegen 
nyelvi m�hely, Sportkörök: kosárlabda, foci, röplabda, sakk.  

− A tehetséges fiatalok önszervez�dését segítend� a Fiatalok Tehetség-
segít� Egyletének megalakítása a településen, az általános iskola 7-8. 
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évfolyam, a középiskolás és a fels�oktatásban tanuló diákok közre-
m�ködésével, a mentorálás és az életpálya-építés el�segítése érdeké-
ben történik, életkori sajátosságaiknak megfelel�en klub-formában. 

− A Tehetségsegít� Tanács megalakításának célja, hogy helyi szinten 
összefogja a település tehetségsegít� kezdeményezéseit, és egyeztet�, 
döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsák a településen 
folyó tehetségsegít� tevékenységek optimális együttm�ködését.  

Célunk, hogy az intézményben minél több gyerek kerüljön be a komp-
lex tehetségfejleszt� programba, s hogy a tehetség felderítése és fejlesztése a 
nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban, magas színvonalon tör-
ténjék. Az osztálykereteket a kés�bbiekben sem szeretnénk megbontani, 
hanem az eredeti osztályközösségen belül „képesség szerinti csoportokban” 
integrálva kívánjuk oktatni a programban résztvev�ket.  

Az a véleményünk, hogy minden iskolának ki kell bontakoztatnia a te-
hetséges tanulói képességeit, s az a szerencsés, ha a megfelel� fejlesztést 
saját intézményében megkaphatja a gyermek, ugyanakkor az iskolán kívül, a 
kistérségben rendelkezésre álló lehet�ségeket is ki kell használni a minél 
teljesebb kibontakoztatáshoz, gondolok itt a partneri kapcsolatokra. Fontos-
nak tartjuk, hogy az alkalmazott speciális vizsgálati módszerek segítségével 
szerzett háttér információkat felhasználva, a tanulókra szabott egyéni fej-
lesztési programok kerüljenek kidolgozásra, s ezek korrekcióját folyamato-
san végezzük el. Ezeket nem csak a gyerekeket tanító pedagógusok használ-
ják a gyakorlati pedagógiai munkában, hanem folyamatosan megbeszéljük 
az eredményeket a szül�kkel is. A fejleszt� munka során a gyerekek szülei-
nek az er�feszítésére is építenünk kell, hiszen az iskola önmagában nem 
képes a tehetségfejlesztés terén sikereket elérni, fontos, hogy a szül�k is 
partnerek legyenek. 

Intézményünk lehet�séget nyújt gyakorlati tapasztalatainak megismeré-
sére a kistérség pedagógusai számára is, szakmai tanácskozások és gyakor-
lati bemutatók, foglalkozások szervezésével, ahol nemcsak az elméletet is-
merhetik meg, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatják a nevel�k az �ket 
érdekl� technikákat, módszereket.  

Évek óta támogatónk a B-A-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány. 
Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy 2006. �szén a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei tehetségfejleszt� Hálózati Program szak-
mai, módszertani bázisintézménye lettünk. 2007. �sze óta a B-A-Z. megyei 
Pedagógiai Szakmai- és Szakszolgálati Intézet felkérésére a kompetencia 
alapú oktatás elterjesztését segít� hálózati pont vagyunk. 
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Az els� regisztrált Tehetségpontok egyike vagyunk, és 2011-ben a 
Nemzeti Tehetségsegít� Tanácstól átvehettük az Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont Oklevelet. 

Igyekszünk munkánkkal, rendezvényeinkkel az elvárásoknak megfelel-
ni. Szívesen látunk minden a program és a tehetséggondozás iránt érdekl�d�
kollégát, egyetemi hallgatót, tapasztalatainkat szívesen osztjuk meg min-
denkivel. Talán ennek is köszönhet�, hogy több konferenciát rendezhettünk, 
többször lehettünk házigazdái a Magyar Tehetséggondozó Társaság rendez-
vényeinek, konferenciáinak, s láthattuk vendégül a tehetséggondozás legki-
válóbb szakembereit. 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2008. évi Közgy�lésén az iskolai 
és a kistérségi tehetséggondozás terén kifejtett munkánk elismeréseként Mi-
niszteri Dicsér� Oklevél kitüntetésben részesítette intézményünket Hiller 
miniszter úr. Úgy gondolom, ez az elismerés mindenki számára bizonyítja: 
mindenkinek ott kell megtennie mindent tanítványaiért, ahol él és dolgozik. 

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak dr. Balogh László 
tanár úrnak és Kollégáinak, akik a kezdetekt�l támogatják munkánkat. Sze-
retném megköszönni pedagógus kollégáim, minden munkatársam odaadó 
munkáját, lelkesedését, mindazt, amit tesznek tanítványainkért, az eredmé-
nyekért, mert tudni kell, az országnak ebben a szegletében az a bizonyos 
„hozzáadott érték” bizony sokkal többet kíván. Valamint köszönet illeti a 
fenntartó önkormányzatot, annak képvisel�-testületét, polgármesterét, mert 
igazi iskolabarát önkormányzat, támogatásuk nélkül céljainkat nem tudnánk 
elérni. 
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A mez�kovácsházi Csanád Vezér Általános 
Iskola és Alapfokú M �vészetoktatási Intézmény 

tehetségfejleszt � Programja 

Fodor Istvánné 

Minden iskolának alapvet� feladata a tehetséggondozás. Hogy mennyire 
sikeres ebben a munkában, ez több tényez�t�l függ. Meghatározza a kialakí-
tott program, az alkalmazott szervezeti forma, a vezet�k és a pedagógusok 
elkötelezettsége a tehetség ügye mellett. 

Iskolánkban ezek a területek találkoztak, és egy célt szolgálnak: a ké-
pességeknek, érdekl�désnek megfelel� nevelést-oktatást, a tehetségek fel-
ismerését és fejlesztését. A tehetségfejlesztés területén végzett munkánkért 
2011. februárban megkaptuk a Magyar Tehetségsegít� Tanács által az Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont címet.  

1. Helyzetelemzés 

A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási Intézmény 
Békés megye leghátrányosabb kistérségében, Mez�kovácsházán található. A 
település 6500 f�s kisváros. A lakosság jelent�s része mez�gazdasággal 
foglalkozik, helyben kevés a munkalehet�ség, ami maga után vonja a mun-
kanélküliség viszonylag magas számát. A családok szociális, kulturális és 
anyagi helyzete jelent�sen eltér egymástól. 

A településen a m�vel�dés és a szórakozás feltételeit a Kalocsa Róza 
Nonprofit Közhasznú KFT (m�vel�dési ház) és a Városi Könyvtár biztosít-
ja. Mindkét intézmény iskolai munkánk aktív segít�je, közrem�köd�je. Kö-
zös programok szervezésével járulnak hozzá tanulóink tudásának, tájéko-
zottságának b�vítéséhez és a szabadid� hasznos eltöltéséhez. 

A város intézményrendszere magában foglalja a tevékenységközpontú 
óvodai nevelést a Négy Évszak Óvodában, a pedagógiai szakszolgálatot és 
logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadóban, a hátrányos és halmozottan 
hátrányos gyermekek ügyeivel való foglalkozást a Családsegít�- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatban, az alapfokú nevelést-oktatást és a m�vészeti alapok-
tatást a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú M�vészetoktatási In-
tézményben. 
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Iskolánk összetett iskola. 2003. szeptember 1-jét�l fenntartói döntéssel 
b�vült a feladatkör az alapfokú m�vészetoktatási feladatok ellátásával. 

Tanulói létszámunk sajnos évr�l évre csökken. Ennek egyik oka a vá-
rosból való elköltözés a munkahely hiánya miatt. A másik ok az, hogy a 
megyei fenntartású Hunyadi János Közoktatási Intézmény 3 évvel ezel�tt 
beindította a 6 osztályos képzést. A szül�k egy része él azzal a lehet�séggel, 
hogy gyermeküket 7. osztálytól a középiskolában taníttatják. 

Tanuló létszámunk jelenleg 401 f�, 18 osztályban tanulnak tanulóink. 
Egy évfolyamon többnyire 2 osztály, a 4. és a 6. évfolyamon 3 osztály m�-
ködik.  

Els� és második évfolyamos tanulóink iskolaotthonos, a harmadik és 
negyedik évfolyamosok tantárgycsoportos formában tanulnak. Két napközis 
csoport m�ködése biztosítja, hogy a gyerekek a szabadid� hasznos eltöltése 
mellett pedagógus segítségével hatékonyan készülhessenek fel a tanórai 
foglalkozásokra. Els� osztálytól biztosítunk lehet�séget az idegen nyelv 
tanulására, de csak az érdekl�d�k számára, szakköri keretben.  

Tantárgyi órakeretben 4. osztálytól tanítjuk az angol és német nyelvet. 
5. osztálytól emelt óraszámú nyelvi képzést hirdetünk meg csoportbontás-
ban, heti 5 órában. 

Tanulóinkat 6. osztálytól készítjük fel az ECDL vizsgára. 7. osztálytól 
lehet�ség van a második idegen nyelv alapjainak elsajátítására a délutáni 
foglalkozások keretében.  

A m�vészetoktatásban a zenei (trombita, furulya, fuvola, klarinét, sza-
xofon, szintetizátor-keyboard, zongora, heged�) tanszakokon és a grafika 
tanszakon folyik m�vészeti képzés. 

Jelenlegi tanulólétszámunk 105 f�, melynek jelent�s részét az általános 
iskola diákjai alkotják. Mivel a térségben több településen folyik m�vészeti 
képzés, így kevés a bejáró vidéki tanulók száma. 

Tanulóink jelent�s része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos hely-
zet�.  

Nevel�-oktató munkánk a tanulók összetételéhez igazodik. Segítjük a 
nehéz körülmények között él� gyermekek felzárkózását, ugyanakkor fon-
tosnak tartjuk a tehetséggondozást is. 

Differenciált képességfejleszt� programot vezettünk be a 2005/2006-os 
tanévben 5. osztályban, s folytatjuk felmen� rendszerben.  

A program bevezetését a szül�k és a pedagógusok igényei egyaránt sür-
gették. Éreztük, hogy a kiemelked� képesség� gyerekeknek csak sz�k réte-
ge, az iskolai tanulási képességekben kiválóak jutottak fejlesztéshez, pedig a 
tehetségpopulációnak ez csak csekély része. A kiváló versenyeredménnyel 
rendelkez� tanulóinkat gyakran túlterheltük, több tantárgyból versenyeztet-
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tük. A tehetség megítélése a tantárgyi tudás és a pedagógusok véleménye 
alapján történt. 

Továbbá problémát jelentett, hogy a hátrányos szociokulturális hátter�
gyerekeknek nem minden esetben tudtunk abban segíteni, hogy adottságai-
kat (amelyek gyakran átlagon felüliek) teljesítménybe fordítsák, az alultelje-
sít� tehetségek elkallódtak. 

Mindezen körülmények motiváltak bennünket a program bevezetésére. 

2. A tehetségfejlesztés céljainak meghatározása 

A XXI. század információrobbanása az oktatás megújulását eredményezte. 
Már nem a kész tudás átadása, hanem azoknak a készségeknek a fejlesztése 
lett hangsúlyos, ahogyan az ismereteket a tanulók megszerezhetik. 

Iskolánk pedagógiai programjában is kiemelt terület a tehetséggondo-
zás. Legfontosabb célkit�zéseink: 

− A feln�tt élet sikeressége szempontjából nélkülözhetetlen kulcskom-
petenciák fejlesztése 

− A tanulók egész életen át tartó tanulásra való felkészítése 
− A differenciált és kooperatív tanulási módszer alkalmazása 
− A tehetséges diákok fejlesztése, az intellektuális képességek minél 

magasabb szintre juttatása 
− Az alulteljesít�k felzárkóztatása 
− Hatékony tanulási módszerek megismertetése, alkalmazása 
− Személyiségfejlesztés, szociális képességek fejlesztése 
− Felkészítés a középiskolai tanulmányokra 
− Motiváció folyamatos fenntartása 
A fejleszt� munka eredményeként célunk az, hogy 8. osztály végére mi-

nél több tanuló kerüljön az intellektuálisan kiváló kategóriába. Arra törek-
szünk, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetb�l érkez� diákok (több-
nyire alulteljesít�k) a képességeiknek megfelel� teljesítményt nyújtsák az 
egyes tantárgyakból, minél többen kapcsolódjanak be az ECDL vizsga meg-
szerzésébe, és ismerkedjenek meg a második idegen nyelv alapjaival. 

3. F� feladatkörök, alkalmazott modellek 

Tehetséggondozó tevékenységünk során a kiemelked� teljesítményre képes 
tanulóinkat oly módon segítjük, hogy képességeiknek megfelel� szint�
eredményeket érjenek el, alkotó egyénekké váljanak. E cél eléréséhez mun-
kánk f� feladatkörei a következ�k: 
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− A tehetségfogalom meghatározása 
− A tehetségazonosítás 
− A tehetséggondozás 

A Mönks-féle tehetségkoncepciót alkalmazzuk a további tehetség-
identifikációs munkánkhoz. Renzulli „háromkörös” modelljében a tehetség 
az átlag feletti képességek, kreativitás és feladatelkötelezettség interakciójá-
ban jelenik meg. Mönks az iskola, a család és a kortársak szerepét is hang-
súlyozza. (A Mönks–Renzulli modell ábrája e kötet els� részében található.) 

Hisszük és valljuk, hogy az iskolának, a pedagógusoknak kiemelt szere-
pe és felel�ssége van a tehetségek felkutatásában és kibontakoztatásában. 

Az iskolai tehetségazonosítás során a szubjektívt�l az objektív dimenzi-
ók mentén haladunk (Herskovits és Gyarmathy alapján). 

A tehetségazonosító munkánk objektív dimenzió felé való elmozdulása 
4. osztály év végére történik meg. 

Tehetséggondozó munkánkban abból indulunk ki, hogy minden gyer-
mek tehetséges valamiben. Ezt a tehetséget igyekszünk felfedezni és fejlesz-
teni. 

A tehetséggondozás már elkezd�dik az alsó tagozaton, de a komplex 
fejlesztés csak 5. osztálytól valósul meg. 

4. Az alsó tagozat tehetségsegítési területei 

A kisiskolás korban els�sorban alapozó munkát végzünk, valamint a tehet-
ség általános képességeihez tartozó elemeit próbáljuk hatékonyan fejleszteni 
(pl.: anyanyelvi, matematikai képességek, memória). Mivel a speciális ké-
pességek ebben az életkorban kevésbé alakulnak még ki, nem alkalmazzuk 
az alapozó id�szakban a gazdagító programokat. 

Tehetséggondozó feladatunknak tekintjük, hogy a kiemelked� teljesít-
ményre képes gyerekeket oly módon segítsük, hogy képességeiknek megfe-
lel� szint� eredményeket érjenek el, alkotó egyénekké váljanak. 

Célunk a tapasztalatszerzésre épül� megismerés, a kooperatív tanulási 
technikák alkalmazása és az egyéni fejlettséghez igazodó, differenciált fej-
lesztés. 

Ezen célkit�zések megvalósítása érdekében alkalmazzuk az alsó tago-
zaton az egyéni tehetséggondozást (délutáni elfoglaltságként 1-2-3 tanuló-
val), a kooperatív tanulási technikákat, színjátszást, projektpedagógiát, köz-
lekedési ismeretek gyakorlását. Utóbbi hármat külön tehetséggondozó m�-
helyekként m�ködtetjük. 
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4.1. Színjátszó tehetséggondozó m�hely 

Az alsó tagozaton a színjátszással, mint tanórán kívüli tevékenységgel több-
féle tehetség megmutatkozására kínálunk lehet�séget kisdiákjainknak. 

A program három területet fog át: az alkotást, a megfigyelést és a visz-
szahatást. Ez egyrészt lehet�vé teszi tanulóink tehetségének kibontakoztatá-
sát, önkifejez� technikájuk fejlesztését és változtatását, másrészt fejleszti 
kritikai érzéküket és kreativitásukat. 

Beválogatás során a szubjektívt�l az objektív dimenziók mentén hala-
dunk: véleményeket gy�jtünk a tanulókról, egyéni meghallgatásokat vég-
zünk, valamint versenyek eredményeit vesszük figyelembe (els�sorban 
vers- és prózamondó versenyek). 

Rendkívül fontosnak tartjuk továbbá a gyerekek érdekl�dését és önkén-
tességét. Így az er�s motivációjú, elkötelezett gyerekeknek is lehet�séget 
biztosítunk még akkor is, ha választásukat nem tartjuk optimálisnak. 

A m�vészeti nevelés által sikerélményhez juttatjuk �ket. Az attit�dök, a 
motiváció és a teljesítmény kölcsönhatásban állnak egymással. 

Elérend� célunk a színjáték és a drámai kifejez�eszközök használata, 
mondanivalójuk biztos megfogalmazása, nyelvhasználattal kapcsolatos le-
het�ségek feltérképezése. Továbbá arra törekszünk, hogy tanulóink legye-
nek képesek saját fejl�désüket értékelni. 

A m�vészeti nevelés által nyújtott változatossággal fokozhatjuk a gye-
rekekben az örömöt, ösztönözzük természetes kíváncsiságukat és kreatív 
gondolkodásukat.  

Tehetségígéreteink köt�dését er�síteni kívánjuk kulturális és m�vészeti 
örökségünk iránt. Heti 2, bemutatkozások el�tt heti 3-4 órában foglalkozunk 
a gyerekekkel. Minden évben színpadra viszünk 2 színdarabot. 

Hisszük, hogy a tanulók kedvelik azt, amiben sikeresek, és sikeresek 
abban, amit kedvelnek. 

A csoport több tagja egyéni tehetséggondozáson is csiszolja képességeit. 
Eredményünknek tekintjük, hogy számos megyei, országos szint� vers- 

és prózamondó versenyen értek el tanítványaink kiváló eredményeket az 
elmúlt években.  

Mivel a gyerekek érdekl�dését, motivációját kiemelt fontosságúnak tart-
juk, a versenyeken kívül azt is eredménynek tekintjük, hogy elkötelez�dé-
sük megmaradt, a tehetséggondozó m�hely folytatására igény van.  

4.2. Projektpedagógia: komplex tehetséggondozó m�hely 

Alsó tagozatos tehetséggondozó tevékenységünk másik oldalról való meg-
közelítése a projektpedagógia alkalmazása. A 2010/2011-es tanévt�l egy 8 



520

hónapon át tartó komplex tehetséggondozó m�hely került bevezetésre. A 
problémamegoldó feladathelyzetb�l kiinduló, készségeket fejleszt� gyakor-
lati tevékenységeké a vezet� szerep. Éppen ezért választjuk a projekt mód-
szert, amely a megismerés egyik f� forrásának a gyerek tapasztalatát teszi. 

A jelenségek együttes, átfogó megtapasztalását, a teljességben megmu-
tatkozó szépség élvezetét célozzuk. Törekszünk az interdiszciplinaritásra. A 
projektek egy-egy témát különböz� oldalról körüljárva dolgoznak fel (tu-
dományok, m�vészeti ágak, mindennapi gyakorlat). Így lehet�ség nyílik, 
hogy az egyoldalú tehetségek megtapasztalhassák a sajátjuktól eltér� képes-
ségek fontosságát az alkotó tevékenységekben. 

Mivel a projektmódszer sokrét�ségével a képességek nagy spektrumát 
öleli fel, ezáltal sokféle tehetség megjelenésére adhat alkalmat. 

A beválogatás során szubjektív és objektív módszereket egyaránt alkal-
mazunk. A tanulók részképesség-mérésen is részt vesznek. Figyelembe 
vesszük a tanulmányi eredményeket, a pedagógusok véleményét, versenyek 
eredményeit. Figyelembe vesszük továbbá a gyerekek érdekl�dését, önkén-
tességét is, így akár az alulteljesít� tehetségeket is felismerhetjük. 

Az egyik projekt 3. évfolyamra került kidolgozásra. Célunk a jöv�ben a 
többi évfolyamra is kidolgozni, esetleg olyan programot létrehozni, amely a 
gyerekek érdekl�désére épít, és évfolyamtól független. 

4.3. Közlekedési tehetséggondozó m�hely 

Célunk a közlekedési kultúra alakítása, a biztonság növelésének el�segítése, 
valamint gyors és hatékony válaszok adása a napi kihívásokra. 

Eredményként várjuk el a közlekedési ismeretek b�vülését, a kerékpá-
rozás gyakorlatának elsajátítását, az alapvet� m�szaki, egészségügyi ismere-
tek megszerzését, együttm�ködési készségek kialakulását a közlekedésben 
résztvev�kkel. 

A program során fejlesztjük a gyerekek problémamegoldó gondolkodá-
sát, felel�s döntéshozatali képességüket, kommunikációs készségüket, fi-
gyelmüket, türelmüket. Felkészítést kapnak arra, hogy a digitális, számító-
gépes közlekedési programokat használni tudják. 

Iskolánk els�k között kapcsolódott be a „Zebraakadémia” elindításába, 
így 3. évfolyamos tanulóink közlekedési ismeretek oktatásában részesülhet-
nek. 

Bevezettük a „Zebrazsaru” programot is, amelyben a gyerekek aktívan 
segítik a hivatásos rend�rök munkáját a balesetmentes közlekedésben. 

A beválogatásnál figyelembe vesszük a tanulók érdekl�dését a közleke-
dés iránt, valamint gyakorlati bemutatást kérünk. 
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Diákjaink megyei és országos versenyeken bizonyították rátermettségü-
ket, képességeiket. 

Az „Életé az els�bbség” országos közlekedési táborban éveken keresz-
tül vettek részt tanulóink. Az egy hét alatt a gyerekek még több ismerettel 
gazdagodtak, gyakorlati tudásukat továbbfejleszthették, s a többi gyerekkel 
összemérhették. 

Az apró sikerek e hosszú távú munka során éppolyan fontosak, mint a 
látványos eredmények. Így válhatnak a hétköznapok h�seivé az önmaguk-
hoz képest fejl�dni tudó diákok és azok a pedagógusok is, akik ezt velük 
elérték. 

Tudjuk, hogy tehetségfejleszt� tevékenységünk nem kizárólagos muta-
tója tanulóink eredményes részvétele megyei és országos versenyeken, de 
ezek is a fejleszt� munkánk hozadékai, melyekre méltán vagyunk büszkék. 

5. A fels � tagozat tehetségsegítési területei 

5.1. A program célja, alapelvei 

A differenciált képességfejleszt� program az 5-8. osztályos tanulók számára 
készült. A komplex fejlesztés az 5. osztályban kezd�dik el. 

A program a képességek fejlesztésére irányul, a gazdagítás szervezeti 
kereteit a délutáni blokkok adják. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozá-
sokon is megvalósítjuk a tanulók önálló ismeretszerzésére épül� tanítási-
tanulási formát. Azokat a célokat valósítjuk meg tanórákon és tanórán kívüli 
foglalkozásokon, amelyek a programunk elején a tehetségfejlesztés céljai 
között találhatóak. 

A program alapelvei: tudományterületek integrálása a képességfejlesz-
tés érdekében; a tudásszint növelése a szaktárgyi versenyekbe történ� be-
kapcsolódással; a tanulók kreativitásának fejlesztése és a tevékenység-
központúság. 

5.2. A programba történ� beválogatás szempontjai, tehetségazonosítás 

Negyedik osztály év végén elkezd�dik a programba való beválogatás a Deb-
receni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke segítségével.  

A pszichológus részképesség-mérést végez a figyelem mennyiségére, 
min�ségére; verbális, vizuális memóriára, figurális lényeglátásra, valamint a 
problémamegoldásra vonatkozóan. 

A mérés mér�lapok segítségével történik. A tanulóknak el�re nem kell 
készülniük, mivel nem tantárgyi teljesítményt mérünk. 
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A szavak emlékezetb�l való leírása, ábrák rajzolása, számsorok befeje-
zése, a sorba ill� megfelel� képek kiválasztása a feladat.  

A tehetségazonosítás e mérés, a tanulmányi eredmények, az osztályban 
tanítók és az osztályf�nökök véleménye alapján történik. 

Hat év tapasztalatából elmondhatjuk, hogy a gyerekek nagy számban 
kerülnek be a programba az osztálylétszámokhoz viszonyítva, amely az ala-
pozó munkánk sokrét�ségének eredménye. Ezt a következ� táblázat is bizo-
nyítja (1. táblázat). 

1. táblázat. A tanulók beválogatásának aránya 

Tanév 4. évfolyam létszáma Beválogatott tanulók 

2004/2005 42 66% 

2005/2006 46 62% 

2006/2007 56 67% 

2007/2008 49 57% 

2008/2009 55 67% 

2009/2010 47 70% 

5. osztály év elején az azonosítás alapján a differenciált képességfejlesz-
tésben résztvev� tanulók újabb vizsgálatban vesznek részt az intelligenciára, 
a személyiségre, a szorongásra, a motivációra, a tanulási orientációra vonat-
kozóan. 

Az 5. évfolyamon tanuló gyerekek szülei év elején általános, év végén 
egyéni tájékoztatást kapnak a mérés eredményeir�l. 

6. évfolyamon pszichológiai mérés nincs, de fontosnak tartjuk, hogy a 
szül�ket tájékoztassuk gyermekük egyéni el�rehaladásáról. 

Ekkor a „programos” tanulókat tanító pedagógusok véleményét össze-
gy�jtjük. Eszmecserét folytatunk egyenként a szül�kkel gyermekük tanul-
mányi el�menetelér�l, az iskolához való viszonyukról.

Javaslatokat teszünk és fogadunk a hatékonyabb, a testre szabott fejlesz-
tés érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szül�k ezt örömmel fo-
gadták és fogadják. 

7. osztály félévkor és 8. osztály év végén újabb mérésekre és egyéni 
szül�i tájékoztatásra kerül sor. A mérési eredményeket a 2–6. táblázat tar-
talmazza. 



523

2. táblázat. Mérési eredmények – 2005/2006 

2005/2006 
5. o. 

1. mérés/27 f�
5. o. 

2. mérés/28 f�
7. o. 

3. mérés/23 f�
8. o. 

4. mérés/21 f�

Intellektuálisan 
kiváló 

6 12 15 14 

Lényegesen 
átlag feletti 

8 5 3 4 

Átlag feletti 
intellektus 

10 11 5 3 

Átlagos 
intellektus 

3 – – – 

3. táblázat. Mérési eredmények – 2006/2007 

2006/2007 
5. o. 

1. mérés/27 f�
5. o. 

2. mérés/27 f�
7. o. 

3. mérés/24 f�
8. o. 

4. mérés/24 f�

Intellektuálisan 
kiváló 

2 13 13 17 

Lényegesen 
átlag feletti 

13 5 8 5 

Átlag feletti 
intellektus 

8 9 3 2 

Átlagos 
intellektus 

3 – – – 

4. táblázat. Mérési eredmények – 2007/2008 

2007/2008 
5. o. 

1. mérés/35 f�
5. o. 

2. mérés/37 f�
7. o. 

3. mérés/22 f�
8. o. 

4. mérés/ f�

Intellektuálisan 
kiváló 

9 11 11 – 

Lényegesen 
átlag feletti 

15 14 9 – 

Átlag feletti 
intellektus 

9 11 2 – 

Átlagos 
intellektus 

2 1 – – 
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5. táblázat. Mérési eredmények – 2008/2009 

2008/2009 
5. o. 

1. mérés/27 f�
5. o. 

2. mérés/27 f�
7. o. 

3. mérés/18 f�
8. o. 

4. mérés/ f�

Intellektuálisan 
kiváló 

9 11 10 – 

Lényegesen 
átlag feletti 

4 9 1 – 

Átlag feletti 
intellektus 

12 7 4 – 

Átlagos 
intellektus 

2 – – – 

6. táblázat. Mérési eredmények – 2009/2010 

2009/2010 
5. o. 

1. mérés/34 f�
5. o. 

2. mérés/37 f�
7. o. 

3. mérés/ f�
8. o. 

4. mérés/ f�

Intellektuálisan 
kiváló 

7 15 – – 

Lényegesen 
átlag feletti 

6 9 – – 

Átlag feletti 
intellektus 

18 12 – – 

Átlagos 
intellektus 

3 1 – – 

A táblázatokból látható, hogy a programba való bekerülés és a fejleszt�
munka milyen kiváló eredményeket hozott. Öt év alatt az 5. o. év elején 
mért kiváló intellektusú gyerekek száma év végére szinte megduplázódott: 
33-ról 62-re n�tt. 

5.3. A tehetségsegít� programban alkalmazott tevékenységek 

A tehetségfejlesztést integrált formában végezzük. Délel�tt minden tanuló a 
saját osztályában tanul. Feladatunk a tantervi követelmények minél maga-
sabb szinten történ�, illetve a képességeknek megfelel� elsajátítása.

A program a délel�tti tanórákon alkalmazott differenciáláson túl a dél-
utáni foglalkozásokkal egészül ki. Célunk az ismeretfeldolgozás és a képes-
ségfejlesztés. 

Az idegen nyelvet tanulóink csoportbontásban tanulják emelt és alap 
szinten. 
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Minden osztály számára tanulásmódszertani foglalkozást biztosítunk, 
melynek elemei a tanórákba is beépülnek. Így lehet�ség nyílik a mérési 
eredményeket figyelembe véve az alulteljesít� tehetségek számára a megfe-
lel� fejlesztést végezni, hiszen ezek a tanulók többnyire nehéz körülmények 
között élnek, gyenge a tanulmányi eredményük, szükségük van a tanári se-
gítségre. 

A foglalkozásokat osztálykeretben tartjuk, csatlakozó órában, magas lét-
számú osztály esetén csoportbontásban. Egyéni, kooperatív, csoportos, és 
frontális munka keretében önismereti tesztek, szövegértési feladatok, váz-
latkészítés, hangos és néma olvasás, olvasástechnika, szókincsfejlesztés, 
tanulási technikák gyakorlása, tanulási módszerek kipróbálása, didaktikai és 
táblajátékok, jegyzetelés, szövegek átszerkesztése, mnemotechnikai gyakor-
latok, a feleléstechnika és a szorongás kezelése szerepelnek a f�bb tevé-
kenységi formák között. A közvetlen fejlesztés során a gyerekekkel azokat a 
tanulási technikákat gyakoroltatjuk, amelyek hiányoznak a tanulási módsze-
reik közül. A közvetett fejlesztés során azokat az értelmi képességeket fej-
lesztjük, amelyek lehet�vé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakí-
tását.  

Ezeket az általános értelmi képességeket négy nagy csoportba soroljuk: 
figyelem, emlékezet, megértés, és a problémamegoldás. A tanulók gyakorla-
ti feladatokat oldanak meg. 

A tanórán kívüli foglalkozások keretében alkalmazzuk az 1–3 f� részére 
szervezett egyéni tehetséggondozást is, ahol a pedagógusok a versenyekre 
készítik fel a tanulókat. 

Délutáni gazdagító foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink, melyek a 
következ�k: anyanyelvi, matematika, idegen nyelvi, sakk, természettudo-
mány. 

A programok összeállításánál, megvalósításánál kiemelt feladatunk a 
tanulók feldolgozási készségeinek, kritikus, kreatív, problémamegoldó gon-
dolkodásának fejlesztése. Felkészítjük �ket a kutatásra, döntéshozatalra. 

Az anyanyelvi foglalkozás témakörei: helyesírási ismeretek, szépiro-
dalmi m�vek feldolgozása, közlésformák megismerése és alkalmazása, 
könyvtárhasználati ismeretek, az informatika, a reklám, a média világában 
való eligazodás, rejtvények készítése és megoldása, drámajátékok. 

Az idegen nyelvigazdagító célja a beszédkészség fejlesztése szerepjáté-
kokkal, el�adásokra való felkészüléssel, miközben a tanulók idegen nyelven 
kommunikálnak egymással. A foglalkozásokon nagy szerepet kapnak a 
mindennapi élet szituációi, eligazodás a hétköznapokban a tanult nyelven. 

A matematikagazdagítón a figyelmet, emlékezetet,a logikus és problé-
mamegoldó gondolkodást fejlesztjük .Az ismeretek elsajátítása játékos fel-
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adatokkal történik. A tanulók önálló ismeretszerzéssel, kisel�adások megtar-
tásával b�víthetik tudásukat. 

A sakkoktatás céljaként a tanulók teljes személyiségének formálását, az 
értelmi képességek fejlesztését jelöltük meg. Legalapvet�bb feladat a sakk 
kód-, jel- és szimbólum rendszerén keresztül a sakkjáték törvényszer�ségei-
nek megismertetése, felfedezése. A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyor-
sabban és hatékonyabban fejl�dnek az értelmi képességek, amelyek el�segí-
tik a tanulási folyamatok megvalósulását.  

Ennek a transzfer hatásnak az értelmében a cél nem els�sorban a ver-
senyszer�en sakkozni tudó tanulók kinevelése, hanem a sakkozáson keresz-
tül olyan képességek, készségek fejlesztése, amelyek el�segítik az iskolai 
tanulási folyamatok hatékonyabbá válását. A sakkozó gyerekek egyéb tevé-
kenységeiket is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban végzik. Külö-
nösen kisiskolás korban fejl�dik általa az írás- és olvasáskészség és általá-
ban az értelmi képességek is. Fejleszti továbbá a logikus gondolkodást, a 
problémamegoldást, a kreativitást. 

A sakkjátékkal bizonyos személyiségjegyeket is er�sítünk: kitartást, 
megfontoltságot, tervszer�séget, kockázatvállalást, döntési képességet. 

A sakkozás hatására fokozatosan tudatosul tanulóink autonómiája, meg-
n� reális önbizalmuk. 

A természettudományigazdagító magába foglalja a biológiát, a földraj-
zot, a kémiát és a fizikát. Célunk, hogy alkalmazzuk azokat a módszereket 
és eszközöket, amelyek lehet�vé teszik, hogy fogékony, nyitott, és termé-
szettudományokban jártas, tanulni vágyó fiatalokat neveljünk. Megtanulják 
az összefüggések megkeresését a tantárgyak között, fejl�dik a kreativitásuk, 
tudományos gondolkodásuk és az önállóságuk.  

A programban résztvev� tanulók mindegyike részt vesz a választott 
gazdagító foglalkozásokon, de rugalmas átjárást biztosítunk a számukra. 
Azoknak a tanulóknak, akik nem vesznek részt a programban, illetve alultel-
jesít�k, integráció révén korrepetálást, felkészít� foglalkozást szervezünk a 
gazdagító foglalkozások tantárgyaiból. A pedagógusok fontos feladatuknak 
tekintik az alulteljesít� tehetségek fejlesztését, mely egyáltalán nem könny�

feladat. Többnyire a tanulók nem motiváltak, nem pozitív az iskolához való 
viszonyuk, szüleik általában nem veszik fel a kapcsolatot az iskolával, az 
osztályf�nökkel, szaktanárokkal. Ezért a pedagógusok igyekeznek meg-
nyerni a szül�t, bevonni az iskolai rendezvényekbe, kirándulásokba. A tanu-
lóknak rendkívül nagy szükségük van motiválásra, dicséretre. A pedagógu-
sok igyekeznek megtalálni azt a területet, ahol a tanuló tehetséges, s erre a 
területre nagy hangsúlyt fektetnek.  
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A munkaközösség a havi rendszerességgel megtartott foglalkozásokon 
külön foglalkozik az alulteljesít� tehetségek tanulmányi eredményével, mo-
tiválásuk lehet�ségével, a különféle iskolai programokba való bekapcsoló-
dásuk módjaival. 

Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is alkalmazzuk a gazdagí-
tás 4 fajtáját.  

„Mélységben történ� gazdagítás” során több lehet�séget kínálunk a te-
hetséges gyerekek számára. A könyvtár, a m�vel�dési ház, az internet adta 
lehet�ségeket használjuk ki munkánk során.  

A „tartalmi gazdagítást” a tanórákon alkalmazzuk. Figyelembe vesszük 
a tanulók érdekl�dését, motivációját. 

A „feldolgozási képességek gazdagítása” átfogja egész tehetséggondozó 
munkánkat a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt. Fontos 
feladatnak tekintjük a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését.  

A tehetséges gyerekek ugyanannyi id� alatt több ismeretet képesek fel-
dolgozni társaiknál, ezért alkalmazzuk a „tempóban történ� gazdagítást” is. 

Közkedvelt a gyerekek körében a brainstorming és a buzz-csoport al-
kalmazása. 

A brainstorming technikája a kreativitást fejleszti, gyakran használjuk 
tervezési technikaként. A gyerekek alternatív javaslatokat gy�jtenek, szaba-
don szárnyalhatnak az ötletek, a csoport valamennyi tagjának a véleménye 
figyelembe vehet�.  

