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Előszó

A Magyar Tehetséggondozó Társaság második Almanachját tartja kezében
az Olvasó, az első 2002-ben jelent meg. Abban a Társaság több mint tíz
éves munkájával ismerkedhettek meg az érdeklődők – sok szerző által írt
kisebb tanulmányokban. A mostaniban döntően a hazai tehetséggondozás
fejlesztésében végzett 25 éves tevékenységünk kerül bemutatásra – nagyobb ívű összefoglaló-értékelő tanulmányokban. Az Alapszabályunkban
folyamatosan bővült tevékenységrendszerünk: a „tudományos tevékenység,
kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális
tevékenység” sokszínűen jellemezte munkánkat az elmúlt negyedszázadban.
Ezen fő célkitűzésekkel összhangban a Társaság kiemelten foglalkozott és
foglalkozik a következőkkel:
a. „Támogatja a személyiség képességeit megismerő, kibontakoztató,
fejlesztő, azaz tehetséggondozó kezdeményezéseket, tehát minden
egyéni és közösségi formában végzett minőségfejlesztő programot,
az emberi minőség védelmét.
b. A társadalom szükségleteinek megfelelően közvetíti a különböző
szakmák és szakértők gyakorlati segítését. Támogatja a tehetséggondozás fejlesztését célzó tudományos kutatást és pedagógiai, közművelődési tevékenységformákat; együttműködik oktatási, közművelődési, egyházi intézményekkel, társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.
c. Fórumot teremt a különböző fejlesztő elméletek, módszerek és gyakorlatok számára. Többféle szakmát egyesítő véleményalkotást vállal, tudományközi és társadalmilag elfogulatlan elemzéseket ezek felhasználására.
d. A tehetséggondozást meghatározott társadalmi és tárgyi környezetben végzett személyiségfejlesztő tevékenységnek tekintve ösztönzi e
fejlesztés személyi és tárgyi feltételeinek javítását és ezzel segíti egy
általában egészséges pedagógiai-pszichológiai kultúra fejlesztését.”
(MTT Alapszabály)
Az Almanach 2014-es kötetében megjelent, a Nemzeti Tehetség Program az NTP-TPB-M-MPA-12 pályázata keretében összegyűjtött szakmai
anyagaink ezt a sokszínű tevékenységet törekszenek bemutatni és egyben
értékelni, lehetőséget adva arra, hogy 25 év távlatában globálisan is áttekintsük munkánkat, s ezzel a tehetségszakemberek számára újabb kapaszkodókat adjunk munkájuk továbbfejlesztéséhez.
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A következő tanulmányokban adunk egy-egy területről átfogó képet az
elmúlt 25 év munkájáról.
– A Magyar Tehetséggondozó Társaság története (Dr. Tóth László,
Sarka Ferenc)
– A Tehetség szakfolyóirat története – a tehetséggondozás szolgálatában – (Százdi Antal)
– A magyarországi tehetségkutatások áttekintése a rendszerváltás
éveitől 2013-ig (Dr. Balogh László)
– Tanulmány a pedagógusok tehetséggel kapcsolatos szakdolgozati
témaválasztásáról és a továbbképzésről történő visszajelzésekről
(Dr. Dávid Imre)
– Gondolatok a tehetségről – a tehetségfejlesztő szakemberek véleményén kívüli, a társadalom különböző rétegeiben megfogalmazott
gondolatok (Dr. Mező Ferenc)
– A Magyar Tehetséggondozó Társaság szerepe a Nemzeti Tehetség
Program megvalósításában (Kormos Dénes)
Minden szerző nevében írhatom: biztosak vagyunk benne, hogy ez a
széles ívű áttekintés minden tehetséggondozással foglalkozó szakember
számára – legyen oktatáspolitikus, kutató vagy gyakorlati fejlesztő szakember – ad újabb támpontokat munkája továbbfejlesztéséhez, a Magyar Tehetséggondozó Társaság számára pedig kapaszkodókat jelent jövőbeni
terveink biztos szakmai alapokon történő megfogalmazásához.
2014. június

Dr. Balogh László
MTT-elnök
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I. Korábbi elnökök visszaemlékezései
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Kreativitás tréning
Dr. Gefferth Éva
az MTT első elnöke

Kedves Kollégák és Barátaim!
Nagy örömömre szolgál, hogy köszönthetem a Magyar Tehetséggondozó
Társaságot (MTT) megalakulásának 25. évfordulója alkalmából és gratulálok az eddigi története során elért számos fontos eredményéhez, sikeréhez.
Elismerően köszönöm meg kollégáimnak, szakmai barátaimnak, és a segítőkész szakembereknek a fáradozásukat, mellyel a MTT létrejötténél segédkeztek, és a MTT-t sikeresen építették és fejlesztették 25 éven keresztül. Az
ünnep pillanatában emlékezzünk vissza egyúttal azokra a kollégákra és
munkatársakra is, akik ma már – különbözõ okok miatt – nincsenek közöttünk.
A MTT megalukálásával igen bensőséges volt a kapcsolatom, ezért
örömmel elevenítem fel a kezdetek körüli élményeim és az oda vezető utat,
mely szakmai pályafutásommal szorosan összefonódik.
A tehetséges fiatalok lelkes, elkötelezett, időt, energiát nem kímélő tevékenységének motivációs háttere korán felkeltette érdeklődésemet, ezért
választottam ezt a doktori disszertációm témájául, és vizsgálataimba matematikában tehetséges középiskolásokat vontam be. Pár évvel később, 1984ben elnyertem egy nyugat-németországi ösztöndíjat, melynek során alkalmam volt megismerkedni az ottani tehetségtémában folyó kutatásokkal, különféle tehetséggondozó programokat látogattam meg óvodától kezdve
középiskoláig bezárólag, betekintést nyertem a Német Tehetséggondozó
Társaság (Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind) munkájába, és
érdekes eszmecseréket folytathattam a Tehetség Világtanácsban (World
Council for Gifted and Talented, WCGT) tisztséget betöltő kollégákkal. Ennek az ösztöndíjnak köszönhetően, a WCGT hamburgi kongresszusán 1985ben több ismerőssel ismét találkoztam, többek között azokkal is, akik 1987
elején megalakították az Európai Tehetségtanácsot (European Council for
High Ability, ECHA). Az ECHA megalakulásának évében a „Research on
Learning and Instruction” tübingeni konferenciáján történt, hogy a már megalakult ECHA vezetősége, Joan Freeman, Pieter Span, Harald Wagner és
Ulrike Stedtnitz felkértek az ECHA egyik vezetőségi posztjának betöltésére.
Hamarosan az I. konferencia szervezésén dolgoztunk, melyre 1988-ban került sor Zürichben, és amelyen szép számmal vettek részt magyar tehetségszakemberek is.
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Az akkori gazdasági-politikai helyzet miatt világossá vált, hogy a nemzetközi tehetségmozgalomba úgy tudunk leggördülékenyeben aktívan bekapcsolódni, ha egy magyar szervezetetet hozunk létre, mely eleinte a rövid
életű, de hatékony ECHA Hungary volt, ez tette lehetővé, hogy tagdijunkat
forintban tudtuk fizetni. Zürichben elnyertük a 2. ECHA konferencia szervezési jogát, melyre 1990-ben Budapesten került sor. Óriási kihívással álltunk
szemben, hogyan lehet európai konferenciát szervezni, az ECHA elvárásait
figyelembe véve, európai színvonalon, de kevés anyagi fedezettel.
Eseményekkel sűrűn teli időszak indult el szinte pillanatok alatt. Egyszerre szerepeltünk hazai és nemzetközi konferenciákon, gyerekeket válogattunk
nemzetközi tehetséggondozó táborokba, továbbképzéseket szerveztünk
itthon, iskolalátogatást külföldön, lapot szerkesztettünk, kutatási pénzekért
pályáztunk, jártuk az iskolákat, intézményeket, tehetséggondozási lehetőségekre hívtuk fel a figyelmet, hálózatot építettünk tehetséggondozók és tehetséggondozásban aktívan résztvevő iskolák között. Herskovits Máriával szinte
mindent együttesen csináltunk 1991-ig, kiválóan tudtunk együttműködni, kiegészítve egymást. Ezer köszönet a közösen eltöltött órákért, napokért, hetekért, hónapokért, évekért, mind az intézet falai között, mind konferenciákon, tréningeken, sőt az autóban is, ahol előfordult, hogy az asszisztensünk
kis, hordozható írógéppel az ölében írta a készülő cikkünket, vagy a beszámolót, amit hol Herskovits Mária diktáltált a hátsó ülésről, hol én a kormány
mögül mondjuk München és Budapest között. Fiatalabb olvasóim számára a
80-as évek szinte elképzelhetetlen őskornak tűnhet. Még mobil sem létezett.
Az 1988-es zürichi ECHA konferencián kaptunk először ösztöndíjas helyeket magyar gyerekek számára Prof. Kluge németországi, és Robert
Mulvay skóciai 1989-ben megrendezendő nyári tehetséggondozó táboraiba. Ezeket a lehetőségeket a velünk akkor már szakmai kapcsolatban álló
iskoláknak adtuk. Igen nagy szó volt akkor, hogy győri, szerencsi, törökszentmiklósi gyerekek ingyen utazhattak és vehettek részt ezekben a táborokban.
A zürichi ECHA konferencia második hozadékának az Erika Landauval
való megismerkedés tekinthető. Ott kértük fel, hogy jöjjön Magyarországra
kreativitás tréninget tartani. Szakmai híre rég eljutott hozzánk, rögtön meghívtuk, a meghíváshoz szükséges anyagi feltételek előteremtése viszont több
energiánkba került. A tőle tanultakat adtuk tovább tréningeken, melyre először a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet szervezése keretében került
sor Oppelt Katalin szervezésében.
A Világot járva bukkantunk a bécsi angol nemzetközi iskolára, melynek
kapujára nagybetűkkel írták ki maguk a diákok, „School is great!” Egy
nagyszerű iskolát meg kell látogatni, látni kell, miért szeretik ennyire a diákjai. Tanár kollégáinknak kezdtük el az iskolalátogatást szervezni egy olyan
korban, ahol leginkább még csak szervezett utazáson lehetett részt venni,
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ahol mindenről gondoskodtak. Érdekes, mennyire szokatlan volt tanár kollégáinknak a lehetnek a szabadsága, idegen volt, hogy maga szervezheti
meg a saját útját. Attól a pillanattól kezdve, hogy elkezdtem szervezni a
látogatást, mindent tőlem vártak, hogy intézzek. Az öntevékenység teljesen
új volt, sokak számára meglepetés volt a lehetőség, hogy kocsival egyszerűen el lehetett menni. (1986-tól volt Ausztriára is érvényes útlevelünk.)
Ugyanakkor túl a tapasztalaton ez a civil szervezetépítésben, a civil öntevékenységben nagyon fontos volt.
Ekkor keresett meg bennünket a hálózatépítés keretében Markó Endréné
iskolaigazgatónő Győrből, aki pályázatot nyert el iskolájában tehetséggondozásra, és angol-német nyelvű lefordítandó szakirodalmat és szakmai
együttműkődést kért tőlünk. A lefordított anyagokat először a Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet adta ki, később ez lett alapként felhasználva a
debreceni kötethez.
Nemcsak itthon zajlott a szakmai élet, hanem kollégáink kijutottak nemzetközi konferenciákra, megbeszélésekre is.
Hamarosan megszületett egy magyar társaság alapításának gondolata.
Az alapgondolat az volt, hogy több nyugat-európai országban (pl.
Nyugatnémetország, Nagy Britannia) és az USA-ban a tehetséggondozás
ekkorra már nemzeti üggyé vált, Tehetséggondozó Társaságok működtek,
kutatások folytak, konferenciákat szerveztek, publikáltak. Előzetes megbeszélések, véleménykérések után egy körülbelül 10 fős csoport kialakította
álláspontját, amit írásban rögzítettünk, miszerint létrehozunk egy nem nyereségérdekeltségű, tudományos és gyakorlatorientált társadalmi szervezetet,
melynek céljául a magyar tehetségpotenciál diagnosztizálását és fejlesztését
határoztuk meg. Ezt követően megszerveztük az alakuló közgyűlést, ahol
közel 100 fő, mint alapító tag jelent meg. Szavazatukkal a MTT megalakult,
megválasztották az elnököt, azaz engem, az alelnököt, Herskovits Máriát és
egyéb tisztségviselőket. Példaként említem az elkötelezettségre, hogy a
kezdetek kezdetén Polonkai Mária, Bodnár Gabriella és Heimann Ilona rögtön megalakították a Felsőoktatási Szekciót, Balogh László pedig kollégáival
együtt a Kelet-Magyarországi Tagozatot. A MTT megalakulásához ugyan
nem kapott anyagi támogatást az állami szervektől, de a G-2000 Alapítvány, amelyik részt vett a MTT megalapításában, egy ideig támogatta a
MTT-t, mely nélkül a tagdíjak nem lettek volna elegendőek a tevékenységek
fedezésére.
A 80-as évek második fele a lehetőségek korszaka volt, amivel éltünk,
és amihez minden oldalról támogatókra találtunk. Akkor még nem tudtuk,
hogy a MTT később egy civil szervezet jogi formáját fogja magára ölteni,
hiszen ez a fogalom még nem létezett, és be kell vallanom, a formalitások
sem akkor, sem később nem foglalkoztattak bennünket, kizárólag a tartalmi
munka. Feltehetően ennek köszönhető, hogy hamarosan több tucatnyi lelkes
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szakember, különféle szakmák képviselői támogatták ötletünket, elkötelezett
hozzáállású, komoly szakmai múlttal rendelkező egyének, mint Gáborjáni
Péter és Kolmann György, akik munkáságukkal valamilyen módon már bizonyították, hogy odafigyelnek a tehetségesek felfedezésére, felkarolására,
és kiemelten fontosnak tekintették egy, a munkásságukat összefogó, alulról
jövő kezdeményezés támogatását. (Elnézést az önkényes kiemeléséért, de
vannak néhányan, akiknek a jelenléte a kezdetektől fogva fontos volt, akikre
mindig lehetett számítani.)
Sokan közülük még ma is aktívan, ha néhányan már nyugdíjasként is, de
részt vesznek a MTT tevékenységeiben. Külön elismerés illeti őket önzetlen
segítségükért, szervezésükért, anyagi-erkölcsi támogatásukért, kitartásukért,
és megfizethetetlen odaadásukért.
Egyértelműen bebizonyosodott, jót tett az ügynek, hogy a MTT kezdettől
fogva nem engedett a terjedő politikai megosztottságnak, és senki nem próbálta meg behozni a politikai véleményét, mert egyértelmű volt a komoly
szakmai elkötelezettség. Ha volt is bármilyen politikai elkötelezettség, egyszerűen figyelmen kívül hagytuk azokat. Közgyűléseket tartottunk, ahova
sokan jöttek, és ahol mód nyílt arra, hogy a MTT profilja átmenjen egy tisztulási folyamaton, melyben világosan megfogalmaztuk az általunk képviselt
tehetség koncepciót, azaz mely szerint ez nem elitista, de tágan értelmezve
is az átlag fölötti potenciált és/vagy teljesítményt jelenti. Szó sincs arról,
hogy mindenki tehetséges, de arról sem, hogy csakis egy szűk legfelsőbb
rétegről lenne szó.
A kezdeti hónapokra és évekre teli sikerélménnyel és sok-sok örömmel
kell visszaemlékezni, mivel ekkor alakultak ki a máig is élő jó kapcsolatok a
tagok között és más intézményekkel is. Együttműködés, sikeres rendezvények, kiadványok jellemezték ezt az időszakot.
A MTT kezdeti szakaszának említésekor nem szabad megfeledkeznünk
arról, hogy annak székhelye kezdettől fogva az MTA Pszichológiai Intézetében volt, mely nemcsak az infrastruktúrát biztosította, ahonnan a levelezést
bonyolítottuk, itt írtuk, szerkesztettük és sokszorosítottuk először az ECHA
News magyar változatát, majd a MTT hírlapját, hanem a Neveléslélektani
Osztályra hívtuk be azokat a gyerekeket is, akiket a nemzetközi táborokba
toboroztunk. Az a kezdetleges ECHA News! Talán az archívum még őriz néhány példányt azokból a házilagosan másolt és sokszorosított ECHA Hírlevelekből, amiket az első hónapokban küldtünk szét, és amelyekben ismereteket
osztottunk meg, információkat közöltünk, és amit később a „Tehetség” újság
váltott fel Százdi Antal szerkesztésében. Ezúton is köszönetemet fejezem ki
Pataki Ferenc akkori intézeti igazgató úrnak, hogy engedélyezte az intézet
keretein belül a magyar tehetséggondozási mozgalom kezdeti lépéseit, és
az ügyünket minden módon támogatta.
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Ahogy sejteni lehet, a fent ismertett akciók szinte észrevétlenül mentek át
az ECHA Hungary kereteiből a MTT szervezésébe, hiszen mind a szervezők,
mind a résztvevők ugyanazok a személyek voltak, és a feltételek sem változtak lényegében. Ezekben az években nagyon sokan sokfelé hívtak engem
előadást tartani, így épült a hálózat. Kezdettől fogva törekedtem arra,
hogy ezek ne egyszerű ismeretközlést jelentsenek, csupán fejtágítást, hanem
gyakorlatokkal, tréningelemekkel feldúsítva foglalkoztathassam a tanárokat,
iskolaigazgatókat, ennél fogva hatékonyabbak legyenek a találkozások. A
témát népszerűsítő, jelentőségét hangsúlyozó céllal jártam az országot, és
ezzel is a téma, a MTT iránti érdeklődést keltettem fel. A tehetséggondozás
ügye immáron egyszerre volt jelen a kutatói munkámban és a MTT-ben is,
amit komolyan támogatott a MTA Pszichológiai Intézetén kívül az Oktatási
Minisztérium, a Fővárosi Pedagógiai Intézet, valamint több budapesti és
vidéki intézmény is.
Nemsokára nagyobb lendülettel indultak meg kutatásaink a MTA Pszichológiai Intézetében, volt, amit az Oktatási Minisztérium finanszírozott, mint
a müncheni egyetemmel való egyűttműködést, majd a tehetségazonosítására
vonatkozó nagy volumenű longitudinális vizsgálatra elnyertünk egy OTKA
pályázatot.
Az 1990-es budapesti ECHA konferencia az MTT életében is lényeges
állomás volt. A MTT és az ECHA Hungary mind részt vettek a budapesti
ECHA konferencia szervezésében. Bár a formális mag két és ugyanabból a
főből állt, az elnök és helyettese, de a munkát a hálózatba kapcsolódó sok
ember intézményi háttérrel végezte el, egyenrangú felek hálózataként.
Örömmel és lelkesedéssel. Több intézmény nyújtott komoly támogatást, például a nagyon szép, gyerekrajzokkal díszített művészi kivitelezésű konferencia mappa elkészítésében Baranyai Zoltánné segített. Mindenki ötletét, kreativitását hálás szívvel és örömmel fogadtuk, mivel pénzünk nemigen volt, de
segítő kezeknek, ötleteknek nem voltunk hiján. Még a hírhedt taxis sztrájk
sem tudta megtörni a hangulatot.
A konferencia szervezése jelentős tanulási folyamat volt számomra is,
mivel ki kellett találnom, hogyan lehet különböző programokra pénzt, támogatást szerezni. Sikerült a MALÉV-től ingyen jegyet kapnom a meghívott
előadók ideutaztatására a Soros alapítványtól, sőt a Nyugatnémet Kormánytól is kapott az ECHA konferencia anyagi támogatást. Tekintettel arra,
hogy egy utazási iroda drágán és mereven akarta megszervezni a konferenciát, ezt nem engedhettük meg magunknak. Ennél fogva nem az ő professzionális segítőjük bonyolította az ügyeket, hanem például egy ECHA
Hungary tag, aki egy vendéglátóipari szakiskolával állt kapcsolatban,
ahonnan egy osztálynyi tanuló gyakorlat címén nyújtotta az étkezésekkor a
szogáltatást. Másik két, nyelvvszakos középiskolás osztályt is beszerveztünk,
akik Smile Brigade (Mosolybrigád) néven mindenhol jelen voltak, fantasztiku-
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san oldottak meg minden problémát kezdve onnan, hogy a fejükön cipelték
a konferencia anyagával teli nagy dobozokat a metrón Budáról a Belvárosba, az írásvetítőt szintén a metrón hozták át a Rákóczi Gimnáziumból, BKV
jegyeket vettek a külföldi résztvevőknek, „áttörték”, megkerülték a taxis
sztrájk barikádjait, mozgósították családjukat, és eljuttatták a repülőtérre,
akit kellett, illetve másokat elhoztak a repülőtérről. Jelenlétüket igazán fontossá és izgalmassá a taxis sztrájk tette.
A konferencia programjának részeként számos látogatást szerveztünk
országszerte, Budapest környéki iskolákba, de Győrbe, az Alföldre is, mivel
szerettük volna a tehetséggondozó programokat bemutatni, amit aztán a
taxis sztrájk egycsapásra lehetetlenné tett, mert a várost nehezen vagy
egyáltalán nem lehetett elhagyni, még vonatok sem érték el a fővárost. Szerencsénkre a zárófogadás ideje alatt megszűnt a sztrájk, és a lassan már
idegessé váló külföldiek akkor már minden trükk nélkül eljuthattak a repülőtérre.
A kezdeti évekről bátran elmondható, hogy az egész mozgalom egy
kreativitás tréningnél sokkal jobbnak bizonyult, mindenki kreativitását megmozgatta, kapcsolatok százai mozdultak meg. Nagy érték volt, amikor kiderült, elszigetelve milyen sokan foglalkoznak tehetséggondozással, de nem
ismerték egymás munkáját, még ha szomszédos iskoláról is volt szó. Nagy
energiát fordítottunk arra, hogy összekapcsoljuk őket, hogy egymás munkáját megismerjék. Hálózatot építettünk.
Előbb-utóbb egy-egy programra, kutatásra már lehetett anyagi támogatást kapni, csak egy alapfunkcióra nem – egy Tehetségközpont működtetésére. Az ECHA konferencia sikeres volt, nagy sajtóvisszhangot kapott, és a
téma publicitásával együtt egyre többen kerestek meg minket egyéni tanácsadás céljából is. Ekkor kezdtük el a szívós szervezést egy tehetséggondozó központ létrehozására, amely végül 1994-ben a Fővárosi Pedagógiai
Intézetben valósult meg (Szebenyi Péter igazgató úrnak köszönhetően), és
melynek vezetője Herskovits Mária lett.
Komoly erkölcsi támogatást jelentett számomra Harsányi István, aki hitt
a hozzáállásomban, energikus lényemben, vezetői képessségemben, és támogatott az ötleteimben. Amikor 1991 őszén lemondtam a MTT elnöki pozíciójáról, megnyugtató volt számomra, hogy Herskovits Mária alelnökként
folytatja a munkát együtt az új elnökkel, Czeizel Endrével, mert biztosítva
láttam, hogy ugyanaz a szellemiség lesz képviselve, mint addig. A kezdeti
láng tovább lobogott a tagok elkötelezettségének köszönhetően, sőt kivirágzott – és tovább terjedt, egyre több szakember csatlakozott, majd gazdasági emberek, sőt poitikusok is fontosnak látták a beindult mozgalom
életben tartását.
Az egész hazai tehetségmozgalom fejlődése révén kitágult a
MATEHETSZ munkájában való komoly részvétellel, így a kezdetekre jellemző
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személyes jelleg már nem visszahozható, de rendkívül fontos a munka minőségének és a jóindulaton alapuló kooperációnak a megőrzése. A kooperáció, most már a jelszóban is meglévő hálózatépítés valódi, magas minőségi
szintű tartalommal való megtöltése, hogy a megteremtett jó hírnév megmaradjon, és európaszerte elismeréssel illessék a magyar tehetséggondozás
színvonalát. Ez a cél jelöljei ki a további feladatokat.
El kell mondanom, hogy büszke vagyok kollégáimra és barátaimra, akik
a kezdetektől fogva erőfeszítéseket tettek azért, hogy a magyar tehetségpotenciál ne kallódjon el. A következő évek munkáihoz kívánok minden jelenlegi és leendő MTT tagnak sok energiát, türelmes kitartást, sok sikert, boldog
munkálkodást, és mindenkinek jó egészséget.
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Emlékezés elnöki tevékenységemre a MTT
25 éves évfordulója alkalmával
Dr. Czeizel Endre
orvos‐genetikus, az MTT örökös tiszteletbeli elnöke
A rendszerváltás óta sok csalódás ért, a kevés öröm és büszkeség között
talán első helyre kívánkozik a tehetséggondozás előtérbe kerülése. Minden
gondolkodó ember tisztában van azzal, hogy nekünk, magyaroknak a legnagyobb természeti kincsünk az emberi tehetség. Valamikor volt aranyunk,
még urániumunk is, olajunk alig, most már csak tehetségünk van, amit szóban
sokra tartottak, de a kivételes tehetséges gyermekek ápolásáért az eszükre
és szívükre hallgató pedagóguson kívül rendszerszinten alig tettek valamit.
Sőt, a hátrányos helyzetűek fontos felzárkóztatása mellett, a tehetségügy
sok állami vezető szemében még elitizmusnak is tűnt. Pedig a kreatológia
olyan úttörői, mint Révész Géza és Harsányi István már az elmúlt században
sürgették a tehetséggondozás erőteljesebb szakmai támogatását.
Magam is éreztem, hogy az egészség, a harmonikus családi élet mellett
tehetségünk kibontakoztatása az emberi élet legnagyobb értéke. Így, amikor meglepetésszerűen felkértek a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöki tisztjére, örömmel vállaltam, noha nem éreztem magam orvosgenetikusként, erre a legalkalmasabbnak. A megtisztelő felkérést mégis elfogadtam, mivel olyan szakértő csapat vezette a Magyar Tehetséggondozó
Társaságot, akik a szervezeti életet és az iskolákban dolgozó szakemberekkel való kapcsolattartást biztosítani tudták. Az elnöknek ehhez csak asszisztálnia kellett, éppen ezért ez úton is köszönöm az ő kiváló és önzetlen munkájukat.
Magam inkább a Debreceni Univerzitáson, a Dr. Balogh László által
kezdeményezett szaktanári képzésbe és PhD iskola munkájába kapcsolódtam be aktívan. Ez ösztönzött a magyar géniuszok genezisének kutatására
is, mivel szomorú felismerés, hogy korábban 10 kivételes tehetséges gyermek közül csak egyből lett kivételes talentum. Pedig úgy kellene erre a legnagyobb természeti kincsünkre vigyázni, mint a szemünk világára. Életem
alkonyának így szép ajándéka, hogy rendszeresen találkozhattam az egyetemen és a konferenciákon a téma iránt elkötelezett pedagógusokkal és
érezhettem szeretetüket.
Kívánom, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság a következő 25
évben haladjon tovább a megkezdett úton, azon a jó úton, amin elindult, és
mind több tehetséges gyermeket segítsenek hozzá, hogy szülőhazájukban
aknázhassák ki tehetségüket a maguk és a nemzet javára.