A „buzz-csoport” alkalmazása a kreatív gondolkodás fejlesztése mellett 
a diákok közötti interakciót is er�síti. „Philips 66” módszerként emlegetik, 
ugyanis 6 f�s csoportokban 6 percig dolgoznak együtt a gyerekek. Fontos, 
hogy a választott témát konkrétan fogalmazzuk meg, ezzel el�segítjük a vita 
problémamentes lezajlását.  

A módszer el�nye, hogy a csoportban mindenkinek megvan a lehet�sé-
ge a véleménynyilvánításra, közös álláspontok kialakítására, és a vezet�i 
képességek is fejl�dnek.  

Projektek 
Tehetségsegít� munkánkat a délutáni id�szakban megszervezett projektek 
egészítik ki.  

A Néphagyományok projekt Erdély történetével, a székelyek eredetével, 
történelmi nevezetességekkel, irodalmi emlékhelyekkel, népi játékokkal 
ismerteti meg a tanulókat. Célunk az elméleti tudás b�vítése mellett a sok-
oldalú személyiségfejlesztés, nemzeti kultúránkhoz, történelmünkhöz és 
néphagyományainkhoz f�z�d� pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása, az 
el�dök életviszonyainak megismertetése. 
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A Heuréka (ókori találmányok) Lepereg az id� homokja cím� projekt 
tartalma is komplex, összetett. A tanulók tevékenykedtetés közben foglal-
koznak a fizikai jelenségekkel (mértékegység, arányosság, gravitáció, nyo-
más). Megismerik az évszakok váltakozása közben kialakult földi jelensé-
geket, Leonardo találmányait. Az ókori olimpiai játékok, sportversenyek 
világába is betekintést nyerhetnek.  

A Környezetvédelmi projekt a környezet témakörét öleli fel, miközben 
bevezet a népi mesterségek világába is. A tanulók ismeretet szereznek a 
növények életér�l, megismerkednek a teaf�zés tudományával. A tanterem-
ben tanult ismereteket környezetvédelmi vetélked�n és az arborétumban is 
hasznosítják. 

Kedvelt a gyerekek körében aCSALamÁDÉ, avagy fókuszban a család 
cím� projekt. Híres családok felkutatása, családfa, címer készítése, legna-
gyobb családi ünnepek jellemz�i, szokásai szerepelnek a célkit�zések kö-
zött. A projekt fejleszti a tanulók kreativitását, kritikai és problémamegoldó 
gondolkodását is. Az ismeretek elsajátítása mellett alkalom nyílik ajándék-
tárgyak készítésére is.  

A projektekben való részvétel önkéntes, a tanulók érdekl�désére, moti-
vációjára épül. Egy projekt id�tartama 3 hónap, a téma évr�l évre b�vül, a 
tanulók érdekl�dése szerint módosul. 

5.4. Alkalmazott módszerek 

5.4.1. Differenciálás 
A differenciálás hatékony módja a tehetséggondozásnak. Kiemelt terület-
ként kell kezelni az oktatásban, mivel ez olyan módszer, mely szem el�tt 
tartja a tanulók egyéni különbségeit, képességeiket. A differenciálással tud-
juk fokozni a teljesítményt, er�síthetjük a motivációt. 

A differenciálást alkalmazzuk a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozá-
sokon egyaránt. 

A sokféle szempontot figyelembe véve iskolánkban a differenciálás kö-
vetkez� módjait alkalmazzák a pedagógusok: 

− differenciált csoportmunka 
− individualizált munka (egyéni feladat) 
− differenciált házi feladat 
− differenciált motiváció 
− feladat, információhordozó készítése 
− korrepetálás a tanórán kívül 
− differenciált értékelés 
− segítségadás más tanulóknak 
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5.4.2. A kooperatív tanulás 

Fontos feladatnak tekintjük a kooperatív technikák alkalmazását. 
Iskolaszociológiai vizsgálatok eredményei is azt mutatják, hogy a család 

szocio-ökonómiai státuszától er�sen függnek a gyerekek iskolai eredményei. 
Hazai kutatások (Benda József) is egyértelm�en bizonyították, hogy a 

kooperatív tanulási technikák alkalmazásával a családi háttért�l függetlenül 
a gyerekek jobban szeretnek iskolába járni, és eredményesebben tanulnak. 
Társas kapcsolataik bizonyíthatóan fejl�dnek, énképük javul, értékrendjük a 
tolerancia, az elfogadás és a szeretet irányába változik. 

Tehetséggondozó munkánk során nagyon fontos, hogy az alulteljesít�
gyerekeket felismerjük és felkaroljuk. 

Hat éve folyó munkánk tapasztalata az, hogy a társas kapcsolatok inten-
zív fejlesztésével nemcsak a tanulmányi eredményességet, hanem a motivá-
ciós szintet is sokkal hatékonyabban tudjuk növelni. 

Köztudott, hogy az iskolai évek el�re haladtával a tanulási motiváció 
csökken, így sajnos a tanulás eredményessége is.  

A kooperatív tanulás során a cselekv� együttm�ködés, a társas kapcso-
latok, az ismeretek és képességek elsajátítása során átélt öröm együttesen 
létrehozhatják az optimális, tanulásra irányuló aktivációs szintet. A koopera-
tív tanulás ideális terepe a tanulási motívumok egyidej� m�ködtetésének, 
fejlesztésének. 

A csoportmunka fontos eleme a kölcsönös pozitív függés, mely feltéte-
lezi a társak támogatását, ellen�rzését, az egyéni és a másik fejl�déséért 
érzett felel�sséget. 

A csoportok 4–6 hétig dolgoznak együtt, s általában heterogén összeté-
tel�ek: jó, közepes és gyenge képesség� tanulók közösen, egymás munkáját 
segítve végzik tevékenységüket.  

A csoportkialakításnál figyelembe vesszük a lányok és fiúk arányát, a 
tanulók egymáshoz való viszonyát. Ha viszont állandóan csak vegyes cso-
portokat alkalmaznánk, nem kerülhetnének egymással kapcsolatba sem a 
magas szinten, sem az alacsonyabb szinten teljesít�k. Így hiányozna a tanu-
lást ösztönz� egyik fontos tényez� a magasabb szinten teljesít�k köréb�l, s 
az alacsonyabb szinten teljesít�knek sem lenne lehet�ségük arra, hogy �k is 
vezet�vé váljanak.  

Ezért alkalmazzuk differenciálásként a képességek szerinti csoportok 
létrehozását is az oktatási célnak megfelel�en. 

Munkánk során a szül�k aktív közrem�ködésére is számítunk. 
Az osztályf�nökök folyamatos kapcsolatot tartanak a programban részt-

vev� tanulók szüleivel. 
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Szül�i értekezleteken, fogadóórákon is lehet�ség nyílik a személyes be-
szélgetésre, így a szül� és a pedagógus között létrejön az információcsere a 
következ� témákban: 

− célok tisztázása 
− a fejl�dés értékelése 
− a gyermek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés 
− közös programok szervezése 
− pályaválasztás irányítása 
Az intézmény minden évben pályaválasztási fórum megszervezésével is 

segíti a továbbtanuló gyermekeket és szüleiket. 

5.5. A tehetségfejlesztés további területei 
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, a pozitív meger�sí-
tésekre, a gyerekek személyiségének fejlesztésére, a bármilyen területen 
kibontakozó tehetség felkarolására. 

Ezért sokféle lehet�séget biztosítunk gyermekeinknek önmaguk kipró-
bálására. 

A gazdagító foglalkozások f�leg az intellektuálisan kiválóknak nyújta-
nak lehet�ségeket, de ugyanolyan hangsúlyt fektetünk a sport, a m�vészi 
(zenei, képz�m�vészeti, el�adó-m�vészeti) tehetségek kibontakoztatására és 
fejlesztésére. 

A hagyományos tanórán (ének) és az alapfokú m�vészetoktatásban is a 
zenei hallási képességek fejlesztését célozzuk meg, hiszen a vizsgálatok 
eredményei is bizonyítják, hogy az iskolai tanuláshoz nélkülözhetetlen alap-
készségekkel ezek nagymértékben összefüggenek. 

A m�vészetoktatásban a zenei (furulya, fuvola, heged�, szintetizátor-
keyboard, zongora) tanszakokon, a képz�- iparm�vészeti ágon belül a grafi-
ka tanszakon folyik tehetséggondozás. A fejlesztés a f�tárgyi és a szolfézs 
órákon valósul meg, melynek területei: hallás, bels� hallás, zenei kifejezés-
mód. A fent említett fejlesztéseken túl f� cél a biztonságos hangszerkezelés, 
a hangszertechnika alkalmazása. Tehetséges tanulóinknak lehet�ségük van a 
B tagozaton heti 2x45 percben magasabb szint� tananyag elsajátításra. 

További fejlesztési lehet�séget jelentenek a kamarazenei (heti 1 óra) és 
zenekari (heti 2 óra) foglalkozások is. 

A grafika tanszakon tanuló tehetséges növendékek a kötelez� tanórai 
foglalkozásokon túl heti egy órában tehetségfejleszt� órákon vesznek részt. 
A heti 5 órás foglalkozás során a következ� területek fejlesztésére kerül sor: 

− formaérzék 
− térérzékelés 
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− funkció és forma összefüggésének felismertetése 
− kompozíciós készség 
A fejlesztés során b�vülnek a növendékek gyakorlati ismeretei, jártas-

ságot szereznek a kollázs- és fest�technikákban, a makett- és modellkészí-
tésben. 

A pedagógus nagy hangsúlyt fektet a színharmóniák, színkontrasztok 
tudatos használatára, a részletek egymáshoz és az egészhez viszonyított ará-
nyainak helyes megítélésére, a vizuális nyelv eszközeinek tudatos használa-
tára. 

A m�vészetoktatásban alkalmazzuk a gyorsítás módszerét a zenei és a 
grafika tanszakokon egyaránt. 

Az iskolán kívüli és szabadid�s foglalkozások fejleszt� szerepe kétség-
telen a tehetséggondozás területén.  

Nyári táboraink megvalósítása során lehet�séget biztosítunk tehetséges 
és nem kifejezetten tehetséges, de érdekl�d� tanulóinknak is. 

Képz�m�vészeti táborunkat kifejezetten tehetséges tanulóink számára 
szervezzük meg, hogy a nyári szünid� alatt alkalmat teremtsünk kreativitá-
suk kibontakoztatására. Az alkotás öröme, sok új élmény, tapasztalat meg-
szerzése érdekes és hasznos kikapcsolódás, mely a résztvev�k fejl�dését és 
különböz� kompetenciák fejlesztését szolgálja. 

A táborba a rajzolni, festeni, kézm�veskedni szeret� tanulókat válogat-
juk be, akik érdekl�dnek a képz�- és iparm�vészeti technikák iránt. A felvé-
telt nyerni kívánó tanulóknak egy-egy pályamunkát kell készíteniük tetsz�-
leges technikával és témában. A táborvezet�k a pályamunkákat megtekintik, 
értékelik, figyelve a kreativitásra és kézügyességre. Ez után az elbeszélgetés 
következik. Figyeljük a motivációt, az elkötelezettséget, az érdekl�dést, a tanu-
lási és alkotási vágyat, az új dolgok iránti nyitottságot, a csapatszellemet.  

Táborunk tehetségazonosító munkája során minél többféle típusú identi-
fikációs módszer alkalmazására törekszik. Véleményeket gy�jtünk a tanu-
lókról, egyéni elbeszélgetéseket végzünk, valamint rajzpályázatok eredmé-
nyeit vesszük figyelembe. Figyelünk a gyerekek kiemelked� asszociációs 
készségére, a személyiségvonásokra (kiegyensúlyozott, ambiciózus, igé-
nyes, jó megfigyel�, precíz, több módon ki tudja fejezni gondolatait). Rend-
kívül fontosnak tartjuk továbbá az érdekl�dést és az önkéntességet. 

Évr�l évre megszervezzük nagy siker� „Mindent bele!” táborunkat, 
melynek nevéb�l is kiderül, hogy komplex tevékenységeket biztosít a gye-
rekek számára. A tábor els�sorban a szabadid� hasznos, tartalmas eltöltését 
biztosítja. Nem csupán a kiváló intellektuális képességekkel rendelkez� ta-
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nulóink vesznek részt a programokon, hanem más területen tehetséges gye-
rekek is. A tábor önkéntes, minden „csanád vezéres” diák igénybe veheti. 

Szintén hagyománya van a balatoni táboroztatásnak. A tanulók egy he-
tet tölthetnek az iskola által fenntartott üdül�ben, Szántódon. A program 
többnyire a kikapcsolódást, a pihenést biztosítja. A résztvev�k az egy hét 
folyamán megismerkednek a környék nevezetességeivel, de a játéknak, a 
kötetlen foglalkozásoknak van hangsúlyos szerepe. 

Évek óta szervezzük a sportban kiváló tanulók számára a „focitá-
bort”. Nagyon nagy az érdekl�dés, a gyerekek igen szép számmal vesznek 
részt az egész napi edzéseken és a „lazító foglalkozásokon”. 

A dúsítás lehet�ségeit kihasználva játékos, kötetlenebb formában is 
kapcsolódunk a délel�tti órák tananyagához a következ� területeken:  

− sportfoglalkozásokon 
− egészségnevelési vetélked�kön 
− akadályversenyeken 
− szaktárgyi és sportversenyeken 
− szakkörökön: 

− tantárgyi 
− mazsorett 
− origami 
− aerobik 

Minden tanév elején a hagyományoknak megfelel�en, valamint a tanu-
lók igényeinek felmérése alapján alakítjuk ki azt a kínálatot, amit a gyere-
keknek meghirdetünk, s �k ezekb�l a foglalkozásokból szabadon választa-
nak. 

Iskolánkban a nemzeti identitástudat kialakítását szolgálják az osztályok 
tanulmányi kirándulásai az ország különböz� tájaira. 

A tanulók önmegvalósítását segítik a Csanád Vezér Hét keretében meg-
rendezett mentálhigiénés, sport, m�vészeti rendezvények.  

A tehetséges tanulóink m�sorral készülnek a következ� iskolai rendez-
vényekre: 

− tanévnyitó 
− megemlékezések (október 6., október 23., március 15.) 
− karácsonyi hangverseny 
− a zene világnapja 
− ballagás 
− tanévzáró 
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Az iskolához tartozó Jöv�nk Záloga Alapítvány báli rendezvény kereté-
ben ad lehet�séget arra, hogy tanítványaink megmutassák tehetségüket tár-
saiknak, tanáraiknak, szüleiknek. 

6. Hatásvizsgálatok, ezek eszközei 

Az ötödik osztály év eleji, év végi, a hetedik osztály félévi és nyolcadik osz-
tály év végi méréseib�l készülnek el a hatásvizsgálatok. Minden „progra-
mos” tanulóra kiterjed�en részletes eredménnyel, információval rendelke-
zünk az intelligenciára, tanulás motivációra, stratégiára, szorongásra vonat-
kozóan. 

Mér�lapokat töltenek ki a gyerekek, ezeket értékeli a pszichológus, s az 
itt kapott eredményeket beépítjük a tehetségfejleszt� munkába. A mér�esz-
közök az alábbi területeket mérik: 

Intelligencia, általános intellektuális képességek 
Az értékelés során pontos ismerettel rendelkezünk arról, hogy kik tartoznak 
az intellektuálisan kiváló, a lényegesen átlag feletti, az átlag feletti, az átla-
gos, az átlag alatti és az intellektuálisan gyenge kategóriába. 

Tanulási motiváció 
Bels� motiváció nélkül nem fejl�dik a tehetség, ezért fontos ennek a ténye-
z�nek a követéses vizsgálata is. Ismeretet szerzünk arról, hogy tanulóink a 
követ�, a kognitív vagy a teljesít� dimenzióba tartoznak-e. 

Miért tanulnak? 
− Szül� iránti szeretetb�l? 
− Hogy elfogadják �ket a pedagógusok? 
− Mert érdekli �ket az, amit csinálnak? 
− Felel�sségb�l? 

Tanulási stratégia 
A tanulásmódszertani foglalkozásokon és a tanórákon is foglalkozunk a 
tanulási stratégia fejlesztésével. A mérésb�l megtudjuk, hogyan tanulnak 
tanulóink: 

− mélyrehatóan,  
− szervezetten,  
− vagy reprodukálóan? 
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Szorongás 
Nagyon fontos terület, mert a szorongás kedvez�tlenül befolyásolja a képes-
ségek fejl�dését, a teljesítményt. A szorongási értékek ismeretében a peda-
gógusok megbeszélést tartanak, s igyekeznek feltárni a szorongás okát, s 
elkezdik a fejleszt� munkát. 

Személyiség 
Az eredmények megmutatják, hogy egyes tanulóknál milyen értékei vannak 
az extraverziónak, a neuroticizmusnak, a pszichoticizmusnak, a szociális 
konformitásnak. Tehát részletes ismerettel rendelkezünk a tanulók szemé-
lyiségvonásairól is. 

A méréseket végz� pszichológus tájékoztatja a tantestületet a mérés 
eredményér�l, a pedagógusok elmondják tapasztalataikat a gyerekek iskolai 
viselkedésér�l, tanulmányi eredményér�l, motivációjukról, illetve motivá-
latlanságukról. A közös beszélgetésre alapozva elkezd�dik a további fejlesz-
t� munka. 

7. A program személyi, tárgyi feltételei 

7.1. Személyi feltételek 

Az iskola komplex tehetségfejleszt� munkájához hozzátartozik, hogy a pe-
dagógusszerepek is átalakulnak. A feladatok sikeres teljesítésére akkor van 
esély, ha a tantestületen belül jól körülhatárolódnak a feladatok. Iskolánkban 
a következ� munkamegosztás m�ködik: 

Programvezet�: az iskola igazgatója. Feladata az általános áttekintés, 
motiváció, segítés, ellen�rzés, a téma napirenden tartása. 

Tehetségtanácsadó pedagógusaink vállalták magukra a tehetségfejleszt�

munka szakmai irányítását. Kiemelt feladataik közé az alábbi területek tar-
toznak: 

− a tehetségfejleszt� munkaközösség vezetése 
− tehetségfejleszt� programok kidolgozásának irányítása, megszervezése
− tehetségazonosítás 
− tanulásmódszertan tanítása 
− pályázatok megírásának szervezése, segítése 
Mentorok: szaktanárok vagy osztályf�nökök. Részt vesznek a tehetsé-

ges tanulók nevelésében, oktatásában, folyamatosan irányítják egy-egy diák 
tevékenységét. 
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A tantestület elkötelezett a tehetség ügye mellett, ezért továbbképzése-
ken vesz részt e területeken. Pedagógus létszámunk 36 f�. 

Két pedagógus Tehetség és fejlesztése szakvizsgával rendelkezik, egyi-
kük tehetségfejlesztési szakért� is. Egy f� 2010. szeptemberében kezdte 
meg tanulmányait a szakvizsgaprogram keretében.  

Tizenketten a 30 órás kooperatív technikákat bemutató továbbképzésen 
vettek részt, huszonketten pedig 10 órás képzés keretében gyarapították tu-
dásukat.  

Tíz pedagógus végezte el a Tehetségfejlesztés 6–18 éves korban cím�
továbbképzést.  

Huszonkét pedagógus szerzett tanúsítványt a projektoktatás elméletéb�l 
és gyakorlati alkalmazásából, a gazdagító programok elméleti és gyakorlati 
ismereteib�l, 25 pedagógus számára szervezzük A tehetséggondozás pszi-
chológiai alapjai c. továbbképzést. 

Tantestületünk és a szül�k is bekapcsolódtak a Géniusz Program képzé-
seibe. 

7.2. Tárgyi feltételek 

Iskolánk épülete 1980-ban került átadásra. A 30 éves épület felújításra szo-
rul. A fenntartó ebben a tanévben pályázati forrásból elvégzi ezt a tevékeny-
séget.  

Megtörténik az akadálymentesítés, a mellékhelyiségek felújítása, a nyí-
lászárók cseréje. Az alsó tagozat szintráépítésén elkezd�dik új tantermek 
kialakítása, melyekbe korszer� berendezések kerülnek. Az iskola jelenlegi 
tantermeiben lév� bútorok felújításra, cserére szorulnak. Eszközállomá-
nyunkat is b�víteni szeretnénk. Els�dleges feladatunk a 25 db számítógép 
cseréjének megvalósítása. Kötelez� taneszközeinken túl 4 db projektorral, 4 
db laptoppal, egy db interaktív táblával, 4 db multifunkcionális nyomtató-
val, 3 db fénymásolóval, 1 db digitális kamerával rendelkezik az intézmény, 
melyeket felhasználunk tehetséggondozó munkánk során. 

A m�vészetoktatásban megfelel� számú hangszerállománnyal rendelke-
zünk. Eszközállományunk jónak mondható, melyet pályázatok útján kívá-
nunk még b�víteni, korszer�síteni. 

A tehetséggondozást szolgálják még a szaktantermek:
− nyelvi labor 
− számítástechnika 
− rajz 
− kémia- fizika 
− m�vészeti termek 
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8. A program hatékonysága 

A program hatékonyságának eredményeit évr�l évre tapasztaljuk, a mérések 
is ezt támasztják alá: 

− a tanulók több területen dinamikusan fejl�dnek; 
− er�södik az iskolához, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, viszo-

nyulás; 
− a tanulási stratégiák hatékonyabbak; 
− a tanulók szélesebb kör� érdekl�déssel rendelkeznek. 
Ezek a változások fontos eredményei a komplex tehetséggondozásnak. 

Többek között a kiváló versenyeredmények is igazolják törekvéseink he-
lyességét. 

9. A tehetségprogramból kikerül � tanulók nyomon követése 
Amíg a tanulók az általános iskolában vannak, a nyomon követés folyama-
tos. Minden gyereknek egyéni dossziéja van. Ebben találhatók a mérések 
eredményei, a gazdagító foglalkozások megnevezései, a fejlesztéshez szük-
séges javaslatok, tanulmányi eredmények. A mérések eredményei egy fo-
lyamatot mutatnak a kiindulástól (4. osztály) az általános iskolai tanulmá-
nyok befejezéséig (8. osztály). Az osztályf�nök a tehetségfejleszt� szakem-
berrel együtt aktualizálja az egyéni dossziékat. A dosszié tartalma a követ-
kez�: 

Név – osztály 
4. o. részképesség-mérés eredménye, tanulmányi eredmény  
5. o. év eleji, év végi, 7. osztály félévi, 8. osztály év végi mérés 

− intelligencia kategória 
fejlesztési feladat: 

− motiváció 
hangsúlyos terület: 
kedvez�: 
er�sítend�: 

− tanulási stratégia 
Melyik jellemz� a tanulóra? 
fejlesztési feladat: 

− szorongás 
mért érték: 
feladat: 
esetleges probléma: 
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Tanulmányi eredmény félévkor: 
Tanulmányi eredmény év végén: 
Megbeszélések témái: (szül�, gyerek, pedagógus) 
Különös figyelmet igényel: 
Gazdagító foglalkozások: 
Ezek a területek és feladatok minden mérés után megtalálhatók. 

A 6. osztály félévi szül�i tájékoztatás kerül még bele a dossziéba. 
Tanári tapasztalatok   – tanórán 
         – tanórán kívüli foglalkozásokon 
Tanulói érdekl�dés: 
Pedagógus kérései: 
Szül� kérései: 

A nyolcadik osztály elvégzése után minden évben visszajelzést kapunk 
írásban a középiskoláktól minden volt tanulónk eredményér�l. Telefonon 
érdekl�dünk végzett tanulóink további tevékenységeir�l. Az évente meg-
rendezésre kerül� pályaválasztási fórumon a középiskolák igazgatói beszá-
molnak volt tehetséges diákjaink tanulmányi el�menetelér�l. 

Megalakítottuk a Tehetséges Fiatalok Egyesületét, melynek oszlopos 
tagjai iskolánk tehetséges diákjai közül kerültek ki. A Tehetséges Fiatalok 
Egyesületének tagjai olyan, jelenleg egyetemet és f�iskolát hallgató fiatalok, 
akik egyszer a Csanád Vezér Általános Iskola padjait koptatták, és felel�s-
séget éreznek az új, feltörekv� generációért. Az egyesület szabadid�s prog-
ramokat, sportnapokat, kirándulásokat szervez. Tagjai segítséget adnak az 
általános iskolás tanulóknak a tanuláshoz, versenyekre való felkészüléshez. 
Megismertetik a diákokat a gimnáziumban és a fels�oktatásban folyó élettel. 

Er�södik a csapatszellem, megismerik egymás elvárásait, érdekl�dési 
körét. A programokra meghívjuk a tehetséggondozó tevékenységünkben 
résztvev� volt diákjainkat, így a beszélgetésekb�l, beszámolókból több in-
formációt gy�jthetünk életük további alakulásáról. 

Célunk az egyesület hatékony m�ködtetése. 
A 2010-ben megalakult Mez�kovácsházi Tehetségsegít� Tanács további 

lehet�ségekkel segíti tehetségfejleszt� munkánkat. Tagjai a tehetség ügye 
iránt elkötelezett pedagógusok, vállalkozók, különböz� szakterületen dolgo-
zó szakemberek. A tanács vezet�je a fenntartó részér�l városunk polgármes-
tere. A tanács célja: hálózat kiépítése Békés megye többi településével a 
tehetségek felkutatása és fejlesztése érdekében. A hálózatépítésen túl a ta-
gok felvállalták a mentorálási feladatokat, és Tehetségnap keretében bemu-
tatják az elkészült produktumokat.  
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Iskolánk célja, hogy minden gyermek a képességeinek megfelel� okta-
tásban részesüljön, sikeres és eredményes legyen tehetséggondozó tevé-
kenységünk, minél több gyerek vegyen részt a komplex programban.  

Az iskola vezetése, a nevel�testület elkötelezett a tehetség ügye mellett, 
Csányi Vilmos gondolataival azonosulni tudunk: 
  

„Minden megtanítható valakinek, 
s nincs olyan személyiség, aki 

valamire ne lenne megtanítható, 
ne lenne tehetségessé tehet�”
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A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és 
Kollégium tehetséggondozó programja 

Tóth Tamás 

1. Településünk és iskolánk bemutatása

Intézményünk, hazánk egyik legismertebb városában, a Zemplén-hegység 
lábánál elhelyezked� Sárospatakon található. A település ismertségét a ma-
gyar történelemben betöltött szerepének köszönheti. Lorántffy Zsuzsanna, 
Comenius és a Rákócziak városaként nevezik a magyar szabadság oroszlán-
barlangjának és Bodrog-parti Athénnak is. Patinás m�emléképületeivel, 
gyönyör� természeti környezetével, gazdag programjaival – az egyébként 
kis város – ma is Északkelet-Magyarország egyik kulturális és idegenfor-
galmi központja. 

A település a XV. századtól kezdve �rzi iskolavárosi jellegét. A sáros-
pataki oktatás európai színvonalát és a magyar m�vel�désben betöltött meg-
határozó szerepét számos itt született alkotás, pedagógiai kísérlet és nagyhí-
r� mesterek neve �rzi. A Szalkai-kódex, a Református Kollégium alapítása, 
Comenius munkássága, az önálló pataki tanítóképzés beindítása és a múlt 
század 30-as éveiben elkezd�d� népi tehetséggondozó program mind-mind 
csak a jéghegy csúcsa annak, amit pataki szellemiségnek hívunk. 

A rendszerváltást követ�en ezt a gazdag örökséget kívánta folytatni vá-
rosunk önkormányzata, amikor a társadalmi igényeknek megfelel�en 1993-
ban megalapította legújabb középfokú oktatási intézményét, az Árpád Vezér 
Gimnáziumot. A Makovecz Imre által tervezett épületet – az országos tan-
évnyitó ünnepély keretében – Dr. Mádl Ferenc m�vel�dési és közoktatási 
miniszter adta át a tanuló ifjúság számára. Akkor 8 osztályban 222 tanuló, 
és 18 f�állású pedagógus kezdte el a közös munkát. 

Az új iskolával szemben kétked� hangok és nagyfokú elvárások fogal-
mazódtak meg. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért a tapasztalt, elhivatott 
id�sebb, és tettre kész fiatalabb pedagógusok szerencsés ötvöz�désével lét-
rejött tantestület nagy lelkesedéssel, kreativitással kezdett neki szervezeti 
kultúrájának, hagyományainak kialakításához.  

Ezen céltudatos és tervszer� fejleszt� munkát – a magyar oktatáspolitika 
irányvonalai mellett – a helyi adottságok és igények figyelembe vétele, va-
lamint az intézményben dolgozó pedagógusok pedagógiai hitvallása hatá-
rozta meg.  
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A helyi adottságokat alapvet�en meghatározó gazdasági és társadalmi 
folyamatok azonban rendkívül kedvez�tlenül alakultak. Sárospatak térsége 
(Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja) hazánk egyik leszakadóban lév�, elszegé-
nyed� területévé vált. A gazdaság stagnálása, az országos átlagot jóval 
meghaladó munkanélküliség nagyfokú elvándorlást, rossz szociális helyze-
tet és a napi gondokkal küzd� családok számának növekedését okozta. Ez a 
folyamat a gyermekek er�s differenciálódását, és az alulteljesít� tanulók 
számának növekedését eredményezte.  

Így iskolánknak kezdett�l fogva törekednie kellett arra, hogy ezen ked-
vez�tlen folyamatok ellenére olyan képzést biztosítson, amely diákjainkat 
versenyképessé teszi az ország más, szerencsésebb régióiban felnövekv�
kortársaikkal szemben. Így kiemelt célként kezeltük a modern ismeretszer-
zési készségek elsajátításában meghatározó informatikai és idegen nyelvi 
ismeretek emelt óraszámban történ�, magas színvonalú oktatását, valamint 
tehetséges gyermekeink adottságainak, képességeinek sokoldalú, differenci-
ált fejlesztését. 

Oktató-nevel� munkánk eredményességének, és diákjaink sikereinek 
köszönhet�en iskolánk ismertté és elismertté vált sz�kebb és tágabb környe-
zetünkben egyaránt. Ennek köszönhet�en – a kedvez�tlen demográfiai fo-
lyamatok ellenére – a gimnáziumunkba jelentkez� diákok száma jóval meg-
haladja a felvehet� tanulói létszámot, ami lehet�séget biztosít számunkra a 
jobb képesség� tanulók kiválasztására. 

Gimnáziumunkban jelenleg 22 osztályban 668 diák tanul. Meghatározó 
többségük (95%) célja a középiskolai tanulmányok befejezése után valame-
lyik fels�oktatási intézménybe történ� továbbtanulás, diploma szerzése. 

A vidéki tanulóink magas aránya (68,3%) miatt iskolánk térségi felada-
tot lát el. A nem helybeli diákok nagy része bodrogközi, hegyaljai, hegykö-
zi, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye más térségeibe tartozó településekr�l 
érkezett. Más megyékb�l, és határon túli magyar lakta területekr�l érkez�
tanulóink aránya 6,2%. Diákságunk 44,16%-a kollégiumunk lakója. 

1. táblázat. Tanulói létszám adataink a 2010-2011-as tanévben 
Összes tanulói létszám  668 
Hat évfolyamos képzésben tanulók  164 
Nyelvi el�készít�s + négy évfolyamos képzésben tanulók 331188
Arany János Tehetséggondozó Programban tanulók 186 
Helybeli tanulók  212 
Kollégista tanulók  295 
Bejáró tanulók  161 
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2. táblázat. Diákjaink szociokulturális mutatói a 2010/2011-es tanév adatai 
alapján 

Fiúk aránya (%) 39,20 
Szül�k iskolázottsága (év) 12,74 
Munkanélküli szül�k (%) 22,24 
Elvált szül�k gyermeke (%) 14,50 
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül� családok (%) 25,45 
Ingyen tankönyvre jogosultak (%) 43,90 
Hátrányos helyzet� (%) 21,55 
Halmozottan hátrányos helyzet� (f�) 31,00 
Veszélyeztetett (f�) 17,00 

3. táblázat. Tanulóink el�képzettségi mutatói a 2006–2010-es 
évek adatai alapján 

8. osztályos magyar osztályzat átlaga 4,42 
8. osztályos matematika osztályzat átlaga 4,18 
8. osztályos összes tantárgy átlaga 4,29 

2. Nevelési programunk és a tehetséggondozás kapcso lata 

Pedagógiai programunk megvalósításának alapelve, hogy tanulóinkat – az 
általános emberi értékek figyelembevételével – felkészítsük az új évezred 
modern, értelmiségi létére. Folyamatosan törekszünk olyan iskola kiépítésé-
re, amely a XXI. század kihívásainak megfelelni tudó, magyar hazáját szere-
t�, széles látókör� fiatalokat bocsát ki falai közül. 

Ezen törekvés elérése érdekében az intézményünkben folyó oktató-
nevel� tevékenység legfontosabb célkit�zése a diákok korszer� általános 
m�veltségének megalapozása, a modern ismeretszerzési készségük kialakí-
tása és a fels�fokú oktatási intézményekbe történ� bejutáshoz szükséges 
ismeretek átadása. A folyamatos önképzés igényének kialakítása mellett 
feladatunknak tartjuk diákjainkat megtanítani az önálló gondolkodásra, a 
helyes és választékos beszédre. Fontosnak tartjuk olyan értékrend átadását 
is, amelyben központi szerepet kap mások gondolkodásmódjának, világné-
zetének tisztelete, a tudás és a kreativitás becsülete, a nemzeti-, kulturális 
hagyományaink ápolása. 
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Jó hangulatú, pezsg� élet� iskolát kívánunk m�ködtetni, melyben a lá-
nyok és a fiúk ápolják anyanyelvüket, szeretik és értik nemzeti irodalmun-
kat. �rzik és továbbviszik városunk hagyományait; ismerik Sárospatak múltját, 
hazánk életében, történelmében betöltött szerepét, kulturális értékeit. 

Ezen alapelvek és célkit�zések megvalósítása érdekében nevelési prog-
ramunkban a kerettantervi, érettségi követelmények és az emeltszint� kép-
zési formáinknak megfelel� elvárások megvalósításán túl nagy hangsúlyt 
fektetünk a tanulók személyiségének fejlesztésére, tehetséges gyermekeink 
adottságainak, képességeinek kibontakoztatására.  

Tehetséggondozó munkánkban abból az alapelvb�l indulunk ki, hogy 
minden diák tehetséges valamiben, valamilyen mértékben. Pedagógiai tevé-
kenységünk célja, hogy felfedezzük tanulóinkban azokat az adottságokat, 
melyeket fejlesztve tehetségük kibontakoztatható. Oktató-nevel� munkánk-
kal törekszünk diákjaink minél magasabb szintre jutását el�segíteni, tehet-
ségüknek eredményekben való realizálódását támogatni. 

3. Tehetségprogramunk célkit �zései 

Iskolánk pedagógiai programjában kezdett�k fogva kiemelt tevékenységi 
körként fogalmaztuk meg a tehetséggondozást. E tevékenységi kör eredmé-
nyes m�ködése megkívánta egy komplex tehetségfejleszt� program kialakí-
tását. Ez a program az iskola lehet�ségeinek változásával folyamatosan át-
alakul, b�vül, fejl�dik. Jelenlegi állapotában a következ� célkit�zések hatá-
rozzák meg m�ködését: 

− Tehetséges diákok felfedezése, és fejlesztése a Renzulli- modell alapján 
− A differenciált oktatás módszereinek alkalmazása 
− Tanórán kívüli, speciális foglalkozások tartása 
− Projektmódszer alkalmazása. (komplex tehetségfejleszt� program – 

hat évfolyamos képzés) 
− Pedagógiai, pszichológiai mérések eredményeinek felhasználása. 

(Hátrányos Helyzet� tanulók Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramja – AJTP, komplex tehetségfejleszt� program – hat évfolyamos 
képzés) 

− Hatékony tanulási módszerek elsajátításának biztosítása 
− Önismereti foglalkozások segítségével tehetséges tanulóink szemé-

lyiségének fejlesztése 
− Hátránykompenzáció és tehetséggondozás összekapcsolása a hátrá-

nyos helyzet� alulteljesít� tehetségek esetében (AJTP) 
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− Diákkonferenciák, tanulmányi és sportversenyek szervezése 
− Tehetséges tanulóink munkáiból kiállítások rendezése, kiadványok 

készítése 
− El�adások, kulturális m�sorok keretében bemutatkozási lehet�ségek 

biztosítása 
− Pályázati lehet�ségek kihasználásával komplex tehetséggondozó tá-

borok szervezése 
− Szoros szakmai kapcsolatok kiépítése a tehetséggondozás területén 

élenjáró intézményekkel, szervezetekkel 
− Bekapcsolódás térségi, regionális és országos szint� tehetséggondozó 

programokba 
− Pedagógusaink felkészítése a tehetséggondozáshoz szükséges isme-

retek elsajátításával 
− Szakmai-módszertani ismeretek átadásának megszervezése, koordi-

nálása a sárospataki kistérségben m�köd� oktatási intézmények szá-
mára (Országos Tehetségpont Hálózat helyi tehetségpontjaként) 

A tehetséggondozás terén elért eredményeinknek köszönhet�en 2000 
augusztusában, 19 nagyhír� gimnázium társaságában elindíthattuk az Okta-
tási Minisztérium által támogatott Hátrányos Helyzet� tanulók Arany János 
Tehetséggondozó Programját, majd 2008-tól hat évfolyamos képzésünk 
átalakításával olyan fejleszt� tevékenységbe kezdtünk melynek középpont-
jában a komplex tehetséggondozás áll, részint tanórai, részint tanórán kívüli 
gazdagító programok révén. 

Koncepciónkban azonban nem csak saját tanulóink adottságainak fej-
lesztésére, hanem a zempléni kistérség tehetségeinek gondozására is gondol-
tunk. Ezért iskolánkban 1996-tól pályázati forrásból egy tehetséggondozó 
térségi programot indítottunk el Sárospataki Körzeti Tehetséggondozó Köz-
pont néven, amely 64 intézményt tömörített. Ennek keretében nyolc terüle-
ten 3200 tanulót vontunk be. 50 f� részére tehetséggondozó tábort szervez-
tünk, és 23 szakkörben tehetségfejleszt� foglalkozásokat tartottunk. Az al-
kotásokból évkönyvet, kiállítást szerveztünk, s megjelent egy kiadvány 
„Tehetséggondozás Sárospatakon az ezredfordulón” címmel. A megkezdett 
ötéves programot azonban 2001-ben forráshiány miatt abba kellett hagy-
nunk.  

2003–2008 között sikerült bekapcsolódnunk a BAZ Megyei Közokta-
tásért Közalapítvány Tehetségfejleszt� Hálózati Programjába, kezdetben a 
sárospataki tehetségfejleszt� decentrum központjaként, majd tehetséggon-
dozó bázisintézményeként. A decentrum keretében koordináltuk a térsé-
günkben él� tehetséges diákok kiválasztását és a fejlesztésükre létrejöv�
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tehetséggondozó m�helyek munkáját. Bázisintézményként pedig neves, 
pedagógiai gyakorlattal rendelkez� el�adók és az általános iskolák pedagó-
gusainak bevonásával törekedtünk olyan, a kölcsönös tapasztalatcserén, 
alapuló szakmai napokat szervezni, amelyek a természettudományos oktatás 
területén segíthették a tehetséggondozó tevékenység hatékonyságának javu-
lását.  

Iskolánk 2009 januárjában a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás, 
a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképz� F�iskolai Kar és a sárospataki 
Családsegít� és Pedagógiai Szakszolgálat támogatásával helyi tehetségpont-
ként regisztráltatta magát az Országos Tehetségpont Hálózatba. Feladatunk-
ként a térség tehetséges diákjainak azonosításán túl, komplex tehetségfej-
leszt� programok beindítását, szakmai, módszertani továbbképzések meg-
szervezését, helyi tehetséggondozó hálózat kiépítését és a Sárospatakon fo-
lyó tehetségfejleszt� programok országos szint� képviseletét választottuk. 

A regisztráció óta eltelt id�szakban, a megfogalmazott céloknak megfe-
lel�en, az iskola számos továbbképzést, bemutatót szervezett a térség peda-
gógusainak a tehetség tanácsadás, az alulteljesít� tehetségek és a komplex 
tehetségfejleszt� programok témájában, valamint rendszeresen tartott tájé-
koztatót a tehetséggondozás lehet�ségeir�l napjainkban.  

Az országos tehetségfejleszt� hálózatba történ� bekapcsolódás céljából 
együttm�ködési megállapodást kötöttünk a Debreceni és Miskolci Egyete-
men m�köd� regionális és az Informatika–Számítástechnika Tanárok Egye-
sülete Országos tehetségponttal.  

Aktívan részt veszünk a Magyar Tehetséggondozó Társaság és az Arany 
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint a 
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegít� Program munkájában. 

Másfél évtizedes tehetségfejleszt� munkánk magas színvonalának és 
sokszín�ségének köszönhet�en iskolánk 2009. szeptember 25-én miniszteri 
elismer� oklevél kitüntetésben részesült. 

4. A tehetséges tanulók beválogatásának szempontjai
Tehetséggondozó programunkban, a tehetséges diákok kiválasztás során 
igyekszünk minél több elemre építeni. A hat és öt évfolyamos képzéseinkre 
jelentkez� diákok esetében figyelembe vesszük a felvételi vizsga során 
nyújtott anyanyelvi és matematikai teljesítményeket, a tanulók korábbi álta-
lános iskolai eredményeit, egy-egy területen jelentkez� kiváló kognitív ké-
pességüket, tantárgyteszteket és a szaktanárok, osztályf�nökök véleményét a 
tanulók kommunikációs készségér�l, kreativitásáról, motivációjáról. 



545

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül a speciális fel-
vételi eljárás során vizsgáljuk a tanulók kognitív képességét (szövegértés, 
számanalógia és számsorok), figyelmét, verbális emlékezetét, gondolkodá-
sát, majd az el�készít� év során (a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intéze-
tének munkatársai segítségével) általános intellektuális képességét, tanulási 
stratégiáját, motivációját, énképét és szorongását. Mérlegeljük a tanulók 
korábbi iskoláiból küldött jellemzéseket is. 

Hat évfolyamos komplex tehetségfejleszt� programunkba történ� bevá-
logatás során a fent említett pedagógiai mérések és szaktanári vélemények 
figyelembe vételén túl mérjük diákjaink intelligenciáját, motivációját, tanu-
lási stratégiáját, szorongását, és néhány személyiségjegyét (extraverzió, 
neuroticizmus, pszichoticizmus, szociális konformitás). 

5. A tanórai fejlesztés lehet �ségei 

Emelt szint� képzés 

Iskolánk pedagógiai munkájában kezdett�l fogva kiemelt szerepet szántunk 
az emelt szint� képzési formáknak. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti alaptan-
tervben meghatározott id�keretek túllépésével lehet�ség nyílik diákjaink 
ismereteinek elmélyítésére. Diákjaink szociokulturális helyzetének és a szü-
l�k által megfogalmazott igények figyelembe vételével a modern ismeret-
szerzési készség elsajátításához elengedhetetlenül fontos idegen nyelvi és 
informatikai képzés minden osztálytípusunkban emelt szinten történik. Az 
idegen nyelvi és informatikai készségek fejlesztése azonban a tehetséggon-
dozás eszköztárát is b�víti. Segítségükkel lehet�ségünk nyílik a tanulók 
életkorának figyelembe vételével kreativitásuk, motivációjuk, probléma-
megoldó gondolkodásuk, ismeretátadó készségük fejlesztésére.  

Az els�sorban eszközként használt idegen nyelvi és informatikai képes-
ség fejlesztésen túl azonban, az utolsó két évfolyamon, továbbtanulási szán-
dékuk figyelembe vételével, valamennyi diákunk számára biztosítjuk két-
két tantárgy elmélyültebb ismereteinek elsajátítását.  

Ezen foglalkozások keretén belül az emelt szint� érettségi vizsgákhoz 
szükséges kompetenciák fejlesztésére is törekszünk.  

Egyéni és csoportos differenciálás 

Iskolánkban a kedvez� felvételi lehet�sége ellenére is nagy létszámú (32–35 
f�) és általában heterogén összetétel� osztályokban folyik az oktató-nevel�
munka. A tömegoktatás ilyen jellege nehezíti a tehetséggondozás szempont-
jából fontos, személyre szabott, individuális fejlesztési követelményeknek 
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megfelel� feltételek megteremtését. Nehezíti ezt az a tény is, hogy az érett-
ségi követelmények és a kerettantervi tartalmi el�írások gyakran nincsenek 
összhangban (f�leg a kevés óraszámban tanított tantárgyak esetében) a ren-
delkezésre álló id�kerettel. Ezért a tanórai keretek között a tantervi köve-
telmények minél magasabb szint� elsajátítása mellett elengedhetetlen a ta-
nulók egyéni differenciálása. A tehetséges tanulók számára készített feladat-
lapok összeállításával és plusz munkák kiadásával gazdagíthatjuk ismeretei-
ket, javíthatjuk önálló ismeretszerzési készségeiket, önértékelésüket. 

Az egyéni differenciális nagyobb felkészülést, átgondoltabb munkát 
igényel a pedagógusoktól is, de a korszer� oktatástechnikai eszközök (szá-
mítógép, projektor, interaktív tábla) alkalmazásának elterjedésével folyama-
tosan javulnak lehet�ségeik. 

Intézményünkben a tanórai differenciálásnak másik eszköze a csoport-
bontás. Ezzel a lehet�séggel az alacsonyabb évfolyamokon az idegen nyelvi, 
informatikai, valamint néhány programunkban (AJTP, hat évfolyamos 
komplex tehetségfejlesztés) a matematikai és anyanyelvi oktatás terén, az 
utolsó két évfolyamon pedig a valamennyi tantárgy esetében is igyekszünk 
élni.  

Az emelt és normál, illetve a gyorsabban és lassabban haladó csoportok-
ra osztás a tantervek eltér� dúsítását teszi lehet�vé. Természetesen az egyes 
csoportok között indokolt esetben biztosítjuk az átjárást. 

Személyiségfejlesztés, önismeret, tanulásmódszertan

Gimnáziumunkban az Arany János Tehetséggondozó Program elindulásá-
val, az Arany János-i blokk bevezetésével órai keretekben valósul meg a 
személyiségfejlesztés és a tanulás tanítása. 

A tehetséges diákok képességeinek kibontakozása szempontjából meg-
határozó szerepet játszanak azok a személyiség-tényez�k (érdekl�dés, ér-
zelmi stabilitás, kitartás, versenyszellem stb.), amelyek megfelel� energiát 
biztosítanak a magasabb szint� teljesítményekhez.  

Ezen tényez�k kialakulását hátráltathatják a tanuló önértékelési problé-
mái, magas szorongási értékei, kommunikációs zavarai. Személyiségfejlesz-
t� és tanulásmódszertani foglalkozásainkon e problémák csökkentésére, 
illetve kialakulásuk megakadályozására törekszünk. 

Személyiségfejleszt� foglalkozásainkon küls� pszichológiai mérések 
(Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet) eredményeinek beépítésével, 
pedagógusaink pszichológusokkal együtt törekednek tanulóinkban a reális 
önértékelést, az önmenedzselési, és önérvényesítési, valamint a kudarct�r�
képességet fejleszteni. Törekednek érzelmi intelligenciájuk, szociális kom-
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petenciájuk, konfliktuskezelési készségük fejlesztésére, kooperativitásuk 
javítására. 

A tanulásmódszertani foglalkozások keretén belül a tanulási szokások, 
módszerek, eljárások, technikák (pl.: szövegfeldolgozási módszerek.) és a 
tanulási részképességek fejlesztésén (pl.: beszéd, beszédtechnika, olvasás), 
valamint az egyes tantárgyak tanulási sajátosságainak megismertetésén túl, 
alkalom nyílik a vitázás, mint komplex képességfejleszt� tevékenység gya-
korlására és az intelligens tanulás (problématudat, kérdezéstechnikák, a 
gondolkodás tanulása) módszerének elsajátítására. A tanulási folyamatba 
beépített önismereti tényez�k felismerésével a tanuló személyközi és cso-
portközi kommunikációs zavarainak leküzdéséhez is kaphat segítséget. 

Az Arany János-i blokkban rejl� lehet�ségek felismerésével mára vala-
mennyi képzési formánk els� évében id�keretet biztosítunk a személyiség-
fejlesztésre és a tanulás tanítására.  

6. Tanórán kívüli programok 

Szakkörök, versenyel�készít�k 

A tanórán kívüli foglalkozások közül a szakkörök, és a versenyel�készít�
foglalkozások a tehetséggondozás legszervezettebb területei. Ezen szerveze-
ti keretek biztosítják a tehetséges tanulók egyéni érdekl�dési körének meg-
felel�, ambícióját kielégít� képzések megszervezését. Lehet�ség nyílik a 
m�veletekre és ismeretekre épül� képességek tananyagot meghaladó fejlesz-
tésére (gazdagítás).  

Iskolánkban a tanulmányi versenyekre jelentkez� diákok számára évr�l 
évre megszervezzük a versenyel�készít� foglalkozásokat. Különösen jelen-
t�s az ilyen jelleg� tehetséggondozó tevékenységünk az informatika, a ma-
tematika és a természettudományok területén. Az informatika legmodernebb 
irányzatai iránt érdekl�d� diákok számára robotika, az elektronikus média 
rejtelmeit megismerni akarók részére kamera használati, operat�ri ismerete-
ket átadó szakköröket szervezünk. A m�vészetek iránt érdekl�d� tanulóink 
rajz szakkörön, énekkari foglalkozásokon, társastánc tanfolyamokon csi-
szolhatják tudásukat. A város m�vészeti iskoláival együttm�ködve segítjük 
tehetséges tanulóink magánénekesi, hangszeres, néptáncos, keramikus ké-
pességeinek fejlesztését. A sport iránt érdekl�dök kézilabda, kosárlabda, 
labdarúgó és aerobik edzésekre járhatnak. 

A délutáni tehetséggondozás szinte kimeríthetetlen színtere a kollégium. 
A tehetséges diákok számára itt szervezett foglalkozások szintén a gazdagí-
tás lehet�ségét szélesítik. 
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Projektfoglalkozások 

Hat évfolyamos komplex tehetségfejleszt� munkánk részeként 2008 �szét�l 
alkalmazzuk iskolánkban a tehetséggondozó projekt módszert. A foglalko-
zásokat hathetes ciklusokban, heti egy alkalommal, két órás id�keretben 
szervezzük meg komplex természettudományos, humán, és idegen nyelvi 
témakörökben.  

A programban résztvev� diákok, ezen foglakozásokon, két éven keresz-
tül, 10–12 f�s csoportokat alkotva, felváltva vesznek részt, majd a 9. évfo-
lyamon érdekl�dési körüknek megfelel�en választhatnak közülük. Egy-egy 
projekt végén, a foglalkozás során született produktumokat (pl.: helytörténe-
ti társasjáték, Mátyás korabeli újság, prezentációk a madarak életér�l, a 
Bodrog vízmin�ségének állapotáról, az általuk végzett kísérletekr�l, más 
kultúrák étkezési szokásairól…) bemutathatják szüleiknek, testvéreiknek. 

Ezen tevékenységünk hatékonyan biztosítja diákjaink jobb megismeré-
sét, tehetségük sokféleségének megjelenését, az iskolai képességekben ke-
vésbé kiemelked� speciális készségek (téri-vizuális, m�szaki, társas-vezet�, 
szervez�) megmutatkozását. Alkalmas a kreatív-produktív tehetség azonosí-
tására, fejlesztésére, magasabb szint� ismeretekre, készségekre, gondolko-
dásra épít.  

A projekt során megfogalmazott feladatok olyan elemeket tartalmaznak, 
amelyek meghaladják az átlagos tanulók képességét, a tehetséges diákok 
számára viszont kihívást jelentenek, megoldásukhoz kreativitásra, önálló-
ságra van szükség. Több személy együttm�ködésére építve fejleszti tehetsé-
ges diákjaink társas készségeit.  

Nemzetközi programok, kirándulások, „bentmaradós hétvégék”, nyári táborok 

Tehetséges diákjaink problémamegoldó-, kritikai-, és a jöv�beni lehet�sé-
geken való gondolkodási képességének fejlesztésére kiváló alkalmat nyúj-
tottak, nyújtanak azok a nemzetközi projektek, amelyek a jelen problémái-
ból kiindulva a jöv� számára keresték, keresik a lehetséges megoldás alter-
natíváit. 

Így foglakoztak több éven keresztül svéd, holland, lengyel és német tár-
saikkal együtt a környezetvédelem és vízgazdálkodás kérdésével. Az „Euró-
pai fórum. Fiatalok napjainkban.”cím� projekt keretén belül viszont a felnö-
vekv� nemzedékek felel�sség vállalásának, jöv�beni feladatainak témáját 
járták körül, megosztva elképzeléseiket német kortársaikkal. Jelenleg az 
európai parlamentáris demokrácia és kultúra fejl�désének múltját, jelenét és 
feltételezhet� változását vizsgálják Nagy-Britannia, Csehország, Lengyelor-
szág és Törökország hasonló korú diákjaival egyetemben. 
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Fontosnak tartjuk azonban az egyetemes kérdésekkel való foglalkozá-
sok mellett nemzeti tudatunk er�sítését, ezért szoros kapcsolatot építettünk 
ki számos határon túli (Kassa, Királyhelmec, Munkács, Nagykapos, 
Székelykeresztúr, Temesvár, Zenta) magyar középiskolával. Ezek a kötelé-
kek, a helyi kulturális, természeti és történelmi adottságok megismerésén túl 
lehet�séget biztosítanak diákjaink megmérettetésére is, a képz�m�vészet, a 
népdaléneklés, a szavalás és a fizikai ismeretek terén egyaránt.  

Az AJTP keretén belül, a „bentmaradós hétvégék” megszervezésével 
lehet�ségünk van gazdagító tevékenységünk szélesítésére. Ezeken a hétvé-
géken megszervezett gyakorlati foglalkozások és kirándulások segítségével 
törekszünk a tanórákon megszerzett ismeretek empirikus úton történ�, diffe-
renciált meger�sítésére. Ilyenkor lehet�ség nyílik egyéni és csoportos fogla-
kozások szervezésére is, valamint arra, hogy diákjaink bemutathassák szül�-
falujuk értékeit. 

Az intenzív nyelvtanulás érdekében minden nyáron szervezünk bentla-
kásos idegen nyelvi táborokat, illetve 10 napos angliai utazást, ahol diákja-
ink délel�tti órákon anyanyelvi környezetben mélyíthetik el tudásukat. 

A téli sí-, a nyári kerékpár és vízi táborok, valamint a gyalogtúrák az 
egészséges életmódra nevelésen és a jó közösségi szellem kialakításán túl 
lehet�séget biztosítanak diákjaink számára sz�kebb és tágabb környezetük 
értékeinek megismerésére.  

A legkiemelked�bb teljesítményt nyújtó tanulóink – jutalomként – ki-
rándulásokon vehetnek részt Európa különböz� országaiban, ahol a pihenés 
mellett bepillantást nyerhetnek az adott terület földrajzi, történelmi, kulturá-
lis értékeibe, néprajzi hagyományaiba.  

Versenyek 

Tehetséggondozó programunkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink ver-
senyeztetésére is, amely kiváló eszköze speciális képességeik azonosításá-
nak, motiválásuknak, fejleszt� munkánk pillanatnyi eredményének leméré-
sére. Ezen megfontolásokból kiindulva az országos, regionális, megyei és 
térségi versenyeken való szereplésen túl mi magunk is törekszünk ezen ver-
senyek lebonyolításában részt venni, s�t saját versenyeket szervezni. 

Így a Honismereti Szövetség megkeresésére helyet adhattunk a Rákóczi 
szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára kiírt országos verseny dönt�-
jének.  

Számítástechnikai oktatásunk színvonalának elismeréseként 2005-ben 
megszervezhettük a 12. Közép-Európai Számítástechnikai Diákolimpiát 
(CEOI), amikor a verseny idejére iskolánk és Sárospatak az informatikai 
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világ f�városa lett, hiszen a helyszínen résztvev� 12 ország csapatai mellett 
több mint 70 ország versenyz�je küzdött meg az interneten közzétett felada-
tokkal.  

Iskolánk névadója, Árpád vezér halálára emlékezve 2007-ben országos 
vetélked�t hirdettünk „Magyarnak lenni: büszke gyönyör�ség!” címmel, 
amelyre legszebb reményeinket is túlszárnyalva 176 magyarországi és hatá-
ron túli csapat jelentkezett. 

Különösen büszkék vagyunk iskolánk tanárai által 1995-ben éltre keltett 
„Fizikai becslési” versenyre, amely – korát megel�zve – a diákok kreativitá-
sát, problémamegoldó képességét és fizikai ismereteik gyakorlatban történ�
hasznosításának készségét méri.  

A vetélked� 2001 óta az AJTP-ban részt vev� iskolák közrem�ködésé-
nek köszönhet�en országos szint� megmérettetéssé n�tte ki magát. 

Rendszeresen szervezzük az Országos LOGO Számítástechnikai Ta-
nulmányi Verseny megyei fordulóját, a térségi idegen nyelvi (angol, német) 
versenyeket, valamint a körzeti és megyei diákolimpia (kosárlabda, kézilab-
da) fordulóit. Iskolai szinten feladatmegoldó (matematika, informatika, ké-
mia, fizika), prezentációs (történelem, társadalomismeret, idegen nyelvi), 
népdaléneklési, szavaló-, rajz-, és sport (labdarúgás, röplabda, asztalitenisz) 
versenyeket hirdetünk. 

Kiállítások, el�adások, kulturális rendezvények 
Tehetséges diákjaink számára bemutatkozási lehet�ségeket teremtünk kiállí-
tások, el�adások, kulturális m�sorok szervezésével. 

Gimnáziumunk épületének adottságait kihasználva Iskolagalériát m�-
ködtetünk, amelynek keretén belül évr�l évre megrendezzük legtehetsége-
sebb tanítványaink képz�m�vészeti alkotásainak kiállítását.  

Munkaközösségeink szakmai estéket tartanak, ahol diákjaink el�adások 
keretében mutathatják be kutató munkájuk eredményeit, történelmi, termé-
szettudományi, idegen nyelvi, országismereti, filozófiai, társadalomismereti 
területeken. 

Énekkarunk sikeres szerepl�je iskolánk, városunk, térségünk rendezvé-
nyeinek, s már megcsillanthatta erényeit olaszországi, angliai, és franciaor-
szági fesztiválokon is. 

Konferenciák 
Tehetségfejleszt� programunk részeként törekszünk olyan rendezvények, 
konferenciák megszervezésére is, ahol pedagógusainknak, diákjainknak 
lehet�ségük nyílik tapasztalataikat, tudásukat megosztani az ország külön-
böz� területeir�l érkez� vendégekkel, szakemberekkel. 
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Ezen programok keretén belül nagy megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy 2006-ban az Oktatási Minisztérium felkérésére iskolánkban fogadhat-
tuk a hazánkban megrendezésre kerül� Európai Tehetséggondozó Konfe-
rencia résztvev�it. Ekkor mutathattuk be 17 európai országból és az Ameri-
kai Egyesült Államokból érkez� vendégeknek az iskolánkban folyó tehet-
séggondozás különböz� formáit, majd 2008 szeptemberében megszerveztük 
a VIII. Hátrányos Helyzet� Tanulók Arany János Programjának tanévnyitó 
konferenciáját. 

2011 márciusában helyet adtunk az 54. Országos Fizikatanári Ankét és 
Eszközbemutatónak, ahol m�helyfoglalkozások keretén belül szakmai-, 
módszertani eszközök cseréltek gazdát a fizika népszer�sítése, és az ered-
ményes tehetséggondozás mellett hitet tett tanárok között. 

Örültünk annak is, hogy vöröskeresztes bázisintézményi munkánk elis-
meréseként iskolánk – diákjaink aktív közrem�ködésével – otthont adott a 
XIV. Országos Vöröskeresztes Ifjúsági találkozónak, majd 2009 nyarán 
megrendeztük az 5. Filozófiai Diáktalálkozót melynek témája „Isten és em-
ber viszonya a filozófia tükrében” volt.  

7. Alulteljesít � tehetségek felkutatása, fejlesztése 

Az alulteljesít� tehetségek nagy része szociokulturálisan hátrányos helyzet�, 
vagy tanulási zavarokkal küzd�, vagy egyes személyiség-tényez�kben mu-
tatnak alacsony szintet. Az ezzel a témával foglalkozó kutatási eredmények 
azt mutatják, hogy az alulteljesít� tehetségek képességeinek teljesítményben 
történ� realizálódásában a családnak meghatározó szerepe van. Emiatt a 
hátrányos helyzet� alulteljesít�k helyzete t�nik a legkilátástalanabbnak, hi-
szen közülük nagyon kevesen tudnak képességeiknek jobban megfelel�, 
magasabb szint� teljesítmények elérésére lehet�séget biztosító képzésbe 
eljutni. Többek között e problémák csökkentésének céljából indította útjára 
az Oktatási Minisztérium a Hátrányos Helyzet� Tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Programját. 

Ennek a programnak a részeseként iskolánkban kiemelt szerepet szá-
nunk az alulteljesít� tehetségek gondozására, hátrány kompenzációjára, 
személyiségük és képességük fejlesztésére. Ezen komplex fejlesztés tudo-
mányos megalapozottsággal (a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézeté-
nek segítségével) részint tanórai, részint tanórán kívüli gazdagító program 
mentén történik a gimnázium és kollégium szoros együttm�ködésében.  

A program legfontosabb pedagógiai feladatai: 
− a diákok alapos megismerése 
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− a tehetséggondozáshoz szükséges légkör, értékrend beállítódás meg-
teremtése 

− ismeretszerzési technikák kialakítása, megszilárdítása 
− a hozott tanulmányi, m�veltségi és szokásrendi hátrányok csökkenté-

se, megszüntetése 
− a tanulók személyiségének, szociális képességeinek fejlesztése 
− egyéni fejlesztésük differenciált segítése 
− tehetségük gondozása 
− szakmai jöv�képük kialakítása 
− a tanulást, m�vel�dést, beilleszkedést nehezít� tényez�k ellensúlyozása 
− személyre szabott pedagógiai és szociális segítségnyújtás 

Tanulmányi célunk az, hogy a program végén a szociokulturálisan hát-
rányos helyzetb�l érkez� diákok közül minél többen rendelkezzenek állami-
lag elismert – legalább középfokú – nyelvvizsgával, ECDL számítógép-
kezel�i bizonyítvánnyal és gépjárm� vezet�i engedéllyel. Tehetségük kibon-
takozása érdekében arra törekszünk, hogy az érettségi követelmények sike-
res teljesítése után tanulmányaikat érdekl�dési körüknek megfelel�en f�is-
kolákon vagy egyetemeken folytathassák.  

E cél elérése érdekében a korábban bemutatott beválogatást követ�en, 
az el�készít� évfolyamon, a tanulók számára alapozó ismereteket nyújtunk 
matematikából, anyanyelvb�l, természet- és humánismeretekb�l. Ebben a 
képzésben az alapkészségek fejlesztése az átlagosnál magasabb szint� és a 
gimnáziumi tanulmányaikat megalapozó jelleg� (pl. anyanyelvi oktatásunk 
során nyelvtani ismereteik fejlesztésén túl kommunikációs és írásbeli kifeje-
z� készségüket is magasabb szintre hozzuk). Az informatika és az idegen 
nyelv terén azonban már az el�készít� évben intenzív fejlesztésbe kezdünk. 

A szociálisan hátrányos helyzet� tanulók számára étkezési, tankönyvvá-
sárlási, utazási és egyéb juttatásokat biztosítunk.

Fontosnak tartjuk a tehetségfejlesztés szervezeti formáinak minél széle-
sebb alkalmazását.  

A kollégium és gimnázium hatékony együttm�ködése, a pszichológu-
sok, a tanárok és nevel�tanárok állandó konzultációja a tanuló személyisé-
gének az átlagosnál mélyebb megismerését teszi lehet�vé. 

Az önismereti foglalkozások és a bentmaradós hétvégék programjai el�-
segítik a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítását, amit a tehetség-
gondozó osztályok er�s közösségi érzése is bizonyít. 

Az el�készít� évet követ� évfolyamokon is folytatódik a hátránykom-
penzáció és a képesség fejlesztés, de azt kell tapasztalnunk, hogy a jó képes-
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ség� diákok esetében is erejükb�l az érettségi-felvételi vizsgák sikeres telje-
sítésén és a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésén túl, egyéb kiemelked�
teljesítményre (pl.: tanulmányi versenyek) kevésbé telik. 

8. Speciális szerepek érvényesülése s tantestületbe n 
Intézményünkben a tehetségfejleszt� tevékenység hatékonyságának növelé-
se érdekében els� perct�l kezdve törekedtünk pedagógusaink e munkához 
szükséges ismereteinek elmélyítésére, felkészülésük el�segítésére. Hat kol-
légánk részt vett a Debreceni Egyetem által akkreditált „ A tehetségfejlesz-
tés alapjai” cím� továbbképzésen, míg két kollégánk elvégezte a tehetség-
fejleszt� szakért�i szakot. Tizenegy pedagógusunk szélesíthette módszertani 
ismereteit tanulásmódszertani és önismereti tanfolyamokon. Valamennyi 
pedagógusunk a Géniusz képzések által biztosított lehet�ségeket kihasznál-
va egy-egy 10 órás foglalkozáson (tehetség fogalmai, gazdagító programok, 
alulteljesít� tehetségek, komplex tehetségfejleszt� programok) vett részt. 

Az iskolai tehetséggondozó munka rendszerében a nevelési igazgatóhe-
lyettes, mint az AJTP programfelel�se végzi a beválogatás irányítását, a 
tanórán kívüli programok koordinálását, a versenyek szervezését és a peda-
gógusok továbbképzésével kapcsolatos teend�ket. Kapcsolatot tart a kollé-
giumi tehetséggondozó tevékenység programgazdájával. Az igazgatóval 
együtt ellen�rzi a program eredményességét, tanácsokat ad a pedagógusok-
nak, tanulóknak, szül�knek. 

A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységben azonban 
meghatározó szerepe az iskolavezetés által kiválasztott és a munkaközösség 
vezet�k által irányított szaktanároknak van.  

�k azok, akik a program végrehajtásában, a projektfoglalkozások veze-
tésében és a tehetségek azonosításában a munka oroszlánrészét végzik. Kö-
zülük sokan vállalnak mentori feladatokat is, közvetlenül irányítva egy-egy 
diák munkáját, felügyelve fejl�dését.  

Ez a tevékenység azonban széles tudással rendelkez�, összetett módon 
gondolkodni képes egyéniséget kíván, akinek szerepe a tudáshordozóból, 
egyre inkább a tehetséget társként kezel� pedagógussá alakul át. Ennek a 
folyamatnak az el�segítésében nagy szerepet játszanak az iskolánkban m�-
köd� személyiségfejleszt�-tanulásmódszertani munkaközösség által szerve-
zett bels� továbbképzések, eseti megbeszélések. 

Tehetséggondozó munkánk során számíthatunk a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai Pszichológia Tanszéke munkatársainak (dr. Balogh László, dr. 
Dávid Imre, Páskuné dr. Kiss Judit, dr. Polonkai Mária) szakmai segítségé-
re. 
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9. Az iskola és a család együttm �ködési formái, tartalma 
a tehetségnevelésben 
Az iskola tehetséggondozás sikerében meghatározó jelleg� a család közre-
m�ködése, hiszen a kortárs csoportok és az iskola mellett a család az, amely 
alapvet� hatással van a diák gondolkodására, motivációjára, értékrendjére. 
A család támogató tevékenysége, a tudást értékként kezel� beállítódása je-
lent�s segítséget biztosít a tehetség kibontakozásában. 

Iskolánkban éppen ezért évente kétszer szül�i értekezletet tartunk, ahol 
az általános tájékoztató mellett a szül�knek és a pedagógusoknak egyénre 
lebontva is van lehet�sége a konzultációra. Az osztályf�nökök és a kollégi-
umi csoportvezet�k törekednek szinte napi kapcsolatot tartani tanulóink 
családjával, a többi pedagógus pedig a fogadóórákon fogadja szívesen a 
szül�ket. 

Sajnos a térségünket sújtó elszegényedés a családok egzisztenciális 
helyzetének romlásához vezetett, ami sokszor társul a családok szétesésével. 
Iskolánk tanulóinak is egy jelent�s része él csonka családban. Ezek a kedve-
z�tlen folyamatok nehezítik az iskola és a család együttm�ködésének formá-
it. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskola által kezdeményezett 
kapcsolatfelvételre, a diákok fejl�dése szempontjából fontos közös célok 
tisztázására, szül�i tanácsadásra.  

Különösen a hátrányos helyzet� tehetséges tanulóink családjainak ese-
tében jelent problémát az azonos érték-, és követelményrendszer kialakítása.  

Éppen ezért egyre inkább szükségesnek látjuk az egyéni találkozások 
kezdeményezését, a családlátogatások rendszerének b�vítését, a közös prog-
ramok számának növelését. 

Hat évfolyamos tehetségfejleszt� programunk keretén belül rendszeres 
találkozókat szervezünk a programban résztvev� diákok szüleinek.  

Ezen összejövetelek kiválóan alkalmasak a projektfoglalkozásokon vég-
zett tevékenységek bemutatására, a diákok, pedagógusok és szül�k közös 
beszélgetésére. Természetesen a program során végzett mérések eredménye-
inek bemutatására, a diákokkal kapcsolatos információk és tanácsok átadá-
sára külön alkalmakat teremtünk. 

10. A programok eredményességének vizsgálata, az er edmé-
nyesség mutatói 
Tehetséggondozó munkánk eredményességének vizsgálata során figyelembe 
vesszük tanulóink tanulmányi munkájának változását, a kompetenciaméré-
seken mutatott teljesítmények alakulását, a versenyeken elért eredményeket, 
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a diákokkal foglalkozó pedagógusok véleményét, valamint diákjaink és szü-
leik elégedettségi mutatóit.  

Hat évfolyamos tehetségfejleszt� programunk keretén belül lehet�sé-
günk van a beválogatott diákok esetében személyiségjegyeik néhány elemé-
nek és intellektuális képességeik változásának nyomon követésére. 

4. táblázat. Pszichológiai mérések a hat évfolyamos tehetségfejleszt� prog-
ram keretében 

 7 évf. 
eleje 

7. évf.  
vége 

10. évf. 
eleje 

12. évf. 
eleje 

intelligencia x x x x 
motiváció x x x x 
tanulási stratégiák x x x x 
szorongás x x x x 
személyiség jegyek x x x x 
pályaorientáció   x x 

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül pszichológus 
szakemberek közrem�ködésével, négy alkalommal, tanulóink néhány sze-
mélyiségjegyének hatásvizsgálatát végezzük el, kiegészítve ezt tanulási stra-
tégiájuk, kreativitásuk, általános intellektuális képességeik vizsgálatával. Az 
itt kapott eredményeket egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával igyekszünk 
beépíteni tehetségfejleszt� munkánkba. 

5. táblázat. Pszichológiai mérések az AJTP-ben 

 9.évf. 
eleje 

9.évf. 
vége 

11.évf. 
vége 

13. évf. 
eleje 

ált. intellektuális képességek x x  x 
kreativitás  x  x 
egyéni tanulási stratégiák x x x x 
motiváció x  x x 
énkép, önértékelés x x x x 
szorongás x x x x 
pályaorientáció   x x 

Az elmúlt években végz�s diákjaink érettségi eredményével elégedettek 
lehetünk, hiszen a kétszint� érettségi megváltozott követelményrendszere 
ellenére a középszint� érettségi vizsgák iskolai átlag eredménye meghaladja 
a 60%-os teljesítményt, ami érdemjegyben átszámítva 4-es feletti osztályza-
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tot jelent. A felvételi eljárás szempontjából plusz pontokat biztosító, de ter-
mészetesen nagyobb követelményeket támasztó emelt szint� érettségi vizs-
gák esetében diákjaink eredménye még jobb, 74,05%, 5-ös átlag.  

Büszkék lehetünk „öreg” diákjaink felvételi mutatóira is, ami javuló 
tendencia mellett az elmúlt 5 év átlagában közel 80%-os sikert mutat. Az 
elmúlt években jelent�sen n�tt felvett diákjaink között az államilag elismert, 
„C” típusú, középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkez�k száma is 
(megközelít�leg 65%), ami országos összehasonlításban is kiemelked�
eredménynek számít, dicsérve ezzel nyelvtanáraink kiváló munkáját. 

Az alacsonyabb évfolyamokon tanuló diákjaink is szorgalmasan töre-
kednek a nyelvvizsga-, és ECDL bizonyítványok megszerzésére, így remé-
nyeink szerint a következ� években is hasonló sikerekben lesz részünk. 

Tehetséggondozó munkánk eredményeként tanítványaink a megterhel�
iskolai munka mellett szép eredményeket értek el a középiskolai tanulmá-
nyi, m�vészeti és sport versenyeken: 

A középiskolai tanulmányi versenyek csúcsának tekintett OKTV-n 
számítástechnikából, matematikából, földrajzból és filozófiából jutott be 
diákunk, az egyben sikeres felvételt is biztosító, országos dönt�be. 

Kiemelked� eredménynek tekintjük a Magyar Ifjúsági Innovációs ver-
seny országos 2. és a „Ki miben mindentudó” országos csapatverseny 3. 
helyezését. 