18

II. Köszöntések
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság szerepe
a European Council for High Ability
tevékenységében 2012‐ig
Dr. Franz J. Mönks
az ECHA örökös tiszteletbeli elnöke

Az ECHA (Európai Tehetség Tanács) megalakulása 1987. máj. 29-re datálódik. Ez Utrechtben (Hollandia) történt. Az alapító csoport tagjai a következők voltak: Jean Bruneault (Franciaország), Joan Freeman (Egyesült Királyság), Luiz Nazareth (Portugália), Pieter Span (Hollandia), Ulrike Stedtnitz
(Svájc) és Harald Wagner (Németország). Joan Freeman-t kérték fel, hogy
töltse be az első elnök posztját, Pieter Span pedig az első pénzügyminiszter
lett. Ez a hat ember rájött, mi hiányzik Európában: egy kommunikációs hálózat, mely elősegíti a tehetséggel kapcsolatos információk cseréjét mind az
elmélet, mind a gyakorlat terén. Az ECHA ezt a célt kétévenkénti európai
konferenciákkal (1988 óta), regionális konferenciákkal és műhelyekkel, illetve kiadványokkal kívánta elérni, valamint ösztönözte a kutatók, a gyakorlati
szakemberek és a tehetséges egyének jólétéért és oktatásáért munkálkodó
személyek közötti nemzetközi kooperációt. Az első Európai ECHA Konferencia 1988-ban volt, Zürichben. A második 1990-ben Budapesten került megrendezésre, Gefferth Eva elnökletével, majd a hetedik ismét Magyarországon került megrendezésre a Debreceni Egyetemen Balogh László dékán irányításával.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság az „ECHA Hungary” szekcióból alakult meg 1989-ben, s kezdettől fogva azokkal a célkitűzésekkel összhangban végezte munkáját, amelyeket az ECHA közvetített az európai tehetséggondozás továbbfejlesztése céljából. Az alábbiakban csak néhány fontos
momentumot emelek ki, amelyek jelzik az elvi azonosságot és a szoros
együttműködést a két szervezet között. Ezen cikk elkészítésében Balogh Lászlóra támaszkodtam, aki értékes és lényeges információkkal látott el. Ezúton
mondok neki köszönetet.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság működésnek eddigi negyedszázada alatt jelentős eredményeket ért el a magyar tehetségügy fejlesztésében, felvirágoztatásában. Döntően pedagógusok, pszichológusok, szülők
alkotják a Társaság tagságát, s ennek megfelelően a következő területeken
végezték munkájukat – összhangban az ECHA célkitűzéseivel is:
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– támogatták a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő,
hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek
szakmai alapozásában jelentős részt vállaltak;
– segítették, koordinálták a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat;
– különféle képzési formákkal (intenzív tanfolyamok, posztgraduális
pedagógus szakvizsga-program) elősegítették, hogy a tehetségfejlesztést végző szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és
hazai kutatási eredmények;
– konferenciák, műhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettek a
tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek átadására, megvitatására;
– kiadói tevékenységet folytattak, több mint húsz tanulmánykötet – külföldi és hazai szerzőktől – monográfia jelent meg közreműködésükkel
a tehetség-témakörben;
– kapcsolatot alakítottak ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel – kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével,
az ECHA-val (European Council for High Ability), valamint más nemzetek tehetséggondozó társaságaival.
A MTT nemzetközi tevékenységében kiemelt szerepe volt mind az elméleti továbbfejlesztésre való törekvésnek, mind a tehetséggondozás gyakorlati fejlesztésének. A magyar szakemberek elméleti felkészítésében, valamint
a magyar kutatási eredmények nemzetközi terjesztésében nagy szerepet
játszott, hogy az ECHA-konferenciák többségén nagy létszámban vettek
részt magyarok. Az ECHA-konferenciák mindegyikén aktívan működtek közre a magyar kutatók és gyakorló szakemberek: 1988 (Zürich), 1990 (Budapest), 1992 (Munich), 1994 (Nijmegen), 1996 (Vienna), 1998 (Oxford),
2000 (Debrecen), 2002 (Rhodes), 2004 (Pamplona), 2006 (Lahti, Finland),
2008 (Prague), 2010 (Paris), 2012 (Münster).
A gyakorlati tehetséggondozó tevékenység magyarországi továbbfejlesztése céljából sokirányú kapcsolatrendszert alakított ki a Magyar Tehetséggondozó Társaság több ország sikeres tehetséggondozó iskolájával:
Hollandia, Ausztria, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország,
Románia, Szlovákia. A kétoldalú kapcsolatokon túl nemzetközi pályázati
programokban is részt vettek magyar iskolák, ezek közül kiemelendő a
COMENIUS-Hobe Program és a COMENIUS-Bega Program. Hat éven át
dolgoztak együtt a következő magyar iskolák szakemberei és diákjai külföldi társintézményekkel: Árpád Vezér Gimnázium, Sárospatak; Balassi Bálint Gimnázium, Budapest; Bethlen Gábor Református Általános Iskola,
Törökszentmiklós; Bocskai István Gimnázium, Szerencs; Bolyai János Általános
Iskola, Szerencs; Móricz Zsigmond Általános Iskola, Mátészalka; Szilágyi
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Erzsébet Gimnázium, Eger. Ezek a kapcsolatok döntően a tehetséggondozás
módszertanának továbbfejlesztését szolgálták, s az együttműködés során a
külföldi kutatók és gyakorló szakemberek is sokat tanulhattak a sikeres magyar tehetséggondozásból. Hatékonyan szolgálta ez a longitudinális nemzetközi együttműködés a tehetséges gyerekek és fiatalok fejlesztésének intenzívebbé tételét.
A pedagógusok elméleti szakmai felkészítése is középpontban állt a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájában, ebben is nyitottak voltak a
magyar szakemberek a korszerű ismeretekre, tapasztalatokra. Az ECHA a
fejlesztő munka színvonalának emelése érdekében kidolgozott egy posztgraduális képzési programot a pedagógusok számára. 1994-ben alapítottuk meg az ECHA-Diplomát a hollandiai Nijmegeni Egyetemen, az ottani
Tehetségkutató Intézet szakmai vezetésével. Az Intézet igazgatójaként e
posztgraduális képzési program magyarországi felhasználásához hozzájárultam, s felajánlottam a közvetlen segítséget is a magyarországi képzés
megvalósításához. Az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemmel (ma Debreceni Egyetem) sikerült szerződést kötnie a Nijmegeni Egyetemnek, s így
elindulhatott a képzés Magyarországon 1997-ben. A Debreceni Egyetemen
a „Tehetségfejlesztési szakértő” pedagógus szakvizsga programban résztvevő pedagógusok az Európa-szerte érvényes ECHA-diplomát is megkapják
végzéskor. Ezzel is kifejezésre akarjuk juttatni, hogy az itteni képzés magas
színvonalú, megfelel a legkorszerűbb szakmai elvárásoknak. Örömmel értesültem arról is, hogy több felsőoktatási intézmény is átvette ezt a képzési
programot a Debreceni Egyetemtől: Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Miskolci Egyetem, Nyugat-Dunántúli Egyetem, Szent István Egyetem Szarvasi
Főiskolai Kara, Egri Főiskola.
Mindezek a tények mutatják, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság és az ECHA között intenzív kapcsolat volt a két szervezet magalakulása
óta, s kölcsönösen szolgálta a nemzeti és nemzetközi szervezet az európai
tehetséggondozás intenzív fejlődését az elmúlt negyedszázadban. A magyarországi tehetségkutatás és fejlesztés eredményeinek elismerését jelenti
az is, hogy közel húsz éven át volt magyar vezetőségi tagja az ECHA-nak –
mindhárman a Magyar Tehetséggondozó Társaság vezető személyiségei:
előbb Gefferth Éva, később Herskovits Mária, majd pedig Balogh László
képviselte a vezetőségben Magyarországot, aki ezen túl a High Ability
Studies Szerkesztő Bizottságának is a tagja volt éveken át. 2012-ben pedig
nagy szakmai elismerésként magyar elnököt választottak Csermely Péter
személyében az ECHA élére.
Gratulálok a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, a rendszerváltás
utáni első magyar civil tehetséggondozó szervezetnek negyedszázados sikeres hazai és nemzetközi tevékenységéhez, s kívánom, hogy ilyen sikeresen
teljesítsék a következő 25 évet is!
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság –
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a European
Council of High Ability szemszögéből
Dr. Csermely Péter
az ECHA jelenlegi elnöke és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke

Nagy öröm a számomra, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaságot a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a European Council of High Ability nevében a 25. születésnapján köszönthetem. A Társaság mindkét szervezet alapító tagja volt, ami a Társaságnak nemcsak az egész Kárpát-medencére kiterjedő magyar tehetséggondozásban megvalósuló, hanem egész Európában is
számon tartott, meghatározó szerepére utal.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság tagsága mind a hazai tehetséggondozás elméleti megalapozásában, mind a tehetséggondozó munka legjobb gyakorlatainak kialakításában élen jár. Tevékenységük átfogja a tehetséggondozás egész vertikumát, az óvodai kortól az egyetemig és tovább. Szívet melengető az a széles paletta, amely egyaránt magában foglalja a kognitív, a művészeti és a sporttehetségek segítését.
Az MTT tagjai tevékenysége és életútja nagyon jó példája annak, hogy
a tehetséges fiatalokkal való foglalkozás mennyire megújítja és megfiatalítja az embert saját magát is. Akárhányszor részt vettem, vagy előadást tartottam az MTT rendezvényein, az érdeklődésnek, a jóindulatú figyelemnek,
az elfogadó nyitottságnak és az együttműködésnek a légkörét éreztem. A
szakmai színvonal mellett ez az emberség az MTT egyik legnagyobb erénye. Az ilyen nyitott és pozitív hozzáállás teremti meg azt a teret, amelyben
a kreativitás és a tehetség kibontakozhat és szárnyra kaphat.
Hadd idézzem ide, a híres libanoni-amerikai gondolkodó, Khalil Gibran
egy nagyszerű mondatát: „A munka a láthatóvá tett szeretet.” A mondatnak
eddig négy értelmezése jutott eszembe, amelyeket szeretnék most megosztani az MTT tagjaival. Az első értelmezés Csíkszentmihályi Mihály flow elméletével rokon. Ebben az értelmezésben a munka olyan módon teszi láthatóvá
a szeretetet, hogy a (pl. tehetséggondozó) munkát végző ember a munka
közben örömmel válik eggyé a munkájával. E folyamat során saját magában új és új, a munka által felszínre hozott értékeket fedez fel. Az első értelmezésben tehát a láthatóvá tett szeretet a munka szeretete, saját magunk
szeretete, illetve a jelenvaló idő minden egyes pillanatának a szeretete. Ez
egy nagyon fontos, nélkülözhetetlen kiindulási pont.