Informatikai oktatásunk az iskolai tehetséggondozó munkánk egyik leg-
eredményesebb területe, amit bizonyít az országos szint� számítástechnikai 
versenyeken (Nemes Tihamér, LOGO) elért számos kiemelked� eredmény, 
több dobogós és els� helyezés megszerzése. 

Országos szint� eredményeket matematikából, fizikából, kémiából, 
vers- és prózamondásból, történelemb�l, idegen nyelvekb�l (angol, német, 
olasz) valamint népdaléneklésb�l produkáltak tanulóink. 

Dobogós helyezéseket értünk el, vers- és prózamondó, matematika, fi-
zika, biológia, kémia, földrajz, német, olasz, számítástechnika, ének és rajz 
tantárgyakból szervezett megyei és regionális megmérettetéseken. 

Az AJTP-n belül meghirdetett versenyeken 1-3. helyezést értünk el ma-
tematikai, irodalmi, történelemi, vállalkozói, novellaírási, helyesírási, m�vé-
szeti és világvándor témakörökben. 

A sport terén elért eredményeinkre is büszkék lehetünk, hiszen a 
2003/2004-es tanévben a fiú és lány kosárlabda csapatunk is az amat�r di-
ákolimpia paksi dönt�jébe jutott. Iskolánknak hoztak dics�séget, egyéni 
felkészülésükkel, az országos diákolimpia sí- és darts versenyein dönt�s 
helyezéseket elér� diákjaink is. 
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Igyekszünk azonban diákjainkat más, a tantárgyi határokat átlép� verse-
nyekre is felkészíteni. Így szerepelhettek tanulóink a polgárvédelmi-, els�-
segélynyújtó versenyek országos dönt�jében, a Diák Újságíró Egyesület 
által kiírt pályázat képzeletbeli dobogóján. 

Az iskolánkban folyó tanári munka eredményességét azonban nem csak 
az el�bbiekben bemutatott adatokkal lehet és kell mérni. Legalább olyan 
fontosak azok a mutatók is, amelyek a diákok véleményét tükrözik iskolá-
jukról, tanáraik munkájáról. E cél által vezérelve az elmúlt öt évben folya-
matosan mértük diákjaink elégedettségét. Az elmúlt tanévben a kérd�ívet 
kitölt� diákjaink (634 f�) 82,2%-a érezte úgy, hogy iskolánk jól készíti fel a 
továbbtanulásra. 93,24%-uk szerint sokat kell tanulni nálunk, de ennek elle-
nére is „csak” 6,9%-uk szerint nem kellemes itt az élet. 

Ezek az eredmények és elégedettségi mutatók meger�sítenek bennünket 
abban, hogy sok munkával, tehetségfejleszt� programunk eredményeként, 
leszakadóban lév� térségünk, gyakran hátrányos helyzet� tehetséges diákja-
inak is van esélye képességeik kibontakoztatására, versenyképességük javí-
tására. 
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A budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium tehetséggondozó programja 

Farkas György 

Bevezetés, történeti háttér 

A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium jogel�dje 1953 szeptembe-
rében kezdte meg m�ködését XVII. kerületi Általános Gimnázium – majd 
Fürst Sándor Gimnázium – néven. Az intézmény 1993-tól – a fenntartó dön-
tése értelmében – áttért a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre. A saját 
fejlesztés� tantervi program, amely elnyerte az Oktatási Minisztérium jóvá-
hagyását, a nevel�testület innovatív munkáját dicséri. A szerkezetváltást, 
mint kerületi oktatáspolitikai döntést megel�zte a fenntartó el�készít� mun-
kája, mely során körvonalazódott az a lakossági igény, miszerint szükség 
van egy magas színvonalú, a tehetséggondozást megvalósító kerületi közép-
iskolára. 

A lakossági igény ezen képzési forma iránt a kezdetekt�l töretlen. Min-
den évben két – két és félszeres túljelentkezést tapasztalunk. Többek között 
ez is oka annak, hogy felvételi vizsga alapján válogatjuk ki diákjainkat. Be-
iskolázási körzetünk túln� a XVII. kerület határain: a szomszédos kerüle-
tekb�l, valamint az agglomerációból is érkeznek hozzánk tanulók. Ez rész-
ben annak tudható be, hogy az említett körzetben kevés középiskola találha-
tó, s közülük is a Balassi az egyetlen nyolc évfolyamos gimnázium. A XVII. 
kerületben összesen négy középiskola m�ködik: a Balassin kívül egy négy 
évfolyamos és egy hat évfolyamos gimnázium (mindkett� a ’90-es években 
jött létre általános iskolák továbbfejlesztésével), illetve egy f�városi fenntar-
tású szakközépiskola. A kerülettel határos településeken összesen három 
gimnázium (Pécel, Gyömr�, Monor), a szomszédos f�városi kerületekben 
(X., XVI., XVIII.) pedig 8 gimnázium van. A XVII. kerületben 11 önkor-
mányzati fenntartású általános iskola m�ködik. A fenntartó ebben a vi-
szonyrendszerben határozta meg elvárásait intézményünk esetében. Az ok-
tatási koncepció vonatkozó célkit�zése szerint a gimnázium f� feladata a 
tehetséggondozás, illetve a fels�fokú tanulmányokra történ� sikeres felké-
szítés. Elvárás, hogy a kerületi oktatási intézmények minden vonatkozásban 
kielégítsék a helyi igényeket, ezáltal csökkentve a lakóhelyük és a bels�bb 
kerületek iskolái között ingázó tanulók számát.  
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Gimnáziumunkban jelenleg mintegy hatszáz diák tanul, évfolyamonként 
2, illetve 3 osztályban. Az évenként felvehet� osztályok számát a sz�kös 
teremkapacitás határozza meg; az ideálisnak tekinthet� 3-3 párhuzamos osz-
tály meglétét csak az iskolaépület b�vítésével lehetne megoldani. Erre 
azonban önkormányzati er�forrás hiányában mindeddig nem volt lehet�ség. 

A beiskolázási körzet szociokulturális szempontból igen vegyes képet 
mutat, magán viselve a peremkerületi jelleg minden vonását. A kerületben 
egyaránt megtalálható a családi házas és a lakótelepi övezet. Felméréseink 
kitérnek a szül�k iskolai végzettségére is. 2010-ben a szül�k 54,31%-a ren-
delkezett fels�fokú végzettséggel, érettségizett 34,42%, szakmunkásképz�t 
végzett 11,27%.1 Az országos (Oktatási Hivatal2, OFI3), valamint a fenntar-
tó által megrendelt kerületi (FPI4) felmérések alapján a pedagógiai hozzá-
adott érték az átlag fölötti mérték� intézményünkben. 

A tehetséggondozó program f �bb elemei 

Gimnáziumunk tantervi programjának középpontjában a tehetséggondozás 
áll. Azoknak a gyerekeknek kívánunk megfelel� iskolatípussal szolgálni, 
akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A 
nyolc évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési 
forma. Eredményközpontú, kiemelked� teljesítményekre ösztönz� értékelési 
rendszerrel, tehetségfejleszt�, tehetséggondozó szemlélettel tanítjuk diákja-
inkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakozását. Céljainkat megfelel�
munkafegyelem elfogadtatásával szeretnénk elérni. El kívánjuk érni, hogy 
tanulóink törekedjenek önmaguk és környezetük megismerésére és arra, 
hogy társaiknak és tanáraiknak egyaránt aktív partnerei legyenek. 

Tehetségfejleszt� programunkhoz megfelel� képzési struktúrát illesztet-
tünk, amelyben számos újszer�, innovatív elem található. A nyolc éves kép-
zési egységet három jól elkülöníthet�, de nem mereven elválasztott szakasz-
ra tagoltuk. Az el�készít� szakasz alapozó jellege két (5-6. évfolyam), a 
szaktudományok alapjaiba történ� bevezetés négy (7-10. évfolyam), majd 
az érettségihez és a továbbtanuláshoz szükséges felkészítés ismét két évig 
(11-12. évfolyam) tart. A 7. évfolyamtól rendszerbe illesztettük a differenci-
ált oktatási formát: tantárgyanként és évfolyamonként ún. tantárgyi tehet-
séggondozó csoportokat indítunk, amelyekbe az adott tantárgyból az átlag 

                                                
1 Partneri igény- és elégedettségmérés. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 2010. 
2 Országos Kompetenciamérés 2010. 
3 Neuwirth-Horn: A középiskolai munka néhány mutatója, 2006. OFI, 2007. 
4 Kompetenciamérés a XVII. kerületi oktatási intézményekben. FPI, 2006. 
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feletti képességet és motivációt felmutató tanulók kerülnek be. Ezekben a – 
korábban „emelt” csoportoknak nevezett – tanulócsoportokban a többi cso-
portéval megegyez� óraszámban, de dúsított tantervi programmal dolgo-
zunk. Az azonos óraszám és tantervi haladás biztosítja minden évfolyamon 
és minden tantárgyból a csoportok közötti átjárhatóságot, ezáltal elkerülhe-
t�vé tettük a korai szelekciót. A 11-12. évfolyamon nagy hangsúlyt helye-
zünk a közép- és emelt szint� érettségit el�készít� fakultációkra. Tanulóink 
– érdekl�désüknek, továbbtanulási irányultságuknak megfelel�en – b� kíná-
latból választhatnak. 

A tantervi program beválását, a tanulók képességeinek aktuális szintjét a 
programba illesztett bels� vizsgák rendszere hivatott mérni. El�re tervezett 
módon a 6. és a 11. évfolyam közötti szakaszban a tanévek végén általában 
két-három vizsga szerepel. Ezek a vizsgák több funkciót is betöltenek egy-
szerre: segítenek a tanulók rendszerez� képességeinek fejlesztésében, vizs-
garutinhoz juttatják �ket, illetve általuk lehet�ség nyílik egy hosszabb peda-
gógiai folyamat eredményeinek összevetésére. A meghatározott pedagógiai 
célokon túl tehát a vizsgarendszer a bels� összehasonlító mérésekhez is nél-
külözhetetlen adatokat nyújt. 

A tantervi program mellett számos projekt segíti a nevel�-oktató mun-
kát. A délutáni foglalkozások („szakkörök”) rendszere az 5. évfolyamtól 
kezdve a tehetség kibontakoztatását segíti. A kínálat sokrét�: a verseny-
el�készít� foglalkozástól a sport- és szabadid�s foglalkozásig terjed. A te-
hetséggondozás egy másik, újszer� szervezeti eleme a mentori rendszer, 
mely tanórán kívüli kiscsoportos fejlesztést foglal magában. Az ún. „mento-
rok” a nevel�testület tagjai közül kerülnek ki, minden tanév elején pályáza-
tot nyújtanak be, melyben szakmai céljaikat, illetve alkalmazandó metodiká-
jukat rögzítik. A tanév végén több lépcs�s értékelési folyamat után a mento-
rok éves munkáját alapítványi forrásokból díjazzuk.

A tehetséggondozó program középpontjában a tanulók személyiségének 
fejlesztése áll. Ennek érdekében rendszerbe állítottuk a tanulók ún. követé-
ses vizsgálatát. A programot 1993-tól a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével szoros együttm�kö-
désben fejlesztettük ki. A programban tanulóink kognitív képességeit, tanu-
lási stratégiáit, személyiségjegyeit, pályaorientációját vizsgáljuk. Az egye-
temmel megvalósuló együttm�ködés keretében a nevel�testület 12 tagja 
tehetségfejleszt� szakért�i diplomát szerzett posztgraduális képzés kereté-
ben. Jelenleg ezek a kollégák – pszichológus közrem�ködésével – szervezik 
és m�ködtetik a követéses vizsgálatok rendszerét.  

Összefoglalva Pedagógiai Programunk célrendszerét, a következ� ele-
mek emelhet�k ki: 
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− értelmiségi életre nevelés,  
− korszer�, az életkornak megfelel� mennyiség� és min�ség� szaktár-

gyi ismeretanyag elsajátítása: önm�vel�désre képes, továbbtanulásra 
törekv� diákok nevelése, 

− a tehetségek felfedezése, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, 
− az anyanyelv és a magyar nemzeti hagyományok megismertetése, a 

hagyomány�rzés értékének elfogadtatása, az iskolai hagyományok 
meg�rzése, er�sítése, 

− más népek, nemzetek kultúrájának megbecsülésére, az Európai Unió 
országainak megismerésére való nevelés, 

− az ésszer� rendre, fegyelemre való nevelés, 
− másokkal való együttm�ködésre nevelés: a közösségi szellem értéke-

inek elfogadtatása és fejlesztése, 
− az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testedzés, mozgás 

biztosítása, 
− környezetvédelemre nevelés, 
− esztétikai nevelés, a m�vészetek mellett a tárgyi és természeti eszté-

tikum megbecsülése,  
− az esélyegyenl�ség megteremtése. 

Jöv�képünk egy olyan gimnázium megteremtése, illetve m�ködtetése, 
amelyben tartósan magas színvonalon képzünk az átlagnál tehetségesebb, 
motiváltabb tanulókat. Pedagógiai Programunk, tanterveink, valamint a 
megvalósítást támogató min�ségirányítási programunk egyaránt azt a célt 
szolgálják, hogy az intézményünket választó diákok és szüleik elvárásainak 
megfelelve jól felkészült diákokat bocsássunk ki, akik megállják helyüket a 
fels�oktatási intézményekben, képesek a változó világ kihívásainak megfe-
lelni. Az oktatás és nevelés összhangjának megteremtésével hozzájárulunk 
ahhoz, hogy a tudományos – kulturális értékeket ismer�, elfogadó, s ezeket 
újrateremt� feln�tté váljanak a hozzánk kerül� diákok. 

Tehetségazonosítás: tehetségverseny, felvételi vizs ga 
Már a tehetségfejleszt� program indításakor, 1993-ban is egyértelm� volt, 
hogy egy ilyen speciális képzési formát csak jól átgondolt, objektív, nagy 
hatásfokú kiválogatást követ�en alkalmazhatunk kell� eredményességgel. A 
tantervi program cél- és eszközrendszere feltételezte, hogy els�sorban a 
kognitív képességek színvonalát térképezzük fel a hozzánk jelentkez� tanu-
lók esetében. Ennek tudatában alakítottuk ki a többlépcs�s felvételi rendsze-
rünket. A ’90-es évek jogszabályi keretei a jelenleginél nagyobb önállóságot 
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biztosítottak ezen a területen az egyes intézményeknek. Az akkor bevezetett 
tehetségazonosítási metódus szerint az általános iskolák 4. osztályos tanulói 
számára meghirdetett tehetségverseny integráns részét képezte a felvételi 
folyamatnak. Egyrészt azért, mert céljaiban, tartalmában és szerkezetében 
teljes egészében megegyezett a felvételi vizsgával, így tehát két lépcs�ben – 
lényegében ugyanazzal a metódussal – mérhettük a jelentkez�ket. Mindkét 
esetben írásbeli és szóbeli fordulókat szerveztünk. Az írásbeli részben az 
intellektuális képességeket mér� teszt mellett matematikai és magyar nyelvi 
feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak; a szóbeli fordulóban a kogni-
tív képességeket, a kreativitást és a motivációt is mérhettük. Miután az ezt 
követ� felvételi vizsga is lényegében ugyanerre a sémára épült, ezért a te-
hetségversenyen 80%-os eredmény fölött teljesít�k számára fel tudtuk aján-
lani a felvételt. A többieknek a felvételi vizsga jelentett egy újabb esélyt.  

Az utóbbi évtizedben azonban a jogszabályok egységesítették és szigo-
rították a felvételi eljárást. A központi írásbeli vizsga bevezetését követ�en a 
saját fejlesztés� írásbeli vizsgát már nem alkalmazhattuk. Ezzel egy id�ben 
megsz�nt annak a lehet�sége, hogy felvételi mentességet ajánljunk föl a 
tehetségversenyen kiváló eredményt elér� tanulók számára. 2007-t�l a szó-
beli felvételi vizsga lehet�sége is megsz�nt, így a beválogatás alapját csupán 
a korábbi tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsga képezte. 2010-
t�l újra lehet�vé vált a szóbeli meghallgatás, ami lényegesen csökkenti a 
beválogatás esetlegességét. Jelenleg három pilléren nyugszik a felvételi fo-
lyamat: a hozott pontokat a 3. és 4. évfolyam év végi és félévi tanulmányi 
eredményei alapján kalkuláljuk. Ezzel lényegében azt mérjük, hogy a felvé-
teliz� diák mennyire képes teljesíteni a saját iskolája által támasztott köve-
telményeket. Nyilván tudatában vagyunk annak, hogy ahány általános isko-
la, annyiféle elvárás; a küld� iskolák között igen nagy különbségek lehet-
nek, ezért tartjuk fontosnak a képességeket mér� írásbeli fordulót, amiben 
matematikai és anyanyelvi feladatlapot töltenek ki a diákok. A szóbeli felvé-
teli vizsga jelent�sége abban áll, hogy a fogadó intézmény speciális elvárá-
sai is érvényesülhetnek a felvételi eljárásban, illetve alkalom nyílik a szemé-
lyes találkozásra. Ugyanakkor továbbra sem lehet a gyermekek egyéb ered-
ményeit (pl. versenyek) figyelembe venni, így az azóta is megrendezésre 
kerül� tehetségversenynek új funkciót kellett találnunk. A verseny figyelem-
felkelt� és el�készít� szerepet kapott: a november elejére szervezett ese-
mény azon túl, hogy ráhangolja a diákokat (és a szül�ket) a küszöbön álló 
felvételi vizsgákra, kiváló alkalmat teremt a vizsgarutin kialakítására. Ta-
pasztalataink szerint a versenyen részt vev� tanulók sokkal magabiztosab-
ban szerepelnek a felvételi vizsgákon, s az ott az élmez�nyben végz� gyer-
mekek általában sikeresen felvételiznek gimnáziumunkba.  
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A tantervi program sajátos elemei: tehetséggondozó csoportok, 
fakultációk, bels � vizsgák, mentori rendszer 

A tantárgyi tehetséggondozó csoportok 

A differenciált oktatás, a tanulók – képességek és motiváció alapján történ�
– személyre szabott fejlesztésének egyik jól bevált eszköze a 7–10. évfo-
lyamokon tantárgyanként szervezett tehetséggondozó csoportok rendszere. 
A vonatkozó pedagógiai szakirodalomban tehetségesek külön csoportjaként 
definiált oktatásszervezési módszer el�nyeit az iskolahasználók is elismerik. 
A tanulói elégedettségmérések 2002 óta rendszeresen magas, átlag fölötti 
értékeket mutatnak ezzel kapcsolatban; kiemelve, hogy ezek a tehetséggon-
dozó csoportok jobban felkészítik �ket a tanulmányi versenyekre és az érett-
ségire. A legtöbb tantárgyból megszervezzük a tehetséggondozó csoportokat 
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, 
földrajz), csupán néhány tárgyból (idegen nyelvek, testnevelés) történik más 
szempontok alapján a csoportbontás. Az induló csoportokba történ� kivá-
lasztás a szakmai munkaközösségek által meghatározott módszerekkel tör-
ténik. A tehetségazonosítás és a speciális fejlesztés eredményét igazolja, 
hogy a tanulmányi versenyeken zömmel ezekb�l a csoportokból indulnak és 
érnek el eredményeket tanulóink.  

Ez az oktatásszervezési módszer átjárhatóbbá teszi a képzés teljes szer-
kezetét, amennyiben nem tagozatokban határozza meg az érdekl�dés szerin-
ti választást. A tehetséggondozó csoportok a többi csoporttal azonos óra-
számban lényegében ugyanazt a tantervi követelményt teljesítve biztosíta-
nak magasabb szint� képzést, nem els�sorban az ismeretek mennyiségének 
növelésével, hanem az ismeretszerzési és –feldolgozási kompetenciák na-
gyobb arányú fejlesztése által. 

A tantárgyi tehetséggondozó csoportokba történ� beválogatás és fejlesz-
tés eredményességét jelzi, ha a folytatásban (a 11. évfolyamtól) az ide járó 
tanulók ugyanebb�l a tantárgyból választanak fakultációt, azaz: ha sikerül 
az érdekl�dést annyira felkelteni, a speciális képességeket olyan fokra fej-
leszteni, hogy az a tanulók továbbtanulási irányultságát is dönt�en befolyá-
solja. 

Fakultációk 

A 11-12. évfolyamon szervezett közép – és emelt szint� érettségire felkészí-
t� csoportok („fakultációk”) rendszere a továbbtanulási irányokhoz igazodó 
felkészítést biztosít tanulóink számára. Ezen foglalkozások beépülnek az 
órarendbe, s legfontosabb céljuk a sikeres érettségi vizsga feltételeinek biz-
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tosítása. Arra törekszünk, hogy ezekkel az órákkal kiváltsuk a különféle 
felvételi el�készít� tanfolyamokat, azaz helyben tegyük lehet�vé a tovább-
tanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák kialakítását. Tanulóink egybe-
hangzó véleménye szerint hasznos ez a strukturális elem, illetve a gimnázi-
um által biztosított kínálatot is megfelel�nek tartják. 

1. ábra. A tantárgyi differenciálás rendszere 

A bels� vizsgák rendszere 

Képzési programunk többcélú elemei a záróvizsgák. Ez a tevékenységi for-
ma – a záróvizsgákra történ� felkészülést is beleértve – egyrészt alkalmas 
arra, hogy a tanulók összegy�jtsék és rendszerezzék az adott tantárgy egy 
nagyobb (2–4 évet átölel�) fejezetének ismeretanyagát, akár több tantárgy 
látszólag kapcsolat nélküli részei közt összefüggéseket fedezve fel. Másrészt 
a pedagógusok számára h� képet ad tanulónkénti és osztályonkénti összeha-
sonlításban is egy-egy évfolyamon a tantárgy helyzetér�l, a tanári munka 
hatékonyságáról, megalapozva ezzel a munkaközösségek munkájának érté-
kelését, a fejlesztési irányokat, valamint szükség esetén a tantervek tovább-
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fejlesztését. Végül pedig a tanulók id�közben olyan vizsgarutinra tesznek 
szert, melyet aztán jól tudnak hasznosítani a kés�bbiek során mind a tanul-
mányi versenyek, mind az érettségi és felvételi vizsgák során.

1. táblázat. A bels� vizsgák rendszere 

6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam

Latin 
Magyar 
irodalom 

Történelem 
Magyar 
nyelv 

Történelem 
Magyar 
irodalom 

Természet-
ismeret 

Mate-
matika 

Informatika 

Földrajz* 
Biológia* 
Kémia* 
Fizika* 

Mate-
matika 

   
I. idegen 

nyelv 
  

* A 4 tárgyból 2 választandó 

A jól el�készített és megszervezett tantárgyi vizsga, amely szervesen il-
leszkedik a tantervben, illetve tanmenetben foglalt fejleszt� – felkészít�
munkához meger�síti a tanév(ek) során kialakított kompetenciákat, pozitív 
visszajelzést ad a vizsgázónak. 

Általános tapasztalat, hogy a tanév közben alulteljesít� diákok is „ösz-
szeszedik magukat” a vizsgára – gyakran az �ket több éve tanító és jól isme-
r� tanárok számára is meglepetést okozva. 

Természetesen a vizsga csak abban az esetben éri el célját, és csak ak-
kor nem jelent fölösleges ny�göt tanárnak és diáknak, ha: 

− az adott tárgyból a vizsgát megel�z� tanév(ek)ben következetes fel-
készítés és számonkérés zajlik, azaz: ha „van mit” összefoglalni, 
rendszerezni a vizsgán; 

− a vizsga követelményeit, menetét (vizsgaleírás), a típusfeladatokat 
már az adott tanév elején bemutatjuk a tanulóknak, s nem csak a 
puszta leírást ismertetjük, hanem gyakoroltatjuk is velük a vizsgára 
szükséges ismereteket, illetve elmélyítjük a szóba jöhet� kompeten-
ciákat; 

− tudatossá tesszük az otthoni önálló munka fontosságát a vizsgára va-
ló felkészülés ürügyén, így is segítve az ismeretszerzési és –
rendszerezési kompetenciák fejl�dését; 

− már tanév közben is – egy magasabb síkon szintetizált ismeretanyag 
rendszerezésével – kialakítjuk a vizsgához (kés�bb: érettségihez, 
egyetemi tanulmányokhoz) szükséges magasabb rend� kognitív ké-
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pességeket: a fogalomrendszerek tisztázását, az ok-okozati összefüg-
gések meglátását, az analízis és a szintézis képességét. 

A fenti szempontok természetesen megjelennek a tanítási folyamat ki-
sebb egységeiben is, hiszen hasonló módon készítünk el� egy – egy témazá-
ró dolgozatot is például. A vizsgákat azonban nem pótolhatjuk a témazáró 
dolgozatokkal – a még oly nagy témából írottakkal sem –, mivel nem áll 
rendelkezésre sem a kell� mennyiség� ismeretanyag a témakörökön átível�

elemzéshez, sem pedig a kell� mennyiség� id� a témákra való rálátáshoz.  
Ideális esetben a tanítás folyamán egymásra épül� ismeretek, az egy-

mást er�sít� kulcskompetenciák, illetve tantárgyhoz köt�d� speciális képes-
ségek megszerzése révén fokról fokra juttatjuk el a tanulót a témazáró dol-
gozatokban mérhet� jártasságokon keresztül a vizsga által megkövetelt 
készségek szintjére.  

A délutáni foglalkozások (szakkörök) rendszere 
A tehetséggondozás nélkülözhetetlen eleme a nem tanrendszer� képesség-
fejlesztési forma, amelynek keretében a tanulók számára a tanóraitól eltér�
keretekben, illetve módszerekkel biztosítjuk az egyéni képességeknek és az 
érdekl�désnek megfelel� foglalkozást. Ennek érdekében szervezzük meg 
azokat a csoportokat, amelyek szakkörszer�en, nem a tanrendbe illeszked�
módon tovább b�vítik a tanulók ismereteit, fejlesztik képességeiket. Ezek a 
foglalkozások els�sorban az ún. délutáni foglalkozások keretébe illeszked-
nek. 

A diákönkormányzat véleményét figyelembe véve minden tanév elején 
felkínálunk bel�lük egy készletet a tanulók számára. Ebb�l a készletb�l a 
diákok szabadon választhatnak, majd kialakítjuk a 10-12 f�b�l álló szakköri 
csoportokat. A foglalkozásoknak dönt�en két célja lehetséges: játékosabb, 
kötetlenebb formában kiegészíteni a tananyagot és/vagy alkalmat biztosítani 
az egyéni képességek jobb kibontakoztatására. 

Ugyancsak szakköri keretben lehet foglalkozást szervezni tanulóink kü-
lönböz� szint� regionális versenyekre való felkészítésére.  

A mentori program 
A mentori rendszer átfogja a teljes oktatási utat. Az újszer� tehetséggondozó 
forma beindítását az a felismerés vezette, hogy az igazán hatékony fejleszt�
munka kiscsoportos formában valósulhat meg. A mentorok – iskolánk erre 
vállalkozó pedagógusai – több tanéven át foglalkoznak az adott területen 
kiemelked� képességgel és motivációval rendelkez� tanulókkal a tanórai 
kereteken kívül. A mentori tevékenység eredményei a tanulmányi versenye-
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ken való sikeres szereplésekben realizálódnak. A tehetséggondozás ezen 
formája beépült a Pedagógiai Programba, szakmai koordinálását és értékelé-
sét az iskolavezetés végzi, a mentortanárok anyagi elismerését alapítványi 
forrásból biztosítjuk. 

A hatásvizsgálati program 
A hatásvizsgálati program példa érték� innováció intézményünkben. A 
program alapjait az 1990-es évek elején a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének – személyesen dr. 
Balogh László professzornak – szakmai támogatásával dolgoztuk ki. A pszi-
chológus, illetve a tehetségfejleszt� posztgraduális képzést elvégz� kollégák 
bevonásával m�ködtetett program a tanulók mentális és kognitív fejl�dését 
kíséri figyelemmel a nyolc év során. Az állapotfelmérésen túl a különböz�
hátránykompenzáló tevékenységek tervezését és lebonyolítását is magában 
foglalja, illetve értékes támogatást ad tanulóinknak a helyes pályaorientáció 
kialakításához.  

A mérések elvégzésére, tesztek kitöltésére els�sorban az osztályf�nöki 
órákon kerül sor. A mérések során a pedagógusi, pszichológusi gyakorlat-
ban alkalmazható eljárásokat, módszereket használjuk a tanulók személyi-
ségi jogainak tiszteletben tartásával, az adatok titkos, bizalmas kezelésével. 
A mérések céljáról, módjáról, id�pontjairól a szül�ket írásban értesítjük. Az 
eredményekr�l a szül�ket az osztályf�nök, a tehetségfejleszt� pedagógus 
vagy a pszichológus (esetenként együtt) tájékoztatja. A szül� külön kérésre 
az eredményekr�l b�vebb tájékoztatást kaphat. Fontosnak érezzük, hogy a 
mérési tapasztalatok alapján a személyiségfejl�désében akadályozott, prob-
lémát mutató tanulóknak az iskolában, délutáni id�pontban (tréning jelleg-
gel) tudjunk fejleszt� foglalkozást szervezni. Ezeken a részvétel a szül�kkel 
történ� megbeszélés, egyeztetés után történik.  

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mérések eredményei igen 
jó hatásfokkal hasznosíthatók a pedagógiai gyakorlatban. Az egy osztályban 
tanító pedagógusok szakmai megbeszélésein a hagyományos pedagógiai 
módszerekkel összegy�jthet� adatok mellett minden esetben figyelembe 
vesszük a hatásvizsgálati mérések eredményeit is. Igen gyakran az iskola-
pszichológus is részt vesz a megbeszélésen sajátos meglátásaival gazdagítva 
a pedagógiai eszmecserét. Egyebek mellett a pedagógiai – módszertani kul-
túra továbbfejlesztéséhez is értékes segítséget kapunk a hatásvizsgálati 
program révén. 

A hatásvizsgálati program rendszerét és az oktatási- nevelési folyamat-
ban betöltött szerepét a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
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2. táblázat. A hatásvizsgálati program rendszere 
A mérési tapasztalatok feldolgozása 

Évf. 
A mérés 
témája értékelés elemzés 

visszajelzés 
módja 

További lépések 

5. Tanulási 
stratégia, 
stílus és 
zavar méré-
se, vizsga-
szorongás 

tehetség-
fejleszt�

osztály-
f�nök 

tehetség- 
fejleszt�

osztály-
f�nök 

Az osztályf�-
nök konzultá-
ciója szül�k-
kel 

Szorongást csök-
kent� foglalkozás. 
Tanulást segít�
foglalkozás.  
Probléma esetén 
jelzés a szül�nek 

6. Személyiség 
(Eysenck), 
érzelmi 
intelligencia 
szorongás 

osztály-
f�nök 

iskolapszi-
chológus 

Az osztályf�-
nök és az 
iskola-
pszichológus 
konzultációja 
szül�kkel 

Problémákkal 
küzd� gyermekek 
segítése az iskola-
pszichológus segít-
ségével 
Szorongást csök-
kent� foglalkozás 
szervezése az 
iskolapszichológus 
vezetésével 

7.  Szocio-
metria 
érték-
preferencia 

osztály-
f�nök 

tehetség-
fejleszt�

Tehetség-
fejleszt�
konzultációja 
diákokkal 

Beilleszkedési 
problémával küz-
d�k számára isko-
lapszichológustól, 
ill. segít� szakmai 
szervezett�l segít-
ség kérése 

8. IQ, érdekl�-
dési terüle-
tek, 
többszörös 
intelligencia 

iskolapszi-
chológus 

tehetség-
fejleszt�

iskola-
pszich., 

tehetség-
fejleszt�

Az osztályf�-
nök és az 
iskolapszi-
chológus 
konzultációja 
szül�kkel 

Eredményes ver-
senyeztetés tehet-
ség-iránynak meg-
felel�en 

9. Önismeret,  
érzelmi 
intelligen-
cia, szo- 
ciális kom-
petenciák 

osztály-
f�nök, 
tehetség-
fejleszt�

osztály-
f�nök, te-
hetség-
fejleszt�

Tehetség-
fejleszt�
konzultációja 
gyerekekkel 

Iskolapszicholó-
gustól, ill. segít�
szakmai szervezet-
t�l segítség kérése 

10.  Pálya-
választási 
kérd�ívek 
SUPER 
próba 

pszicholó-
gus, 
tehetségfej-
leszt�

pszicholó-
gus, 
tehetségfej-
leszt�

Tehetség-
fejleszt�
konzultációja 
gyerekekkel 

A problémával 
küzd�k számára 
iskolapszicholó-
gustól, ill. segít�
szakmai szervezet-
t�l segítség kérése 

11. IQ, 
Szorongás, 

pszicholó-
gus 

pszicholó-
gus 

Az osztályf�-
nök és az is-

Segítség a tovább-
tanulásban, fels�-
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Személyiség 
(feln�tt 
Eysenck) 

tehetségfej-
leszt�

 kolapszicho-
lógus konzul-
tációja szü-
l�k-kel, diá-
kokkal 

oktatási intézmé-
nyek ajánlása. 

A tehetségfejleszt � program eddigi eredményei 

A fels�oktatásba bekerül�k aránya 

A középiskolában folyó tehetséggondozás sikerességének egyik lényeges 
mutatója a fels�oktatási felvételi eredményesség. A Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos Gimnázium történetében e tekintetben is jelent�s válto-
zást hozott a nyolc évfolyamos tehetségfejleszt� képzési formára történ�
átállás. Míg az 1993. évi szerkezetváltás el�tt a négy évfolyamos gimnázi-
umi osztályok esetében az államilag finanszírozott fels�oktatási képzésbe a 
végz�s tanulóknak csupán 16,7 százaléka jutott be, ami messze a f�városi 
középiskolák átlagteljesítménye alatt volt; addig a szerkezetváltást követ�
érettségiz� évfolyamok (2001-ben érettségiztek az els� nyolc évfolyamos 
gimnáziumi osztályok) teljesítményei e tekintetben lényegesen felülmúlták a 
budapesti gimnáziumok átlagteljesítményét (a 2000 és 2004 közötti id�-
szakban 65%). Ezt a dinamizmust csupán a Németh László Gimnázium pro-
dukálta ebben az id�szakban, vélhet�en az ottani szerkezetváltás eredmé-
nyeképp. A fentebb vázolt fejl�dés azóta is töretlen. A 2006-ig rendelkezés-
re álló adatok tanúsága szerint a 2002–2006 közötti id�szakban ez a mutató 
iskolánk esetében 68,6%, míg a f�városi átlag 2000 és 2006 között 51,73%-
ról 50,57%-ra csökkent. (Az adatok az OFI adatbázisából származnak, 
melyben 122 budapesti gimnázium eredményeit dolgozták fel5.) A 122 gim-
názium vonatkozásában az 1996–2000 közötti id�szakban a Balassi a 62. 
helyet foglalta el a rangsorban, míg a szerkezetváltást követ� érettségiz�
osztályok (2002–2006) felvételi eredményei a 28. helyre emelték, közvetle-
nül a nagy múlttal rendelkez�, hírneves gimnáziumok mögé. A legújabb 
eredmények központi feldolgozása még várat magára, ezért a további javuló 
tendenciát más országos mérések tükrében lehet kimutatni. 

                                                
5 Neuwirth-Horn: A középiskolai munka néhány mutatója, 2006. OFI, 2007.



570

1. ábra. A fels�oktatásba bekerül�k aránya 1991–2006 

Az országos kompetenciamérés eredményei 

A kompetencia az ismeretszerzési és –alkalmazási képességek összessége, 
amely nélkülözhetetlen a tanulási folyamatban, illetve a megszerzett ismere-
tek feldolgozásában és alkalmazásában. Következésképp a tanítási folya-
matban felértékel�dik a képességfejlesztés (természetesen a kell� színvona-
lú ismeretszerzés mellett). Éppen ezért fontos, hogy a tanulói képességek 
fejlesztésének min�ségér�l, eredményességér�l objektív képet kapjunk.  

A 2002 óta rendelkezésre álló adatok egyenletesen magas nívót mutat-
nak. Példaként bemutatjuk a legutóbbi feldolgozott mérés eredményeit. A 
2009. évi felmérés adatai szerint tanulóink országos összehasonlításban is az 
élmez�nybe tartoznak, mind a matematikai, mind a szövegértési képességek 
terén. Mindez kell� alapot biztosít a további magas színvonalú fejleszt�
munkához. A tehetségfejlesztés szolgálatába állított tantervi programunk, 
differenciált képzési struktúránk egyaránt azt a célt szolgálja, hogy az átla-
gosnál jobb képesség� tanulók eljussanak egy olyan szintre, amely lehet�vé 
teszi számukra a fels�oktatásba való bekapcsolódást. 

A táblázat adataiból kiderül: 
− A nyolc évfolyamos gimnáziumok átlaga országosan kiemelkedik az 

összes iskolatípust magában foglaló átlagokhoz viszonyítva. 
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− A Balassi eredményei – a 10. évfolyamos szövegértés kivételével – 
minden képességterületen és minden évfolyamon szignifikánsan job-
bak a nyolc évfolyamos gimnáziumok átlagaihoz képest.  

− A XVII. kerületi iskolák átlageredménye szignifikánsan jobb az or-
szágos átlagokhoz viszonyítva.  

− A Balassi eredményei messze a kerületi átlagok fölött helyezkednek 
el. 

2. táblázat. Az országos kompetenciamérés eredményei 2009-ben 

6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 
Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés Matematika Szövegértés 

Balassi Bálint 
Nyolcévfolyamos 
Gimnázium 

602 640 578 602 604 588 

A XVII. kerületi 
iskolák  
átlaga 

515 541 509 534 581 575 

Országos átlag 
(Minden iskola-
típus) 

489 513 484 502 489 496 

8  évfolyamos 
gimnáziumok 
(Országos átlag) 

566 600 554 582 588 586 

A 2009. évi kompetenciamérés eredményei összességében pozitív képet 
mutatnak. Mindhárom évfolyam esetében diákjaink messze az országos át-
lag felett teljesítettek. A kirajzolódó összkép az er�sebb nyolc évfolyamos 
gimnáziumok eredményességét mutatja. Az adatokból kiderül, hogy a Ba-
lassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium a XVII. kerület legszínvonala-
sabb oktatási intézménye, ami számos összetev� szerencsés együtthatásának 
köszönhet�. A sikeres felvételi válogatást és az eredményes alapozást dicsé-
rik a 6. évfolyam kimagasló eredményei. A magasabb évfolyamokon folyta-
tódó tehetségfejleszt� munkát jelzik a 8. és a 10. évfolyamok jó eredményei. 
A felmérésben részt vev� három évfolyam esetében jelent�s pedagógiai 
hozzáadott érték mutatkozik, ami a gimnáziumban folyó szakmai munka 
színvonalát dicséri. 
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A pedagógiai hozzáadott érték 

Az országos kompetenciamérés során a diákok egy tanulói kérd�ívet is ki-
töltöttek. Ebben – egyebek mellett – rákérdeztek a család szociokulturális 
helyzetét befolyásoló tényez�kre, úgymint: 

− a szül�k iskolai végzettsége, 
− a család anyagi helyzete, a szül�k jövedelmi viszonyai 
− a család birtokában lév� anyagi javak, 
− az otthon található könyvek száma, 
− a tanuló saját könyveinek száma, 
− számítógép megléte. 
A kérd�ív segítségével – minden iskolára külön-külön – évfolyamon-

ként lehet meghatározni az ún. családi háttér (CSH) -indexet. Abból a felte-
vésb�l kiindulva, hogy a háttérváltozók lineáris módon hatnak a tanulói ké-
pességekre, meg lehet becsülni egy–egy CSH-indexhez tartozó képesség-
pontot. Az ett�l való eltérések a háttérváltozótól független hatások követ-
kezményei. Valószín�síthet�, hogy a családi háttért�l független hatások na-
gyobbrészt az iskolában keletkeznek, így nagy bizonyosággal kijelenthet�, 
hogy az eltérés egyben a pedagógiai hozzáadott értéket mutatja. 

A mérések tükrében megállapítható, hogy mind a három érintett évfo-
lyamon a szociokulturális háttér alapján elvárható teljesítmény fölött teljesí-
tettek tanulóink, azaz igen jelent�snek mondható az iskola által hozzáadott 
pedagógiai érték.  

Tanulmányi versenyek 

A tehetséggondozás egyik fontos terepe a tanulmányi verseny. Itt adódik 
olyan alkalom, ahol az egy – egy területen kiemelked� képesség�, motivált 
tanulók összemérhetik képességüket és tudásukat egymással. A vetélkedésre 
való hajlam a tehetséges gyermekek sajátossága; nem véletlen, hogy a 
komplex tehetségfejleszt� program indulása óta gimnáziumunkban látvá-
nyosan megn�tt a versenyekre jelentkez� tanulók száma. A fenti alapvetést 
figyelembe véve oktatási struktúránkba a tantárgyi differenciálás mellett 
beillesztettük a kiscsoportos fejlesztés különféle formáit (szakkörök, mento-
ri rendszer). Természetesen a legjobb rendszer sem m�ködik a megfelel�
személyi feltételek hiányában. A versenyeken eséllyel induló tanulók – a jól 
bevált felvételi rendszernek köszönhet�en – adottak. Itt kell megemlíteni 
azokat a pedagógusokat, akik azon túl, hogy maximálisan ki tudják használ-
ni a rendszerb�l adódó lehet�ségeket, id�t és energiát nem kímélve, ha kell, 
további egyéni felkészítést alkalmazva juttatják a versenyek dönt�jében 
szerzett sikerélményhez tanítványaikat. Már-már közhely: a tehetséges 
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gyermek mellé tehetséges tanár kell. A versenyekre eredményesen felkészí-
t� kollégák a nevel�testület legkiválóbb tagjai közül kerülnek ki; s legtöbb-
ször az iskolában megvalósuló pedagógiai fejlesztések, újítások is az � ne-
vükhöz f�z�dnek.  

A szakmai munka min�ségét érint� statisztikai adatok számos terület 
eredményességét mérik. Talán nem meglep�, hogy a különféle szegmensek-
ben kapott értékek (kompetenciamérés, érettségi- és versenyeredmények, 
hatásvizsgálat) egy irányba mutatnak. Most csupán a tanulmányi versenyek-
re koncentrálva: míg a szerkezetváltás el�tt nem volt értékelhet� eredmény, 
addig a nyolc évfolyamos képzés bevezetését követ�en azonnal látványos 
fejl�dés vette kezdetét. Ha csak a középiskolák legrangosabb tanulmányi 
versenyének, az OKTV-nek az adatait nézzük, már akkor is meger�sítést 
nyer a fenti megállapítás. Az 1999/2000-es tanévben érték el az els� nyolc 
évfolyamos osztályok az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
való indulás korhatárát. Rögtön az els� évben egy tizenegyedikes tanuló a 9. 
helyet szerezte meg történelem tárgyból, ami az akkori szabályok értelmé-
ben felvételi mentességet jelentett számára az egyetemre. A kés�bbi tanévek 
eredményei bebizonyították, hogy nem egyedi esetr�l volt szó. 

3. táblázat. Az OKTV dönt�jébe jutott tanulók száma 2000–2011 

Tanév 
OKTV-dönt�s 
tanulók száma 

Tanév 
OKTV-dönt�s 
tanulók száma 

1999/2000 1 2005/2006 2 
2000/2001 1 2006/2007 1 
2001/2002 2 2007/2008 4 
2002/2003 2 2008/2009 4 
2003/2004 3 2009/2010 4 
2004/2005 1 2010/2011 7 

A tehetségfejleszt� program beváltotta a hozzá f�zött reményeket. A 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium egyre szélesebb körben vív ki 
ismertséget, illetve elismerést. A szakmai jelleg� kapcsolatokon keresztül 
propagálható leginkább a tehetségügy társadalmi fontossága. Egyik f� cé-
lunk az, hogy a nyolc évfolyamos gimnáziumra ne úgy tekintsenek a kör-
nyez� oktatási intézmények, mint olyanra, amely tanulókat visz el t�lük a 
negyedik osztály után; hanem lássák meg és értékeljék benne mindazt a pe-
dagógiai munkát, melynek eredményeként az oda kerül� tanulók tehetség-
fejlesztése nagyobb hatásfokkal valósul meg. 
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A partnerség egyik el�mozdítója az az európai uniós pályázat, melynek 
keretében három kerületi oktatási intézménnyel közösen dolgoztunk ki és 
valósítottunk meg további terveket az iskolai tehetséggondozás területén. A 
konzorciumi formában jelenleg is tartó projekt meghatározó elemei közül 
megemlítend�, hogy összesen 91 pedagógus vett részt 30 órás továbbképzé-
sen tehetségfejlesztés témában. Szakmai m�helyek szervez�dtek, s ezek 
programjai között szerepelt számos bemutató óra. A négy iskolából több 
mint száz 5. és 6. évfolyamos diák vett részt azon a tehetségazonosító ver-
senyen, melynek feladatait a négy intézmény pedagógusai közösen dolgoz-
ták ki. Az egy évig tartó TÁMOP-projekt egyik érdekes eseménye volt a 
Tehetségnap, melyen a pedagógusok mellett diákok, szül�k, közéleti szemé-
lyiségek is részt vettek, s amely ezáltal szélesebb körben hívta föl a figyel-
met a tehetséggondozás fontosságára.  

A partnerség kialakításának másik eszköze lehet a Magyar Tehetségse-
gít� Szervezetek Szövetségének kezdeményezésére létrejött Tehetségpont-
hálózathoz való csatlakozás. A fentebb említett konzorcium tagjai közül két 
iskola már regisztráltatta magát, s reményeink szerint a kerület több intéz-
ménye is csatlakozik a kiépül� hálózathoz.  

A tehetségfejleszt� programmal kapcsolatos publikációk: 

Balla László (2000): Komplex tehetségfejleszt� program a 10–18 éves kor-
ban. In Balogh László és Tóth László (szerk.): ECHA-M�HELY I. kötet.
Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen. 138–
152. 

Farkas György (2000): Tehetségfejleszt� program történelemb�l a budapesti 
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban. In Balogh László és 
Tóth László (szerk.): ECHA-M�HELY I. kötet. Debreceni Egyetem, Pe-
dagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen. 153–162. 
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A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium 
tehetséggondozó programja 

Kovácsné Szegedi Ildikó 

A tehetséges diákok sikeres fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás a gim-
náziumok számára. Tizennégy éves korban, amikor megismerjük �ket, so-
kan már szép eredményeket tudhatnak magukénak, kimagasló teljesítményt 
nyújtottak az általános iskolában m�vészeti, sport vagy egyéb tanulmányi 
területeken. Mások a gimnáziumtól várják, hogy segítsen megtalálni azokat 
az er�sségeket, amelyre majd életpályájukat építhetik, bizonytalanok saját 
képességeiket és lehet�ségeiket illet�en. Hogyan tudunk megfelelni a sokfé-
le igénynek, az iskolai keretek között milyen kitörési pontokat tudunk bizto-
sítani a tehetséges diáknak? Az alábbiakban arról olvashatnak, milyen vála-
szokat adunk a Zrínyiben a fenti kérdésekre. 

Az iskoláról

A Zrínyi népszer� és közismert intézmény Miskolc város vonzáskörzetében, 
többek között karakteres oktatási profilja és gyermekközpontú pedagógiája 
révén. A fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata határozata 
alapján tiszta profilú négy osztályos gimnáziumként m�ködünk, és az iskola 
számára kiemelt feladat a m�vészeti nevelés és a kéttannyelv� oktatás. Be-
iskolázási körzetünk regionális, Borsod-Abaúj-Zemplén megye mintegy 
kilencven településér�l jár be a tanulók negyven százaléka. A tanulók szoci-
ális összetételére utaló érdekes adat az ingyen tankönyvre való jogosultság, 
eszerint a tanulók mintegy huszonöt százaléka hátrányos helyzet�nek min�-
sül. 

Az iskola tanulólétszáma megközelít�leg hatszáz f�, kétharmaduk le-
ány, egyharmaduk fiú tanuló. Évfolyamonként négy-négy tanulócsoportban 
folyik az oktatás, és hat tagozatot m�ködtetünk. Tanulóinknak mintegy 
85%-a a gimnázium után fels�oktatási intézményben folytatja tanulmányait.  

A negyvennyolc f�s tantestület negyede maga is zrínyis diák volt, a 
kéttannyelv� oktatás beindítása óta egy-egy angol és francia nyelvi lektor 
dolgozik iskolánkban. A munkatársak köre állandó, nincs nagy mozgás, 
elvándorlás vagy ellátatlan feladat. Több évtizede részt veszünk a Miskolci 
Egyetem tanár szakos hallgatóinak gyakorlati képzésében, 2009-t�l a tanár-
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képzés bázisintézményeként m�ködünk. A Debreceni Egyetemmel való 
együttm�ködésünk a tanárképzésen kívül a nyelvoktatásra is kiterjed, a 
DExam nyelvvizsga akkreditált vizsgaközpontja vagyunk, és több progra-
munkhoz kapunk rendszeres támogatást a francia nyelvi tanszékt�l. 

A tehetséggondozás kezdetei 
A következ�kben a m�vészeti tehetséggondozás el�zményeir�l és jelenlegi 
programjáról lesz szó, mivel ezen a területen érte el iskolánk a legkiemelke-
d�bb eredményeket, és ebben rendelkezünk a legtöbb tapasztalattal.  

A tehetséggondozás kezdetei a tagozatos rendszer kialakulásáig nyúlnak 
vissza, a Zrínyiben ez két területen, a kommunikációs, idegen nyelvi és a 
m�vészeti tehetség fejlesztésével kezd�dött. A miskolci gimnáziumokban az 
1970-es években indult meg az egyéni képzési profilok kialakulása. Az egy-
séges rendtartás és központi tanterv mellett külön tanterv készült a speciális 
idegen nyelvi és az ének-zenei oktatáshoz, de a többi tantárgyból csak mi-
nisztériumi szint� engedélyezési eljárásokat követ�en lehetett emelt szint�
oktatást folytatni. Iskolánkban speciális angol és orosz nyelvi oktatás m�kö-
dött már, amikor a rajztagozat ötlete felmerült. Az ötletgazda Zsignár István 
fest�m�vész, az iskola rajztanára volt, aki úgy gondolta, iskolai keretek kö-
zött kellene fejleszteni a képz�m�vészetben tehetséges diákokat. Rajzver-
senyt hirdetett, amire a megyehatáron túlról is érkeztek tehetséges fiatalok, 
és a versenyben legjobban teljesít� diákok alkották az els� rajztagozatos 
csoportot. Az iskola akkori igazgatója sem kapott fegyelmit, mint az kilá-
tásba lett helyezve a tagozat „önkényes” indításakor, a hatósági engedélye-
ket utólag megkapta az iskola. 

A m�vészeti oktatás története szabályozottabb keretek között folytató-
dott az ének –zene tagozaton. Édesapja karvezet�i példáját követve Engi 
Zsuzsanna zeneakadémiát frissen végzett ének-zene tanárn� iskolai kórust 
alakított, és a központi ének-zene szakos tanterv szerint kezdte meg a tago-
zatos oktatást. Az iskola énekkara mintegy harminc éves fennállása során a 
kés�bbiekben számos hazai díjat elnyert, és több nemzetközi fesztivál díja-
zottja volt. A m�vészeti oktatás így lett tanterv és iskolai munkarend szem-
pontjából is a Zrínyi oktatási kínálatának specialitása.  

Mindkét esetben az átlagos gimnáziumi tanári képességeket és ambíció-
kat felülmúló személyiségek voltak az események gyújtópontjában, akik 
elkötelezetten és eredmény-centrikusan fogtak céljaik megvalósításához. 
Kihasználták a tagozat szabadabb oktatási kereteit, a magasabb óraszámban 
lehet�ség nyílott a kreatívabb feladatokra, és az iskola is, már amennyire 
lehet�ségei engedték, többet áldozott a tárgyi feltételek biztosítására.  
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A következ� években a m�vészeti oktatás szerves részévé vált az isko-
laéletnek, a fellépések, kiállítások a többi diák számára is többletet hoztak a 
m�vészeti nevelés területén, jól kiegészítették a zrínyis színházbérleti el�-
adásokat és ifjúsági hangversenyeket. Az énektagozatot 1997-ben felváltotta 
a drámatagozat, amely az akkor már m�köd� hazai minták alapján, hosszas 
tantervíró el�készületek után indult a fenntartó önkormányzat támogatásá-
val. 

A tehetségfejlesztés terén végzett munkánk eredményességének elisme-
réseként 2005-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetséggondozó Há-
lózat tagja lett iskolánk, 2010-t�l regisztrált Tehetségpont-ként m�ködünk. 
A m�vészeti profil több évtizeden át tartó fejlesztése új értékeket hozott az 
iskola életébe, és a tantestület következetes állásfoglalása alapján sosem 
jelentett engedményeket az általános követelmények tekintetében.  

A pedagógiai program célkit �zései 

A pedagógiai sikereink egyik f� forrása a nevelési hagyományokban rejlik. 
A gyermekközpontú szemlélet kezdetekt�l meghatározó az iskola m�ködé-
sében. Ennek következetes érvényesítése az iskolai élet mindennapjainak 
szervezésében és a tanulmányi munka irányításában meghatározó szerepet 
játszik iskolánk ismertségének és népszer�ségének kialakulásában. 

Az eredményes oktató-nevel� munka másik fontos biztosítéka a sokszí-
n� oktatási kínálat, amellyel folyamatosan alkalmazkodott az iskola a helyi 
igényekhez és társadalmi elvárásokhoz. 

Eredményeink harmadik legfontosabb tényez�je a nevel�testület innova-
tív szemléletében rejlik. Számos oktatásfejlesztési projektet, európai uniós 
programot valósítottunk meg, ezek célja a hatékonyabb tanulásszervezés, 
tanórai differenciálás, kompetenciafejlesztés volt, a tantestület tagjai rend-
szeresen részt vesznek pedagógus továbbképzéseken, szakmai programo-
kon. 

Az iskola 2004-ben átdolgozott pedagógiai programja a nevelés prioritá-
sára épül, és a tanuló teljes személyiségének fejlesztését tekinti az iskola 
egyik f� feladatának. Ennek területei az értelmi és érzelmi intelligencia fej-
lesztése, a közösségi nevelés, az egyéni képességek fejlesztése és az egész-
ség- és környezeti nevelés. 

Pedagógiai munkánkat meghatározó alapelveink között legfontosabbak: 

− a kompetencia alapú fejlesztés, különös tekintettel a kommunikáció 
és kulturális kifejez�képesség területeire, a problémamegoldó gon-
dolkodás fejlesztésére; 
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− az egyenl� hozzáférés, esélyegyenl�ség: a foglalkozások nyitottak, az 
egyéni fejl�dés érdekében átjárhatóságot biztosítunk más képz�he-
lyekkel is; 

− együttm�ködés: a közös feladatok, közösségi élmények segítik az 
összetartás, igényesség kialakítását, ösztönzik az alkotó magatartást, 
bátorítanak a személyes utak bejárására.

A nevelési terv fontos eleme a tanulás iránti érdekl�dés fejlesztése és az 
optimális teljesítményvágy kialakítása a tanulókban. A tanulóknak lehet�sé-
get biztosítunk, hogy a bennük rejl� képességek, készségek kibontakozza-
nak, tehetségük, tudásuk, készségeik megnyilvánulhassanak és fejl�djenek 
az iskolai munka során. E cél érdekében a tanulói teljesítményeket reálisan, 
rendszeresen és következetesen értékeljük, a tanulóknak visszajelzést adunk 
fejl�désükr�l, tanulmányi el�menetelükr�l. A tanulók sikereit elismerjük, 
jutalmazzuk, további eredmények elérésére biztatjuk �ket. 

A tehetséggondozás szempontjából másik fontos célkit�zésünk a kreatív 
gondolkodás és a felfedezési vágy fejlesztése a tanulókban. Ezzel kapcso-
latban valamennyi tantárgy esetében feladatunknak tartjuk a kísérletezés, az 
elemzés, az érvelés képességének fejlesztését a tanórai munka során. Segít-
jük az információk célirányos megszerzésére és helyes értelmezésére irá-
nyuló tevékenység elsajátítását, a kreativitás és az önálló kezdeményezés 
képességének kialakulását. 

Pedagógia célkit�zésünk olyan készségek kifejlesztése a tanulókban, 
melyekkel képesek a problémák azonosítására, az alternatív megoldások 
fölismerésére. Törekszünk többféle alternatív megoldás bemutatására egyet-
len problémához kapcsolódóan, segítjük a tanulókat abban, hogy ezeket 
önállóan felfedezzék. A nevelési program kitér a tanulási hátrányok kom-
penzálásának szükségességére is, segítséget nyújtunk a hatékony és eredmé-
nyes tanulási módszerek kiválasztásában, hogy tanulóink képessé váljanak 
az önálló tanulásra, a kés�bbiekben nélkülözhetetlen önképzésre, az élet-
hosszig tartó tanulásra. Törekszünk a speciális kompetenciák figyelembe 
vételére, differenciált követelményrendszer alkalmazására. Önismeretre, 
tudatos pályaválasztásra neveljük tanítványainkat. 

A nevelési tervhez kapcsolódó Helyi tanterv tagozatok szerint és a fa-
kultatív emelt szint� oktatás keretei között határozza meg az oktatás és te-
hetséggondozás lehet�ségeit. Az idegen nyelvi kommunikációs készségek 
fejlesztése valamennyi tanulócsoportban alapvet� célkit�zésünk, ezért az 
els� idegen nyelvet minden tanuló emelt óraszámban tanulja. Tagozataink: 

− rajz és vizuális kultúra 
− dráma  
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− angol és francia két tanítási nyelv� oktatás 
− haladó angol nyelv 
− történelem (helytörténet, honismeret) 

A tehetségfejlesztés programja 
Az Oktatási Törvény egyértelm�en meghatározza az iskolai nevelés és okta-
tás tanórai kereteit. Az iskolai szabadon felhasználható órakeretet maximáli-
san kihasználjuk annak érdekében, hogy képességszintek szerint differenci-
álhassunk, ahol lehetséges (pl. idegen nyelvek esetében), és biztosítsuk a 
kiscsoportos oktatást a tagozatokon. A 11-12. évfolyamokon a választható 
foglalkozások nyitottak, széles kör� a választék, a m�vészeti foglalkozások-
ra tagozaton kívüli diákok is becsatlakozhatnak. A jelentkezés tanévenként 
módosítható. 

1. táblázat. Az iskolai tehetséggondozás keretei

Az iskolai 
fejlesztés 
keretei 

Sz�rés, felvételi 
vizsgák 

Általános 
tanterv szerin-
ti oktatás 

Tanórán kívüli 
foglalkozások 
(szakkör, alko-
tótábor, kiállí-
tás, fellépés) 

Egyéni/ kis-
csoportos fej-
lesztés, 
felkészítés a 
továbbtanulásra 

A tehetség-
gondozás  
területei 

Alap-
kompetenciák és 
speciális képes-
ségek mérése 

Általános 
intelligencia 
fejlesztése, 
személyiség-
fejlesztés 

Motiváció, 
önismeret 
fejlesztése, 
pályaorientáció 

Speciális ké-
pességek fej-
lesztése, verse-
nyeztetés 

Küls� kap-
csolatok 

Általános isko-
lák, szül�k 

Fenntartó, 
szakmai szol-
gáltató szer-
vezetek 

Küls� partne-
rek, pl. múze-
um, galéria, 
színház stb. 

Mentorok, 
szakért�k, 
m�vészek 

A tanulók terhelhet�ségét figyelembe véve valamennyi foglalkozástí-
pushoz kapcsolunk tehetséggondozó tevékenységet. A küls� kapcsolatok a 
fejlesztés valamennyi szintjén segítik és kiegészítik a pedagógusok munká-
ját. Mindehhez kapcsolódik az iskolai élet sokszín�sége, a szakmai munka-
közösségek programjai és egyéb pályázati projektek. Az eredményeket va-
lamennyi tényez� összehangolt m�ködésével érjük el.   

Az iskolánkban folyó m�vészeti tehetséggondozó munka bemutatására 
Renzulli (1978) tehetségmodelljét vettem alapul. Ennek elemei, az átlag 
feletti képességek, a tanulók motiváltsága és kreativitása jól azonosíthatók 
és fejleszthet�k a gimnáziumi keretek között. Iskolánkban a rajz és dráma 
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tagozaton folyó tehetséggondozó munka mindhárom területre kiterjed, a 
fejlesztés sok párhuzamosságot mutat eltér� eszközrendszerük ellenére is. 

A kiemelked � képességek felismerése és fejlesztése 
A m�vészeti tehetséget legtöbbször korán felismerik a szül�k, észreveszik, 
hogy szépen rajzol, énekel a gyerek, szeret szerepelni. Az általános iskolán 
kívül számos m�helyben, egyesületben foglalkoznak a gyermekkori tehet-
ségfejlesztéssel, a gimnáziumi felvételi vizsgára sok tanuló komoly el�kép-
zettséggel érkezik. 
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1. ábra. A m�vészeti tagozatra jelentkez�k száma 

A két m�vészeti tagozatra 16-18 tanulót iskolázunk be minden évben 
regionális hatókörben. A jelentkezések arányát szemlélteti a 1. ábra, amely 
az elmúlt öt évben csökken� tendenciát mutat az érdekl�d�k számát illet�en, 
többek között az er�sen csökken� gyermeklétszám miatt. Ezzel együtt két és 
fél, háromszoros a túljelentkezés, ami megfelel� sz�rési lehet�séget biztosít 
az iskolának. A határon túlról is érkeznek hozzánk érdekl�d�k, jelenleg há-
rom felvidéki diák tanul a két m�vészeti tagozaton a Zrínyiben. 

A jelentkez�k között mindig nagy számban vannak azok a tanulók, akik 
az általános iskola nyolcadik évében már jártak az általunk szervezett tehet-
séggondozó, felvételi el�készít� foglalkozásokra is. Ezek a foglalkozások 
rendkívül hasznosnak bizonyultak az elmúlt években, els�sorban azért, mert 
a tanulók fejleszthetik képességeiket a foglalkozásokon, megismerik a gim-
náziumi felvételi követelményeket és a tagozaton oktató tanárokat. Önisme-
retük is fejl�dik, a kötetlen hangulatú foglalkozásokon megtapasztalják 
egymás er�sségeit és gyengeségeit, az adott csoportban el tudják helyezni 
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magukat. Nem egyszer el�fordul, hogy a szül� és a tanuló közösen keresik 
fel a foglakozást vezet� pedagógusokat, véleményt, tanácsot kérnek a to-
vábbtanulást illet�en.  

Iskolai szinten is több nyílt napot és szül�i értekezletet tartunk, amelyen 
a bemeneti követelmények mellett a kés�bbi tanulmányi kötelezettségekr�l 
is tájékoztatjuk a szül�ket és tanulókat. Mindkét tagozaton végzett munka 
rendkívül id�igényes, sok többletenergiát követel. Ezek a diákok töltik a 
legtöbb id�t az iskolában, több délutánt is hetente, ezzel tisztában kell lenni-
ük már a jelentkezés pillanatában is. 

Maga a felvételi vizsga alkalmassági és szóbeli vizsgarészekb�l áll, en-
nek rendszerét, a feladattípusokat a két m�vészeti munkaközösség dolgozta 
ki. A tanulói képességeket három-négy megközelítésben vizsgáljuk. Pl. a 
rajz esetében a rajzolás mellett kreatív feladatok, portfolió bemutatás is ré-
sze az alkalmassági vizsgának. A drámatagozatra jelentkez�k kreatív játék-
ban vesznek részt, szövegmondás, ének, mozgás és tánc feladatokat is kap-
nak. A vizsgát megel�z�en be kell adniuk egy kézzel írott bemutatkozó le-
velet, és mellékelhetnek video- vagy fényképfelvételeket is. Mindezek a 
módszerek jó lehet�séget biztosítanak ahhoz, hogy az egyszeri produkción 
túlmen�en alaposabb és összetettebb képet alkothassunk a tanulókról. A 
tagozati munkaközösségek egyenként vitatják meg valamennyi tanuló meg-
ismert értékeit és gyengeségeit, úgy alakítják ki a felvételi sorrendet. Mind-
két tanulócsoportban az els� húsz helyre rangsorolt diák közül betölt�dnek 
az iskolai helyek, amelyek visszaigazolják a jelentkez�k elkötelezettségét is, 
azt, hogy nem jobb híján vagy többedik lehet�ségként választják a tagoza-
tot. 

2010-ben a TÁMOP 3.4.3 Tehetségfejleszt� iskola projekt keretében le-
het�ségünk nyílt arra, hogy teljes kör� tehetségmérést végezzünk a kilence-
dik évfolyamon. A mérést dr. Lubinszki Mária és Nagy Ágnes, a Miskolci 
Egyetem Tanárképz� Intézetének munkatársai végezték. A mérés alapja a 
Renzulli tehetségmodell volt, és négy pszichológiai teszt eredményét össze-
gezték a kutatók. A mérés meger�sítette a felvételi módszerek helyességét. 
A rajztagozaton például a felvett tizenhat tanulóból tizenegy átlag feletti 
eredményt nyújtott az intelligencia-kreativitás-motiváció területek valame-
lyikén, hatan két területen is átlag felett teljesítettek.  

A drámatagozat hasonló eredményt mutat, a felvett huszonkét tanulóból 
tizennégy bizonyult tehetségesnek a mért három terület valamelyikén, és 
négyen nyújtottak kimagasló eredményt két területen is.  

Érdekes összevetni a jogorvoslati eljárás során utólag felvett tanulók 
eredményeit a felvételi vizsga alapján beiskolázottakkal. A hét, felvételi 
eredményekt�l függetlenül beiskolázott tanuló közül öten egyik területen 
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sem nyújtottak küszöbérték feletti teljesítményt. Ez a felmérés meger�sített 
minket abban, hogy a felvételi eljárás során jó eszközökkel és hatékonyan 
tudjuk azonosítani a tehetséges diákokat, és sok olyan információ birtokába 
jutunk, ami segít az egyéni fejlesztések tervezésében és megvalósításában. 

Külön értéke volt a fenti tehetségazonosító programnak, hogy a szül�k 
számára is fogadóórát tartottak a kutatást vezet� pszichológusok. Ez nagyon 
kedvez� fogadtatásra is talált, sokan eljöttek, hogy gyermekük eredményei-
r�l beszélgessenek a szakemberekkel. Számunkra ez is fontos információt 
nyújtott, hiszen a tanulók iskolai dolgaira odafigyel�, érdekl�d� szül�k a 
kés�bbi fejleszt� munkában legf�bb partnereink lesznek.  

A tehetségazonosító mérések során az is kiderült, hogy a legtöbb magas 
mérési eredmény az általános intelligencia területén született, a motiváció és 
kreativitás szempontjából jóval kevesebb volt a kimagasló érték, ami egy-
ben kijelölte a fejleszt� pedagógusok számára, mely területeken kell inten-
zívebb munkát végezni.  

A tehetségfejlesztés tantervi keretei 
A rajz- és drámatagozat fejlesztési koncepcióját a helyi tanterv tartalmazza, 
amely számos egyedi elemet foglal magába. A fejlesztési prioritások a Pe-
dagógiai programra épülnek, és a megismer�- és befogadóképesség fejlesz-
tését, az önismeret, önértékelés és önszabályozás fejlesztését, a tanulók 
személyes kifejez�képességének fejlesztését és széleskör� m�elemzési is-
meretek megszerzését t�zik ki célul. Mindkét tagozaton kötelez� tanórai 
keretben folyik a befogadó, ismeretszerz� tevékenység pl. a m�vészettörté-
net, dráma és színháztörténet (heti 2-2 óra), és a gyakorlati órák egy része. 
A szabadon választható foglalkozásokat f�ként a délutáni órákban tartjuk, 
ezek több gyakorlatias, konkrét és személyre szabott feladatot tartalmaznak.  

A drámatagozat lehet�ségeit a 2009. tanév óta b�víti, hogy nyelvi el�-
készít� évvel indul a képzés. Ezt azért tartottuk szükségesnek, mert így tá-
gabb kereteket tudunk biztosítani az egyes közismereti tantárgyak elsajátítá-
sához, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez, több lehet�ségünk 
nyílik az egyes tanulók gyenge oldalának fejlesztésére tanórai kereteken 
belül.  

A m�vészeti képzés jellemz�je, hogy sokféle technikát, ismeretet kell 
elsajátítani, sok feladatban ki kell próbálnia magát a tanulónak ahhoz, hogy 
megtalálhassa saját útját, saját kifejez�eszközeit. Ezt segíti a tagozatok sok-
szín� tantárgyi szerkezete. A rajz és vizuális kultúra esetében a tanterv a 
magas m�vészettörténeti óraszám mellett rajzolás, festés, mintázás, grafika, 
alakrajzolás órákat is tartalmaz, a tanulók megismerkednek a kézm�ves 
mesterségekkel is. Igény esetén fakultatív keretben ábrázoló geometria tan-
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tárgyat is bevezetünk, ez különösen a formatervez�i, építészeti pályára ké-
szül� diákok számára fontos. Mindez lehet�vé teszi a gazdag technikai is-
meretek elsajátítását, segíti a kifinomult m�vészeti ízlés kialakítását.  

A drámatagozat esetében dráma- és színháztörténet, beszédm�velés, 
kreatív színpadi gyakorlatok, tánc és énekórákon vesznek részt a tanulók, 
így több el�adó m�vészeti ágban is kipróbálhatják magukat. Ennek szüksé-
gességét visszaigazolják a továbbtanulási eredmények, operaénekes, drámai 
színész, rádiós, táncos, színpadtechnikus, drámapedagógus egyaránt van 
egykori drámatagozatos tanítványaink körében.  

Az egyes évfolyamok teljesítményének mérésére mindkét tagozat nagy 
figyelmet fordít. A rajztagozaton félévenként „kipakolás” van, ami érdekes 
színfoltja az iskolaéletnek, hiszen az aula kövét betakarják a rajzos csopor-
tok munkái, a csoport tagjai közösen hallgatják meg a tagozatvezet� tanár 
értékelését, ami majd a félévi és év végi osztályzat alapja is lesz. A leg-
eredményesebb tanuló vagy legjobb munkákat bemutató csoport megkapja a 
lehet�séget, hogy a folyosógalériában kiállítsa munkáit, és bemutatkozzon 
az iskolai közösség el�tt.  

A drámatagozatos tanulók a tanév végén évfolyamonként vizsgael�adá-
son mutatják be, mit tanultak, mennyit fejl�dtek a tanév során. Az el�adásra 
a tantestület tagjai, küls� szakmai partnerek mellett hivatalosak a szül�k, 
testvérek is, sokszor nagyszül�k, barátok is eljönnek, támogató közönséget 
biztosítva az el�adásokhoz.  

Az egyéni fejlesztés szintje 
Az egyéni fejlesztés a legtöbb id�t, és a fejleszt� pedagógus részér�l a leg-
nagyobb szakmai tudást igényl� feladat. Tapasztalataink szerint m�vészeti 
területen egy pedagógus nem is tud kimagasló eredményt elérni. Minden 
esetben, amikor egyéni sikereket értek el diákjaink, a rajz vagy a dráma 
munkaközösség valamennyi tagja kivette a részét a munkából, nem beszélve 
a háttérben dolgozó más szaktanárokról és az osztályf�nökr�l. 

Jó példa erre a az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) els�
helyezést elért Cecília sikere. A szerény, valamennyi tantárgyból jól teljesít�
diáklány egyenletesen magas színvonalon dolgozott a tagozaton, de visszahú-
zódó természete miatt nem szívesen vett részt pályázatokon, versenyeken a 
gimnázium els� három évében. A jöv�jét csillagászként képzelte, és mereven 
elzárkózott szaktanárai pályaorientáló tanácsaitól. A tizenkettedik évben az 
OKTV felhívás megjelenésekor szaktanára nyomására, csupán az „iskola ér-
dekében” jelentkezett a versenyre. A pályamunka elkészítését az utolsó percig 
halogatta. A feladat befejezésében ábrázoló geometria tanára segítette legin-
kább, azzal, hogy nem engedte, hogy feladja. A sikeres els� forduló után a rajz 
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munkaközösség többi tagja is bekapcsolódott a munkába, egyik pedagógus a 
m�vészettörténet elsajátítása, másik a kreatív feladatmegoldás irányában segí-
tette. A három fordulóban egyre er�södött Cili elkötelezettsége, el tudta he-
lyezni munkáját a mez�nyben, küzdött a jó helyezésért. Menetközben pálya-
orientációja is változott, végül építészmérnöki karra jelentkezett, és minden 
esélye megvan arra, hogy ott is kiválóan teljesítsen. 