24

„A munka a láthatóvá tett szeretet.” mondatnak van azonban egy ezen
túlmutató, második értelmezése is, amely Khalil Gibran eredeti leírásában is
központi szerepet kapott. Ha munka közben végig nemcsak saját magunkra,
hanem mindarra a sok generációra is gondolunk, amelynek a mi munkánk
majd örömöt fog okozni, és nemcsak a múló pillanatot, hanem őket is szeretjük azzal, hogy a saját munkánkat a legjobb tudásunk szerint, és a legnagyobb odaadással végezzük el azért, hogy nekik majd a mi általunk elért
eredmény a legtöbb örömöt okozza, akkor úgy hiszem, hogy még többet
tanultunk meg abból, hogy miért is érdemes élni. A mondat második értelmezésében tehát a „láthatóvá tett szeretet” mások szeretete, a mi munkánk
által a lehetőségből valósággá váló jövő szeretete. Ez egy minket kiteljesítő,
igen fontos pont.
„A munka a láthatóvá tett szeretet.” mondat harmadik értelmezésében a
láthatóvá tett szeretet az a szeretet, amelyet mi valaha is kaptunk másoktól.
Legfőként a saját családunktól, azoktól, akik igazán szeretnek minket, és
akikért élve széppé varázsolódik az életünk. A másoktól kapott szeretet
azonban ennél a nagyon erős magnál sokkal bővebb. Az a szeretet, amelyet a munkánk során láthatóvá tudunk tenni, nemcsak abból a szeretetből
táplálkozik, amelyet mi magunk kaptunk bármikor, hanem abból a szeretetből is, amelyet minden ősünk és ismerősünk valaha, valamikor kapott és őseinknek, ismerőseinknek, vagy nekünk magunknak továbbadott. A harmadik
értelmezésben tehát a láthatóvá tett szeretet a minket szerető környezet
szeretete, a saját egyéni múltunkban és a saját múltunkat tápláló közös emberi múltban, a hagyományainkban, a kultúránkban gyökeredző ősi és elraktározott szeretet, amelyet mi másokra a munkánk által ki tudunk sugározni. Ez a jelen, a jövő és a múlt körét csaknem teljessé tevő, nagyon fontos
pont.
„A munka a láthatóvá tett szeretet.” mondatnak van azonban egy még
ennél is bővebb, negyedik értelmezése is. A minket körülvevő, ránk sugárzó
szeretet ugyanis nemcsak emberi szeretet, hanem Isteni szeretet is. Ha egybe
tudunk olvadni a Világ Egészével, ha meg tudjuk érezni azt a fenséges
nagyságot, amelyet a mi törpeségünkhöz képest a Világ Egésze és a Világ
Egészének a minket is befogadó szeretete jelent, akkor tudjuk igazán átadni
ezt a szeretetet a többieknek, akár a munkánkban, akár létezésünk bármely
pillanatában. Ezzel a negyedik értelmezéssel érthetjük meg igazán Khalil
Gibran „A munka a láthatóvá tett szeretet.” mondatának a legteljesebb és a
legigazibb értelmét.
Gondolataim zárásaként nagyon sajnálom azt, hogy az MTT 25., jubileumi konferenciáján nem tudok személyesen részt venni, mert a European
Council of High Ability 12. konferenciáját elnökölöm Ljubljanában, Szlovéniában. Reményeink szerint ezen a konferencián kap zöld utat az Európa minden államát magában foglaló Európai Tehetséghálózat kialakítása. Ez a
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kontinens-méretű hálózat annak a magyar tehetséggondozó tevékenységnek
az elismerése és sikere is lesz, amelyben a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulása óta oroszlánrészt vállalt és vállal. Szívből remélem, hogy
a Társaság tevékenységének következő 25 éve ugyanolyan sok örömöt fog
hozni tagjainak, a magyar tehetségeknek, az egész magyar társadalomnak
és Európának, mint amennyit az első 25 év hozott. A Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács és a European Council of High Ability nevében is köszönöm az eddigi
munkát, és kívánom annak a Társaság hagyományaihoz méltó, örömökben és
a láthatóvá tett szeretetben teljes folytatását!
Prof. Csermely Péter
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Csapatjátékosok
Bajor Péter
A MATEHETSZ ügyvezető elnöke
A Magyar Tehetséggondozó Társaság alapító tagja a MATEHETSZ-nek, a
Társaság számos tagja és tisztségviselője bábáskodott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, majd pedig a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége alapítása, programjának születése fölött. A MATEHETSZ létrehozása
(2006) óta dolgozunk együtt azokkal a szakemberekkel, akik a Társaságnak is aktív közreműködői és a modern tehetségpedagógia hazai meghonosítói immár két és fél évtizede. Közösen törekszünk arra, hogy a hazai és
határon túli tehetséges fiatalokat számukra vonzó, támogató lehetőségek
várják az iskolákban, az egyetemeken és a civil életben is.
A MATEHETSZ megalakulásához vezető út mérföldkövei szinte kivétel
nélkül a Társaság történetének is jelentős állomásai, hiszen a Tehetségpontok
és Tehetségsegítő Tanácsok ma már 1300-nál is több intézményt számláló
hálózata nem jöhetett volna létre anélkül a szakmai alapozó munka és a
professzionális kapcsolatrendszer tudatos építése nélkül, amit a Társaság
tagjai elvégeztek. De elképzelhetetlen lenne a jelenlegi tehetséghálózat
intenzív működése a Debreceni Egyetemmel karöltve elindított szakirányú
posztgraduális képzés, ismert nevén az ECHA-diploma meghonosítása nélkül
is. A Társaság tagjai komoly szerepet visznek a mai napig a szakirányú
képzés népszerűsítése, folyamatos korszerűsítése terén.
Nem szerénytelenség talán, ha a MATEHETSZ projektmenedzsereként és
jelenleg ügyvezető elnökeként azzal büszkélkedem, hogy az Európai Unió és
a Nemzeti Tehetség Program forrásainak hatékony felhasználásával, a Magyar Géniusz Program hálózatépítő tevékenysége és a Tehetséghidak Program több tízezer diákot elérő komplex fejlesztő tevékenysége révén képes
volt kiterjeszteni, megsokszorozni azt a munkát, amit a Társaság elkötelezett
tagsága immár évtizedek óta végez. Csapatban, közösen tehettük és tettük
ezt: a Társaság tagjainak aktív szakmai közreműködésével, bevonva a tervezésbe, kikérve véleményüket a megvalósítás során. Nem egyszerűen tagszervezetként, hanem a MATEHETSZ mindenkori szakmai partnereként. Nem
véletlen, hogy 2009 óta mindkét kiemelt uniós projekt szakmai vezetésére
Balogh László tanár urat, a MTT elnökét kérte föl a MATEHETSZ. Ezt a közös
munkát fejezi ki az a tény is, hogy Szövetségünk 2014. április 24-i közgyűlése elsöprő többséggel Balogh Lászlót választotta elnökéül, olyan személyként, aki a hazai köznevelési tehetségsegítésben jelenleg a legnagyobb
szaktekintély. A korábbi elnöki-elnökségi feladatkörök ezzel megosztásra
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kerültek: az elnök mint szakmai vezető mellett ügyvezető elnök, alelnökök és
elnökségi tagok vállalták az örvendetesen egyre gyarapodó feladatokat a
Szövetségben. A teendők tehát további munkamegosztást, csapatbölcsességet, csapatmunkát igényelnek, így ezzel a vezetőválasztással a Társaság és
a Szövetség sikeres közös munkája nagyobb mértékben vált felelősséggé is.
Közös büszkeségünk tehát mindaz, amit elértünk: a hazai pedagógustársadalom 15%-a, mintegy 20.000 tanár vett részt az elmúlt 5 év során tehetség szakirányú 10–30 órás továbbképzésen, és nekik, illetve a Kárpátmedence több Tehetségpontjaiba juttattuk el több mint 30 kötetes szakkönyv-sorozatunkat, amely a tehetségtámogatás és a szakmódszertan számos területét dolgozza föl. A közös munka gyümölcse a szakmai párbeszéd
számos fóruma, a szakmai konferenciák, Tehetségnapok sora és legújabban
a Géniusz Műhely címmel útjára indított műhelytanulmány-sorozatunk, mely új
publikációs fórumot teremt a tehetségpedagógia, tehetségpszichológia elméleti és gyakorlati művelői számára. A képzéseinkkel kapcsolatos információk és a szakmai kiadványok is elérhetők honlapunkon, a tehetseg.hu oldalon. A közös munka azonban nem áll meg a tanárképzés, a tehetségtámogatás szakmai megújítása területén, hanem mindezt a gyakorlatban is megvalósítjuk számos komplex, diákokat, szülőket, tanárokat, pszichológusokat, sőt
a helyi társadalmat, az önkormányzati, vállalkozó, civil szférát is megmozgató programjaink sokaságával. Évente legalább 10.000 diák kapcsolódik
be a MATEHETSZ különféle projektjeiben szervezett szakkörökbe, táborokba, gazdagító programokba, vesz részt személyiség támogató vagy pályaorientációs alkalmakon.
Emblematikus területe a csapatmunkának két legjelentősebb elismerésünk, a fiatal tehetségeket díjazó „Felfedezettjeink” pályázat és a kiemelkedő tehetségsegítő munkát elismerő „Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért”
felhívás előkészítése és az értékelés, a zsűri gyönyörű, de olykor igen nehéz
pillanatokat okozó feladatának elvégzése, melyben a Társaság szakemberei, vezetői oroszlánrészt vállaltak. A nehéz döntésekért a díjátadó ünnepségek emelkedett hangulata, a díjazottak öröme szolgált jutalmul. Bízunk
benne, hogy ezek az elismerési formák meghonosodnak, és évről évre lehetővé teszik a kiemelkedő teljesítmények felmutatását.
A MATEHETSZ mint ernyőszervezet azon dolgozik, hogy az Új Széchenyi
Terv következő, 2020-ig tartó támogatási időszakában és a Nemzeti Tehetség Program 2028-ig tervezett, évente megújuló pályázatai keretében minél hatékonyabban támogassa a fiatal tehetséget. Feladatunkat akkor tudjuk korszerűen, komplex módon, a legújabb kutatási eredményekre építve
ellátni, ha folyamatosan együttműködünk tagszervezeteinkkel, ha továbbra
is támaszkodhatunk arra a szakmai potenciálra, amit a Magyar Tehetséggondozó Társaság fennállásának 25 éve során felhalmozott. Reméljük, hogy
így lesz – és teszünk is érte!
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III. Tanulmányok
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság története
Dr. Tóth László
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Sarka Ferenc
Magyar Tehetséggondozó Társaság
Miskolci Egyetem, Tanárképző Intézet
„Az a nemzet, mely nem képes
tehetséges fiainak kifejlődését biztosítani és
őket a nekik megfelelő helyre állítani,
az a középszerűség kezén elsorvad."
(Klebelsberg Kunó)
A hazai tehetséggondozás szervezett formáit megteremteni akaró egykori
kiváló kultuszminiszter intelme akár a Magyar Tehetséggondozó Társaság
ethosza is lehetne, hiszen a Klebelsberg Kunó egykori és egyesületünk mai
szándéka megegyezik: segíteni azokat, akiket a természet kiemelkedő
adottsággal áldott meg, hogy képességüket, tehetségüket maradéktalanul
kibontakoztatva alkotóerejüket a társadalom javára fordíthassák.

1. „Az ősidőkről” avagy ami a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulást megelőzte. Dr. Herskovits Mária alelnök a hőskorra így emlékezett
a Tehetség szaklapunk 2009. évi 5. számában.
„A MTT megalakulását sok-sok apró, egymástól részben független,
részben összefüggő lépés előzte meg.” Ezek az alábbiak voltak:
– 1972: Megjelent a doktori értekezése, amely „Igényszintről, teljesítményről szólt”
– 1980: Az az év – írja Herskovits Mária –, amikor az „agyamat kezdte égetni a tehetség kérdése: miért is tartom az egyik serdülőt tehetségesnek és a másikat kevésbé?”
– 1983: Megjelent az alelnök munkája „A tehetség specifikus jegyeiről.”
– 1984: Az MTA intézetében Ranschburg Jenő vezetésével munkacsoport alakult a tehetséggondozásról való ismeretek összegzése és az
iskolai tehetséggondozás hazai modelljére való javaslat elkészítése
céljából.
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– 1987: Geffert Éva a frissen megalakult ECHA vezetőségi tagja lett,
és megalakult az ECHA Hungary, melynek tagjaiból került ki később
az MTT első választmánya.
– 1988: az ECHA első zürichi konferenciája melyen „A történelmi helyzet az országunk iránti érdeklődést, segítőkészséget is meglendítette”.
– 1989: OTKA támogatással indulnak az első hazai kutatások.
– 1990: ECHA konferencia Budapesten. Közben megalakul a Magyar
Tehetséggondozó Társaság, és az MTA Pszichológiai Intézetébe kerül
a székhelye.
2. Az előzmények egy kicsit részletesebben
„A rendszerváltás előtti évben mintegy száz értelmiségi – elsősorban pedagógus, pszichológus, művész – elhatározta, hogy a különböző képességövezetekben kimagasló tehetséget mutató gyermekek, fiatalok szervezett és
szakszerű személyiségfejlesztésére, társadalmi érdekeik védelmére, a tehetségügy fontosságának állami szintű elfogadtatására és támogatására civil
szervezetet hív életre.” – írja Százdi Antal a Tehetség szaklap felelős szerkesztője a Tehetség szaklap 1993. évi 1. számában. (A képességövezet helyett ma inkább használatos fogalom a képességterület, vagy még inkább
tehetségterület. Szerzők megjegyzése)
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 25 éve, 1989. május 13-án alakult Szegeden. Legfőbb célkitűzése, hogy:
(1) összefogja, szervezze, koordinálja mindazon intézmények (iskolák,
felsőoktatási egységek, pedagógiai intézetek, civil szerveződésű gyermekés felnőtt szervezetek, alapítványok) működését, amelyek fontos feladatuknak tekintik a tehetséges gyermekek megfelelő nevelését, képzését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését;
(2) konkrét szakmai, szakértői segítséget nyújtson azoknak a partnereinek, a hozzá fordulóknak, akik mindennapi munkájukban a tehetségnevelés
gyakorlati megvalósításán fáradoznak.
A négy évvel később megalapított Tehetség szaklap 1993. évi 1. száma
(2. old.) „Egy szervezet a tehetségekért” a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkája és célkitűzése címmel az alábbiakról ír:
A társaság összefogja mindazon erőket – pedagógusokat, pszichológusokat, művészeket, tudósokat, egyéb szakembereket, szülőket stb. –, akik tudásukkal, munkájukkal vagy anyagi áldozatvállalásukkal a hazai tehetséggondozást kívánják segíteni. Közreműködik a tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdéseinek megfogalmazásában és megjelenítésében, azok rendszerbe
foglalásában.
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Felkarolja a helyi kezdeményezéseket, ösztönzi a kutatásokat, szakmai segítséget nyújt a helyi gyakorlati munkához. Koordinátori és szervezői feladatokat lát el az országban ma még elszigetelten működő iskolai kísérletek, tudományos kutatások, művelődési, művészeti és családi tehetséggondozás összefogásában.
Szakértői munkát vállal a különböző programok szakmai követelményeknek történő megfeleltetése érdekében. Fórumot biztosít a már kidolgozott
programok megismertetésére, elterjesztésére.
Közgyűléseit az ország más-más pontján tartja, ezzel lehetőséget adva a
bemutatkozásra a területen működő iskoláknak, műhelyeknek, szakembereknek
és a tehetséges fiataloknak.
Szakkönyvek kiadásával, szakirodalmi anyagok fordításával elérhetővé tételével igyekszik a tehetséggondozásban működők munkáját segíteni.
A társaság tehetségközpont létrehozását kezdte meg, amely az alapszabályi célkitűzések megvalósításával, a tagoknak, a szakembereknek, a szülőknek
és a gyerekeknek nyújtott információkkal, szolgáltatásokkal kívánja hatékonyabbá tenni a tehetséggondozás elméletét és gyakorlatát.
A társaság tervezi, hogy a hazai tehetséggondozás jobb megalapozása
érdekében a pedagógusképzés és továbbképzés területén előadásokkal, tanfolyamokkal és tréningekkel készíti fel a pedagógusokat a tehetséges gyerekek
felismerésére és a velük való szakszerű fejlesztő munkára.
Az MTT létrejöttében közvetlen és közvetett hatások is szerepet játszottak. Először a közvetlen hatásokról szólunk.
(1) A MTT megalakulásának egyik közvetlen előzménye az 1984-ben
megfogalmazott Javaslatterv az iskolai tehetséggondozás megvalósítására
címet viselő dokumentum volt. A Művelődési Minisztérium 1984-ben felkért
egy munkacsoportot (vezetője: Ranschburg Jenő, tagjai: Gefferth Éva, Halász
László, Bolla István Károly, Herskovits Mária, Kozéki Béla, Kürti Istvánné,
Sugárné Kádár Júlia), hogy foglalja össze a tehetséggondozás helyzetét
hazánkban, és készítsen javaslattervet arra, hogyan lehet a tehetségfejlesztést megvalósítani. A munkacsoport 15 pontban foglalta össze azokat az
irányelveket, melyeket négy fő területen – tudományos tehetség, vezetői
tehetség, pszicho motoros tehetség, művészi tehetség – folyó tehetséggondozó munkában javasolt megvalósítani:
(2) A másik közvetlen előzmény az ECHA (European Council for High
Ability – Európai Tehetségtanács) 1987-ben történt megalakulása. Az ECHA
regionális, de teljesen önálló szervezete az 1975-ben, Londonban alakult,
jelenleg amerikai székhelyű WCGT-nek (World Council for Gifted and
Talented), a Tehetség Világtanácsnak. Bár alapításában elsősorban pszichológusok vettek részt, azt az integratív szemléletet képviselte, hogy összefogja a tehetséggondozásban érdekelt sokféle, különböző kompetenciákkal bíró
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szakembert: pedagógusokat (óvodától az egyetemig), pszichológusokat,
orvosokat, művészeket, oktatásügyi szakembereket, és nem utolsó sorban a
tehetséges gyerekek szüleit. Ez a hazai gyakorlatban akkor még szokatlan
gondolkodásmód igen vonzónak tűnt a magyar szakemberek számára. A
vezetőségbe magyar részről is választottak tagot: Gefferth Évát, a MTA
Pszichológiai Intézete Neveléslélektani Csoportjának vezetőjét. Az ECHA
ezzel a gesztussal kívánta jelezni, hogy elismeri hazánknak a tehetséggondozásban eddig elért eredményeit. Gefferth Éva hamarosan megszervezte
az ECHA magyarországi tagozatát, és elvállalta az ECHA II. konferenciájának budapesti megszervezését is.
(3) A harmadik közvetlen előzmény a szegedi székhelyű G-2000 Tudományos Tehetségkutató és Gondozó Alapítvány megalakulása, amely jelentős szerepet vállalt, anyagi és erkölcsi támogatást, szervezőmunkát végzett
az MTT megalakulása érdekében. Az alapító okiratot a szegedi alakuló
közgyűlésen 12 személy írta alá, akikhez 82 közgyűlési résztvevő valamint
4 jogi személy is kapcsolódott.
A Társaság a megalakulásakor mindenekelőtt a társadalom figyelmét
akarta ráirányítani a tehetségügyre. Azt kívánta elérni, hogy a napi pedagógiai gyakorlatban a tehetségesek segítése is legalább akkora társadalmi
figyelmet és központi támogatást kapjon, mint amekkorát például a hátrányok korrekciójára és kompenzálására szoruló gyerekek kapnak, akik dicséretes figyelemben, segítésben részesülnek az állam részéről.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásában szerepet játszó
közvetett hatásokat az alábbiakban ismertetjük.
(1) Az 1980-as években bekövetkezett változások. Az 1984-ben a tehetséggondozásról megfogalmazott javaslatterv, valamint az oktatásról
szóló 1985. évi I. törvény megjelenésével szinte egy időben a neveléstudomány jeles képviselői és a pedagógiai gyakorlatban tevékenykedők is megfogalmazták a tehetséggondozásról vallott nézeteiket, a megoldásra váró
feladatokat. Ebben az időben úgy tűnt, megértek a feltételek arra, hogy
egy extenzív típusú oktatásfejlesztési stratégiáról egy intenzív fejlesztési
szakaszra térjenek át. Az 1985. évi I. törvény a társadalmi-gazdasági viszonyokból és a fejlesztési programból kiindulva olyan szabályozásra törekedett, hogy a nevelési oktatási intézményrendszer működését és hosszabb
távú fejlődését egyaránt elősegítse. A törvényben megfogalmazódott, hogy
az állam feladatának tekinti a kiemelkedő tehetségű fiatalok képességeinek
fejlesztését és tudásának gyarapítását. Az intézmények szakmai és gazdasági önállóságot élveznek, és ez eredményezheti, megteremtheti a feltételeit
és a differenciált segítségnyújtást a különböző, köztük a kiváló képességű
tanulók számára. A törvény adta lehetőség utat nyit a kreatívabb pedagógiai munkára, az pedig lehetőséget teremt az átlagot meghaladó fejlődésre
képes fiataloknak az oktatási rendszerben vagy speciális iskolában való

34

képzésére. Ilyen előzmények után megindultak a magyar oktatási rendszerben a tehetséggondozás és képességfejlesztés különböző programjai, melyek átmeneti nehézségek után utat törtek maguknak. A törvény deklarálta,
hogy a nevelést és oktatást – és benne az egyén fejlődését – közös ügynek
tekinti, számít a társadalmi és tömegszervezetekre, és jogot biztosít számukra. Több helyen megfogalmazta, hogy anyagilag és erkölcsileg is támogatja
az intézmények önálló kezdeményezéseit a feladatok megoldására. Mindezeket az előzményeket, valamint az európai s nemzetközi tapasztalatokat
is figyelembe véve, a kutatás, az intézményi tehetséggondozó programok, a
képzés és továbbképzés területén jelentős változások figyelhetők meg. Ezt
az időszakot zárta le az 1989-es rendszerváltás, amely gyökeres fordulatot
hozott a politikában és a gazdaságban, valamint az oktatásügyben.
(2) Kutatások a 80-as években. A hazai kutatások megindulásához a korábban leírt előzmények mellett az európai és nemzetközi kutatások eredményei is nagymértékben hozzájárultak. Az 1975-ben megalakult Tehetség
Világtanács, majd az 1987-ben megalakult Európai Tehetségtanács munkájába a magyar kutatók és gyakorló pedagógusok is aktívan bekapcsolódtak. Mindkét szervezet a tehetséggel kapcsolatos kutatások, fejlesztő programok, szolgáltatások közti kapcsolatokat, információcserét, együttműködést
segíti elő. A MTA Pszichológiai Intézetének munkatársai (Geffert Éva,
Herskovits Mária, később Gyarmathy Éva) a tehetség témakörével már a
nyolcvanas évek elejétől foglalkoztak. Részt vettek a tehetséggondozás javaslattervének elkészítésében is. 1986-ban, majd azt követően 1990-ben az
intellektuális területen megmutatkozó tehetség korai azonosítását célzó követéses vizsgálatok OTKA támogatást kaptak. 1988 és 1991 között MM támogatással a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemmel együttműködve kutatás folyt a szabadidő szerepéről a tehetség alakulásban. Az elmúlt időszakban a képességek identifikációját szervesen egészítette ki a pedagógusok
tehetségképére vonatkozó vizsgálat (Herskovits Mária).
A Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem) Pedagógiai Pszichológiai Tanszékén (Balogh László és munkatársai) csaknem három
évtizedre nyúlik vissza a képességfejlesztés hatékony formáinak vizsgálata.
A gondolkodási és nyelvi képességek fejlődésének kutatása a 80-as évek
közepétől a tehetségfejlesztés témáival bővült. A főbb kérdéskörök: a szociális miliő és a tehetségek fejlődése; csoportdinamikai folyamatok speciális
tehetségfejlesztő osztályban; személyiségfejlődés és az értelmi képességek
fejlődésének kapcsolata; hatékony szervezeti formák a tehetségek fejlesztésében. A kutatók eredményeikről az ECHA konferenciákon, a MTT közgyűlésein számoltak be, valamint külföldi és hazai folyóiratokban, egyetemi jegyzetekben, szöveggyűjteményekben publikálták azokat. A két kutatóhely az
intézmények közötti együttműködés keretében 1988-tól szoros szakmai kapcsolatot alakított ki oktatási, kutatási feladatokra (pl. külföldi tehetség iden-
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tifikációs teszt hazai standardizálására), kiadványok megjelentetésére, cseréjére, könyvtárközi kapcsolatok, műszerfejlesztés és szolgáltatások megoldására, valamint a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében. (A debreceni tehetségműhelyről részletesen lásd: Tóth László (2013): A tehetséggondozás és –kutatás története. Didakt Kiadó, Debrecen.)
Más felsőoktatási intézmény is van, ahol kutatásokkal, vizsgálódásokkal,
külföldi módszerek adaptálásával foglalkoznak. Ilyen intézmény például az
Eszterházy Károly Főiskola Egerben, a Pécsi Tudományegyetem, a Nyíregyházi Főiskola.
Természetesen nemcsak a tudományegyetemeken és a MTA Pszichológiai Intézetében folyó tehetségkutatásokat kell megemlíteni, hanem pl. az orvostudományban, más társadalomtudományban (teológia, szociológia stb.)
folyó kutatásokat is. Kiemelhetjük ezek közül Czeizel Endre orvosgenetikusnak, a MTT örökös elnökének genetikai kutatásait, valamint a tehetség témakörben megjelent publikációit. A kutatóhelyeknek, felsőoktatási
intézményeknek vitathatatlan szerepük van az önálló kutatások végzésében,
a külföldi kutatási eredmények ismertetésében, összegzésében, szelekciójában, a bevált identifikációs és fejlesztési eljárások adaptálásában. Mindezeken túl kapcsolataikat az iskolákkal már itt is megemlíthetjük, az általuk
kidolgozott fejlesztő programokat fogják az iskolákban kipróbálni, illetve az
ott szerzett tapasztalatok befolyásolják a további kutatásaikat. Fontos továbbá megemlíteni a kutatóknak a képzéssel és továbbképzéssel való kapcsolatát is.
3. Mikor, mit, hogyan és kik tettek azért, hogy civil szerveződésünk létrejöjjön és működhessen? – tette fel a kérdést dr. Martinkó
József a Magyar Tehetséggondozó Társaság története (1989–1990) címmel
a PETIT REAL Könyvkiadónál megjelent monográfiában. Ezt felhasználva
tekintsük át röviden a társaság történetét és tevékenységét egy más megközelítésben is Százdi Antal (2001) segítségével.
3.1. Mikor?
A rendszerváltás előtti évben mintegy száz értelmiségi – elsősorban pedagógus, pszichológus, művész – elhatározta, hogy a különböző képességterületeken kimagasló tehetséget mutató gyermekek, fiatalok szervezett és szakszerű személyiségfejlesztésére, társadalmi érdekeik védelmére, a tehetségügy fontosságának állami szintű elfogadtatására és támogatására civil
szervezetet hív életre. Így alakult meg Szegeden 1989. május 13-án a 94
alapító taggal a Magyar Tehetséggondozó Társaság.
Létrejöttében jelentős szerepet vállalat a szegedi székhelyű G-2000
Tudományos Tehetségkutató és Gondozó Alapítvány, amely egy szakmai
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tanácskozás keretében alakult meg március 24-én, majd hamarosan kezdeményezte a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak a létrehozását. Az alapító okiratot a szegedi alakuló közgyűlésen 12 személy írta alá, akikhez 82
közgyűlési résztvevő valamint 4 jogi személy is kapcsolódott.
A Társaság megalakulásának nemzetközi előzményének az Európai Tehetségtanács (European Council for High Ability) 1987-es létrejöttét tekintjük.
Magyarországot dr. Gefferth Éva, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézetének tudományos munkatársa képviselte ebben a szervezetben, akinek kutatási területe a tehetséggondozás volt.
3.2. Mit?
A Társaság megalakulásakor mindenekelőtt a társadalom figyelmét akarta
ráirányítani a tehetségügyre. Azt kívánta elérni, hogy a napi pedagógiai
gyakorlatban a tehetségesek segítése is legalább akkora társadalmi figyelmet és központi támogatást kapjon, mint amekkorát például a hátrányok korrekciójára, kompenzálására fordítanak.
Köztudott, hogy a II. világháborút követő időszak nem kedvezett a tehetséggondozásnak, az egyéni fejlesztésnek, hiszen a közösségi társadalom
ideája kizárta az egyéni bánásmódot, a képességszerinti elit kialakulását.
Nem volt könnyű a kialakult gyakorlatot megváltoztatni, de a Társaság tevékenységével, szervezőmunkájával, szakmai rendezvényeivel, minisztériumi
anyagok készítésével, javaslatok megfogalmazásával nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy ma már jól kiépült tehetséggondozó hálózat működik az országban. Számos iskola vallja fő feladatának a tehetséggondozást, és rengeteg alapítvány rögzíti e feladatot alapító okiratában. A Társaság munkájának is köszönhetően létezik állami szerepvállalás is. Így a középiskolások
Arany János Tehetséggondozó Programja, vagy a felsőoktatás Bursa Ösztöndíjrendszere.
Az oktatási törvény is kötelező feladatként rögzítette az iskolák számára a tehetséggondozó munkát, pedagógiai programjukban tervezniük kell
az ezzel kapcsolatos tevékenységüket. Hogy ez így van, abban a Társaság
szakmai tevékenységének is szerepe van. A Társaság kezdeményezésére
jött létre Budapesten a Fővárosi Pedagógiai Intézettel közösen létrehozott
Tehetségközpont, ahol a tehetséges gyermekek szakszerű szűrése és fejlesztése folyt. Szintén jelentős szerepe volt a Társaságnak abban, hogy a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen (ma: Debreceni Egyetem) megkezdődött a tehetséggondozó pedagógusok posztgraduális képzése, s hasonló szak indult a fővárosban az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán.
3.3. Hogyan?
A Társaság operatív irányítását ekkor a fővárosban működő elnökség, illetve a debreceni székhelyű titkárság látta el. A titkárság munkáját évek óta
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dr. Polonkai Mária szervezte. Fontos szerepe volt a Társaság életében a
mintegy 20 fős választmánynak, amelyben minden terület, munkacsoport
képviseltette magát. A közgyűlések közötti időszakban itt születtek azok a
stratégiai döntések, amelyek megalapozták a Társaság munkáját. Regionális
szekciók működtek az országban.
Kiemelkedő szerepe volt ekkor a debreceni szekciónak – vezetője dr.
Balogh László tanszékvezető egyetemi docens, – a győri szekciónak – vezetője Markó Endréné ny. iskolaigazgató, – a kecskemétinek – vezetője
Oppelt Józsefné, a megyei pedagógiai intézet igazgatóhelyettese. A gyermekvédelmi munkacsoportot dr. Kollmann J. György jogász, az ismert gyermekvédelmi szakember vezette, míg a kémia tantárgyban tehetségesnek
bizonyuló tanulók ügyében Török Istvánné tanárnő vállalt feladatot. Kapcsolódott a Társasághoz az Odyssey of the Mind Program Társadalmi Szervezet és a győri Talentum Műhely, dr. Kárpáti Andrea egyetemi docens vizuális tehetségnevelési tevékenységét szintén támogatta az egyesület. A tehetséges gyermeket nevelő szülők szintén szekcióba tömörültek, s rendszeresen
szerveztek összejöveteleket.
Fontos szerepet töltöttek be a Társaság szakmai munkájában a jobbára
közgyűlésekhez kapcsolódó szakmai konferenciák, ahol országosan ismert
szaktekintélyek tartottak előadásokat. A szakmai információk közlésében
meghatározó feladatot végzett az 1993-tól kiadott negyedéves folyóirat, a
Tehetség, amelyben kiemelkedő szaktekintélyek is kifejtették véleményüket a
tehetséggondozásról.
3.4. Kik?
A Társaság létrehozásában kiemelkedő szerepe volt dr. Gefferth Éva mellett
dr. Farkas Katalinnak, Puskás Albertnének és dr. Herskovits Máriának. Az
egyesület működtetésében, programjainak megszervezésében jelentős szerepet vállalt dr. Gefferth Éva, aki első elnöke is volt a Társaságnak, illetve
dr. Herskovits Mária, aki jelenleg is alelnöke a szervezetnek. Az egyesület
létrehozásában és működésének beindulásában kimagasló érdemet szerzett
Gefferth Éva hamarosan külföldre költözött. Az őt követő elnök, dr. Czeizel
Endre orvos-genetikus szintén elkötelezett híve a tehetségügynek, amit publikációi, a kimagasló tehetségekről szóló könyvei is igazolnak. Kiemelkedő
szakmai munkát végzett elnökként Báthory Zoltán professzor, akinek vezetése alatt jelent meg a Tehetségalmanach című szakmai kiadvány társaságunk
gondozásában. A Társaság története 2003-ban új állomáshoz érkezett,
amikor a közgyűlés a 10 éves elnöki megbízásáról leköszönő Czeizel professzort örökös tiszteletbeli elnökké és dr. Balogh Lászlót, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének vezetőjét elnökké választotta.
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4. Az MTT története az évszámok tükrében
1989-ben, a megalakulás évében az MTT központja Szeged lett. Két fontos
feladat volt ebben az évben. Az egyik a vezetőség megválasztása, a másik
a tagtoborzás. A Társaság vezetősége (az első alapszabályzat 5 tagú elnökségről beszél, amely később választmánnyá alakult): Gefferth Éva,
Králikné Cser Erzsébet, Herskovits Mária, Farkas Katalin, Deme Tamás, Báthory
Zoltán, Rókusfalvi Pál, Gáborjáni Péter, Trencsényi László, Vastagh Zoltán,
Zsolnai József. Az elnökség az első öt személyből állt. A Társaság életében
nagy léptékű tagtoborzó, szponzorkereső, népszerűsítő, szakosztályszervező
munka indult be. A taglétszám az októberi közgyűlésig 281 főre gyarapodott. Belépett a Társaságba 21 jogi személy, (8 megyei pedagógiai intézet,
11 főiskola, közép- és általános iskola, 2 kutatóintézet) és 14 pártoló tag is.
A területi elv szerint tagozatok (pl. Csongrád megyei, Szabolcs-Szatmár megyei, később Kelet-magyarországi, Győr megyei) és a funkcionális-működési
elv szerinti szerveződésben szekciók (pl. a szülői, a kémia és környezetvédelmi, a felsőoktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, vizuális tehetség felismerési,
OM) alakultak. A Társaság életében az év nagy eseménye az 1989. október 27-28-án Budapesten (a Villányi úton) megrendezett országos Tehetséggondozó és tehetségkutató tanácskozás volt. A kétnapos program első
napján és a második nap délelőtt szakmai fórumot tartottak, második nap
délután a MTT közgyűlése zajlott. A tanácskozáson 123 fő vett részt a jelenléti ív tanúsága szerint. A fórum díszelnöke Harsányi István volt, a vitaindító
előadást Gefferth Éva tartotta.
Az 1990-es évet a programkidolgozás évének tekinthetjük. Az év nagy
munkája tehát a tehetségprogram megalkotása, míg legnagyobb eseménye
az ECHA második konferenciája, amelyre Budapesten, 1990. október 25–
28-án került sor. A konferenciát a Magyar Tehetséggondozó Társaság szervezte és rendezte. Ez jó alkalom volt a fiatal szervezetnek nemzetközi bemutatkozásra. Másrészt a magyar tehetségmozgalom elismerése volt a konferencia rendezési jogának elnyerése. A konferenciára 25 országából 268-an
érkeztek. Hozzávetőlegesen ugyanennyien vettek részt magyarok. Részt
vett, előadást tartott a Tehetség Világtanács több egyesült államokbeli, kanadai, brazíliai, izraeli küldötte is. 120 előadás hangzott el a plénumokon és
a szekciókban. Még ebben az évben történt, hogy az MTT Szegedről Budapestre, a Teréz körút 13. sz. alatti házba költözött, amely egyben a Magyar
Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutató Intézetének is helyet adott.
Az 1991-es évben új elnököt választott az MTT Czeizel Endre orvosgenetikus személyében.
Az MTT életében az 1992-es év a pályázatok éve volt. Már az első választmányi ülésen, 1992. január 22-én kiderült, hogy a MTT pénzügyi helyzete
katasztrofális. Ezért a választmány úgy döntött, hogy folyamatosan figyelni
kell a „Sansz” és a „Pályázati Figyelő” újságokat, továbbá az ezekben kiírtak