2010. évben a már említett Tehetséggondozó iskola projekt keretében új 
feladatként vállaltuk az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását. A két m�vé-
szeti fejleszt�csoporton kívül még három területen (nyelvoktatás, történelem 
és természettudomány) alakítottunk két-két f�s munkacsoportokat, hogy a 
kiválasztott tehetséges tanulók fejlesztését alaposabbá és tervszer�bbé te-
gyük. A fejlesztési terv elkészítéséhez továbbképzések keretében módszer-
tani útmutatót kaptak a pedagógusok, és pszichológus segíti a munkájukat. 
A fejlesztési tervek célja kett�s, egyrészt rögzíti a tanuló fejl�dését az adott 
tehetségterületen, tartalmazza a mérési eredményeit, másrészt dokumentálja 
a pedagógus fejleszt� munkáját is. Szeretnénk, ha ezt az eszközt a jöv�ben 
szélesebb körben tudnánk alkalmazni a mindennapi munkában. A szakmai 
támogatást bels� er�forrásból is biztosítani tudjuk a jöv�ben, hiszen tehet-
ségfejleszt� pedagógus szakvizsgát tesz egyik kollégánk a következ� évben. 

A motiváció fejlesztése 
A tanulók motiválása az egyik legnehezebb feladat az iskolában, nincsenek 
általános, mindenkire érvényes megoldások Azt hinnénk, hogy az átlagon 
felül motivált, lelkes diák minden tanár álma. Feltéve persze, hogy saját 
szakterületér�l van szó. A tanuló elkötelez�désének a konfliktusok felválla-
lása lehet az ára, és ezeknek az eseteknek az iskolai kezelése rendkívül dif-
ferenciált, személyiség- és értékközpontú pedagógiát igényel a tantestület 
valamennyi tagja részér�l. Mindkét m�vészeti tagozaton többször tapasztal-
tuk, hogy a legmotiváltabb, legaktívabb tanulók gyakrabban kerülnek szem-
be egyszer� iskolai elvárásokkal, és azokra a feladatokra hivatkoznak, ame-
lyeket örömmel, magas színvonalon, saját akaratukból végeztek, és ame-
lyekkel sokkal több id�t töltöttek, mint jó néhány lelkiismeretes társuk. A 
mulasztás tényén túl ezekben az esetekben a tét a tanuló megítélése társai és 
tanárai körében, és az, hogy kialakulhat-e a fejl�déshez szükséges nyugodt, 
bizalmi légkör. 

Az is el�fordul, hogy a küls� motiváció jóval er�sebb, mint amit az iskolai ke-
retek között kezelni tudunk. A tizenegyedik évfolyamon tanuló Luca azért kér-
te magántanulói státuszát, mert hetente f�városi és dunántúli táncm�helyekbe 
jár próbákra, fizikailag vállalhatatlan volt számára a mindennapos iskolába já-
rás. Elkötelezettségét szülei megértik, és minden eszközzel támogatják. Luca 
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jöv�re érettségizik, a sok hiányzás miatt tanulmányi eredményei gyengültek, 
és a magántanulói státusz mellett az iskola kevés segítséget tud nyújtani a fel-
készüléshez. Tanárai bíznak benne, hogy helyes döntést hozott, és sikeres m�-
vészeti pálya vár rá. 

Az esetek másik csoportjában azt tapasztaljuk, hogy alulmotiváltság jel-
lemzi az egyébként tehetséges diákot, vagy környezete gátlóan hat a fejl�-
désre. A kell� önismeret vagy önbizalom hiánya sokszor nehezíti az iskolai 
tehetséggondozás hatékonyságát. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek 
a tanítványaink elkötelez�djenek? A következ� tényez�k tapasztalataink 
szerint nélkülözhetetlenek:  

A húzóer�
A pedagógia szakirodalom gyakran hivatkozik a McKinsey jelentésre (How 
the world’s best performing school systems come out on top; McKinsey 
&Company; 2007), amely felhívta a figyelmet a pedagógus személyének és 
képzettségének fontosságára az iskolarendszerek és egyes iskolák eredmé-
nyessége tekintetében. Igaz ez az állítás az iskolai tehetséggondozás és a 
motiváció fejlesztése szempontjából is. A szaktekintélyként elfogadott, von-
zó személyiség� pedagógus bírja tanítványai bizalmát, személyes példája 
minden egyébnél er�sebb hatást tud gyakorolni. A tagozatok kialakulásának 
története is ezt igazolja, és jöv�jük is a szakmájukat elhivatottan m�vel�
pedagógusokon áll. A m�vészeti képzésben nélkülözhetetlen az alkotó m�-
vész jelenléte is, a m�vésztanár, a grafikus, a színm�vész hiteles személyi-
sége, az inspiráló helyszínek (galéria, színház, m�helyek, stúdiók) mind 
er�sítik a tanulók elkötelez�dését. Iskolánkban a m�vészek és pedagógusok 
közösen alkotnak egy olyan húzóer�t, amely magával tudja ragadni a bi-
zonytalanabb, zárkózottabb diákokat is. A hitelesség és a személyes kapcso-
lat a kulcsa a fejlesztésnek. 

A közösség 
Iskoláról szólva megkerülhetetlen a közösségépítés szerepe a motiváció er�-
sítésében. A gimnáziumi évekhez mindannyiunk tudatában szorosan kap-
csolódnak a közösségi élmények, ezek a tehetségfejlesztésben is fontos sze-
rephez jutnak. A drámás csoportok el�adásain mindig ott ülnek a többi évfo-
lyam diákjai, a küls� fellépések, budapesti színházlátogatások, a bükki kép-
z�m�vészeti alkotótábor némi gyaloglással összekötve mind olyan esemény, 
amely er�síti a vágyat a tanulókban, hogy részesei lehessenek valami külön-
legesnek, közös élményeket szerezzenek, és csapathoz tartozzanak. Ezeket a 
programokat a tanév során egyenletesen elosztva szervezzük, és csak anyagi 
lehet�ségeink korlátozzák, hogy még többet éljünk ezekkel az eszközökkel. 
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Az eredményesség 
Iskolánkban tudatosan törekszünk arra, hogy a befektetett munka eredmé-
nyét megmutathassák a diákok, a megérdemelt siker és elismerés újabb er�-
feszítésre ösztönözi a csoportokat és egyéneket is. Ennek érdekében mind-
két tagozaton számos versenyen indulnak a diákok, sok küls� felkérésnek 
teszünk eleget, pályamunkák készítésére bíztatjuk a diákokat. Minden évben 
megrendezzük a M�vészeti Napokat, ami egy egész hetes rendezvénysoro-
zat a tanév végén. A megnyitó ünnepségen az iskolai közösség és küls�
vendégek el�tt ismertetjük a tagozatok eredményeit, kiosztjuk az iskola 
egykori diákja által alapított M�vészeti Díjakat. Kiállítás, színházi el�adá-
sok és ezekhez kapcsolódó szakmai programok, találkozók szervezésével a 
diákok valódi sikerélményhez jutnak, élvezhetik az iskolai közönség ünnep-
lését. A tanévzárón külön jutalmazzuk a tanév során legkiemelked�bb telje-
sítményt nyújtó diákot és felkészít� tanárát. Igyekszünk eredményeiket a 
helyi média révén szélesebb körben is nyilvánosságra hozni, a sikeres pá-
lyamunkákat, el�adásokat bemutatni.  

Eredményesség tekintetében 
élen jár mindkét tagozat az 
iskolában. Minden évben rajz 
és vizuális kultúra tantárgyból 
kimagasló eredményt érnek el 
tanítványaink az OKTV-n. Az 
elmúlt öt esztend�ben nyolc 
tanítványunk szerepelt az els�
tíz között, 2010-ben és 2011-
ben az els� helyezést is elhoz-
tuk. Az országos drámaverse-
nyen is az els� tíz között vé-

geznek legjobb tanítványaink már harmadik éve, az Országos Diákszínját-
szó  Találkozókon arany vagy ezüst min�sítést szereznek csoportjaink. A 
versenyek sora nagyon változatos: városi, megyei rajzverseny, tervez� pá-
lyázat, népdaléneklés, táncverseny, szavalóverseny, Szép Magyar Beszéd 
verseny- csak néhány kiragadott példa azok közül, amelyeken rendszeresen 
részt vesznek tanítványaink. Tartunk el�adásokat általános iskolásoknak, 
mesejátékot játszunk óvodásoknak, fellépünk városi díjkiosztó ünnepsége-
ken és egyéb ünnepi alkalmakkor. A rajztagozatosok készítenek ünnepi de-
korációkat, meghívókat, tervezhetnek iskolai kiadványokat, plakátokat. Az 
iskola hivatalos karácsonyi üdvözleteit a tanítványok illusztrálják, a ballagá-
si meghívót is egykori diákunk grafikája díszíti évek óta, a rajzterem fal-
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festményeit is diákok készítették. Nemcsak az iskola alakítja a tanulókat, �k 
is hozzátehetik elképzeléseiket az iskola arculatának alakításához.  

Az eredményesség szempontjából a gimnázium másik legfontosabb mu-
tatószáma a továbbtanulási arány. A m�vészeti tagozatokon csekély kivétel-
lel mindenki m�vészeti irányt választ. A kezdetekt�l követjük a fels�oktatá-
si intézményekben való továbbtanulásukat, és a pályán elért további sikerei-
ket, eredményeiket is, ezekr�l tájékoztatjuk a tantestületet és a diákokat. 

A drámatagozaton például Simkó Katalin volt az els�, akit közvetlenül érettsé-
gi után felvettek a Színm�vészeti Egyetemre és 2007-ben a Katona József 
Színházban nyújtott alakításáért megkapta a kritikusok díját, amit a legígérete-
sebb pályakezd� kap. Igazi példakép lett a színm�vészeti pályára készül� diá-
kok számára. Hasonlóan inspirálóan hatott, amikor a frissen érettségizett, a 
Képz�m�vészeti Egyetemre felvételt nyert diákunk fotói megjelentek a fiata-
lok kedvenc magazinjában, vagy amikor neves f�városi színházban kapott 
komoly szerepet egy diák, aki tavaly még az iskolapadot koptatta.  

A munka öröme 
A magas óraszámok és az er�s követelmények ellenére nem nagy a lemor-
zsolódás egyik tagozaton sem, tíz-húsz százalék között mozog a tagozatot 
elhagyók száma a négy gimnáziumi év során. Bár nagy a tantervi megterhe-
lés, az órák nagy részét nem fáradságnak, hanem örömteli játéknak, kikap-
csoló foglalkozásnak tekintik a tanulók. Ennek alapja az órák nyitott, biza-
lomteljes légköre, ahol játék vagy rajzolás közben megoszthatják örömeiket 
és problémáikat társaikkal és a szaktanárral is. 

  
Az érdekes, személyre 

szóló feladatok, a küls� hely-
színek, a változatos techni-
kák, m�fajok, irányzatok 
megismerése mind örömfor-
rás lehet, ami feltölt�dést 
jelent a diákok számára. A 
m�vészeti foglalkozások 
öröme bent tartja a tanulókat 
a tagozaton gyengébb telje-
sítmény esetén is, a tagozatot 
elhagyó néhány tanuló meg-

változott továbbtanulási szándéka miatt lép ki, a tanulási folyamat során 
szembesül er�s és gyenge pontjaival, felméri képességeit és lehet�ségeit, és 
ezek alapján változik meg pályaorientációja. A tanulók túlnyomó többsége 
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m�vészeti vagy ahhoz szorosan kapcsolódó szakon fels�oktatási intézmény-
ben folytatja tanulmányait. 

A jól szervezett pályaorientációs programoknak nagy hatása van a tanu-
lók elkötelez�désére, egy-egy érdekes találkozás felcsigázhatja a tanulók 
érdekl�dését. Többféle rendezvényt, személyes élmény-beszámolókat szer-
vezünk minden évben, de legsikeresebbnek a Szakmák Napja elnevezés�
projektnap bizonyult, amikor forgószínpadszer� beosztásban el�adásokat 
hallhattak a tanulók az egyes szakmacsoportok képvisel�it�l. Az el�adókat a 
szül�k köréb�l kértük fel, néhány régi tanítványunk is visszajött erre az al-
kalomra.  A képz�m�vészeti csoportban építésszel, grafikus m�vésszel ta-
lálkoztak a tanulók, a drámások bábm�vésszel, színm�vésszel és jazz ze-
nésszel beszélgethettek az el�adóm�vészetekr�l. A négy év alatt számos 
olyan találkozásra lehet�ség nyílik így, mely lendületet adhat a tanuló to-
vábbfejl�désének, meger�södik elkötelez�dése, követhet� példaképeket, 
életutakat ismer meg. 

A kreativitás fejlesztése 
A m�vészeti tehetséggondozásban a kreativitás fejlesztése mind a négy év-
ben tantervi feladat. A drámások egyik tantárgyának az elnevezése is „krea-
tív gyakorlatok”. A tanórákon az aktuális feladatokhoz igazodva szituációs 
gyakorlatokon, drámajátékokban vesznek részt a tanulók, a darabok a szín-
padra állításában ötleteikkel segítik a rendezés folyamatát. A drámaverse-
nyekre való felkészülés során improvizációs gyakorlati feladatokra készítik 
fel a diákokat a szaktanárok, de dramaturgiai, rendez�i, kritikusi feladatok-
kal is találkoznak. A rajztagozaton képz�m�vészeti gyakorlatok keretében 
fejlesztjük a kreativitást és alkotókészséget, beállítások, modellek, illusztrá-
ciók rajzolása, korrigálása; különböz� technikák megismertetése révén.  
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Célunk pozitív attit�dök kialakítása, melyek a m�vészi kifejezés sokfé-
lesége iránti nyitottságra és az esztétikai érzék fejlesztésére késztetnek. A 
rajzversenyek, pályázatok a legalkalmasabbak képz�m�vészeti területen az 
egyénileg differenciált fejlesztésre, a témák és m�fajok gazdagságát a pá-
lyamunkák elkészítése során ismerhetik meg leginkább a tanulók.  

Mi magunk is szervezünk olyan versenyeket, amelyek nem szoríthatók 
egy tantárgy keretei közé, komplex képességeket, egyéni ötleteket kell meg-
valósítani. Ezek között legnépszer�bb az idegen nyelvi dalversenyünk, 
amelyre az ország távoli pontjairól is jelentkeznek. A több mint tizenkét 
éves múlttal rendelkez� versenyre sok diákunk nevez minden évben, pro-
dukcióikat maguk állítják össze, a díszleteket, plakátokat, meghívókat a raj-
zosok készítik. A verseny egyik f� vonzereje a zs�riben helyet foglaló híres-
ség és természetesen a f�díj, ami a szponzorok jóvoltából mindig egy kül-
földi utazás. A verseny nyelve évr�l évre változik, hol angol-német, hol 
francia vagy olasz nyelven kell el�adni, a felkészülésben az ének-zene, tánc, 
idegen nyelvszakos tanárok nyújtanak segítséget a diákoknak.  

A tanulók kreativitását megmozgató rendezvényeink közé tartoznak a 
projektnapok. El�ször a kéttannyelv� tagozaton szerveztünk kisebb projek-
teket, amellyel a tanulók nyelvi fejl�dését mutattuk be a szül�knek és a tan-
testület tagjainak. A program sikere vezetett oda, hogy már harmadik éve az 
egész iskolai tanulóifjúságot megmozgató projektnapokat szervezünk, kü-
lönböz� témakörökben. Ezeken a tagozatok saját eszközeikkel dolgozhatják 
fel a tematikát, pl. a rajzosok a környezetvédelmi téma kapcsán papírszob-
rokat, hulladékból készített ruhákat mutattak be divatbemutató keretében, a 
drámások jelenetekkel készültek, amit erre az alkalomra írtak. Miskolc vá-
ros történetének feldolgozásában természetesen a vándorszínészetet mutat-
ták be a drámások, a rajzosok Nagy Lajos király korát választották, korh�
jelmezekkel, lovagi tornabemutatóval. 

A középiskola tantárgyi kereteit túllép� és a szakmai munkaközösségek 
együttm�ködésén alapuló programjaink a projektnapokhoz hasonlóan meg-
mozgatják a tanuló fantáziáját, élményt nyújtanak, új megoldások keresésé-
re ösztönöznek. A Frankofónia Ünnepén tizenkét éve szervezünk változatos 
programokat a diákoknak az Alliance Francaise miskolci irodájával közö-
sen, pl. volt már nálunk francia nyelv� diákszínpadi bemutató a többi mis-
kolci gimnázium bevonásával, vendégül láttunk alternatív francia színházi 
m�helyt, m�fordítási pályázatot hirdetünk. Más alkalommal vendégünk volt 
a hazai Krétakör színház is a drámatagozat meghívására. A 2010/11. tanév-
ben angol nyelv� diákszínjátszó versenyen az országos dönt�be jutott a ki-
lencedikes drámás csoportunk, a próbák során nemcsak az el�adókészségük 
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fejl�dött, a tanulók alakíthatták a jelenetek felépítését is, és nyelvi készsége-
ik látványosan fejl�dtek.  

A kreativitás fejlesztésének másik iskolai példája a falu- és várostörté-
neti kutató táborok szervezése. Ezeket a történelem munkaközösség irányí-
totta. 1997-t�l folyamatosan a Herman Ottó Múzeum, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltár, a megyei honismereti egyesület segítségével. A 
tábori projekt a diákok aktív közrem�ködésén alapult, amelynek elemei szo-
rosan egymásra épültek. A kutatómunka részeként a történelmi adatgy�jtés, 
feldolgozás, dokumentumkészítés, elemzés, számítógépes adatrögzítés mód-
szereit is megismerték a tanulók. A programba a diákok egyénileg pályáz-
hattak, és többségében a történelem iránt érdekl�d� tanulók vettek részt 
benne, de rendszeresen csatlakoztak rajzos diákok is. 2001-t�l a megyei 
múzeum temet�kutató programjához csatlakoztunk, a síremlékek elmosó-
dott feliratait fényképek mellett rajzzal is rögzítették a tanulók. Tevékeny-
ségüket csoportmunkában végezték, ami szintén fejleszt�en hatott rájuk. 
Többek között ennek a tábornak a megszervezéséért kapta iskolánk 2005-
ben a megyei Tehetségfejleszt� Hálózat Bázisintézménye címet. 

A kreativitást nemcsak szakmai programokkal, hanem a diákélet iskolai 
hagyományainak ápolásával is igyekszünk fenntartani. A diákigazgató vá-
lasztáson minden évben nagy verseny folyik, ki tudja a legjobb kampány-
filmet, diákújságot, plakátot készíteni, és legtöbbször a rajzos vagy a drámás 
osztály nyer a négy osztály versenyében, els�sorban kreatív gondolkodásuk, 
bátor kísérletez� kedvük, látványos produkcióik miatt. Az iskolai évkönyv 
és honlap is kiváló bemutatkozó terep a diákok számára. 

A kreativitás iskolai fejlesztéséhez kreatívan gondolkodó pedagógusok, 
szakemberek szükségesek. Mindkét m�vészeti tagozatunkat elkötelezett és 
elismert pedagógusok vezetik, akik sokat tettek és tesznek ismereteik fo-
lyamatos megújítása érdekében. Jól ismerik a helyi tehetséggondozó m�he-
lyek munkáját, széleskör� kapcsolatrendszert tartanak fenn, és ezt hasznosít-
ják a tanítás napi menetében is. 

A pedagógusok érdekl�désének fenntartása, szakmai ismereteinek b�ví-
tése érdekében több európai uniós projektben vettünk részt az elmúlt évek-
ben, bels� továbbképzéseket szerveztünk a nevel�testület részére. Több 
mint tíz éve kezdtük az els� Phare programunkat, amelyben a hátránykeze-
lés és a tanórai differenciálás eszközeit dolgozták ki különböz� munkacso-
portokban a pedagógusok. A következ� projektben egy éven át a diákvállal-
kozás témakörében dolgoztunk, természetesen színházi vállalkozást hoztunk 
létre, és a projektzáró rendezvény egy nagy siker� musical bemutató volt. A 
HEFOP 3.1.2 pályázat keretében kompetenciaalapú oktatási programcso-
magokat teszteltünk két évig hat kompetenciaterületen. Sok új módszerrel 
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ismerkedtünk meg, bemutató órákat tartottunk és tartunk is, amelyen sorra 
vesszük a kooperatív technikák alkalmazási lehet�ségeit, az infokommu-
nikációs eszközök alkalmazását pl. média vagy m�vészettörténet órán. A 
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés révén négy multimédiás szaktan-
termet is felszereltünk, hogy a szemléltetés lehet�ségeit tovább növeljük, 
jelent�sen b�vítettük az iskolai internet használat lehet�ségeit. 

2010-ben szintén a TÁMOP-3.4.3 pályázaton jelent�s összeget nyertünk 
a tehetségfejlesztés iskolai lehet�ségeinek megújítására. Tizenhét pedagógus 
vett rész helyben szervezett harminc órás továbbképzésen, melynek címe 
„Tehetségfejlesztés a gyakorlatban” volt. A pályázat keretében versenyeket 
hirdettünk a tanulók számára, és kiscsoportos fejleszt� és tanulás-
módszertani foglakozásokat szerveztünk részükre, ez utóbbit a gyenge olda-
luk er�sítése céljából.  

A fenti pályázatok biztos anyagi hátteret biztosítottak az iskola tehetség-
fejleszt� munkájához, az újszer� feladatok a pedagógusokat is kreatív meg-
oldások keresésére ösztönözték. Az elmúlt években az iskolai klíma szerves 
részévé vált a nyitottság az innovatív programok irányában, mindig nagy a 
továbbképzés, szakvizsga iránti igény.  

A környezet és a partnerek szerepe 
Az iskolai tehetségfejlesztés szempontjából a fenntartói és a szül�i támoga-
tás a két legfontosabb küls� tényez�. A fenntartó szerepe stratégiai és anya-
gi szempontból is els�dleges. Miskolc város önkormányzata oktatási fejlesz-
tési tervében iskolánk kiemelt feladataként jelölte meg a m�vészeti oktatást, 
ami azért fontos, mert több m�vészeti szakképz� intézmény és alapfokú 
m�vészeti iskola is m�ködik a városban, gimnáziumi keretek között azon-
ban egyedül a mi iskolánkban vannak m�vészeti tagozatok. A fenntartó az-
zal is támogatja a m�vészeti képzést, hogy hivatalos rendezvényekre, nagy-
szabású városi programokra rendre meghívja a tehetséges diákokat. Élve 
ezekkel a lehet�ségekkel diákjaink felléphettek a Miskolci Operafesztiválon 
és a népszer� téli Kocsonyafesztivál keretében, a rajzosok belvárosi kiállí-
tóhelyeken mutatkozhattak be, utcai rajzolással, autóbuszos reklámfestéssel 
próbálkozhattak.  

A szül�kkel való kapcsolattartás néhány formájáról már esett szó ko-
rábban is, minden el�adás, küls� program, rendezvény legfontosabb közön-
ségét �k jelentik. Jelenlétük a drámavizsgákon vagy a M�vészeti Napok 
rendezvényein lehet�séget ad a tanulók el�menetelének megismerésére, a 
pedagógusokkal való konzultációra, találkozásra azzal a diákközösséggel, 
amely a tanuló közvetlen iskolai környezetét alkotja. A szül�k sokszor tá-
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mogatók is egyben, elkészítik a jelmezeket, segítenek a programok szerve-
zésében, megvalósításában. A tanulók el�menetelér�l adott tájékoztatásaink, 
a gyenge oldalak, esetleges magatartási problémák gyors észlelése és a szül�

együttm�ködése sok konfliktustól kímélheti meg a tehetséges diákot. A 
szaktanárok, osztályf�nökök és küls� partnereink is elkötelezettek  ebben az 
együttm�ködésben. 

A m�vészeti tehetséggondozás sokszín�sége miatt nélkülözhetetlen a 
küls� partnerek bevonása. Az iskolai anyagi és id�beli korlátok kib�vítése 
érdekében két alapfokú m�vészetoktatási intézménnyel is kapcsolatban va-
gyunk. A rajztagozat partnere a város több általános és középiskolájában 
m�köd� Avastet�i m�vészeti iskola, a drámások a hazai drámatagozatos 
iskolák által közösen m�ködtetett m�vészeti iskolával (Keleti István M�vé-
szetoktatási Iskola) dolgoznak együtt. Az évente megrendezett kiállítások, 
fesztiválok lehet�séget biztosítanak a pedagógusok és a diákok számára is, 
hogy városi vagy országos összefüggésben is értékeljék eredményeiket, 
megismerjék a többi hasonló intézményben folyó munkát, személyes kap-
csolatokat kössenek.  

A tehetségfejlesztés feladataihoz a legnagyobb szakmai segítséget a 
többi városi Tehetségpont, els�sorban a Miskolci Egyetem Neveléstudomá-
nyi Tanszéke adta. Az egyéni fejlesztés tervezésében csekély tapasztalatok-
kal rendelkeztünk korábban, az egyetem oktatóitól az elméleti útmutatás 
mellett konzultációs lehet�ségeket is kaptunk, és a pszichológus szakember 
részvétele a Tehetséggondozó iskola programban nyilvánvalóvá tette az is-
kolavezetés és a pedagógusok számára is, hogy szükséges lenne iskolapszi-
chológus alkalmazása. Ebben a kérdésben jól együtt tudnánk m�ködni a 
szomszédos gimnáziummal, terveinket a fenntartó által biztosított anyagi 
lehet�ségek függvényében szeretnénk minél hamarabb megvalósítani. A 
többi Tehetségponttal való együttm�ködés másik formája, amikor meghív-
juk egymást a tehetségfejlesztés témakörében szervezett programjainkra, 
kapcsolatunkat az Avasi vagy Földes Gimnáziummal a kölcsönös elismerés 
és megbecsülés jellemzi.  

A m�vészeti képzésben dolgozó pedagógusok és az iskolavezetés széles 
kör� személyes kapcsolatokat ápolnak a városi oktatási és m�vel�dési in-
tézmények, országos szakmai szervezetek, egyesületek munkatársaival és 
olyan szolgáltatókkal, akik a programok megvalósításában segítenek, vagy 
rendszeres támogatást nyújtanak. Ezek a kapcsolatok éppen személyes kö-
t�désük miatt rendkívül hatékonyak, egyszer�, gyors intézkedéseket tesznek 
lehet�vé, és kölcsönösségen alapulnak.    

A küls� partnerek között meg kell említenünk a sajtó képvisel�it is, 
mert szerepük nemcsak az iskolamarketing szempontjából nagyon fontos. A 
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tanulók sikereinek megjelenése a helyi sajtóban, a diákokkal, pedagógusok-
kal készült rádiós riportok, a rendezvényeinkr�l vagy az iskolában folyó 
m�helymunkáról készült televíziós tudósítások azt az üzenetet hordozzák, 
hogy közvetlen környezetünk érdekl�dik az iskolánkban folyó tehetséggon-
dozó munka iránt, értékeli annak eredményeit. 

A tehetségfejlesztés terén szerzett tapasztalatainkat szívesen megosztjuk 
más intézményekkel, kollégákkal, számos nyílt programot szervezünk min-
den évben. A számunkra is tanulságos találkozások köréb�l kiemelkedtek 
azok a bemutatók, amelyeket külföldi, els�sorban Nagy Britanniából érkez�
pedagógusok számára tartottunk. A nemzetközi tapasztalatcsere iskolánk 
külföldi partneriskolai hálózatában is jól m�ködik, német, angol, francia, 
lengyel és finnországi diákok érkeznek minden évben hozzánk, és a mi ta-
nítványaink is meglátogathatják a partner intézményeket. Er�s motiváció és 
nagyszer� tanulási lehet�ség egy-egy ilyen utazás minden résztvev� számá-
ra, és egyben visszaigazolást kapunk arról, hogy munkánkkal, eredménye-
inkkel a nemzetközi mez�nyben is megálljuk a helyünket. 
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Tehetséggondozás a Debreceni Egyetem  
Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában 

Titkó István 

Az iskola rövid története 

A Református Egyház 1838-ban megnyitott, majd 1928-tól Dóczy Gedeon 
nevét visel� leánynevel� intézete 1929 januárjában kapta meg új épületét a 
Kossuth utcán. 1945-ben egységes, 8 osztályos általános iskolai rendszer 
jött létre, és 1946 �szén már általános iskolai osztályokat indítottak. 1947-
ben reál tagozat indult. 1948-ig m�ködött az intézmény gyakorlóiskolaként. 
1950-ben humán tagozatot is szerveztek. 

1952 júliusában az iskolát államosították, a tanulók jelent�s része a 
Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumból került át. A 12 osztályos kísérleti 
iskola a KLTE Gyakorló Iskolája néven m�ködött 1958-tól. Az 1960/61-es 
tanév volt az V. éves hallgatók számára az els� új rendszer� gyakorlóév. 
1951-ben kiépült az ún. 5+1-es oktatási forma (5 nap elméleti képzés után 1 
nap gyakorlati munka). A gyakorlógimnázium úttör� szerepet vállalt 1962-
t�l az orosz, majd 1964-t�l az angol és a francia nyelvi tagozatok indításával 
a színvonalas idegen nyelvi képzésben. Ugyancsak 1964-t�l indult kémia-
fizika tagozatos képzés. Az 1967/68-as tanévben a KLTE irányítása alatt 
igazgatási szervezeti szempontból elkülönülve két iskola alakult: a Gyakorló 
Általános Iskola és a Gyakorló Gimnázium. 1971-ben matematika, fizika és 
német tagozat, majd 1974-ben emelt szint� angol és orosz nyelvi képzés 
indult. 

1980-ban az alapképzést kiegészít� fakultatív oktatás kezd�dött a III-
IV. évfolyamon kötelez�en választható valamennyi közismereti tárgyból és 
a gyakorlati tárgyakból. 1980-ban speciális tanterv szerint kezdte meg egy 
fél osztály az orosz nyelv tanulását. 1982-ben haladó, emelt óraszámú angol 
nyelvi képzés indult. 1987-ben fél osztályban újra megkezd�dött a speciális 
tanterv� fizika oktatása, és ebben a tanévben tudott utoljára indítani az isko-
la orosz tagozatos osztályt. 

1993-ban megkezd�dött a hat évfolyamú gimnáziumi képzés is a négy 
évfolyamú fenntartása mellett. 1995-t�l kezd� angol és fizika speciális tan-
terv� osztályokat már nem indít az iskola. Az 1998/99-es tanévt�l megkez-
d�dött a NAT alapján a helyi pedagógiai program alkalmazása és a helyi 
tantervek szerinti képzés. 
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Az 1996. augusztusi kormányhatározat rendelkezett arról, hogy a Ti-
szántúli Református Egyházkerület kapja vissza hajdani épületét, így isko-
lánk a volt Bocskai laktanya felújított részeiben kapott elhelyezést a 
2000/01-es tanévt�l. 

Az iskola az átköltözés után campus jelleg� elhelyezést nyert egyel�re 
öt épületben, ezekhez a tervek szerint további egy csatlakozna majd. Intéz-
ményünkhöz diákblokk, humán blokk és testnevelési blokk tartozik. Az ad-
minisztrációs blokk egyel�re nem készült el teljesen. Tantermeink száma: 
20. Szaktantermek száma: 17. Intézményünk könyvtárral, tornacsarnokkal, 
tágas udvarral rendelkezik. Ide tartozik még egy szolgálati lakás és az orvosi 
rendel�. 

Az iskola tanulói összetétele és a tantestület 
Az elmúlt évek alatt és a jelenleg m�köd� tantestület munkájának eredmé-
nye, hogy a „Kossuth” – ahogy a közvélemény számon tart bennünket – 
népszer� intézmény Debrecenben és városunk határain túl is. Országosan is 
kiemelked� fels�oktatási továbbtanulási mutatóink motiválják az iskolánkba 
jelentkez� tanulókat és szüleiket. 

Eredményeink: 
2002:  91,5% 
2003:  92,8% 
2004:  96,0% 
2005:  89,1% 
2006:  93,5% 
2007:  94,1% 

Tanítványaink már a gimnáziumba iratkozáskor a fels�fokú továbbtanu-
lást t�zik maguk elé elérend� célként. Ennek megfelel�en olyan szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy az átlagosnál jobb képesség�, érdekl�d�, tanulás-
ban érdekelt diákokkal dolgozhatunk együtt. A hozzánk felvételt nyer� ta-
nulók általános iskolai tanulmányi átlaga: 4,5–4,6.

A szül�k szociális összetétele: 
Vezet� és középértelmiség: 60% 
Vállalkozók:      15% 
Alkalmazottak:     25% 

Szerencsére alacsony a munkanélküliek és az érettséginél alacsonyabb 
végzettség�ek aránya. 

A tanulók 15-25%-a nem helybeli, többen távolabbi megyékben jártak 
általános iskolába. 
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Tanulmányi átlagaink az elmúlt öt évben 4,4–4,6 között mozogtak. Az 
érettségi átlagok – nagy számú emelt szint� vizsgát választók mellett – 4,6–
4,8. 

Az eredményesség természetesen az átlagosnál magasabban kvalifikált 
tanári karnak is köszönhet�. 

A 72 f�s tantestületb�l 47 f� lát el vezet�tanári feladatokat, foglalkozik 
a végz�s tanárjelöltekkel is. 

Tanáraink jelent�s gondot fordítanak önképzésükre, ennek megfelel�en 
a tantestületb�l: 

– 5 f� PhD fokozattal rendelkezik   – 6 f� megyei szaktanácsadó 
– 4 f� PhD hallgató       – 5 f� OKTV bizottsági tag 
– 14 f� egyetemi doktor      – 17 f� tankönyvszerz�, lektor 
– 19 f� szakvizsgázott pedagógus 
A tantestület tagjai közül többen – félévente 10–15 f� – vállal feladato-

kat az egyetemi képzésben is szakmódszertani el�adások és szemináriumok, 
szaktárgyi gyakorlatok tartásával. 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziu mában 
folyó pedagógiai munka 
A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában folyó okta-
tó-nevel� munka arra irányul, hogy olyan általános m�veltséget adjon, 
amely motivál, amelyhez magyarságtudat és erkölcsi értékrend társul. Az 
iskolánkkal kapcsolatba kerül� tanárjelöltek indíttatást kapnak pályájukhoz, 
hasznosítható tapasztalatokat szereznek feladataik végzéséhez. A szó nemes 
értelmében vett elit, azaz min�ségelv� gimnáziumként kívánunk m�ködni, 
ezért nagy gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, gondozására, kibon-
takoztatására. Munkánkban az emberi kultúra általános alapértékei (humá-
num, igazság, szeretet, barátság, tisztelet, szépség, tolerancia) a meghatáro-
zók. Hangsúlyosan kezeljük a nemzeti öntudat kialakítását, formálását, a 
humán és a biológiai környezet védelmét, a szép iránti fogékonyságot. Nagy 
gondot fordítunk a testedzésre. Prioritásaink: a társadalmi ismeretek fontos-
ságának az elismerése, ragaszkodás a természettudományos m�veltség köz-
vetítéséhez, az idegen nyelvek tanulásának támogatása, az életvitel és az 
egészséges életmód szokásrendszerének kialakítása, a számítástechnika, a 
multimédia, a könyvtár gyakorlati hasznosításának támogatása, a csoport-
bontások lehet�ségének megtartása.  

Évfolyamonkénti három általános képzés� osztályunkban helyi tanterv 
szerint folyik a képzés. A nálunk oktatott idegen nyelvek (angol, német, 
francia, orosz valamint latin) közül haladó és kezd� szinteken, évfolyam-
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okon kialakított csoportokban történik az oktatás, ezáltal el�készítést vég-
zünk két nyelvb�l állami nyelvvizsgára. A hat évfolyamú képzés� osztá-
lyokban a második idegen nyelv tanulására a 9. évfolyamtól van lehet�ség. 
A befejez� két évfolyamon felkészítjük tanulóinkat a kétszint� érettségire és 
a továbbtanulásra. A humán és a reál orientációjú osztályokban az érdekl�-
désre alapozva intenzíven foglalkozunk a humán és a reál tárgyakkal. 

Az iskola cél- és feladatrendszerét általános vonatkozásban a kerettanter-
vek, a Nemzeti Alaptanterv alapelvei és az Érettségi vizsgakövetelmények 
határozzák meg. Az iskola hagyományai alapján kiemelten foglalkozunk a 
tehetséggondozással. A tantárgyak szerint folyó oktatás rendszerében törek-
szünk a m�veltségi területek szerinti integrálásra, az összefüggések feltárásá-
ra, a komplex szemlélet kifejlesztésére. Tevékenységi formák a tanórákon: 
m�vészeti nevelés, informatikai képzés, testi nevelés. Szakköreink: Selye-kör, 
Szalay-kör, színjátszó kör, filmklub, énekkar, rajz-, fotó-, környezetvédelmi. 
Önfejleszt� kurzus: az egészséges életmód, az érzelmi élet és a szociális érzé-
kenység fejlesztésére szolgáló, szabadon választható program (beilleszkedés 
segítése, tánc, illemtan, önismeret, tanulásmódszertan stb.). 

Tanulni tanítunk: „A tanár tanít, az atmoszféra nevel.” (Németh László) 
A tanulók iskolai pozícióját a tehetséggondozás, az egyéni képességek ki-
bontakoztatásának pedagógiai szándéka határozza meg. A nevelési, tanítási, 
tanulói folyamatban teret kívánunk adni a színes, sokoldalú iskolai életnek: 
a tanulásnak, a munkának, a játéknak, ha ez fejleszti a tanulók önismeretét, 
együttm�ködési készségét, edzi akaratukat, ha hozzájárul életmódjuk, szo-
kásaik, az értékekkel való azonosulásuk fokozatos kialakításához. 

A humanista, emberközpontú nevelés legfontosabb kategóriáit közvetít-
jük úgy, hogy olyan konvertálható alapismeretek birtokába jussanak növen-
dékeink, amelyek alkalmassá teszik �ket arra, hogy eligazodjanak napjaink 
bonyolult világában, hogy képesek legyenek megkülönböztetni a jót a rossz-
tól, az értéket a silánytól, az igazat a hamistól. 

F�bb képzési irányok és a tevékenységek rendszere 
Az idegen nyelvi képzés 
A DE Gyakorló Gimnáziumában nagy hagyományai vannak a színvonalas 
idegen nyelvi képzésnek. Évtizedekkel ezel�tt az iskola úttör� szerepet vál-
lalt a nyelvi tagozatok – angol, német, francia, orosz – m�ködtetésében. 
Ezek az osztályok hosszú ideig az adott idegen nyelv tanári utánpótlásának 
megyei, regionális bázisai voltak. Mára megváltozott a nyelvtudás szerepe, 
minden szakma m�vel�jének szüksége van idegen nyelv(ek) ismeretére. Így 



598

a nyelvtanulás cél helyett egyre inkább a munkához szükséges eszköz sze-
repét veszi át. 

Az idegen nyelvek ismerete iránti társadalmi igény és az egyetemi ide-
gen nyelvi tanárképzés szükségletei miatt tanítványaink számára egyszerre 
két nyelv tanulását tesszük lehet�vé. A következ� nyelveket tanítjuk: angol, 
francia, német és orosz, haladó és kezd� szinten, valamint latin kezd� szin-
ten. Távlatokban tervezzük az olasz nyelv bevezetését is. A két idegen nyelv 
egyike az általános iskolában tanult nyelv, ez folytatható haladó szinten. 
Célunk, hogy az egyik nyelvb�l diákjaink középiskolás éveik alatt megkö-
zelítsék ismereteikkel a középfokú állami nyelvvizsga követelményeit, a 
legjobbak meg is szerezzék a C típusú min�sítést, a másik idegen nyelvb�l 
pedig megfeleljenek az érettségi vizsga követelményeinek. 

A nyelvtanulás hatékonyságának fokozására nyelvi labort m�ködtetünk, 
a tanórákon alkalmazzuk az audiovizuális eszközöket, a multimédia kínálta 
lehet�ségeket. A 4-6 éves képzés során tanulóinknak el kell jutniuk az adott 
nyelven az egyszer� kommunikálás, a beszédértés, az egyszer� társalgás, 
fordítás szintjére. 

A humán orientációjú képzés 
A képzés célja a humán érdekl�dés�, a magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, idegen nyelv, filozófia, társadalomismeret, m�vészettörténet, képz�-
m�vészet, mozgóképm�vészet, m�vel�dés- és tudománytörtének stb. iránt 
érdekl�d� fiatalok képességeinek és jártasságainak kibontakoztatása. Az 
érdekl�dési körbe tartozó tantárgyakból a követelményszint igazodik az 
emelt szint� érettségihez, illetve az egyetemi, f�iskolai felvételi vizsgákhoz. 
A természettudományos tantárgyak oktatásának célja a minimális tantervi 
követelmények elsajátítása, illetve az érettségi vizsga követelményeinek 
teljesítése. A reál tárgyakból fontos az alapkészségek fejlesztése, az elméleti 
ismeretek elsajátítása, de a gyakorlásra, alkalmazásra kevesebb id� jut. Kü-
lönös gondot fordítunk az adott tantárgy történetére, magyar vonatkozásaira. 
A humán érdekl�dés� emberek gondolkodásához is nélkülözhetetlen logikai 
készségek kifejlesztését segíti el� az elméleti ismeretekre súlyt helyez�, 
egyszer� problémák megoldását elváró, érettségi követelményeket megcélzó 
matematikaoktatás. 

A reál orientációjú képzés 
A képzés célja a természettudományos – fizika, kémia, biológia, földrajz, 
számítástechnika – érdekl�dés� fiatalok képességeinek kibontakoztatása. A 
természettudományok m�veléséhez elengedhetetlen az emelt szint� mate-
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matikai ismeretek megszerzése. A reáliák körébe tartozó tárgyakból a köve-
telményszint az adott tárgyak egyetemi, f�iskolai felvételije. A matematika-
oktatás el�terében a problémamegoldó gondolkodásra nevelés, a matemati-
kai tevékenységi formákban szerezhet� jártasság áll. A humán tárgyak célja 
az érettségi követelmények teljesítése. A humán tárgyak tanítása során arra 
törekszünk, hogy kialakítsuk és fenntartsuk az irodalom, a m�vészet iránti 
természetes emberi igényt, az olvasáshoz, az esztétikai élmények feldolgo-
zásához szükséges alapokat. A történelemtanítás alapvet� célja, hogy meg-
világítsa a magyarság szerepét az európai kultúrában, tisztázza a történelmi 
folyamatok mibenlétét, hatását hazánk sorsának alakulására. A természettu-
dományos tantárgyak közötti koncentráció biztosítja a komplex környezet-
védelmi képzést. 

A két különböz� orientációjú formában közös alap a NAT által megfo-
galmazott – helyi tantervvel b�vített – követelményszint, illetve az érettségi 
vizsgák követelménye. A két képzési forma átjárható. Az oktatást, nevelést 
– középiskolai szinten – lezáró, befejez� két évfolyamon választási lehet�-
ség van valamennyi közismereti tantárgy, tantárgycsoport, m�veltségi terü-
let magasabb óraszámú, emelt szint� tanulására. Ebben a két évben a hibás, 
talán elhamarkodott korábbi választás még korrigálható. 

Az informatikai képzés 
Napjainkban az információs társadalomba történ� átalakulás éveit éljük. Az 
információ áramlása az egyik biztosítéka a társadalmi és gazdasági fejl�dés-
nek. Egy ma vagy a közeljöv�ben érettségiz� diáknak rendelkeznie kell 
számítástechnikai alapismeretekkel. Célunk, hogy a tanulók a számítógépet 
eszközként tudják alkalmazni, képesek legyenek rutinszer� felhasználói 
programok – szövegszerkeszt�, adatbázis-kezel� stb. – alkalmazására. Is-
merjék meg a számítógépek sokoldalú felhasználásának – pl. internet – lehe-
t�ségeit. Az informatikai képzés hálózaton történ� megvalósítása egyben 
alkalom a multimédia kínálta lehet�ségek – órák, gyakorlás, számonkérés, 
bonyolult kísérletek bemutatása, szimulálása stb. – kiaknázására is. A köz-
ismereti tantárgyak tanulása, tanítása során is nagy jelent�ség� a szaktan-
termek, el�adók számítógépeinek hálózatban való üzemeltetése. 

A m�vészeti képzés 
A m�vészeti – irodalom, mozgókép, képz�m�vészet, ének-zene, rajz, m�vé-
szettörtének – nevelés célja az esztétikai élmény iránti fogékonyság kialakítá-
sa, a szép, a tartalmas, az eredeti iránti igény felkeltése. Nagy gondot fordí-
tunk nemzetközi hír� alkotóink munkásságának megismertetésére, a m�vé-
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szetekben megjelen� értékek közvetítésére. Célunk, hogy tanítványaink fel-
ismerjék a maradandót, különbséget tudjanak tenni az értékes és az értéktelen 
között. A természetes szépérzék m�velésével kívánjuk fejleszteni a harmónia 
iránti igényt, a humán környezet védelmét, az értékóvó magatartást. 

A testi nevelés 
Törekszünk a szellemi és testi nevelés összhangjára. Az egészséges életmód 
feltétele a mindennapi testedzés alkalmainak megteremtése. A testnevelés-
órákon, tömegsport-foglalkozásokon, sportközi, szakosztályi edzéseken cél 
az egészséges szervezet edzettségi állapotának fokozása, a mozgás, a sporto-
lás iránti igény kialakítása. Fontos a csapatsportokban rejl� egyéb nevelési 
lehet�ségek – közösségért érzett felel�sség, szabályok betartása, siker és 
kudarc elviselése, kitartás stb. – hasznosítása. Biztosítjuk a téli és nyári 
sportok némelyikének – vízi túrázás, síelés – megismerését. Törekszünk 
arra, hogy az önálló testedzés, mozgás szükségletté váljon, beépüljön az 
életrendbe. Az iskolában kiemelten kezelt sportágak: a kosárlabda, a röplab-
da és a labdarúgás. 

A tanórán kívüli formák 
A tanórán kívüli tevékenységek rendszerének egyaránt kell szolgálnia a te-
hetséggondozást, a felzárkóztatást, a m�vel�dést, valamint a szabadid�
egyéb hasznos eltöltését, a kulturált szórakozást. Kiemelt jelent�ség�ek 
ezen lehet�ségek közül a szakkörök egyéni érdekl�dést, ambíciót kielégít�
foglalkozásai. A hagyományos önképz�köri tevékenység alapján m�ködtet-
jük a Selye János biológiai és a Szalay Sándor fizikai önképz�kört. A m�vé-
szetek iránt érdekl�d�k részére nyitottak a színjátszó kör, a filmklub, az 
énekkar, a t�zzománc szakkör és a fotószakkör foglalkozásai. Az iskolában 
tanított él� idegen nyelvekb�l – angol, francia, német, orosz – a nyári tanítá-
si szünetben nyelvgyakorló táborokat szervezünk anyanyelvi tanárok köz-
rem�ködésével. 

Szorgalmazzuk, hogy tanulóink különböz� versenyeken induljanak: 
OKTV és más, országos és megyei szaktárgyi és komplex m�veltségi verse-
nyek. Segítjük tanítványainkat a felkészülésben. Lehet�ség van az iskolai 
diákújságban, az iskolarádióban való munkálkodásra is. Mint UNESCO-
asszociált iskola tanítványaink számos nemzetközi projekt – a nemzetek 
közötti megértésre nevelés, környezetvédelem stb. – munkájába is bekap-
csolódhatnak. Az idegen nyelvek életszer� gyakorlásán túl más népek kultú-
rájával, történetével, szokásaival való ismerkedést szolgálják a nemzetközi 
kapcsolataink keretében megvalósuló diákcserék. A korábbi évek finn, 
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olasz, francia, litván kapcsolatainak hasznosságát tapasztalva a jöv�ben is 
törekszünk a nemzetközi diákcserére. Rendszeres sportkapcsolatot tartunk 
fenn a magyar nyelv� Nagyváradi Ady Líceummal is. A szabadid� hasznos 
eltöltését célozzák az el�z� pontban említett sportfoglalkozások is. A tan-
órán kívüli hasznos ismeretszerzés alkalmai a Kossuth-napok szaktárgyi, 
politikai, m�vészeti rendezvényei is. 

Az új iskolába történ� beilleszkedést segíti el� a hetedik, illetve kilen-
cedik évfolyamú tanulók „fecsketábora”, ahol a tanév megkezdése el�tt le-
het hasznos információkat szerezni az iskolai élet rendjér�l, a helyi szoká-
sokról, a követelményekr�l. A tanulók önmegvalósítását segítik a személyi-
ségfejleszt� foglalkozások, a mentálhigiénés nap rendezvényei, tréningjei. 

Els�sorban a nemzetiidentitás-tudat kialakítását szolgálják az osztályok 
tanulmányi kirándulásai. Emellett elhanyagolhatatlan a jelent�ségük a kö-
zösségi életre nevelés szempontjából, a viselkedési normák formálásában, a 
környezetvédelmi feladatok felismertetésében is. A szakmai ismeretek b�ví-
tése, az elmélet és a gyakorlat szembesítése érdekében a fakultatív tantár-
gyakat tanulók is tanulmányi kirándulásokon vesznek részt. 

Nevelési céljaink szolgálatába állítjuk hagyományos iskolai megemlé-
kezéseinket, ünnepségeinket is, ezek sorába tartozik a tanévnyitó ünnepély, 
a megemlékezés Kossuth Lajos születésének évfordulójáról, a megemléke-
zés az aradi vértanúkról, a megemlékezés az 1956-os, 1848/49-es forrada-
lomról és szabadságharcról, a ballagás, a tanévzáró ünnepély. 

Az iskolai gála keretében adunk lehet�séget tanítványainknak, hogy 
megmutassák tehetségüket társaiknak, tanáraiknak, szüleiknek. 

Támogatjuk diákjainkat önálló kutatómunka végzésében. A Kutató Diá-
kok mozgalomban részt vev�k számára biztosítunk segít� tanárokat, mento-
rokat. Szorgalmazzuk a pályam�vek beadását a mozgalom regionális konfe-
renciáira. 

Iskola – család 
Természetesnek tartjuk, hogy az iskolai oktatási és nevelési szándékok csak 
akkor lehetnek eredményesek, ha ezek elvi megfontolásai összhangban van-
nak a családi intenciókkal, tanulási és magatartásbeli szokásokkal. Úgy vél-
jük, hogy az együttm�ködés nem eleve adott, ezt ki kell alakítani a szül�k-
kel folytatott rendszeres párbeszéddel. 

Az iskolai nevelési folyamatban az általunk kijelölt és létrehozott viszo-
nyok határozzák meg az életmódot, a munkaszokásokat, s�t az életcélok 
kiválasztását is bizonyos mértékben, valamint a tanulók személyiségének 
perspektivikus fejlesztési vonulatait azzal, hogy a tanuló tevékenységét is 
megszervezzük. 
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Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a szül�k közvetítik a társadalom 
igényeit, választásukkal, döntéseikkel így közvetlenül befolyásolják isko-
lánk m�ködését. Hatékony támogatásuk nélkül nem vagyunk képesek meg-
valósítani célkit�zéseinket. 

E kapcsolathoz biztosítanak keretet az évente legalább kétszer megtar-
tott szül�i értekezletek. Ezeken az osztályf�nökökkel tartott megbeszélést 
igazgatói tájékoztatás követi, majd szaktanári fogadáson találkozhatnak a 
szül�k a tanárokkal. E szervezett formán kívül azt tartjuk kívánatosnak, 
hogy a tanár-szül� kapcsolat a mindennapok részévé váljon, bármely fél 
kezdeményezésére, formális keretek nélkül is közösen kereshessünk megol-
dást a problémákra. Nevelési gondot okoz számunkra az, hogy egyre gyako-
ribb a családok felbomlása, de egészében szerencsés helyzetben van az isko-
lánk, mert tanulóink többsége konszolidált viszonyok között él, otthonról 
er�s motivációkat hoz a továbbtanulásra. A szül�k osztályonként szül�i 
munkaközösségeket hozhatnak létre, így segítik az osztályf�nökök munká-
ját, és képviseltetik magukat az iskolaszékben is. 

Diákönkormányzat 
A tanár-diák párbeszédnek és a tanulók érdekvédelmének, a diákélet meg-
szervezésének fóruma a diákönkormányzat. A diákönkormányzat hatékony 
m�ködése nagyban hozzájárul a demokratikus szemléletmód, életvitel ki-
alakításához, annak igényléséhez. Az osztályok választott képvisel�i alkot-
ják az iskola diák-önkormányzati vezet�ségét. A tanulói képvisel�k az éven-
te megrendezett tanulói közgy�lésen (diákparlament) adhatnak hangot vé-
leményüknek, kritikai észrevételeiknek. 

A diákönkormányzat véleményezi az iskolai házirendet, m�ködteti az 
iskolai újságot, az iskolarádiót, a Kossuth klubot. Részt vesz különböz� ren-
dezvények szervezésében, javaslatokat tehet a tanórán kívüli rendezvények, 
foglalkozások programjára. Önállóan szervezi hagyományos rendezvényeit: 
önkormányzati nap, els�sök avatása, zenés, táncos estek. A diákönkormány-
zat munkájában igyekszünk ráirányítani a figyelmet a jogok és kötelességek 
szoros kapcsolatára. A diák-önkormányzati tevékenység pezsg�bbé tétele 
segíthetné a közösségi életre nevelés hatékonyságát. 

Tehetséggondozó munkánk eredményei 
Az intellektuális képességek kibontakoztatásának egyik területe a tanulmá-
nyi versenyeken való részvétel. A legjobbak számára ez egy lehet�ség ön-
maguk kipróbálására, tudásuk, felkészültségük tesztelésére. A versenyen 
elért jó helyezés dics�ség, emellett érettségimentességet és biztos továbbta-
nulást is eredményez. A kiemelked� tudás mellett az eredményes szereplést 
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alkati, pszichikai tényez�k is befolyásolják. Az igazán kiemelked� ered-
mény eléréséhez „versenyz�típus”-nak is kell lenni. A felkészülés id�szaká-
ban szükség van a szorgalomra, az elmélyült tanulásra és lemondásokra az 
élet más területein. 

Az iskola versenyeredményei 2002-2007 közötti id�ben 

a) Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
els� tíz helyezett között  dönt�kbe jutott  összesen 

végz� tanulók száma   tanulók száma 
magyar irodalom   3            3 
történelem            1     1 
filozófia      5       5     10 
angol nyelv     4       1     5 
orosz nyelv     5       3     8 
francia nyelv    1       1     2 
matematika            6     6 
fizika       2       2     4 
biológia      2       2     4 
kémia       2       6     8 
spanyol nyelv    1            1 
informatika     1       1     2
összesen      26       28     54 

b) TUDOK országos dönt�jébe jutott 26 tanuló, közülük díjazott lett 10 f�. 
c) Az Országos Általános Iskolai Tanulmányi Versenyeken az els� 10 

között végzett 9 tanítványunk. 
d) Egyéb országos tanulmányi versenyeken az els� három helyezett kö-

zött végz�k számának alakulása 

Arany János Verseny (irodalom)      5 f�

Kultúrák Dialógusa Verseny (orosz)     3 f�

Arany Dániel Matematika Verseny     3 f�
Kenguru Verseny (matematika)      2 f�

Varga Tamás Matematika Verseny     1 f�

Mikola Sándor Fizika Verseny       2 f�
Tudományos és Technikai Innovációs Verseny 3 f�

Irinyi János Kémia Verseny       2 f�
Jedlik Ányos Fizika Verseny       5 f�
Curie Környezetvédelmi Kémia Verseny   2 f�

Lehoczky János Természetismereti Verseny  2 f�

Összesen              30 f�
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Az Országos Diákolimpiákon különböz� sportágakból az els� hat he-
lyezett között végzett 40 diákunk. (Az � tanulmányi eredményük az iskola 
átlagának megfelel�.) 

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziu ma be-
iskolázási elvei, a felvételre kerül � tanulók kiválasztásának gya-
korlata 

Mint már korábban is említésre került, a gimnázium népszer� intézmény 
környezetében, beiskolázási gondjai nincsenek. 

A 6 évfolyamú gimnáziumi képzés 60 f�s létszámára az elmúlt években 
200–240 f�, a 4 évfolyamú képzés 90 f�s keretére 250–280 tanuló jelentke-
zett. 

Ezek a tények kényszerítenek rá bennünket, hogy a felvételre kerül� di-
ákokat vizsga keretében válasszuk ki. Ez a módszer a szül�k számára is – 
legalább is többségüknek – megnyugtató. 

Iskolánk évek óta csatlakozott az országos mérési rendszerhez anya-
nyelvb�l és matematikából. Ezek a központi feladatlapok anyanyelvb�l a 
nyelvhasználat célszer�ségét vizsgálják, az anyanyelv ismeretének tudatos-
ságát ellen�rzik; matematikából az alapkompetenciák meglétét, azok alkal-
mazását vizsgálják. 

Szóbeli vizsgán a felvételiz�k irodalmi tájékozottságát, matematikai lo-
gikáját szeretnénk megismerni. A 4 évfolyamú képzésben a tanult idegen 
nyelv ismeretét is vizsgáljuk. 

A végs� sorrend kialakulásában szerepe van a tanulók korábbi általános 
iskolai tanulmányi eredményének is. 

A felvételi eljárás értékelése a következ�

Hat évfolyamos képzés: 

Általános iskolai eredmények (magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv 
5. oszt. év vége; 6. oszt. félév alapján: 50 pont 

Írásbeli:   anyanyelv          50 pont 
     matematika          50 pont 

Szóbeli:   magyar irodalom        25 pont 
     matematika          25 pont

     Összesen            200 pont 
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Négy évfolyamos képzés: 

      humán orientáció   reál orientáció  nyelvi orientáció  

Általános iskolai  Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 
eredmények   természettudományos tárgy 5., 6. és 7. oszt. évvége; 8. oszt. félév alapján:
             100 pont 
Írásbeli: anyanyelv          50 pont 

   matematika         50 pont 

Szóbeli: magyar irodalom  25 pont        a tantárgy választható 

   matematika         25 pont     25 pont 

   idegen nyelv   25 pont    25 pont     25 pont 

Összesen:           250 pont 

Jól látható, hogy az elbíráláshoz meghatározó az objektív (központi 
írásbeli) mérce (50%, illetve 40%), valamint a tanuló korábbi folyamatos 
teljesítménye (általános iskolai eredmény: 25%, illetve 40%). Az iskola sa-
játos követelményeinek aránya 25%, illetve 20%. Eddigi tapasztalataink 
szerint ezzel a szisztémával sikerül jó képesség� gyerekeket beiskolázni. 

Tanár-diák viszony a tehetséggondozásban 
A tehetséges gyerekeknek tudásuknak megfelel� szint�, ingergazdag kör-
nyezetet kell teremteni. Ez nagyon általános megfogalmazás (err�l szól az 
egész tehetséggondozás), de az ingergazdag környezet kialakításának van 
egy olyan aspektusa is, hogy az adott tárgynak (tudománynak) szervesen be 
kell épülnie a diák életébe. Ez csak úgy lehetséges, ha megfelel� rendszeres-
séggel id� és hely áll rendelkezésre a tanár-diák, illetve a diák-diák közös 
munkához. 

A szervezeti keretek kialakításakor figyelembe kell venni, hogy vannak 
tehetséges és még tehetségesebb diákok. Az, hogy a tehetséggondozás (és 
általában az oktatás) folyamatában a tanár milyen típusú tanár-diák kapcso-
latot tart ideálisnak, er�sen függ a tanár személyiségét�l. Valószín�leg nem 
csak egyféle modell m�ködhet jól. Ebben a kérdésben nem is akarunk hatá-
rozottan állást foglalni. A mi véleményünk szerint ennek a kapcsolatnak 
olyannak kell lennie, hogy a 

− diák egyszerre tartsa a tanárt 
• mesterének, 
• tapasztaltabb barátjának, 
• kollégájának; 
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− a tanár a diákot 
• tanítványának, 
• fiatalabb barátjának,  
• tehetséges munkatársának. 

A tanár szakmai presztízse 
A szakmai presztízs megszerzésében alapvet� a tanár szakmai biztonsága. 
Csak olyan szinten szabad tehetséggondozással foglalkozni, ahol az ember 
úgymond nagyon otthon van. Ekkor lehet igazán hatékonyan dolgozni, ta-
pintatosan segíteni-vezetni.  

Tipikus szituáció például, hogy a tanuló elindul valamilyen úton egy 
probléma megközelítésében – valószín�leg nem a tanár által eleve elképzel-
ten –, de megreked. Ilyenkor nagy szakmai biztonság és önbizalom kell ah-
hoz, hogy elfogadjuk diákunk kiindulását, belemenjünk az általa kezdemé-
nyezett útba, segítséget adjunk, és hozzásegítsük ahhoz, hogy elképzelése 
mentén oldja meg a problémát. (Ezután persze a tanár is elmondhatja a saját 
verzióját.) 

Nem szabad azonban a tanárnak hivalkodnia felkészültségével. Még in-
kább nem szabad a diák megalázására felhasználni azt. Nem szabad például 
folytonosan túl nehéz probléma elé állítani a diákot csak azért, hogy szelle-
mi nagyságunkat (fölényünket) kimutathassuk. A felkészültséget nem kell 
bizonygatni. Kiderül az magától (remélhet�leg). 

Kiszámíthatóság kérdése 
A pedagógiai munka minden színterén igaz, hogy a tanár és a diák nem 
egyenrangú felek. A diák bizonyos szempontból kiszolgáltatott tanárának. 
Gondoljunk például a számonkérésekre. Alapvet� dolognak tartjuk, hogy 
ezzel a helyzettel a tanárnak nem szabad visszaélni. A számonkérések ese-
tében például nekünk az az elvünk, hogy a dolgozatokban nem kell semmit 
„felfedeztetni” a diákkal. A felfedezéseknek más helyen van szerepük. A 
dolgozatokban a legnehezebb problémáknak is megoldhatónak kell lenni az 
órán alaposan begyakorolt ismeretek bázisán, különösebb „csavarok” nél-
kül. Ún. szorgalmi példákat persze lehet és célszer� is adni, de ezek legfel-
jebb pozitív irányba befolyásolhatják az érdemjegyet. Ezek a dolgok persze 
els�sorban az alapórákra vonatkoznak, de az imént említett tanár-diák vi-
szony alapjai is ott alakulnak ki. 

A tanulók bevonása a tehetséggondozásba 
Nincs semmilyen különleges módszer a tarsolyunkban. A tanórákon meg-
próbáljuk a lehet� legvilágosabban, és ha lehet, élvezetesen feldolgozni az 
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alapismereteket, kiszámíthatóan és nem maximalista módon számon kérni 
azokat, és az el�bbiek szellemében saját egyéniségünknek megfelel�en jó 
viszonyt kialakítani a tanulókkal. 

Mi sohasem kényszerítünk (de még csak nem is nagyon agitálunk) sen-
kit. Ez persze a másik oldalról is igaz, senkinek sem mondjuk, hogy ne jöj-
jön. Ezután már – miután a tanuló bekerül a tantárgy vérkeringésébe – a 
dolgok mennek a maguk útján, a rendszer m�ködik.  

Természetesen m�ködik a természetes kiválasztódás törvénye. Bizonyos 
szinteket egyesek már nem bírnak, vagy érdekl�désük másfelé fordul. Eb-
ben mi semmi kivetnivalót nem találunk. Nem hisszük, hogy jó dolog lenne, 
ha harcolnánk egymás ellen a tehetséges diákokért. Pláne nem lenne jó, ha 
tisztességtelen módszerekkel kényszerítenénk a diákokat arra, hogy a mi 
tárgyunkkal foglalkozzon alaposabban. 

A tehetséggondozó munka nem csak a tanulók számára értékes, a taná-
rok számára is sokat nyújt. Ez a legnemesebb és leghatékonyabb szakmai 
továbbképzés. Rálátást ad a normál tananyagra. Mivel a pedagógus a tehet-
séggondozásban egy szélesebb spektrumon dolgozik, ezért a normál tan-
anyagot, tanórát egy nagyobb egység részének, egy folyamat egy elemének 
látja. Ez a napi munka szempontjából is jótékony hatású. Remek gyógyszer 
az elfásulás-belefáradás ellen. A tehetséggondozó munka növeli a tanár ön-
bizalmát, presztízsét, tartását. Rendszeres sikerélményt kínál. Lehet�séget 
teremt mély és tartalmas emberi kapcsolatok kialakulására tanár-diák és 
alkalmanként tanár-tanár viszonylatban is. 

Az iskola mint gyakorlóiskola jöv�képe 
A bolognai folyamat megváltoztatja a tanárképzés jelenlegi rendjét, tartal-
mát, a gyakorlati képzés terepét. A körvonalazandó elképzelések egyel�re 
ködös homályában még nem látható pontosan a gyakorlóiskolák helye. 
Megítélésem szerint a jöv�ben is szükség lesz rájuk. Szükség lesz a treforti 
„mintaiskolákra”, szükség lesz az els� gyakorlati tapasztalatok megszerez-
het�ségének „klinikai” típusú terepére. Távlatokban szükség lehet rájuk a 
továbbképzések m�helyeként is.  

Bizonyára meg fog változni a jelenlegi státus. Át kell alakulni módszer-
tani centrumokká, ahol nemcsak a pályakezd�k számára biztosított a gya-
korlás, hanem a m�köd� pedagógusok számára is adott a tapasztalatcsere, az 
újjal való ismerkedés lehet�sége. 

Iskolánk ebbe az irányba kíván elmozdulni. Két éve – a megyei pedagó-
giai intézettel együttm�ködve – módszertani délutánokat, konzultációkat 
szervezünk a város és a megye pedagógusai számára „Tanuljunk egymástól” 
rendezvényeinken. Országos szervezetekben (Gimnáziumok Országos Szö-
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vetsége, Gyakorlóiskolák Országos Szövetsége, szakmai szervezetek) véle-
ményünk kifejtésével igyekszünk befolyásolni az oktatáspolitikai elképzelé-
sek alakulását. 

Az iskola vezet�tanárai nagy létszámban tartottak el�adást az iskolaszö-
vetség 2003. és 2006. évi módszertani konferenciáin. A szövetség aktív tag-
jaként már elkezdtük a készül�dést a következ� gyakorlóiskolai tanácsko-
zásra. 

Min�ségbiztosítási politikánk alapja, hogy meg kívánjuk �rizni az 
International Education Society nemzetközi oktatási min�sít� szervezet 
„very good” min�sítését, az iskola iránti tanulói és szül�i érdekl�dést. 

Beiskolázási gondjaink nincsenek, így reális cél, hogy meg�rizzük 90%-
ot folyamatosan meghaladó fels�fokú továbbtanulási mutatóinkat. 

Reményünk szerint a jöv�ben is az ország legeredményesebb gimnázi-
umai között fognak bennünket számon tartani. 

Olyan jöv�képet tudunk elképzelni magunk számára, ahol eredménye-
sen teszünk eleget a közoktatási feladatainknak, ahol jó terepe van a tanárje-
löltek gyakorlásának, és ahol alkalma van a végzett tanároknak is a megúju-
lásra. 

A jöv� tanárai gyakorlati helyén szeretnénk példát adni a tehetségek 
felkutatásáról, felismerésér�l, gondozásáról, menedzselésér�l. Reméljük, 
hogy gyakorló pedagógusként �k is arra törekszenek majd, hogy részesei 
legyenek annak a folyamatnak, amely nem engedi egy tehetséges gyerek 
elvesztését sem. 
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A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó 
Programja 2001-t �l napjainkig 

Balogh László – Münnich Ákos 

I. El�zmények, elméleti alapok 

A Debreceni Egyetemen alapításától (1912) kezdve kiemelt szerepet kapott 
a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás. Ez a második világháború el�tti 
és utáni évtizedekben egyaránt jellemz� volt, legfeljebb más-más szervezeti 
formákat alkalmaztak. Az ezredforduló el�tti években különösen két szerve-
zeti keret adott kibontakozási lehet�ségeket a tehetséggondozásban: a tudo-
mányos diákköri munka és a szakkollégiumi rendszer.

a.) A tudományos diákkörök – tanszékekhez, illetve intézetekhez ren-
delten – az egyetem tudományos kutatással foglalkozó munkatársai 
mellett kutató munkát végz� hallgatókat fogták össze. Az ott folyó 
tevékenység alapját a tutorok irányításával végzett egyéni kutató 
munka alkotta, ám keretei között id�közönként felolvasó üléseket és 
konferenciákat is szerveztek. Alapvet�en itt történt az Országos Di-
ákköri Konferenciákra történ� felkészülés. 

b.) Más típusú tehetséggondozó munka folyt a szakkollégiumokban: 
sz�kebb tudományos kört (egy-egy speciális szakterületet) öleltek 
fel. Az Európában évszázadok óta m�köd� „Kollégiumok” mintájá-
ra szervez�dtek. Magyarországon az els�t Eötvös Loránd miniszter-
sége idején, 1896-ban, „Eötvös Collégium” néven hozták létre. A 
tevékenység alapját ebben az esetben is a tutorok által irányított 
egyéni kutató munka alkotja, amelyhez a kutatási témákhoz igazodó 
és a legújabb tudományos eredményeket visszatükröz� el�adások, 
kurzusok, illetve rendszeres nyelvtanulás, szakfordítás kapcsolód-
nak. Az egészet közösségi (kulturális, sport) tevékenység egészíti ki. 

2000 októberében az újra integrálódott Debreceni Egyetem akkori rek-
torának, dr. Fésüs László professzornak a kezdeményezésére indult el az 
Egyetem új tehetséggondozó programjának a kidolgozása. A tervezetet a 
Rektori Tanács a dékáni-f�igazgatói kollégium támogatásával elfogadta, s 
2001 tavaszán megindult az els� hallgatói csoport beválogatása az akkori II. 
éves hallgatók köréb�l a DETEP-be. Az új programnak kiemelt célja volt: a 
legkiválóbb hallgatók intenzív egyéni fejlesztése a gazdagítás és gyorsítás 
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eszközeivel, egységes feltételrendszerben a DE minden karán. Ezt egyrészt 
a fels�oktatás tömegoktatássá válása tette szükségessé, másrészt annak az 
elvnek az érvényesítése, hogy a kimagasló teljesítmény eléréséhez a bels�
kognitív és motivációs tényez�k mellett a folyamatosan stimuláló tanulási 
környezet elengedhetetlenül szükséges.  

Az alábbi f�bb kutatási eredmények, elméleti szempontok vezéreltek 
bennünket a DETEP els� változatának kialakításában. Ezek világszerte el-
fogadottak a fels�oktatási tehetséggondozás gyakorlatában (Heller, Mönks, 
Sternberg és Subotnik, 2000).A kit�n� teljesítmény összetev�i a fels�okta-
tásban: 

− a bels� kognitív és motivációs tényez�k (mint egyéni tehetségpoten-
ciálok), 

− szociálisan stimuláló tanulási környezet. 
A kit�n�ség kialakulása stimulálható a következ�kkel: 
− kreatív tanulási környezet, 
− jól kiegyensúlyozott csoportdinamika. 
− a fejlesztésben kiemelt szerepe van a tanár-diák kapcsolatnak. 
− fontos a tehetséges hallgatók bevonása a tanításba. 

II. A DETEP 2001-es változatának célja és tartalmi elemei 
Az el�bbiek alapján határozták meg az egyetemi tehetséggondozó program 
komplex célját, amelynek lényege ez volt: a tehetséges hallgatók program-
szer� támogatása, a már m�köd�, más programokkal és szervezetekkel 
együttm�ködve, azok sajátos céljait és feladatait figyelembe véve. A 
DETEP f�bb tartalmi elemei (ezek mint ajánlatok keretjelleg�ek, az egyes 
karok saját lehet�seik szerint ajánlják azokat hallgatóiknak) is a fentiek 
alapján fogalmazódtak meg, ezek a következ�k voltak: 

1. Egyéni munka tutorok irányításával. Minden hallgató munkáját egy 
tutor segíti, aki ösztönzi a hallgatók kutatómunkáját, szakmai tevé-
kenységét, segíti a hallgatót a szakmai kapcsolatok kialakításában, a 
kutatásban, publikálásban, pályázatok megírásában. 

2. Részvétel szakfordítói programokban. 
3. Karrier-tanácsadás, mely a szakmai szocializációt és a perszonalizá-

ciót segíti. 
4. Tudományos diákköri tevékenység. 
5. Konferenciák rendezése a DETEP-ben részt vev� hallgatóknak. 
6. Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása. 
7. Hallgatói kutatói kiegészít� ösztöndíj. 
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8. Közrem�ködés a szakkollégiumi tevékenységben. 
9. A Debreceni Egyetem pályázatain a programban résztvev� hallgatók 

preferálása. 

A Programban való részvételnek több fontos feltétele volt, mindenek-
el�tt a folyamatos kiváló tanulmányi teljesítmény, valamint az idegennyelvi 
tudás fejlesztése. Elengedhetetlen, hogy a hallgató folyamatos munkakap-
csolatot tartson fenn tutorával, vegyen részt minél több konferencián, szá-
moljon be kutatási eredményeir�l. A hallgató munkaterve alapján minden 
tanév végén beszámolót készít végzett tevékenységér�l, ezt véleményezteti 
tutorával, s benyújtja azt a kar vezetéséhez. A kari vezetés e beszámoló 
alapján dönt a hallgató DETEP-ben való következ� tanévi részvételér�l. 