39

mellett minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni. A sikeres pályázatokból befolyt pénz részben a MTT fenntartásához szükséges, részben ahhoz,
hogy a MTT pályázatokat tudjon kiírni tehetséges fiatalok számára.
Az 1993-as év nem tartogatott semmi rendkívülit. A Társaság élte a
dolgos hétköznapjait. Első év volt, hogy sem a vezetés, sem a választmány
nem változott, nem kellett a közgyűlésnek személyi kérdésekben döntenie.
Nem volt alapszabályzat módosítás, nem volt pályázati kampány, a Társaság pénze a működéshez elegendőnek bizonyult. Fontos mozzanat viszont,
hogy beindult a Társaság Tehetség című folyóirata negyedévente 500 példányban. Felelős szerkesztője Százdi Antal, a MTT választmányi tagja lett,
aki nagy munkával, tehetség iránti elkötelezettséggel, kitűnő írói vénával
egy színvonalas lapot szerkesztett, és irányítja a szerkesztői munkákat napjainkban is.
1994-ben az MTT a fennállásának ötéves jubileumát ünnepelte. A MTT
ünnepi közgyűlésére 1994. november 24-25-én került sor „5 éves a Magyar
Tehetséggondozó Társaság” címmel Budapesten, a Genius Tehetséggondozó
Iskolában. A rendezvényről hírt adott a Tehetség 1994. évi 4. száma.
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A társaság első öt évéről dr. Herskovits Mária alelnök adott számot a
Tehetség újság 1994. évi 2. számában.
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1995-ben s Társaság szervezetileg tovább konszolidálódott, megteremtette saját bázisát az előző évben alakult Tehetséggondozó Központtal, és
újabb kihívások előtt állt. Egyik ezek közül az, hogy a KLTE-n (ma: Debreceni
Egyetem) Balogh László vezetésével kezdett kikristályosodni egy posztgraduális tehetséggondozó tanárképzés gondolata. A másik, hogy Báthory Zoltán (a MTT választmányi tagja) a Művelődési Minisztérium államtitkáraként a
kormány tagja lett, az ő biztatására Polonkai Mária összefoglalta az elmúlt
10 év tehetségkutatását, tehetséggondozó munkáját. Ekkor jelent meg
Harsányi István, az egyik alapító alábbi írása a szaklapban:
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1996 az ECHA V. konferenciájának éve volt. Az ECHA (European Council
for High Ability) V. Konferenciája (1996. október 19–22.) „Kreativitás és
kultúra, a tehetség fejlesztése a művészetekben és tudományokban” címmel
tartotta meg a soros konferenciáját Bécsben. Az év erre a konferenciára
való készülés jegyében telt el. A magyar delegáció a harmadik legnépesebb küldöttség volt Hollandia és Anglia után.
Az 1997-es év a Társaság életében újra a munka éve volt. A dolgos hétköznapokban megszületett A tehetségnevelés távlati stratégiája című, a kormánynak ajánlott tanulmány, beindult a tehetséggondozó szakirányú továbbképzés Debrecenben, valamint a Társaság rendezett egy jól sikerült
nemzetközi konferenciát Budapesten, melyen hazai és külföldi neves szakemberek vettek részt és tartottak előadást.
– Micheal Vorbeck professzor elmondta, hogy az európai kihívások miatt – amelyek egyben a Földet érintő globális problémák is – nem engedhető meg hogy a tehetséges emberek elkallódjanak. Mindenkit egyforma figyelemben kell részesíteni, hiszen még a sérült gyerekek között is vannak
kimagasló tehetségek, ugyanakkor azonban nem szabad specialistákat nevelni.
– Franz J. Mönks professzor az ECHA elnöke William Sternt idézte: „A
tehetség csak lehetőség, ehhez szükséges még az önbizalom és a jellem
erőssége is.” Véleménye szerint a gyerekek 2%-val foglalkozunk csak, pedig 10%-uknak kellene a tehetséggondozásban részt venniük.
– Dr. Hanna Braid bécsi angoltanár „a tanár mint facilitátor” témát fejtette ki és kapcsolta össze a tehetséggondozással. Szerinte az EU-ban nyitottá váló határok elősegítik a diákok külföldön való tanulását, növelve ezzel a szociális készségüket is.
– Manula de Silva (Portugália) országa tehetséggondozásáról beszélt.
Szerinte a tehetségprojekteket nem lehet csak iskolában megvalósítani, abba a diákok környezetét is be kell vonni.
A magyar előadók:
– Dr. Báthory Zoltán kifejtette, hogy akkor lesz tehetségnevelés, ha értéknek tekintik a kreatív tanárt, ha a közoktatás komprehenzív lesz és nem
szelektív, ha megteremtődik az esélyegyenlőség.
– Czeizel Endre professzor a zenei és költői tehetségmodellek értelmezése címmel tartott előadást. Bemutatott egy négyes felosztású tehetségmodellt: a motiváció, a kreativitás mellett szétbontotta az intelligenciát általános értelmességre és speciális mentális képességekre.
– Dr. Herskovits Mária a fővárosi tehetséggondozó központ három éves
munkájáról adott tájékoztatást
– Dr. Balogh László a Debreceni Egyetemen folyó tehetséggondozó pedagógusképzést ismertette.
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Ebben az évben lett 5 éves a Tehetség újság is. Az 1997. évi 4. számban olvasható:

1998 munkával teli, termékeny év volt az MTT életében. Ez az év sem
hozta el azonban a tehetségügyben az állami gondoskodás „kiérdemlését”.
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1999 a tízéves jubileum éve volt. Az év egyik legnagyobb eseménye a
MTT és a MTT Kelet-magyarországi Tagozat, valamint a KLTE PedagógiaiPszichológiai Tanszéke közös rendezésében az 1999. március 26–27 között
Mátészalkán megrendezett Európai perspektívák a tehetségnevelésben című
nemzetközi konferencia volt. Ugyanezzel a címmel Balogh László és Tóth
László szerkesztésében angol-magyar nyelvű tanulmánykötet készült a konferenciára a KLTE Pedagógiai Pszichológiai Tanszékének kiadásában. Megjelent Martinkó József tollából A Magyar Tehetséggondozó Társaság története (1989–1999) című könyv. Ebben az évben indult be a pedagógus szakvizsga program Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés című alprogramja Debrecenben.
2000-ben az év kiemelkedő rendezvénye volt az ECHA VII. konferenciája Debrecenben Tehetség az új évezredért címmel, melyre 25 országból 200
résztvevő érkezett. A rendező a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete
volt. A konferencia sikerét mutatja, hogy még az Egyesült Államokból, Ausztráliából és Hong-Kongból is érkeztek előadók. Ezt követően a Társaság hullámvölgybe került: a pályázatai rendre sikertelenek voltak. Felmerült a
megszűnés gondolata is. Ebben az évben indult az állami tehetséggondozó
program Arany János Tehetséggondozó Program címmel, hogy „ne kallódjanak el a tehetségek” – fogalmazott Pokorni Zoltán oktatási miniszter.
2001-ben megújult a vezetés: Báthory Zoltán pedagógia professzor lett
az elnök, de megújult a teljes vezetés is. Megtartásra került az Arany János
Tehetséggondozó Program I. Országos Konferenciája Szegeden.
2002-ben a Társaság élete felpezsdült, több vezetőségi és választmányi
gyűlést tartott, és 7 pályázatból 6 sikeres volt. Ekkor a Társaság 313 fizető
tagot tartott nyilván, 3 tagozatban (régióban) és 8 szekcióban működött. A
Tehetség c. lap egy-egy száma 2000 példányban jelent meg. Számos tag
részt vett az ECHA VIII. konferenciáján, Rodoszon.
A 2003-as évvel kezdődően nehéz igazán markáns eseményről beszámolni azon kívül, hogy Báthory Zoltántól Balogh László vette át az elnöki
funkciót, a Társaság lapja, a Tehetség szerkesztőbizottsága megújult, továbbá a lap kiadását az Apáczai Kiadó vállalta fel.
2004 Tehetségmentés – tehetséggondozás Nemzetközi konferencia a
Miskolci Egyetemen. A Tehetség 2004. évi 1-4. száma az alábbiakban adott
tudósítást erről:
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2005 Dolgos hétköznapok
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2006 Nemzetközi konferencia Budapesten és Miskolcon. A Tehetség újságunk az alábbiakban tudósított a nemzetközi konferenciáról.

2007-ben jelentős esemény a társaság életében a szokásos éves konferencia mellett a Tehetség szaklapunk kiadásnak 15 éves évfordulójára való
felkészülés. A társaság elnöke az alábbiakban köszöntötte a jubileumra
készülő újság olvasóit.
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Új rovat indul az újság hasábjain, az elnöki tájékoztató.
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Megemlékeztünk Harsányi Istvánról:

51

2008-ban talán az évtized legfontosabb eseménye, hogy a Nemzeti
Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés a 2008-tól 2028-ig terjedő időszakra (20 évre) vonatkozóan határozott meg kiemelt feladatokat a
tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú megsegítésére,
folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására. Innentől
kezdve az MTT mellett új szereplők jelentek meg a magyar tehetséggondozásban. Létrejött a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
(MATEHETSZ), melynek az MTT egyik tagszervezete lett.
Ebben az évben jubileumi konferencia keretében köszöntöttük a 15 éves
Tehetség szaklapunkat, amely külön számmal kedveskedett a tagságnak.
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2009-ben 20 éves lett a Magyar Tehetséggondozó Társaság. A Társaság szeptember 25–26-án tartotta megalakulásának 20. évfordulóját, ünneplő jubileumi konferenciáját és közgyűlését.
A konferencián dr. Hiller István miniszter úr és F. J. Mönks professzor úr,
az ECHA örökös elnöke köszöntötte az MTT-t.
Miniszter úr Miniszteri Dicsérő Oklevelet adott át az elmúlt húsz évben
végzett kiemelkedő tehetséggondozó munkájukért a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolának, az alsóbélatelepi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskolának, a sárospataki Árpád Vezér
Gimnázium és Kollégiumnak, a miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégiumnak.
A választmány harmincegy személynek adományozott Tehetségekért
aranykitűzőt és díszoklevelet, amit a jubileumi év alkalmából alapítottunk.
A konferencia mindkét napján értékes előadások hangzottak el, amikkel
egyrészt az elmúlt húsz év munkáját idéztük fel, másrészt a következő évek
tevékenységének sarokpontjai fogalmazódtak meg.
Érzelmekben gazdag színfoltja volt a konferenciának, amikor a tehetséggondozó programokban részt vett fiatalok számoltak be élményeikről, s
elmondták, hogy milyen muníciót kaptak e programokban életútjukhoz.
A 20 éves MTT köszöntötte:
– a Bp. XV. ker. Hubay Jenő Ifjúsági Zenekar,
– valamint Mága Zoltán hegedűművész.
Elfogadta a tagság a következő év kiemelt feladatait:
– a szervezettség és a szekciók munkájának erősítését,
– a nyertes TÁMOP pályázatok megvalósításának segítését,
– a Nemzeti Tehetség Programban való közreműködést.
A volt elnökök Tehetség szaklapunk 2009. évi 4. számában tekintettek
vissza az elmúlt 20 évre.

54

55

56

2010-ben köszöntöttük a 75 éves Czeizel Endre professzort a Tehetség
újság hasábjain dr. Balogh László elnök alábbi írásával.
Ezen a fórumon is nagy tisztelettel köszöntjük a 75
éves Czeizel Endre professzort, akinek neve és a magyar tehetséggondozás ügye elválaszthatatlanul kötődik egymáshoz. Genetikusként aratta első sikereit: a
genetika legújabb eredményeit ismertette a televízióban, a hetvenes években, s vált azonnal igen népszerűvé gazdag tudásával, színes, lenyűgöző előadásmódjával.
Már akkor is érintett olyan kérdésköröket, amelyek kapcsolódtak a tehetség problémakörhöz, de
ebben a témakörben tevékenysége akkor vált kiemelkedővé, amikor a rendszerváltással egy időben nálunk is egyre nagyobb figyelmet kapott a tehetséggondozás, egyre több iskolai program indult, civil szervezetek jöttek létre a tehetséges fiatalok felderítésére és fejlesztésére. Néhány évtizedes
csendes időszak után elindult a tehetségügy hazai felvirágzása, s ebben
jelentős szerepet vállalt az 1989-ben alakult Magyar Tehetséggondozó
Társaság, amely a tehetséggondozás első hazai civil szervezeteként verbuválta egy szervezetbe a hazai tehetségkutatókat és gyakorlati szakembereket.
Nem véletlen, hogy Czeizel professzor is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hiszen a genetika egyik bázisa a tehetségtémakörnek, s amikor lendületet vett a tehetséggondozás elméleti alapjainak feltárása és a gyakorlati fejlesztő munka kimunkálása, Czeizel professzort is mozgásba hozták
ezek a kihívások. A témakörben megjelent könyvei, sikeres előadásai alapján az MTT megválasztotta elnökének, s ebben a funkcióban tíz éven át segítette a hazai tehetséggondozás dinamikus fejlődését. Szakmai és emberi
tekintélye jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen kapcsolódtak be
munkánkba, s az oktatásügy irányítása is egyre nagyobb szerepet szánt
szervezetünknek.
Nagy hozzáértéssel irányította a Társaságot; gazdasági szakembereket, oktatáspolitikusokat nyert meg az ügynek, és egyre több sikeres konferencián került terítékre a tehetség-témakör. Ezek közül kiemelkedő az 1997ben megrendezett „Tehetség és társadalom” című, amelyen a magyar tehetséggondozás európai összevetésére is sor került: egyfelől M. Vorbeck, a
Strassburgi Európa Parlament szakreferense elemzésében, másfelől F. J.
Mönks professzornak, a European Council for High Ability elnökének előadásában.
Itt fogalmazódtak meg a hazai tehetséggondozás előrelépésének főbb
irányai is, amelyek ma is aktuálisak.
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Szerepe volt abban is Czeizel professzornak, hogy magyar kutatók,
gyakorló szakemberek kapcsolódtak be a European Council for High Ability
munkájába.
Vezér-előadója volt több ECHA konferenciának, s különösen jelentős
szerepe volt a Debreceni Egyetemen 2000-ben megrendezett 7. ECHA konferencia sikerében. Szép számmal jelentek meg könyvei a tehetségtémakörben, különösen kiemelkedő a „Sors és tehetség” című, amely több
kiadást ért meg 1997 óta, s amely a korszerű tehetséggondozás genetikai
alapvetését adja. A művészekről, tudósokról írt nagysikerű könyve a speciális tehetség egy-egy területén elemzi a tehetség kibontakozásának komplex
feltételrendszerét, az elkallódás veszélyeit. Nemcsak könyveivel vállalt
meghatározó szerepet szakembereink tudásának fejlesztésében, hanem továbbképzések előadójaként is hozzájárult ahhoz, hogy az új kutatási eredmények eljussanak hozzájuk.
Mint debreceni lokálpatrióta büszkeséggel említem, hogy a kilencvenes
évek közepétől jelentős szerepet vállal a Debreceni Egyetemen a „tehetségfejlesztési szakértő” pedagógusok képzésében, és előadásokat tart a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék által szervezett nemzetközi és országos konferenciákon, és kurzusokat vezetett a pszichológiai doktori programban. Az
ELTE-n is közreműködik az utóbbi években a tehetségfejlesztő szakpedagógus képzésben. Az ügy iránti lelkesedése, elhivatottsága, személyes varázsa
által igazi vezéralakja lett a magyar tehetségügynek. Vonzza magához a
tehetség-témakör iránt érdeklődő kutatókat, pedagógusokat. Világhírét
alapvetően genetikusként szerezte, de személye megjeleníti a tehetséges
gyerekekért felelősséget érző, humánus pedagógust is.
Köszönjük mindazt, amit évtizedeken át tett a tehetségügy felvirágoztatásáért!
Isten éltesse a 75 éves Czeizel Endre professzort, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Örökös Elnökét! Tagságunk, számtalan tisztelője nevében
kívánom és kérem, hogy sokáig erőben, egészségben segítse a magyar tehetségügy további felvirágoztatását!
2011 Ismét választási ciklus következett a társaság életében. A Közgyűlés által megválasztott új/régi elnökség és választmány megtárgyalta az
MTT munkája továbbfejlesztésének stratégiai kérdéseit. Ezen belül a következő főbb irányvonalak bontakoztak ki.
– Egyrészt tovább kell erősíteni a még kevésbé aktív szekciók munkáját.
A választmány javasolja, hogy minden szekció évenként legalább két
kisebb (50 fő alatti) vagy egy nagyobb (50 fő fölötti) tanácskozást
szervezzen a saját szakmai területén.
– Másrészt a kevésbé lefedett területeken erősíteni kell a szervezőmunkát.
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– Javaslat fogalmazódott az MTT Dél-Dunántúli Tagozatának megszervezésére, de erősíteni kell a jelenlétet a Dunántúl egész területén, a
Dél-Alföldön, valamint a határainkon túli területekről is további tagokat kell verbuválni a tehetséggondozás segítésére.
– Ugyanakkor a tehetségfejlesztő szakvizsgát tett pedagógusok további szakmai támogatására is nagyobb gondot kell fordítanunk.
Megtárgyalta a választmány az MTT Honlapjának továbbfejlesztési lehetőségeit is, mert jelenleg már szakmai színvonalával és működési dinamizmusával a honlap nem szolgálja ki a szakemberek jogos igényeit. Induljon el
egy Honlap fejlesztési munka.
Sajnos gyászolt is ebben az évben a Magyar Tehetséggondozó Társaság. Ismét gyászol a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagsága címmel emlékezett meg Báthory professzor munkásságáról Sarka Ferenc, a társaság
alelnöke:
Életének 81. évében 2011 decemberében elhunyt dr.
Báthory Zoltán az MTA tagja, a Magyar Tehetséggondozó
Társaság, és az Oktatásért Közalapítvány kuratóriumának
volt elnöke, a neveléstudomány doktora, a Szegedi a Miskolci és a Budapesti Corvinus Egyetem tanára.
1994 és 1998 között oktatáspolitikai szerepet is vállalt,
ami a reformpedagógiai viták kereszttüzébe állította. A
szakmai közéletben, mint konszenzuskereső, a különböző szakmai megközelítésekkel szemben nyitott, a szakma egészének képviseletét személyes áldozatok árán is felvállaló vezető tudósként ismertem. Három időszakban dolgozhattam vele. Először amikor 1993–1998 között oktatott a Miskolci Egyetem Neveléstudományi tanszékén, majd MTT elnöksége idején a tehetséggondozó társaságban, és 2009 és 2010 között pedig az Oktatásért közalapítvány elnökségi tagjaként, mint a Tehetségsegítő alkuratórium elnöke.
Tevékenyen részt vett a neveléstudomány intézményes közéletében. A
Nemzeti Alaptanterv társszerzője és társszerkesztője. 1994 és 1998 között
a Művelődési és Közoktatási Minisztérium helyettes államtitkáraként irányította a hazai oktatáspolitikát.
A legnehezebb időszakban, 2000-ben lett a MTT elnöke, amikor is már
felmerült az elnökségben a társaság megszüntetése. A 2001. évi közgyűlés
az MTT programját nagyvonalakban megerősítette, és elnökévé Báthory
professzort választotta. Irányításával 2001 a megújulás és az erőgyűjtés, a
2002 év pedig a fellendülés éve lett. Elnöksége idején került megrendezésre
2004-ben az a nemzetközi tehetséggondozó szakmai konferencia a Miskolci
Egyetemen ahol először látta Európa a világ tehetséggondozásának meghatározó két egyéniségét az amerikai Renzulli és a holland Mönks professzorokat.
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Pedagógiai munkásságát számtalan cikk, könyv jeleníti meg. Rendszeresen publikált az Új Pedagógiai Szemlében, az Iskolakultúrában, a Köznevelésben. A neveléstudománnyal kapcsolatos gondolatait, tapasztalatait a
többi között a Tanulók, iskolák – különbségek; A tantárgyi osztályozás néhány mai jellegzetessége; Természettudományos oktatásunk helyzete; Tanítás és tanulás; Maratoni reform, a magyar közoktatás reformjának története
című könyveiben foglalta össze.
A tanulók iskolák – különbségek című munkájában, az alábbiakban fogalmaz:
„A differenciális pedagógiai szemlélet elterjedésétől várhatjuk egyrészt,
hogy az iskolák, mint szervezetek egyéni arculatot, egyediséget nyernek, másrészt, hogy az iskolák közti különbségek – mind az oktatás tartalmában, módszerében, mind pedig minőségében és teljesítményében – átmenetileg növekedni
fognak.„
„A differenciális tanításelmélet fontos alapelve a létező különbségek ismerete, felismerése és elismerése.”
A MTT 2011. szeptemberi közgyűlése a MTT Választmányának örökös
tagjává választotta Báthory professzort.
Nagy tudású, sikeres tehetséggondozó szakembert, vezetőt, felejthetetlen oktatót, tanárt a magyar oktatás megújításán fáradozó oktatáspolitikust
veszítettünk el, emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük.
2012 Zajlottak a dolgos hétköznapok.
– Tehetséggondozó konferenciát tartottunk Nyíregyházán és Tokajban.
– Köszöntöttük Tokajban a magyar tehetséggondozás nagy támogatóját, a 80 éves Mönks professzort. Köszönjük neki azt a segítséget,
amit a magyar tehetséggondozás felvirágoztatásában nyújtott az
elmúlt két évtizedben. Kérjük és reméljük még sokáig tartó támogató
munkáját, Isten éltesse sokáig!
– Éves szakmai konferencia volt Sárospatakon.
– Előkészítésre került az új egyesülési törvényből adódóan a társaság
alapszabályának módosítása, amely bejegyzésre került a cégbíróságon.
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Mönks professzor a MTT első elnökével, dr. Gefferth Évával
2013. Fő feladataink:
– A 2014. évi jubileumi szakmai konferencia előkészítése.
– Nagysikerű szakmai konferencia és éves közgyűlés volt Pécsett.
– Intenzív munkák zajlanak a szekciókban.
– Zajlik a sikeres pályázatok megvalósítása.
4. A Tehetségekért kitüntetés
A Magyar Tehetséggondozó Társaság elnökségének javaslatára az MTT Választmánya 2009. április 1-i határozatával a
fiatalok tehetséggondozása érdekében végzett tevékenység
elismeréseként „Tehetségekért” kitüntetést alapított, és jóváhagyta az elismerés alábbi alapító okiratát.
Az elismerés alapítója: Magyar Tehetséggondozó Társaság
Az alapítás éve: 2009.
Az elismerés formája: kitűző, amelyen a Magyar Tehetséggondozó Társaság
emblémája szerepel.
Az elismerés kitűzővel és emléklappal jár. A kitűző aranyból készül.
A kitűzővel járó emléklapon a Magyar Tehetséggondozó Társaság logója
szerepel, melyet az MTT mindenkori elnöke ír alá.
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Az elismerésre javaslatot tehetnek:
– intézményfenntartók,
– többcélú kistérségi társulások,
– intézményvezetők,
– az MTT tagjai,
– iskolai közösségek,
– civil szervezetek.
Jelölés:
– Az elismerésre felterjesztett személy pedagógiai munkájának, tehetséggondozás terén végzett tevékenységének bemutatása a megadott
szempontsor figyelembevételével (maximum 2 oldalban).
– Ajánlás készítése az elismerésre javasolt személyről a külön erre a
célra készített felterjesztői adatlapon.
Szempontok a jelölt munkájának bemutatásához:
1. Környezetében köztiszteletben álló személy, a tehetséggondozás terén elismert szaktekintély.
2. Innovatív személyiség, publikál, aktívan vesz részt tehetséggondozással kapcsolatos szakmai anyagok kidolgozásában, kutatásokban.
3. A tehetségek felismerése és gondozása terén konkrétan kifejtett tevékenységének a felsorolása.
4. A tehetséggondozás terén kidolgozott szakmai anyagainak felsorolása.
5. Együttműködése kollégákkal, szülőkkel, egyéb oktatásban, gyermekvédelemben dolgozó szakemberrel.
6. Szakmai segítség nyújtása tehetséggondozás terén a gyakorló és a
kezdő pedagógusoknak.
Döntés: A beérkezett javaslatokat az MTT elnöksége véleményezi, értékeli.
Az elismerés odaítéléséről az MTT választmánya dönt.
A felterjesztés benyújtásának határideje: minden év április 30.
Az elismerés átadása ünnepélyes keretek között történik évente, az MTT
éves közgyűlésén.
5. Szakmai munkánkról összefoglalóan
Működésünk eddigi több mint két és fél évtizedében jelentős eredményeket
értünk el a magyar tehetségügy felvirágoztatásában. Munkánkat a következő területeken végeztük, és jelenleg is végezzük:
– Támogattuk a gyermeki, tanulói személyiség képességeit megismerő,
hatékonyan fejlesztő tehetséggondozó kezdeményezéseket, ezek szakmai
alapozásában jelentős részt vállaltunk. Kiemelkedő feladatunk volt 2000ben az Oktatási Minisztérium Arany János Tehetséggondozó Programja
szakmai alapjainak kidolgozása Polonkai Mária alelnök irányításával.
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– Segítettük, koordináltuk a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatásokat.
– Különféle képzési formákkal elősegítettük, hogy a tehetségfejlesztést
végző szakemberekhez eljussanak a legfrissebb külföldi és hazai kutatási
eredmények.
– Konferenciák, műhelyfoglalkozások formájában fórumot teremtettünk a
tehetségfejlesztés hatékony iskolai gyakorlati módszereinek megismerésére.
– Kiadói tevékenységet folytattunk, közel húsz tanulmánykötet, monográfia jelent meg közreműködésünkkel a tehetség-témakörben.
– Kapcsolatot alakítottunk ki a tehetséggondozás nemzetközi civil szervezeteivel, kiemelten az Európa-Parlament tehetség-szervezetével, az
ECHA-val (European Council for High Ability), valamint más nemzetek tehetséggondozó társaságaival, sikeres tehetséggondozó iskoláival, például Hollandia, Ausztria, Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország, Románia, Szlovákia, USA.
Szakmai munkánkat döntően a Társaság szekcióinak keretében végezzük. (Dél-dunántúli, Felsőoktatási, Gyermekvédelmi, Kelet-magyarországi,
Kémia és környezetvédelmi, Művészeti, Nyugat-dunántúli, Óvodai, Tanítói,
Versenyszervezői).
Jelen és jövő: aktív szerepvállalás a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában.
Az elmúlt években Magyarországon a civil és az állami szféra példaértékű együttműködésével készült el az a tehetségek segítését szolgáló szakmai javaslat, amely alapját képezte a 2008-ban a Parlament által elsöprő
többséggel elfogadott Nemzeti Tehetség Programnak. A civil szervezetek
által létrehozott Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a szakpolitika képviselői
között teljes körű egyetértés mutatkozott abban, hogy Magyarország gazdasági kibontakozása a tudás- és képességigényes ágazatok fejlesztésével
valósulhat meg. Ennek érdekében meghatározó fontosságú, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalokat megkeressük-e, tehetségük kibontakozásának és hasznosulásának megvannak-e a feltételei, nem utolsó sorban: az
ország képes lesz-e megtartani a legkiválóbbakat. Ebből adódóan a tehetségek megtalálása nem csak a fiatalok és családjuk magánügye, hanem
közös nemzeti ügyünk. Mindezek alapján egyértelműen kijelenthetjük, hogy a
tehetségek segítésének nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és társadalomépítő program is. A határon túli magyarság tehetségsegítő hagyományainak megismerése, hasznosítása, a folyamatos együttműködés a tehetségsegítést ilyen értelemben is nemzeti üggyé teszi. Ebben a fontos feladatkörben – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – kíván továbbra is vezető
szerepet vállalni a Magyar Tehetséggondozó Társaság.
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A Tehetség története
– egy szakfolyóirat a tehetséggondozás szolgálatában –
Százdi Antal
a Tehetség felelős szerkesztője
A tehetségesek elhanyagolása a nemzet gazdagságának eltékozolása.
Révész Géza pszichológiaprofesszor (1878–1955)

Egy kiadvány születésének, működésének, egyszóval történetének megírására kaptam felkérést abból az alkalomból, hogy negyedszázaddal ezelőtt
kezdte meg működését a Magyar Tehetséggondozó Társaság. Ez az évforduló, a sokszínű ünnepi eseményekhez kötődő nagyszerű szakmai programok
mellett lehetőséget teremtett arra, hogy összefoglaló tehetséggondozó kiadvány lásson napvilágot (a 2002. évit követően immár a második Tehetség
Almanach), amiben olvasható lesz a Tehetség folyóirat két évtizedes története is.
Minél öregebb a nagyapa, annál jobb tanuló volt az iskolában – mondta egyik neves politikusunk, az új nemzedék, a rendszerváltást követő időszak és napjaink meghatározó személyisége. Ha az ember még csak két
évtizednyi időszakra emlékszik is vissza, olykor bizony egyes események
halványabbak egyre avuló memóriájában, mint azt elvárná, más történések
pedig egyszerűen a feledésbe vesznek. A megszépítő messzeség szindróma
is előjön, s így bizony, akik végig asszisztálták a Tehetség folyóirat eddigi
létét, elképzelhető, hogy másként emlékeznek bizonyos dolgokra, eseményekre, mint én, aki már nem ifjúként ügyködtem a Tehetség születésénél.
Így tehát minden objektivitásra törekvésem ellenére előfordulhat, hogy
némely esetben akaratlanul is szubjektív véleményt képviselek, de ez még
az elismert tudományok esetében is előfordul olykor-olykor (nem említve
egyet sem). Nem mondhatom azt sem, amit a pazar tehetségű Mark Twain
(1835–1910) jelentett ki valamikor, miszerint amíg rendszeresen ivott, mindenre vissza tudott emlékezni, akár megtörtént, akár nem. Ha rám is vonatkoztatható lenne ez a frappáns megállapítás, akkor talán hézagmentes lenne a visszaemlékezés, mert Mr. Twaint még az ivási teljesítményében sem
közelítem meg. Így aztán azt írom, amire emlékszem, bizakodva, hogy azok
kiállják a valóság próbáját. Induljon tehát az eseménysor szépen sorba, mint
egykor a falusi bíróságon!