A DETEP eddigi m�ködésének tapasztalatai alapján a tutori rendszer 
jelenti a program lényegi vonását. A hallgatók kari beszámolói és a prog-
ramszint�, egyetemi munkatanácskozás szerint is a hallgatók azt tartják a 
legfontosabbnak, hogy egy oktatójuk nagyon intenzíven, személyre szabot-
tan foglalkozik velük, támogatja egyetemi karrierjüket. Fontos összetev�je a 
fejleszt� munkának a karriertanácsadás is, ebben önismereti, személyiség-
fejleszt� modulok is vannak, s népszer�ek a hallgatók körében. A program 
második évére valamennyi kar, a hallgatói önkormányzatokkal együttm�-
ködve, kidolgozta a hallgatók támogatásának anyagi mechanizmusát, ami 
azt jelentette, hogy a tutori támogatáson túl a programban részvev� hallga-
tók anyagi forrásokhoz is jutnak a munkaterveikben foglalt célok megvaló-
sításához. Ebben természetesen volt némi egyenetlenség a karok között. 

A program m�ködtetéséhez minden karról és önálló intézetb�l a tevé-
kenységet koordináló oktatók, valamint a Hallgatói Önkormányzat képvise-
l�je kerültek egy, az általános elveket kidolgozó, egyben bizonyos, operatív 
feladatokat is végz� grémiumba: a DETEP-Bizottságba. E bizottság a min-
denkori rektor tanácsadó testületeként m�ködött. Tagjai operatív tevékeny-
sége saját karuk tehetséggondozó programjainak koordinálását jelentette. A 
tanácsadó testületen belül létrejött egy sz�kebb stáb, melynek feladata az 
évenként lefolytatott beválasztás szakmai és metodikai elveinek meghatáro-
zása, valamint a beválogatási folyamat szervezése. Az els� évben e sz�kebb 
stáb választotta ki azokat a mér�eszközöket, amelyeket a program alkalmaz 
a hallgatók beválogatásához. Név szerint is érdemes ezt a Bizottságot itt 
felsorolni, hiszen ezek a kollégák munkájukkal maradandót alkottak az újjá-
alakult Debreceni Egyetem tehetséggondozásában. A nevek mellett zárójel-
ben a karok rövidítése olvasható. 

− Dr. Balogh László programvezet�, dékán (BTK) 
− Balogh Éva adjunktus (PFK) 
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− Dr. Bársony István dékánhelyettes (BTK) 
− Dr. Fónai Mihály docens (JÁTI) 
− Dr. Gaál István dékánhelyettes (TTK) 
− Dr. Kátai János dékánhelyettes (MTK) 
− Dr. Márton Sándor adjunktus, mérési szakért� (BTK) 
− Mez� Ferenc tanársegéd, mérési szakért� (BTK) 
− Dr. Pet� Károly dékánhelyettes (AVK) 
− Dr. Ruprecht István docens (MFK) 
− Dr. Szász Tibor docens (KTK) 
− Szeverényi Ivonn HÖK-képvisel�
− Dr. Sziklai István dékánhelyettes (ÁOK) 
− Zolnai Erika tanársegéd (EFK) 

III. Az els� DETEP beválogatási eljárása 
Hogyan kerülhettek be a hallgatók a programba? A beválasztási eljárás ki-
dolgozása nagy felel�sséggel járó eleme az egész tehetséggondozó prog-
ramnak. Az elvek és metodikák meghatározásánál arra törekedtünk, hogy 
több szempont érvényesülhessen, így valóban azoknak legyen esélye, akik 
karjaik, szakjaik tehetséges hallgatói. Itt is volt már korábbi kutatási tám-
pontunk, a fels�oktatásban a külön programba történ� beválogatás szem-
pontjait a következ�kben fogalmazzák meg: (Heller, Mönks, Sternberg és 
Subotnik, 2000) 

a) az átlagosat jóval meghaladó kognitív képességek, érdekl�dés, moti-
váció, tanulási szokások; 
b) az el�zetes kimagasló tanulmányi teljesítmény; 
c) több szint� diagnosztikus megközelítés: 

   – kognitív teljesítmény-diszpozíciók, 
   – releváns személyiségtényez�k vizsgálata. 

Ezeket is figyelembe véve a beválasztási rendszerünk a következ� lép-
cs�kb�l állt: 

1. A tanulmányi átlag alapján a karok képvisel�i delegálják a hallgatókat a 
DETEP felmérésre. A jelöltek azon másodéves hallgatók, akik tanul-
mányi átlaguk alapján, kari szinten a legjobb 20% között vannak. 

2. Pszichológiai, szociológiai vizsgálatok (intelligencia, pályaérdekl�-
dés, motivációk, karriercélok). A kérd�ívek, tesztek eredményeinek 
értékelése után: javaslat a kari képvisel�k számára a beválogatható 
hallgatók körével kapcsolatban. 
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3. A kari döntéshozók a javaslatok alapján, szakmai elbeszélgetés után 
döntenek arról, hogy végül is ki fog bekerülni a DETEP-be. 

Lényeges eleme e folyamatnak a második lépés, amikor a pszichológiai, 
szociológiai vizsgálatok alapján javaslattétel történik a beválogatható hall-
gatók körére. E javaslat kialakításának egyik dönt� momentuma, hogy a 
vizsgálatok során elért eredmények alapján sorba rendezzük a hallgatókat. 
Az els� 3 évben a vizsgálati szempontok sora a következ�képpen alakult: 
els�dleges szempont volt az intelligenciateszt eredménye, majd a tanulmá-
nyi eredmény, végül a hallgató motivációját vettük figyelembe. Ennek a 
módszernek az volt a hátránya, hogy akinek nem sikerült jól az intelligen-
ciatesztje, hiába teljesített jól a tanulmányi munkában, illetve volt magas a 
motivációs indexe, jóformán esélytelenné vált a bekerülésre. 

Ennek kiküszöbölésére dolgozott ki a DETEP-Bizottság egy pontrend-
szert, ami csökkenti az intelligenciateszt eredményének meghatározó, kizáró 
jellegét. Ezáltal a különböz� eredményeket figyelembe véve alakul ki egy 
teljesítményt mutató pontszám, amely alapján a hallgatók abszolút értelem-
ben sorba rendezhet�kké válnak. E mutató készítéséhez minden vizsgálati 
eredmény esetében – ismerve a maximálisan elérhet� pontszámot – százalé-
kosan hozzárendelhet� a hallgatók teljesítménye. Az így kapott százalékos 
teljesítmények már összehasonlíthatókká válnak. A különböz� szempontok 
eredményeit átlagolva minden hallgató esetében egy „relatív” százalékos 
teljesítmény adható meg. Ezek alapján állítható fel tehát a hallgatói abszolút 
sorrend – természetesen a karok szerinti bontásban (lásd a táblázatot a kö-
vetkez� oldalon). 

IV. DETEP-Konferenciák 

Külön értékként kell említeni a Programban az I. DETEP-Konferencia meg-
rendezését (2003. május 8.). A Konferenciára tematikusan hallatlanul sok-
szín� anyag gy�lt össze, s a beválogatott hallgatóknak több mint fele vállal-
kozott a megmérettetésre el�adásokkal. Az el�adások tanulmánykötetben is 
megjelentek. A tanulmányok, amelyek kötetben is megjelentek, azt is jelzik, 
hogy színvonalas kutató munkáról hallhattunk el�adásokat a plenáris és 
szekcióüléseken. A plenáris ülés programja a karok javaslata alapján szer-
vez�dött: minden karról egy-egy kiemelked� teljesítmény� kutatásról hall-
hattunk beszámolót. A szekciók létrehozásánál az volt a vezérelv, hogy egy-
egy tudományterülethez több karról is kapcsolódjanak el�adások, ezzel is 
er�sítve a DE integrációs szellemét. Ennek megfelel�en az alábbi öt szekci-
óban hangzottak el el�adások, oldva a merev kari kereteket: 
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− Élettudományi szekció, 
− Mez�gazdasági és gazdálkodási szekció, 
− M�szaki és természettudományos szekció, 
− Szociológiai-pedagógiai-feln�ttnevelési szekció, 
− Társadalomtudományi szekció. 

A plenáris ülésen és a szekcióüléseken közel ötven el�adás hangzott el 
szépszámú érdekl�d� hallgatóság el�tt.

A II. DETEP-Konferenciát 2005. november 9-én tartottuk. Itt is hallat-
lanul sokszín� anyag gy�lt össze, s a beválogatott hallgatóknak többsége 
vállalkozott a megmérettetésre a Konferencián. A tanulmányok, amelyek 
ugyancsak megjelentek kötetben, jelzik, hogy színvonalas kutató munkáról 
hallhattunk el�adásokat a plenáris és szekcióüléseken. A plenáris ülés prog-
ramja most is a karok javaslata alapján szervez�dött: minden karról egy-egy 
kiemelked� teljesítmény� kutatásról hallhattunk beszámolót, 8 el�adás 
hangzott el. A szekciók létrehozásánál ugyancsak az volt a vezérelv, mint 
2003-ban, hogy egy-egy tudományterülethez több karról is kapcsolódjanak 
el�adások, ezzel is er�sítve a DE integrációs szellemét. Ennek megfelel�en 
az alábbi öt szekcióban hangzottak el kutatási beszámolók, oldva a merev 
kari kereteket: 
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− Élettudományi szekció (8 el�adás), 
− Mez�gazdasági és gazdálkodási szekció (7 el�adás), 
− Természettudományi és informatikai szekció (10 el�adás), 
− Társadalomtudományi I. szekció (10 el�adás), 
− Társadalomtudományi II. szekció (12 el�adás). 

Az el�adások anyagai kötetben is megjelentek, a bibliográfiai adatok e 
tanulmány végén olvashatók. 

V. A változások el �szele: javaslatok a Debreceni Egyetemen 
folyó tehetséggondozó tevékenység továbbfejlesztésé hez 

2007-ben országosan is több jele volt annak, hogy a tehetséggondozás a 
fels�oktatásban is nagyobb szerepet fog kapni a korábbiaknál: az NFT II-
ben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, s bekerült a zászlóshajó pro-
jektek közé a „Magyar Géniusz Program”. Ezen belül két olyan terület volt, 
ahol jelent�s anyagi támogatást is remélhet a Debreceni Egyetem tehetség-
gondozó tevékenységének továbbfejlesztéséhez: 

− fels�oktatási tehetséggondozás támogatása, 
− regionális tehetségtanácsadó központ („tehetségpont”) kialakítása. 

Az alábbiakban e két területhez kapcsolódóan gy�jtöttük össze a javas-
latokat a DETEP újragondolkodáshoz. E munkában kiemelked� szerepet 
vállalt dr. Mez� Ferenc adjunktus kollégám is, és az akkor még m�köd�
DETEP-Bizottság is egyetértett ezekkel a szempontokkal. 

1. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának
(DETEP) továbbfejlesztése 

A Debreceni Egyetemen 2001. óta folyik össz-egyetemi szervezésben tehet-
séggondozás. Ez a Program sikeresnek bizonyult a tehetséges hallgatók fel-
kutatásban és intenzív fejlesztésében. Kiindulási pontként ez megfelel� ala-
pot jelent a továbblépéshez, amely három f� szempont figyelembevételével 
képzelhet� el: 

− a DETEP M�ködési Rendjében szerepl� tartalmi elemek eddiginél 
konzekvensebb megvalósítása; 

− a jelenlegi tartalmi elemek további programokkal való b�vítése; 
− a DETEP-be bekerül� hallgatók létszámának növelése. 



616

1.1. A DETEP M�ködési Rendjében szerepl� tartalmi elemek eddiginél kon-
zekvensebb megvalósítása 

A tartalmi elemek közül néhányat sikeresen realizált a program, azonban 
anyagi okok miatt ezek közül több részben vagy egyáltalán nem valósult 
meg az elmúlt években. Ezek a következ�k: 

− karrier-tanácsadás; 
− belföldi és külföldi tanulmányutak. 
− szakfordítói programban való részvétel. 

1.2. A jelenlegi tartalmi elemek további programokkal való b�vítése 

A) Interdiszciplináris hallgatói team-ek szervezése, koordinálása, vezetése, 
projekt-jelleg� kutatások elvégeztetése  

Célok: a) a hallgatók interdiszciplináris szemléletének b�vítése; b) kutatás-
módszertani tapasztalatok biztosítása a hallgatók számára; c) a team-munka 
élményének, a csoport- munkával járó szerepelvárásoknak, lehet�ségeknek, 
problémáknak és konfliktushelyzeteknek a sajátélmény jelleg� megismeré-
se, akár csoportvezetési tapasztalatok szerzése; d) a projekt-beszámolók 
megjelentetése a hallgatókat publikációra ösztönzi és publikációhoz segíti; 
e) a team-ek szóbeli el�adásban is ismertethetik eredményeiket vagy a ha-
gyományos DETEP konferenciákon, vagy külön a team-ek számára szerve-
zett konferenciákon; f) a Debreceni Egyetem universitas jellegének maxi-
mális felhasználása a DETEP-es hallgatók érdekében; g) egy-egy projekt 
megvalósítása piacképes K+F produktumot (pl. technológiát, szolgáltatást, 
m�szert, könyvet stb.) is eredményezhet. 

B) DETEP-pályázatok 

Cél: a) a DETEP-es hallgatók számára hirdetett kutatási pályázatok munkára 
ösztönzik a hallgatókat; b) a pályamunkák végzése közben a hallgatók to-
vábbi kutatási tapasztalatra tesznek szert; c) a pályamunkák publikációnak 
könyvelhet�k el, esetleg megjelentethet�k; d) a DETEP-konferenciákon a 
pályázók is beszámolhatnának eredményeikr�l; e) akár piacképes produk-
tumok is születhetnek a pályázat során. 

1.3. A DETEP-be bekerül� hallgatók létszámának növelése 

Eddig évenként 90–100 hallgató került be a Programba. A beválogatási 
programot minden évben 500–600 hallgatóval végeztük – karonként a leg-
jobb tanulmányi eredményt elér�k (kb. az összlétszám 20%-a) vettek részt a 
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sz�résben. Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy gyakran a karok anyagi 
nehézségei miatt nem kerültek be a Programba további arra érdemes hallga-
tók. 

1.4. A DETEP szervezeti továbbfejlesztése 

Eddig a DETEP tevékenységét egy bizottság koordinálta, amely a beváloga-
tási programot lebonyolító szakemberekb�l, valamint a karok és a HÖK 
képvisel�ib�l állt. Nagyon harmonikusan folyt a munka, azonban megérett a 
helyzet a hivatásos szervezeti háttér megteremtésére. 

1.5. Kutatási program a DETEP-hez kapcsolódóan 

Nagy lehet�séget kínál a DETEP kutatások végzésére, ez világszerte hiány-
terület. Külföldön és itthon is els�sorban a közoktatásban folyó tehetség-
gondozás áll a kutatások középpontjában, több irányban is indulhatnának e 
fels�oktatási kutatások: 

− a tehetségazonosítás eszközeire, módszereire, hatékonyságára vonat-
kozó kutatási témák kidolgozása; 

− a tehetségek nyomon követéses vizsgálata; 
− tehetséges hallgatók, oktatók kutatásainak segítése, szakértése, me-

nedzselése 
− az egyes tehetségkoncepciókra, tehetségkomponensekre vonatkozó 

(azok fogalmi alapjaira, vizsgálati, spontán fejl�dési és tervezett fej-
lesztési lehet�ségeire vonatkozó) kutatások; 

− új tehetségdiagnosztikai eszközök K+F-je vagy már meglev� külföldi  
eszközök fordítása, bemérése, illetve általános és speciális tehetség-
azonosításra szánt eszköztár összeállítása, a hazai standardok kidol-
gozása; 

− tehetség tanácsadó szoftver kidolgozása;  
− nemzetközi összehasonlító vizsgálatok. 

2. Regionális Tehetségtanácsadó Központ („Tehetségpont”) 
kialakítása 

A Magyar Géniusz Program támogatja a tehetségtanácsadó, -koordináló 
központok (tehetségpontok) megalakítását, s várja az arra felkészült egye-
temekt�l a regionális tehetségtanácsadó központok m�ködtetését. A Debre-
ceni Egyetem Tehetséggondozó Programja mellett (akár ahhoz illeszked�en 
is!) fontos e regionális központ kialakítását is. Ennek hátterében az áll, hogy 
a Debreceni Egyetemen (ill. az egyik el�d KLTE-n) húsz éve folyik olyan 
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kutatói, tanártovábbképzési, alkalmankénti tanácsadási tevékenység – gaz-
dag nemzetközi kapcsolatokkal, amely megfelel� szakmai alapot jelent ah-
hoz, hogy ezt a munkát kiterjesszük az egész régióra, és az eddiginél szer-
vezettebbé, átgondoltabbá tegyük. Ennek f�bb lehetséges elemei a követke-
z�k. 

2.1. Tanár továbbképzés 
− régebbi kurzusok további tartása; 
− kurzusok fejlesztése új témakörökben; 
− szakirodalom-fejlesztés a régi és az új kurzusokhoz; 
− oktatófilmek készítése; 
− idegen nyelv� (angol/német) kurzusok tartása külföldieknek; 
− határon túli magyar pedagógusoknak szóló kurzusok; 
− idegen nyelv� szakirodalom el�állítása az idegen nyelv� képzéshez; 
− bemutató foglalkozások szervezése. 

2.2. Segítségnyújtás, szakértés iskolák programjaihoz 
− közrem�ködés tehetségazonosítás tervezésében és/vagy megvalósítá-

sában; 
− iskolai tehetséggondozó program tervezésében és/vagy megvalósítá-

sában; 
− hatásvizsgálatok végzésében; 
− pszichológia szakos hallgatók oktatók felügyelete mellett történ�

egyéni/csoportos diagnosztikai/fejleszt� munkája; 
− tanár szakos hallgatók terepgyakorlata = speciális tantárgyi tehetség-

gondozás; 
− tanulóknak szóló projektek kidolgozása, végrehajtása, megvalósítása; 
− speciális órák/tréningek (pl. tanulásmódszertan) tartása a tanulóknak; 
− nevel�testületi értekezletek tartása; 
− szül�i értekezletek tartása. 

2.3. Tanácsadás 
− tanácsadás nyújtása kérésre: diákoknak, szül�knek, pedagógusoknak, 

intézményeknek, önkormányzatoknak stb.; 
− tanácsadás kezdeményezése (az el�bbiek szerint). 

2.4. Nemzetközi kapcsolatok 
− meglév� kapcsolatok ápolása; 
− új kapcsolatok fejlesztése; 
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− kapcsolattartás/-felvétel határon túli magyar oktatási intézményekkel, 
szervezetekkel és magánszemélyekkel; 

− magyar és idegen nyelv� tanulmánykötetek kiadása; 
− szakfordítás: idegen nyelv� szakirodalom fordítása, kiadása; 
− nemzetközi pályázati együttm�ködések; 
− nemzetközi oktató/diákcserék megvalósítása; 
− külföldi képz�helyek, laboratóriumok, alkotó m�helyek és üzemek 

látogatásának megszervezése oktatók és hallgatók számára; 
− éves megjelenés� angol nyelv� szaklap indítása, amelyben a tehet-

ségügy aktuális helyzetével, eredményeivel és problémáival kapcso-
latos kutatási beszámolók, nemzeti összefoglalók, nemzetközi össze-
hasonlító elemzések találhatók. 

Ezek voltak a f�bb javaslatok, amelyeket közreadtunk a DETEP tovább-
fejlesztéséhez, s amelyeket eljuttattunk dr. Debreczeni Attila rektor-
helyetteshez is, aki hivatalba lépését�l, 2007 júliusától irányítja a Debreceni 
Egyetem Tehetséggondozó Programjának továbbfejlesztését, illetve az elfo-
gadott új program megvalósítását, irányításával m�ködik a DE Tehetségta-
nácsa. Jó alapokkal indult el a közös gondolkodás, hiszen a Debreceni Egye-
temen olyan kutatói és praktikus szakmai bázisa alakult ki az elmúlt két év-
tizedben a tehetséggondozásnak, amely biztató volt az újabb sikeres el�relé-
pés megtételéhez. Közel egy éves el�készít� munka eredményeként (2008 
júniusában, majd módosított formában decemberben) a Debreceni Egyetem 
Szenátusa elfogadta az új DETEP-et, amely szerves folytatása a korábbi 
gyakorlatnak, ugyanakkor a bolognai képzési szisztémához is hozzáigazítot-
ta a Programot. 

VI. A 2008-tól érvényes új DETEP alapelvei és f �bb változások a 
korábbiakhoz képest 

Itt most egyrészt az új Program alapelveit adjuk közre a Szenátus által elfo-
gadott Szabályzatból, másrészt azokat a változásokat mutatjuk be, amelyek 
a legjelent�sebbek: 

− a programba bekerülés új rendszere, 
− differenciált kreditrendszer, 
− a DETEP-ben végzett munka elismerése, 
− tehetségpontként m�ködés. 
(A Szabályzat egészét tanulmányozni lehet a Debreceni Egyetem hon-

lapján.) 
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A) Alapelvek 

Elöljáróban érdemes kiemelni, hogy két irányban is szélesítette a Debreceni 
Egyetem Tehetséggondozó Programját, s ezek jól tükröz�dnek az alábbiak-
ban. Az egyik: amíg korábban kimondottan az egyetemi hallgatói korszakra 
vonatkozott a Program, addig az új elképzelések a PhD-képzésben lev�
hallgatókra is vonatkoznak. A másik: a korosztályban lefelé is nyitott a 
Program, a középiskolásokkal való foglalkozás – amolyan el�készít� munka 
gyanánt – is szerves része lett. 

1. „A Debreceni Egyetem olyan tehetséggondozó programot m�ködtet, 
amelynek célja, hogy el�segítse a hallgatókban rejl� tehetség kibontakozá-
sát. 

a) A program részeként olyan pályamodellt és lehet�ségeket nyújt a hallga-
tók számára, amelyek a jöv�re nézve biztonságos környezetet ígérnek a ma-
ximális szellemi kibontakozáshoz. 

b) A tehetséges hallgatókat az egyetemre történı felvételt�l egészen a végzé-
sig támogatja, segíti a BSc/BA-ból az MSc/MA képzésbe való el�relépésü-
ket, valamint igyekszik a legjobbakat PhD-képzésbe juttatni. 

c) Az erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsolatot tart fenn a kö-
zépiskolákkal mint a beérkez� hallgatókat nevel� intézményekkel, más 
szervezetekkel (pl. Kutató Diákok Országos Szövetsége), továbbá azokkal a 
szellemi m�helyekkel, amelyekben kés�bb a végzett hallgatók elhelyezked-
nek. 

d) Végs� célja egyrészt a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatók-
ká/kutatókká válásának támogatása, másrészt, hogy az egyetem minél több 
kiemelkedı tudású, tehetséges szakembert biztosítson az egyetemen kívüli 
szféra számára. 

2. A tehetséggondozás els�sorban a tanszékeken, illetve intézetekben törté-
nik, alapját a témavezet� oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómun-
ka képezi. Elvárható, hogy a Debreceni Egyetem minden oktatója – lehet�-
ségéhez mérten és módon – támogassa a tehetséggondozást, mindazonáltal a 
programban való részvétel önkéntes. 

3. A tehetséggondozás szervezeti keretét a Debreceni Egyetem Tehetség-
gondozó Programja teremti meg, egységes rendszerbe foglalván az eddigi-
ekben is jól m�köd� formákat (tudományos diákkörök, szakkollégiumok, 
DETEP, önképz�körök). 

4. A tehetséggondozó program tartalmilag egyéni munkaterv szerint végzett 
speciális képzést jelent, amelynek nem valamely kötött tanterv teljesítése 
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jelenti a célját, hanem a képzés során létrehozandó, tudományos/m�vészeti 
igénnyel mérhet� szakmai produktum. 

5. A programban részt vev� hallgatók el�menetelét az elektronikus tanul-
mányi nyilvántartó rendszer dokumentálja a képzés egyéb szegmenseivel 
megegyez� módon. A teljesített kreditek számára a speciális képzést jelöl�
saját kódok szolgálnak, melyek ugyancsak részei a rendszernek. 

6. A hallgatói, témavezet�i és kari eredményesség a létszámarányok mellett 
ugyancsak meghatározó tényez� a kari szint� finanszírozás arányainak ki-
alakításában.” 

B) A Programba való bekerülés 

Az els� változatban kizárólag a beválogatási mechanizmus jelentette a belé-
p�t a DETEP-be, az új szabályzat rugalmasabbá tette ezt a rendszert, más 
formák is utat nyithatnak a hallgató el�tt, hogy bekerüljön a Programba. 
Ezek a formák az alábbiakban konkretizálódnak. 

„A programba kerülés lehetséges módjai 

a) beválogatás 
A tehetséggondozó programba kerülés egyik módja a beválogatás, amelyre 
minden karon egységesen a 3. félévben kerül sor. A hivatalos egyetemi 
hallgatói rangsorok fels� 15%-ába tartozó hallgatók teszt formájú pszicho-
lógiai sz�r�vizsgálaton (intelligencia, pályaérdekl�dés, motiváció, karriercé-
lok) való részvételre kapnak lehet�séget. A tesztlapokat, amelyeken név 
nem szerepel, szakemberek értékelik ki. A vizsgálatok eredménye alapján 
tölt�dik fel a rektori vezetés által az adott évre (a hároméves költségvetési 
szerz�désben) meghatározott keretszám. A beválogatott hallgatók meghívást 
kapnak a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való részvé-
telre. A részvétel (és a nyilvántartásba vétel) feltétele, hogy egy oktató té-
mavezet�ként vállalja a felel�sséget a hallgató speciális képzéséért, ezt nyi-
latkozatával ismerje el (a hallgatóval közösen kidolgozott munkaterv jóvá-
hagyásaként). A beválogatási folyamat részletes feladattervét a jelen sza-
bályzat ’A’ melléklete rögzíti. 

b) jelentkezés 
A tehetséggondozó programba jelentkezhet a Debreceni Egyetem minden 
aktív, nappali szakos hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két 
szemeszternél hosszabb id�szakra, s aki rendelkezik 3 lezárt félévvel, ame-
lyek össz-átlaga (azaz korrigált kreditindexe) nem rosszabb 4.00-nál (vagy 
el�zetesen 5-ös érték� teljesítménykreditnek megfelelı eredményt tud fel-
mutatni). Err�l a lehet�ségr�l minden érintett automatikusan értesítést kap 
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az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszeren keresztül. A jelentke-
zést a karok oktatási dékánhelyetteseihez kell benyújtani, csatolván a mun-
katervet és a témavezet� nyilatkozatát, amelyben vállalja a hallgató speciális 
képzésének irányítását, és jóváhagyja az err�l készített munkatervet. A felté-
telek teljesülése esetén a kar oktatási dékánhelyettese a DETEP kari Bizott-
ság döntése alapján elfogadja a hallgató jelentkezését és nyilvántartásba 
veszi. A jelentkezés és regisztráció részletes feladattervét, amely a beválo-
gatottakra is vonatkozik, a jelen szabályzat ’B’ melléklete rögzíti. 

c) szakkollégiumi felvételi 
A szakkollégiumok saját m�ködési rendjükben szabályozott felvételi eljárást 
folytatnak le. Az e felvételi eljárás során megfelelt hallgatók szakkollégiumi 
tagságukkal együtt a tehetséggondozási program résztvev�ivé is válnak. A 
szakkollégium vezet�je a felvételi döntés után két héten belül értesíti err�l a 
karok oktatási dékánhelyetteseit (megküldve a hallgatói munkatervet és a 
témavezet�i ajánlást), akik intézkednek a nyilvántartásba vételr�l. (Szakkol-
légiumba természetesen olyan hallgató is jelentkezhet, aki már korábban 
bekerült a tehetséggondozó programba.)” 

C) Differenciált kreditrendszer 

A DETEP els� változatában nem volt kreditszer� nyilvántartás, csak egyéni-
leg dokumentálták a hallgatók teljesítményét a tutorok. Az új változat il-
leszkedik a korszer�bb rendszerhez, s többféle kreditet is megkülönböztetve 
árnyaltan tudja értékelni a hallgatói teljesítményeket a Programban. 

„A megszerezhet� kreditek 
A tehetséggondozó programban részt vev� hallgatók teljesítménye konzul-
tációs, képzési és teljesítménykreditekben jelenik meg, ezeket az elektroni-
kus tanulmányi nyilvántartó rendszer dokumentálja (dokumentálásuk sajátos 
eljárásait a jelen szabályzat ’C’ melléklete rögzíti). 

a) konzultációs kredit 
A programban részt vev� hallgató minden félévben köteles felvenni a téma-
vezet�jénél egy 2 kredit érték� konzultációt. A konzultáció a hallgató mun-
kájának folyamatos irányítását és ellen�rzését szolgálja. Teljesítését a téma-
vezet� igazolja, ez a feltétele a programban való bennmaradásnak. Nem 
teljesítés esetén (kivéve az általános szabályok szerinti halasztást) a hallgató 
törlésre kerül a program nyilvántartásából. 

b) képzési kredit 
A programban részt vev� hallgató jogosult a számára tantervileg el�írt 
kredit és óramennyiségen túl félévente legfeljebb 3 kurzust hallgatni, ezért 
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külön díj nem számolható fel számára. A kurzusok – a témavezet�vel történt 
egyeztetés alapján – szabadon választhatóak az egyetemi kínálatból, nyil-
vántartásuk a speciális képzés kódjai szerint történik. Ezeknek az ún. képzé-
si krediteknek a teljesítése csak lehet�ség, s nem követelmény. 

c) teljesítménykredit 
A teljesítménykredit a hallgató által az adott félévben elért saját eredmények 
elismerésére szolgál, csak akkor adható, ha az eredmény dokumentált. Típu-
sai: 

− els�szerz�s referált folyóirat közlemény („in extenso”) 5 kredit/db 
− OTDK díjazott el�adás, I–III. helyezés 5 kredit/db 
− országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele) 5 kredit/db 
− igazolt hazai vagy nemzetközi m�vészeti, szakmai versenyhelyezés 5 

kredit/db 
− nem els�szerz�s referált folyóirat közlemény 3 kredit/db 
− els�szerz�s, nem helyi és nem TDK el�adás, poszter 3 kredit/db 
− OTDK el�adás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 3 kredit/db
− országos tervpályázat, nem díjazott 3 kredit/db 
− nem els�szerz�s, nem TDK el�adás, poszter 2 kredit/db 
− el�adás helyi, hallgatói konferencián 2 kredit/db 
− tervek kiállítása nyilvános kiállításon 2 kredit/db
− igazolt hangverseny fellépés 2 kredit/db 

Az elért eredményt a témavezet� igazolja. A teljesítménykredit elismerése 
annyiban tér el a szokásos rendt�l, hogy az alapjául szolgáló teljesítményt, 
(illetve az annak megtörténtét bizonyító dokumetumot) fel kell tölteni a DE 
Publikációs Adatbázisának önálló részeként m�köd� DETEP adatbázisba. A 
kar oktatási dékánhelyettese összesítést készít az adott félévben a karon 
szerzett teljesítménykreditekr�l, amelyet eljuttat az egyetemi Tehetségtanács 
titkárához. Az összesített adatokat a tanács minden tagja megkapja, s min-
den tagnak jogában áll a dokumentumokat az adatbázisban megtekinteni. A 
teljesítménykrediteket félévente az egyetemi Tehetségtanács hagyja jóvá 
(amit az elektronikus nyilvántartási rendszerben a titkár ellenjegyzése je-
lent), ezek a rögzített értékek képezik a finanszírozásban a teljesítmény sze-
rinti elosztás alapját (a karok között).” 

D) A Programban végzett munka elismerése 

Az els� DETEP-ben is volt törekvés a kiemelt teljesítmény elismerésére, de 
amint azt lentebb látjuk, ez is szisztematikusabbá vált az új Programban. 



624

„Az eredményesség mér�pontjai és elismerése 

a) ösztöndíj 
A programban részt vev� minden hallgató, aki már szerzett teljesítmény-
kreditet, ösztöndíjra pályázhat saját karánál. Pályázni minden félévben lehet 
az el�z� félévben elért teljesítménykreditek alapján. Az ösztöndíj egy évre 
szól, újra pályázni új teljesítménykreditek alapján, az ösztöndíj lejártát 
követı évre lehet. (Az ösztöndíjak odaítélésének részletes feladattervét 
ugyancsak a ’C’ melléklet rögzíti.) A kar saját bels� szabályzata szerint és 
anyagi lehet�ségei mértékében ítéli oda az ösztöndíjakat, amelyek azonban 
nem lehetnek 10.000 Ft/hó összegnél kisebbek. 

b) diplomamelléklet 
A programban részt vev� azon hallgató, aki legalább 4 teljesítménykreditet 
szerzett, mellékletet kap diplomájához, amely – a teljesített képzési és 
teljesítménykreditek részletes felsorolása mellett – tanúsítja a tehetséggon-
dozó programban való részvétel sikerességét. Diplomamelléklet BA és MA 
diplomához is adható. A DE doktori iskoláinak felvételi eljárásában a tudo-
mányos teljesítményért adható pontok számítása a teljesítménykreditek jelen 
szabályzatban található felsorolásán alapul (ld. a Doktori Szabályzat 3. sz. 
mellékletét), a diplomamelléklet így hivatalosan igazolja a PhD-felvételi 
során ezek megszerzését. A Debreceni Egyetem valamely MA szakjára való 
jelentkezéskor a felvételi szabályzatban meghatározott pontot kaphat a DE 
Tehetségprogramjának diplomamellékletével rendelkez� hallgató. Ugyan-
azért a tevékenységért diplomamelléklet csak egyszer adható.” 

E) Tehetségpontként m�ködés 

Ahogy arról már fentebb is írtunk, országos program indult (Magyar Géni-
usz Program) tehetségpontok megszervezésére. Ehhez a Debreceni Egyetem 
is csatlakozott, s egész tehetséggondozó rendszerét ennek keretében kívánja 
kiteljesíteni az alábbi keretekben. 

„1. Feladatkörök 
A Tehetségpontok Országos Követelményrendszerével és a DE Tehetségta-
nács 2008. november 4-i ülésén elfogadottakkal összhangban a DE Tehet-
ségpont három nagy területen végzi tevékenységét: tehetségazonosítás, te-
hetséggondozás, tehetség-tanácsadás. E három feladatkört a feladatok hova-
tartozásától függ�en is három nagy területre lehet bontani, a Tehetségpontot 
szerkezetileg ez utóbbiak szerint célszer� m�ködtetni: 

a) Az egyes karok szakjaihoz kapcsolódó, középiskolásokra kiterjed�, a 
beiskolázást el�segít� tevékenység támogatása sajátos tehetséggondozási 
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formák által. Ennek a munkának a közvetlen szervezését, irányítását a Te-
hetségtanács kari koordinátorai végzik, s minden kar önmaga alakítja ki 
programját, a m�ködés bels� rendjét,a Tehetségpont koordinatív funkciót 
tölt be. A szervezésben és a közvetlen feladatok (el�adások, konzultációk 
stb.) végrehajtásában közrem�köd�k munkájukért anyagi ellenszolgáltatást 
kapnak. 

b) A tehetségazonosítás és -tanácsadás feladatai, amelyek speciálisan pszi-
chológiai és pedagógiai természet�ek. Ennek a munkának a szervezését, 
irányítását a Pszichológiai Intézetben m�köd� Tehetségtanácsadó Központ 
végzi. E központ látja el a DE Tehetségpont m�ködésével kapcsolatos ad-
minisztratív feladatokat is. A feladatok elvégzéséért a közrem�köd�k anyagi 
ellenszolgáltatásban részesülnek. 

c) Az DETEP-ben meghatározott feladatok megoldásának közvetlen koor-
dinálása is a Tehetségpont hatáskörébe tartozik. 

2. Az anyagi feltételek biztosítása a Tehetségpont m�ködéséhez 

a) A DE Tehetségpontnak önfenntartóként kell m�ködnie, a Debreceni 
Egyetem anyagi támogatást csak az 1. c) pont feladataihoz ad (DETEP). 

b) Az elvégzend� feladatokat az 1. a-b) pontban a benyújtandó pályázatban 
kell konkrétan megfogalmazni, abban kell megtervezni az anyagi ellenszol-
gáltatásokat is. 

c) A Tehetségpont teljes kör�, regionális szint� m�ködése a sikeres pályázat 
függvénye.” 

VII. Összegzés 
Amint a fent leírtak mutatják, nagy utat tette meg a Debreceni Egyetem Te-
hetséggondozó Programjának fejlesztésében az ezredforduló óta. Megálla-
pítható, hogy a ma m�köd� Program összhangban van a tehetséggondozás 
legkorszer�bb pszichológiai és pedagógiai elveivel, a fels�oktatás leghaté-
konyabb hagyományos formáival, s ugyanakkor beépítésre kerültek a bolo-
gnai képzési szisztémából fakadó követelmények is. Mindezek alapján jó 
esély van arra, hogy a tömegoktatás ellenére hatékonyan folyik majd a leg-
tehetségesebb fiatalokkal való foglalkozás a következ� években is. 
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