64

1. Lapot indítunk
Negyedszázada a Magyar Tehetséggondozó Társaság még nem volt olyan
kiterjedt, jól szervezett (bocsánat e múltra utaló kijelentésért), mint manapság, de ez egy induló szervezetnél természetes. Még a létező, de egyre
halványuló befolyással rendelkező szocializmusban indult a mozgalom Szegeden. A kovász – úgy emlékszem – a szegedi G-2000 Tehetségkutató és
Gondozó Alapítvány lehetett (elnöke Farkas Katalin tudományos kutató volt,
és ott ügyködött Bódi György is, aki később vezető állami alkalmazott lett a
fővárosban). Még megvan egy listám arról (remélem fel is lelem a kazalnyi
Tehetség irat között), hogy kik is indították el az újkori tehetségmozgalmat
abban a szép városban (ahol egyetemi éveimet is töltöttem). Később a
mozgalom áttette működési, irányítási helyét az ugyancsak szép Budapestre,
pontosabban a velencei stílusra emlékeztető pompás épületbe az Oktogon
sarkán, amely az MTA Pszichológiai Intézetének székhelye volt. Nem tudom,
azóta változott-e a profilja, ahol egyébként – kezdeményezésemre – 1995ben megalakult a Közoktatási Szakértők Egyesülete, amellyel később a lap
együttműködési megállapodást kötött.
Van tehát egyesületként működő Társaság 1989-től, elnöke dr.
GefferthÉva, a MTA Pszichológiai Intézetének csoportvezető pszichológusa
(ha jól emlékszem akkori beosztására, igaz a mostanit sem tudom, csak anynyit, hogy külföldön dolgozik), alelnöke dr. Herskovits Mária pszichológus,
aki akkor szintén az Intézet munkatársa volt. Még egy szubjektív megjegyzés
(vélhetően lesz még több is, mert az ember ír, és közben kalandozik a memóriája): Herskovits Máriát, Balogh Lászlót a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem (akkor még ez volt a megnevezése, de volt valamikor alapítójáról, Tisza Istvánról is elnevezve) Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének
vezetőjét, és Gyarmathy Éva pszichológust 1993. tavaszán meghívtam Csepelre, ahol tehetséggondozás témaköréből két előadást és egy hat órás
tréninget tartottak pedagógusoknak. (Akik természetesen kaptak az akkoriban megjelent Tehetségből is példányt.) Még ugyanabban a hónapban
Czeizel Endre orvosgenetikus tartott előadást, szintén a tehetséggondozásról. A költségeket a Főváros Oktatási Bizottságánál pályáztam meg. A célom az volt, hogy az előadásokon minden csepeli iskolából egy pedagógus
vegyen részt, akik azt követően – a korábbi évben általam alapított Kvalitás tehetséggondozó Alapítvány támogatásával – tehetségkoordinátori feladatot lássanak el intézményükben. A tanfolyami igazolásukat Hajdú Béla
csepeli polgármester és Czeizel professzor írták alá. Gondolom, hasonló
kezdeményezések több településen lehettek, mert az idő tájt örvendetesen
meglódult a tehetséggondozó mozgalom. Még egy megjegyzés: a rendszerváltás előtt Csepelen szerveztünk egy országos tehetséggondozó konferenciát, majd másikat a rendszerváltás után. A megnyitót a tanácselnök, illetve
a polgármester tartotta, és ezeken részt vett és remek előadást tartott dr.
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Harsányi István (akinek évekig fiókban heverő tehetségmozgalomról szóló
könyvét – dr. Heimann Ilona gondozásában – a Társaság adta ki).
Nos, visszatérve az alaptémához, tehát fellendülőben volt a tehetségmozgalom, mind többen léptek be a szervezetbe az ország minden részéből, és ebből fakadóan egyre-másra alakultak a tájegységen azok a csoportok, amelyek kapcsolatban álltak a budapesti vezetéssel. Abban az időben még nem volt olyan elterjedt a számítógép használat – ha negyedszázada egyáltalán volt az embereknek –, így a kapcsolattartás levelezés,
telefon útján történt. A Társaságnak volt egy A/5-ös méretű, néhány oldalas
fénymásolt hírlevele, amit időszakonként postáztak a tagoknak. Elég kezdetleges kivitelű volt (a tartalma persze nem harmonizált külső formájával), de
hát az idő tájt ennyire tellett. Akkoriban még a fénymásolás újdonság számba ment (a polgármesteri hivatalunkban talán egyetlen fénymásoló gép
volt).
Egyszer nézegettem ezt a hírlevelet, a másolásnál kissé félrecsúszott
szövegét betűzgettem, mert elég halvány is volt, és felötlött bennem, hogy
ennek nem így kellene kinéznie. A Társaság szakmai munkásságát nem ismerők netán e szerény kivitelű kiadványból minősíthetik tevékenységünket. Ennél komolyabb kinézetű és bővebb tartalmú kiadványt kellene életre hívnunk. Ezzel az ötletemmel Herskovits Máriát kerestem meg, aki szokásos
praktikus problémamegoldó képességét meg nem tagadva röviden annyit
mondott, hogy csináljam meg, és ezzel lezártnak tekintette az ügyet. Na,
bumm! Most aztán feladtam magamnak a leckét! Hogyan tudok én ennél
jobb kiadványt összehozni? A Társaságnak erre pénze nincs, nekem még
annyi sem. Valakinek pedig vállalnia kell a költségeket, mert másként nem
lesz lap. Nincs más megoldás: valahonnan elő kell teremteni legalább egy
nagylelkű szponzort. Akkoriban a szponzorálás, hogy úgy mondjam, divatos
műfajjá vált, talán az adózás miatt, de a kialakuló piacgazdaság egyik
elfogadott eleme lett a különféle nonprofit tevékenységek kisebb-nagyobb
mértékű segítése.
Mindenekelőtt azonban a sajtótörvény értelmében hivatalossá kellett
tenni szándékunkat, hogy negyedévente megjelenő kiadványt szeretnénk
eljuttatni elsősorban a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjainak, de
előfizetés ellenében az érdeklődőknek is. A lap fő tartalmaként információszolgáltatást terveztünk a Társaság működéséről, az országban folyó tehetségmozgalomról, vagyis szakmai információs kiadványként határoztuk meg
profilját, és így is neveztük, ha meg kellett határozni tevékenységi körét, pl.
a pályázatoknál (amiket sorra gyártottam).
A Művelődési és Közoktatási Minisztériumhoz címzett beadványunkra
nemsokára megérkezett a válasz. Akkor már nem engedélyt adtak, mint a
rendszerváltás előtt, hanem egyszerűen bejegyezték a kiadványt. Ebben az
esetben is ez történt, kézhez kaptuk Paál Rózsa által 1992. december 3-án
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aláírt 1637/1992 számú Okiratot, amely máig hatályosan igazolja, hogy a
minisztérium a Tehetség című lapot a Minisztertanács 117/1989. (XI. 22.) Mt.
rendelete értelmében nyilvántartásba vette. Mint az Okiratból kitűnik, a
kiadásért felelős neve: dr. Czeizel Endre, a szerkesztőség vezetőjének neve:
Százdi Antal, a kiadó neve: Magyar Tehetséggondozó Társaság, 1067 Teréz krt. 13. Vagyis a lapot e sorok megjelenésekor a Magyar Tehetséggondozó Társaság 22 éve alapította, míg az első lapszám huszonegy éve,
1993. elején jelent meg.
Mielőtt azonban támogatók után néztem, nevet kellett adni a még nem
létező lapnak. Két lapcímem is volt, de nem tudtam választani: Tehetséggondozás és Tehetség. Egy ideig törtem a fejem, hogy melyik legyen a győztes,
végül a mindig kreatív Herskovits Máriát kerestem meg ezúttal is, aki rögvest
a Tehetséget javasolta. Így aztán nem csak időnkénti szerzőnk lett, hanem
lapunk teljes jogú keresztanyja is. Köszönet mindkettőért.
2. Szponzorunk lett
Ha rövid a kardod, told meg egy lépéssel – szól egy régi mondás. A lépést
én is megtettem, mégpedig egy újságíró ismerősöm felé, akinek szélesebb
körű ismeretei voltak a lehetséges szponzorok körében, mint nekem. Végül
kikötöttünk valamelyik fővárosi kerület félreeső zugában, ahol egy ifjú (és
persze kezdő) nyomdaipari vállalkozó-féle úrral ültünk le hármasban, megbeszélni a lap kiadását. Arra pontosan emlékszem, hogy a remek verbális
készségű fiatalember minden óhajunkra fogadókész volt. Ez bennem enyhe
gyanút ébresztett, de az újságíró ismerősöm minden kételkedés nélkül fogadta terveit, a határidőt, a leendő lap minden jellemzőjét. Így aztán nekiálltunk a munkának, közhírré tettük a lap közelgő megjelenését, amibe cikket
vártunk. Hamarosan beérkeztek kéziratok, mi is írtunk néhány cikket. Nekem
akkor nem csak számítógépem nem volt, de írógépem se, de aztán nejem
öreg masináján kopogtattam a cikkeket és egyéb írásos kötelezettségeket
(és most már bevallhatom, hogy olykor a hivatalit is használtam). Meg kell
mondjam, nem volt egyszerű összeállítani az akkori technikai viszonyok mellett a lapszámokat. Emellett bár jómagam első nyomtatásban megjelent cikkemet úgy 17 évesen írtam, és elvégeztem ugyan egy szerkesztői tanfolyamot, ám semmiféle lapszerkesztői gyakorlatom nem volt. Sokat bajlódtam a
cikkekkel is, amelyek a szerzőktől – főleg a gyakorló pedagógusoktól –
beérkeztek, mert egy részükkel szemben minőségi kifogásaim voltak. Ezek
problémás részeit átírtam, átszerkesztettem, és visszaküldtem az illetőnek
jóváhagyásra, amit persze mindegyikük elfogadott. Mindezidáig egy alkalommal fordult elő – egy vidéki történész doktorral, aki szaktanácsadó is
volt a megyéjében –, hogy egyszerűen nem tudtam mit kezdeni homályos
fogalmazású, lényegében érthetetlen írásával, és kénytelen voltam vissza-
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küldeni neki, hogy tegye már olvashatóvá, közérthetővé a cikkét. Nem kaptam vissza, amit nem is bántam.
Nos, végül összeállt az első szám, eljuttattam a kéziratot az ifjú vállalkozónak. Arra emlékszem, hogy hónapok múlva jelent meg, miközben időnként telefonozgattam neki, hogy miért áll a kiadás. Persze mindenféle – bizonyosan jogos – kifogások sorát kaptam válaszként. Már lemondtam arról,
hogy egyáltalán megjelenik az újság, de végül – ha jól emlékszem talán
500 példányban – csak olvasható formát öltött, és nagy örömünkre átvehettük a friss festék illatú lapszámokat. Örömünket persze még fokozta, hogy
nem kellett fizetni érte. Az impresszum szerint a HUNGEXPO Reklámügynökség támogatásával jelent meg, a laptervet, tipográfiát Klebercz Gábor készítette. Ezúton is köszönet nekik. (Nem tudom, egyáltalán működnek-e még, s
mi van az ifjúval, aki vélhetően a tervező és tipográfus volt, és nem végzett
rossz munkát.)
Az első számnak a hosszas várakozás után nagyon örültem, és vélhetően
velünk örültek tagtársaink is, akiknek postáztuk, mert hosszú éveken át ez a
feladat is része volt a csekély létszámú szerkesztőség munkájának, vagyis
jómagamnak, és időnként besegítő fiamnak, majd egy munkanélküli vállalkozónak. Az A/4-es méretű lap külseje és tartalma igencsak eltért az addigi
Hírlevéltől. A méretet úgy választottam, hogy beférjen egy nagy méretű
borítékba, illetve összehajtva egy felesbe. Amikor beborítékoltuk, illetve
barna csomagolópapír szeletbe helyeztük, hogy nyomtatványként menjen a
címzetthez (mert úgy olcsóbb volt), felkerestem a házunk közelében található
postaládákat – akkor még voltak – és telepakoltam a küldeményekkel.
Utánaszámolva, az 1993/1. számot aztán több mint 80 lapszám követte az elmúlt két évtized alatt, a terjedelem pedig meghaladta az 1000 oldalt. Időzzünk el egy kissé az első számnál, hiszen az első – mint általában
mindenben – az ember szívéhez igencsak közel áll.
Az 1. oldalon megjelenő írások töltötték be a vezércikk szerepét, ez a
rendszer éveken keresztül fennállt. Azonos cím alatt jelentek meg az írások,
így tartalmuk viszonylag kötött volt, de ez nem mindenkinél érvényesült.
Gondolatok a tehetségről – ez volt a vezércikkek címe. Az elsőt a Társaság
akkori elnöke, Czeizel Endre professzor írta, akire cikk ügyben mindig lehetett számítani. Amilyen érdekes és színvonalas előadásokat tart évtizedek
óta, olyan minőséget képviseltek írásai is, ezért mindig örömmel vártam és
közöltem azokat. Ízelítőül néhány sor írásából: „Az adottságok nem kis részben az öröklődés szeszélyes játékának a következményei, ezek képességé
válása azonban már az ember: a család, a pedagógusok és a társadalmi
alkotó közösség kezében van.” Cikke mellett akkori miniszterelnökünk, dr.
Antall József gondolatát is közöltük, ebből is idézek egy részletet: „Ne legyenek elveszett tehetségek ebben a hazában. Nem lenne ez az ország
ezeréves, ha annyi magyar tehetség nem emelkedett volna fel, és nem segí-
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tette volna éppen a kritikus időszakban a hazát.” Szép és igaz gondolat,
amely megadja a tehetséggondozás lényegét, kifejezi hasznosságát. Szintén
az 1. oldalon, alul jobbra egy gyermekrajz volt látható. Ez évekig így volt,
ezen a helyen mindig szerepelt egy gyermekrajz. A 2. és a 3. oldalon a
Társasággal kapcsolatos hírek, események jelentek meg, néhány tehetségről
szóló aforizmával.
Az ifjú és lelkes Gyarmathy Éva – aki időközben PhD. fokozatot szerzett
– az akkor még megkerülhetetlen, definícióvá vált három gyűrűs Renzullimodellt mutatta be, amit azóta Mönks és Czeizel professzorok kibővítettek
különféle hatásokkal, vagyis korszerűsítettek. A Művelődési és Közoktatási
Minisztérium oktatással foglalkozó főosztályának vezetőjével, a matematika-fizika szakos tanárral, egyetemi előadóval, Baranyi Károllyal is – aki a
második csepeli konferenciánkon előadó volt – készítettünk interjút. Két oldalas portré interjú következett Harsányi Pista bácsival, aki akkor 85 évesen is
frissen, szellemesen, energikusan és okosan vázolta fel életét, köztük az
1930-as évek elején megszervezett falusi tehetségmentő mozgalmat, aminek
részese volt. Később, ahogy mondani szokta, a tehetségmozgalom búvópatak életre kényszerült, de ő sok száz cikkében igyekezett fenntartani az
eszmét, és írta íróasztalának összefoglaló művét (amit aztán, mint utaltam rá,
az MTT adott ki). Mi is volt még az első számban? Lórántné Presits Lujza salgótarjáni földrajz-rajz szakos pedagógus írt a népművészet és a tehetség
összefüggéséről. Lukács Józsefné zalaegerszegi óvodapedagógus – aki
több cikket is küldött az évek során – óvodai tehetséggondozó tapasztalatairól számolt be. Egy fővárosi 4. évfolyamos gimnazista – később feltűnt a
médiában is, majd külföldön folytatta az újságírást –, Szilasi Viktória mutatta be iskolájának egyik diákját, Szakács Lászlót (Jedlik Ányos Gimnázium),
aki matematikában jeleskedett, több országos szintű versenyen igazolva
tehetségét. (Vajon mi lette vele 20 év után?) Újból hírek következtek, hiszen
a lap egyik fő profilja az információáramlás elősegítése volt, és lényegében
ez manapság is. Az utolsó, 12. oldalon előfizetési felhívást is közzé tettem,
aminek eredményeként az elkövetkező időszakban úgy 100–150 előfizetője
lett a lapnak. A csepeli polgármesteri hivatal az összes óvodának, iskolának
rendelt egy-egy példányt, ami mintegy 50 darabot jelentett. Voltak még
kerületek, ahol fogadókészek voltak, és rendeltek az iskoláiknak egy-egy
példányt. Később – 1995-től – a Közoktatási Szakértők Egyesület 2 hasábot lapszámonként évi 50 ezer Ft-ért igénybe vett. No, de visszatérve az
első számhoz. Ezzel az első kiadvánnyal véget ért kapcsolatunk a támogatónkkal, mert ott is valami tulajdonosi változás történt, és nem tartották fontosnak lapunk kiadását. Új irányt vett utunk. Útra bocsátásunkért hálás vagyok nekik, mert egy megjelent lapszámmal könnyebben találhattunk egymásra egy másik támogatóval, nyomdával vagy kiadóval.
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3. Új nyomda, új formátum
Azt, hogy az új, középkorú, a szakmában már nem kezdő nyomdászra hogyan találtam rá, egyszerűen nem emlékszem. Talán valamelyik újságíró,
vagy a Társaság egyik tagja ajánlotta? Nem tudom. Az illető főleg egyházi
könyvek kiadására szakosodott, de készített mindenfélét, ami jött, ám jobbára szép kivitelű klerikus kiadványokat, könyveket adott ki. Lényegében
egyedül vitte a kis nyomdát, a kiadót, és elejétől a korrektúrán át (amiből
gondok is keletkeztek, de erről később) a csomagolásig szinte mindenben
részt vett. Elmondása szerint valamikor a pápa (mármint Róma püspöke)
nyomdáját vezette, talán innen volt a hazai egyházi ismeretsége. Jó személyes kapcsolatban álltunk, én vittem fel hozzá a kéziratot egy budai kerület
meredek dombján álló házába (ahol lakott és dolgozott), először gyalog, de
a magaslatra kaptatásról hamarosan áttértem a buszozásra, mert kiderült,
hogy az nem messze áll meg a házától. Ekkor, és még két évig nem volt
számítógépünk, így aztán gépírásos kéziratot kapott, a lenyomatot elküldte
postán, vagy átfaxolta a munkahelyemre, és a javításom után ugyanolyan
úton visszakapta. Ez bizony elegendő alkalmat adott a gépelési és egyéb
hibák elkövetésére, de főleg a javítások bosszantó elmaradásának, a félre
értelmezéseknek. Ő korrektúrázott, de mivel elég sok dolga volt, és gondolom a mi kis lapunk helyett inkább a drága, színes fényes papírú egyházi
kiadványokat részesítette előnyben (amikben ugyancsak találtam javítatlan
hibát). Emiatt voltak összezörrenéseink, mert nem egyszer előfordult, hogy a
javításom elkerülte a figyelmét (olykor az enyémet is), és a kifogásolt hiba
benne maradt a végleges szövegben. Előfordult, hogy a címben. Így aztán –
ha csak nem sürgetett az idő, és megesküdött, hogy nincs benne hiba – kétszer lektoráltam a kéziratot. Persze még így is maradtak benne hibák. Ha
megjött a lap, nem mertem belenézni, mert tudtam, hogy valahol valami –
jobbára persze apróság – nem stimmel. Szerencsére legtöbbször szarvashiba nélkül megúsztuk. Azért nem volt olyan hiba benne, mint annak idején –
vagy 150 éve –, amikor az egyik újság impresszumában az jelent meg,
hogy fél öles szőrkesztyű Katónak jó lesz. Felelős szerkesztő, Katona József
helyett.
Fonyódi Ottó, az új nyomdászunk – nevezzük így, hiszen a kiadó az MTT
volt – nem volt elégedett a lap tipográfiájával, színével (az első számhoz
hasonló színben, formában egyébként sem tudta volna kihozni), és néhány
változatot adott a cím betűtípusára, formájára. Végül egy kissé erőteljes,
erősen árnyékolt feliratosban egyeztünk meg. Ez a címlap formátum élt egészen 1996 végéig. Az első oldalon két hasáb a vezércikk, alul a gyermekrajz, jobb oldalt egy rövid részben a tartalom.

70

4. Az kell, ami a háborúhoz
Abban az időben, a rendszerváltást követően megnőtt a mindenféle rendű
és rangú, kinézetű és tartalmú újságok választéka. Ahogy megugrott a költők, írók, képzőművészek száma, úgy nőtt az igény az újságok iránt, amikben
aztán olvashattak az új hírekre éhezők mindenfélét, leginkább talán csak a
tényeket nem. A szakmai lapok száma nem nőtt úgy, mint a bulvárosodottaké, így például kifejezetten tehetséggondozással a mi kiadványunk
foglalkozott akkor, egészen 2013 tavaszáig, amikor is a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kéthavonta megjelenő nívós kiadványt hozott
létre, amely egyebek mellett kutatási beszámolókat, szakcikkeket, módszertani tanulmányokat, recenziókat és a szakmai közélet híreit közli. Elsősorban
a felsőoktatásban munkálkodó szakemberek, tudományos kutatók, a tehetséggondozásban érdekelt szervezetek részére jött létre ez a kiadvány.
No, tehát a lapkiadáshoz is az kell, mint gróf Montecuccoli tábornagy
szerint a háborúhoz: pénz, pénz és pénz. Ha nem is annyi, mint egy szolid
öldöklésű csatához, de több, mint amennyi a rendelkezésünkre állt. A hiányzó összeget rendre elő kellett teremtenünk valahonnan, hogy folyamatosan
jelenjen meg a lap.
Több megoldás kínálkozott. Az egyik a szponzoráció és a lap oldalainak kiadása pedagógiai szakmai szervezeteknek. Összeállítottam egy listát
azokról a neveléssel-oktatással kapcsolatos civil szervezetekről, amelyeknek
tudomásom szerint nem jelent meg saját kiadványuk. Levelet írtam nekik –
vagy ötvennek –, és felajánlottam egy-két-három hasábot, ahol térítés ellenében megjelentethetik híreiket, írhatnak önmagukról, terveikről, tevékenységükről, netán a tehetségek gondozásáról, de mindenképpen a pedagógiáról, mert – mást ne mondjak – egy földrajz szakos tanár szakmailag helytálló cikke a hegyvonulatok kőzettartalmáról nem igazán ebbe a lapba kívánkozik. Attól nem féltem, hogy annyi igény mutatkozik majd, hogy velük
lesz tele a lap. Azonban arra sem számítottam, ami bekövetkezett: egyetlen
ajánlat sem érkezett. Előzetesen számítottam arra, hogy a többségük nem
reagál a levélre, de azért erre az eredményre nem. Abban biztos voltam,
hogy ezeknek a civil szerveződéseknek csak egy része (bizakodom, hogy a
nagyobb része) folytat tényleges tevékenységet. Több szervezet – számottevő tagság nélkül – elsősorban az állami támogatásra pályázik, így aztán
persze nincs is mit bemutatniuk, miről írniuk. Másoknak meg talán van belső
információs lapjuk, vagy másképp szervezik az információáramlást. Vagyis
nem volt szükségük ránk. Ez a megoldás kiesett. Egyedül a mintegy kétezres
tagságú Közoktatási Szakértők Egyesülete – ahol 10 évig voltam főtitkár,
abban az időszakban is, így az egyesület természetesen nem kapott értesítést – mutatott hajlandóságot híreik, programjaik lapunkban történő elhelyezésre. Az ügyben egyeztettem elnökükkel, az idén 87 esztendős dr. Mezei
Gyulával, a Fővárosi Tanács egykori Művelődési Főosztályának vezetőjével,
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aki 26 évig töltötte be ezt a posztot, ahova óvodák, iskolák, színházak,
közművelődési intézmények tartoztak (s aki a szegedi egyetemen tanárom
volt, később pedig pályázati konzulensem a főváros részére készített pedagógiai kísérletnél az iskolák színvonalbeli különbségét feltáró vizsgálati
módszertan kidolgozásánál). Nos, az egyesület elnöke és főtitkára (mint a
Tehetség szerkesztője) megállapodást kötött írásban, hogy a lap két hasábot évi 50 ezer forintért a szakértők egyesületének rendelkezésére bocsát
(ezzel az összeggel lényegében egy szám kiadása abban az időben megoldódott). A lapszámokból a megyei tagozatok kaptak néhány példányt, és
fénymásolták a rájuk vonatkozó információt szakértő tagjaiknak. Ez a megállapodás évekig, egészen a főtitkári posztról való 2005-ös lemondásomig
(pontosabban nem jelöltettem magam) érvényben volt. Még egy hasonló
rovat indult – Budapest közoktatása volt a címe –, amit a főváros egyik közalapítványa finanszírozott vagy két évig. Már nem tudom, mennyit fizettek,
de elégedett voltam az összeggel, mert jelentősen hozzájárult a nyomdaköltséghez. A támogatás fejében a fővárosról kellett írni, bármit, csak Budapest közoktatásához kapcsolódjék. Majdhogynem profilunkba vágott, de
azért igyekeztem főleg tehetséggel kapcsolatos információkat közölni.
A másik pénzforrás a pályázat volt. Ez a forma is akkor futott fel. Úgy
tapasztaltam, hogy az Antall-kormány minisztériuma a nemzeti médiát és a
politikájukat nem támadó újságokat (mi politikamentesek voltunk és vagyunk)
szívesen támogatta. Ez számomra érthető és elfogadható volt, mert a médiát
az ellenzék uralta, amely aztán minden eszközt megengedett magának, ha
a kormány bírálata volt napirenden (márpedig mindig azon volt). No, tehát
pályáztunk, ami azt jelentette, hogy megírtam a pályázatot, és – ha jól emlékszem – minden esetben, legalábbis túlnyomórészt, megkaptuk a kért,
vagy valamivel kevesebb összeget. Akkor még egy pályamunka összeállítása egy órácskát sem igényelt. Nem úgy, mint manapság, így aztán az alapítványom esetében is leálltam a pályázatokról (volt valamilyen állami pályázat, ahol csak a kitöltési útmutató 84 oldal volt). Az adószakértő könyvelővel, aki 25 évig volt a tanács pénzügyi osztályvezetője, és profi a szakmájában (az MTT-nek is ő könyvel), egész nap írtuk a pályamunkát, nem is szólva az elszámolásról, mert annyi felesleges elvárással éltek a pályázókkal
szemben. Akkor ez még nem így volt, de nem is voltunk EU tagok. Azóta
gyűrűzött be a túlzott adminisztráció és érthetetlen szöveg a pályázatokba,
hogy külön pályázatíró Kft-k alakultak, amiből jól meg lehet(ett) élni!
A következő pénzforrásként a hirdetés merült fel. Jó néhány hónapig
egy csepeli oktatási vállalkozás vezetője – még annak idején én írtam meg
a működésüket engedélyező határozatot – apróhirdetése is növelte valamelyest a bevételünket. Később bevételt hoztak az előfizetések is. Iskolák, megyei, városi könyvtárak, pedagógiai intézetek, és a fővárosi kerületek is
egyre inkább előfizettek iskoláiknak a lapra. Így aztán intézhettem a kéz-
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iratok gondozása, a szerkesztés és a terjesztés mellett a pénzügyeket is,
gyártva sorra a számlákat. A lapnak egyébként alszámlája volt, kettős aláírással, és onnan utaltam át a nyomdaköltséget, illetve oda érkeztek a fentiekben leírt bevételek. A Társaság szigorú és precíz Ellenőrző Bizottsága dr.
Kollmann J. György és dr. Martinkó József személyében időnként átnézte a
könyvelést, a felhasználásokat, és feljegyzést készítettek a tapasztaltakról.
Problémát soha nem jeleztek. Működött rendesen ez a rendszer, a Társaság,
mint a lap kiadója a kezdetektől támogatta a megjelenést, amikor pénz volt,
akkor azzal, ha éppen nem volt, akkor biztatással, de érdekes módon a
legtöbb esetben nagyjából időre előkerült a kiadáshoz szükséges összeg.
Volt persze, amikor híján voltunk a fedezetnek, akkor két számot összevonva
jelentettünk meg. Volt olyan év is, amikor mind a négy számot kénytelenek
voltunk összevonni és év végén megjelentetni. Persze ebben aktualitáshoz
kötődő írások nem voltak, csak olyanok, amelyek nem kötődtek határidőhöz.
Vagyis olyan év nem volt, amikor nem jelent legalább egy összevont lapszám. Az elmúlt két évtized lapszámai tehát teljesek, őrzöm valamennyit, és
bizony eljött az ideje, hogy bekötve hagyódjanak az utókorra. Hátha egyszer erre is lesz fedezet.
5. Szerzők kerestetnek
A pénz mellett az egyik jelentős gondot kezdettől fogva a szerzők hiánya
okozta. A gyakorló pedagógusokat igencsak nehezen lehetett rábírni a cikkírásra. Voltak néhányan – nagyon néhányan –, akik vállalkoztak rá, és küldték cikkeiket tehetséggondozó munkájukról, de ez számomra kevés volt, mert
egy szűk keresztmetszetét adta az országban folyó, egyre kiterjedtebb
tehetséggondozó tevékenységnek. Így aztán jobbára elméleti írások jelentek
meg a lapban, a profil kissé a kutatás, az elmélet felé döccent, és lényegében ez így van a mai napig. Az azonban biztos, hogy ezek az elméleti írások – amiben kezdettől fogva élen jár a Debreceni Egyetem – igencsak színvonalasak. Egyszer a kezdetek kezdetén voltam egy kandidátusi védésen,
ahol egykori szegedi tanárom neveléselméletből doktorált. Szakirodalom
felsorolás alig volt a dolgozatában (feltételezem, hogy a témát egy-két
kötettel ki lehet meríteni, hiszen az leíró tudomány, amihez vélhetően oly
sokat nem lehet hozzátenni, ha már egyszer valaki, valamikor megírta a
pedagógiai történéseket). Noha kevésnek tűnik, de úgy emlékszem a saját
publikációk felsorolásánál mindössze két művét sorolta fel. Egyeteme Acta
folyóiratát és a Tehetséget. Tudniillik nekünk is írt az első oldalra egy neveléstörténeti témájú cikket.
Később szerkesztőbizottság is alakult, és ezzel könnyebbé vált a munkám is, mert kötelességüknek érezték, hogy írjanak, vagy szerzőket toborozzanak. Kik is voltak szerzők az első időszakban, egészen 1997-ig, amíg az
újonnan szerzett nyomdásszal dolgoztunk?
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A címoldali Gondolatok a tehetségről rovatban – ami egyfajta vezércikknek számított – igyekeztem ismert, neves szakembereket felkérni, akiknek
általában valami közük volt a tehetséggondozáshoz. Az induló lap 2. számának elején Vizi E. Szilveszter akadémikus, az idegrendszer külhonban is
elismert kutatójának írása szerepelt. Ezeknél a cikkeknél felül volt kinyomtatva a szerzők neve, és a cikk végén szerepelt a sajátkezű aláírásuk. A következő számban sokunk kedvence, a mindig vidám, jó humorú, rendkívül kedves
dr. Harsányi István tanár úr volt a vezércikk szerzője.
Az 1993. év utolsó számában dr. Hegedűs Géza szerepelt ezen a helyen, az író, a színművészeti főiskola (akkor még az volt) tanára, a kiváló
irodalomtörténész és egyéb tudományok ismerője, aki közismert volt pipájáról és remek társalgási készségéről.
Az 1994. évet dr. Szebenyi Péter történész írása nyitotta, aki akkoriban
a Fővárosi Pedagógiai Intézetet vezette, és a NAT egyik kidolgozója volt.
(Sajnos korán elhunyt.) Őt vidám alelnökünk, dr. Herskovits Mária követte,
majd egy kevésbé ismert, de elkötelezett környezetvédő, dr. Balogh Márton
hidrobiológus adta nevét cikkéhez. Az év utolsó számának elején az Iparművészeti Főiskola tanára, dr. Csőregh Éva szociológus és számos kiállításon
bemutatkozott festőművész – egy festménye a szobám falán díszlik – szerepelt, akinek a Lakótelepi gyerekek című könyve nagy siker volt a 70-es, 80as években, kötelező olvasmányként én is élvezettel rágtam át magam rajta
a Pedagógiai Könyvtárban. Később Kreatív motiváció címmel remek tanulmányt írt a Tehetségnek.
Az 1995-ös évet Társaságunk megbecsült tagja, dr. Gáborjáni Péter c.
egyetemi tanár nyitotta, aki az egyik csepeli tehetséggondozó konferencián
is előadott. Az évek során több cikke jelent meg a lapban, illetve könyveiről
ismertetők. Ezt követően ismét Czeizel professzor írása volt olvasható a címoldalon, őt dr. Trencsényi László az ELTE tanszékvezetője, a Magyar Pedagógiai Társaság akkori főtitkára követte (manapság már ügyvezető elnökként segíti a hazai pedagógia fejlődését). Az utolsó számban dr. Mezei
Gyula – akiről már szó esett – cikke jelent meg.
Az 1996-os első szám Ádám György akadémikus, fiziológia professzor,
nyugalmazott tanszékvezető – egykori tanárom az ELTE-n – cikkével indult,
aki akkor a Magyar Pedagógiai Társaság elnöke volt. Őt egy kiváló tehetséggondozó szakember követte, dr. Balogh László, a debreceni Kossuth Lajos
Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének vezetője, aki
majd egy évtizede vezeti közmegelégedésre a Társaságot. Dr. Lóránt Ferenc neves oktatáskutató volt a következő szám vezércikkének szerzője, aki
egyik kedvenc témájáról, a komprehenzív pedagógia ismérveiről értekezett.
Az utolsó számban – azóta már sajnos elhunyt – a kiváló irodalomtörténész,
egyetemi tanár, nagyszerű előadó, dr. Kerényi Ferenc cikke jelent meg.
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6. Riportalanyok kerestetnek
Azon voltam, hogy a lap a célkitűzésének megfeleljen, vagyis szakmai információs kiadvány legyen, ám jelenjenek meg benne érdekességek, interjúk, riportok, vagyis az Olvasók kedvtelve lapozgassák. Ne kifejezetten csak
a szó szerint vett tehetséggel foglalkozzunk, hanem életutakon keresztül is
jelenítsük meg egyesek képességük általi kiválását környezetükből. Bevezettem a lap közepén, két oldalon – ha maradt hely, hiányoztak profilba vágó
cikkek – a portréinterjúk közlését, olyan emberekről, akiknek élete példa
lehet mindannyiunk számára. Ehhez már felkértem újságírókat is, mert akkor
igencsak munkaigényes volt egy portréinterjú elkészítése. Számítógépünk
nem volt, a munka menete nagyjából így nézett ki: felvenni magnóra, leírni,
a megfelelő hosszúságúra meghúzni, elküldeni a nyilatkozónak, a visszajött
cikkben a szükséges javításokat, toldásokat, húzásokat elvégezni, ha valami
nem volt világos, ismét visszaküldeni, a megkapott szöveget újból átnézni,
nyomdászhoz eljuttatni, végül a kinyomtatott szöveget kétszer lektorálni. Ezt
én akkoriban hivatali állásom, főtitkári teendőim, és a heti egy napos tanítás
mellett (a fiam is kicsi volt még), nem nagyon tudtam teljes körben vállalni.
Nos, az 1993. évi 1. számban Harsányi tanár mutatkozott be egy interjúban (a riporter egy Mecséri István nevű ifjú volt, aki újságírónak készült, és
úgy emlékszem, ez volt az első ilyen jellegű munkája, de Pista bácsi nyomdakészen fogalmazott), őt a zseniális anatómus, Szentágothai János, a MTA
korábbi elnöke követte, aki akkor már országgyűlési képviselőként működött. (Riporter: Mares Valéria ny. főszerkesztő.) Az idén elhunyt Buda Béla
pszichiáter következett, aki nem csak jó előadó volt – olykor hallhattuk, láthattuk a médiában –, hanem kiváló riportalanynak is bizonyult (szintén kötelező olvasmányom volt, dedikált könyvét őrzöm, halálát nagyon fájlaltam). A
riporteri feladatot Bokros Katalin, a Magyar Rádió munkatársa vállalta, aki
ezt követően több lapszámban jelentkezett interjúival, riportjaival. Buda dr.
Tehetség – képesség – tudás címmel lapunk 2007/4. számába is írt egy
nagyon érdekes cikket. Nemeskürty István az egykori katonatiszt (ma már
kvietált tábornok), filmstúdió vezető, irodalomtörténész, író egy étteremben
adott találkozót, és tanulságos interjút készített vele Bokros Katalin. Ezeknél
az interjúknál általában jelen voltam az első percekben – mert az interjú
mégiscsak intim műfaj –, hogy öreg NDK-s fényképezőgépemmel illusztrációnak képeket készíthessek a riportalanyról. A fotózást a mai napig művelem,
igaz már nem az egykori géppel, hanem elektromos masinával, és nem papírformátumban továbbítom a nyomdának, hanem e-mailben. Nagyot változott a világ, könnyebbé vált az újságírás is, így aztán az interjúk is egyszerűbben készülnek.
Az 1994. évi 1. számába Petrovics Emil Kossuth-díjas zeneszerző, akadémiai tanárral leánya készített egy bensőséges interjút. Ádám György
professzorral a 2. számban én beszélgettem, még kézírást is adott a cikk
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mellé. A 3. számban Gross Arnold Kossuth-díjas grafikussal készült interjút is
egy újságíró kolléga vitte papírra (Gedényi Éva, aki sajnos szintén elhunyt).
Ebben a számban jelent meg a Szörényi Leventével készült interjú 1. része,
ami a következő számban folytatódott. A kiváló zenészt Bokros Katalin kérdezte életéről, családjáról, művészetről vallott nézeteiről. Az év utolsó 4.
számába Gedényi Éva beszélgetett Hegedűs Gézával, aki a tőle megszokott eredeti gondolatait sziporkáztatta, humorral, bölcsességgel.
Az 1995. év 1. száma Czeizel professzorral indult. A Társaság elnökét
én kerestem meg munkahelyén, ahol elkészítettem az interjút. Nem volt nehéz, mert remek beszélgetőpartner, hibátlan fogalmazással. A következő
számban Popper Péterrel már gondjaim voltak. Kossuth téri otthonában fogadott, elkészült az interjú, a fent leírtak szerinti munkálatok után a megbeszéltek értelmében vittem jóváhagyásra, amikor annak elolvasása nélkül
kijelentette, hogy azokról a dolgokról, amiket néhány nappal ezelőtt a leírt
témakörökről gondolt, már nem érvényesek, azokról már más a véleménye,
és álljunk neki még egyszer a beszélgetésnek. Mit tehettem, leültünk, és újból
fölvettem a beszélgetést. Szavát vettem, hogy ha hozom a kéziratot, akármit
gondol akkori állapotában, nem kér még egy beszélgetést.
Vittem, nem kért, jóváhagyta, megjelent (fel is vette a bibliográfiájába
a cikket). A 3. számban a tini korú Lékó Péter sakknagymesterrel (legfiatalabb magyarként, 14 évesen szerezte meg a címet) tanulságos beszélgetést
folytatott egyik edzője, Blázsik Zoltán. Ebben a számban készített interjút az
egyik legszebben beszélő, legszebb hangú színművésszel, Mécs Károly Kossuth-, és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művésszel Bokros Katalin. Az
utolsó lapszámban nagy kedvencemmel, a csodálatos őstehetséggel, Tolnay
Klári színművésszel készített portrébeszélgetést Bokros Katalin.
Az 1996. év 1. számában a polihisztor Benedek István professzort mutattuk be. Őt szép budai villájában kerestem fel, már megfáradtan nyilatkozott, de bölcsen, belenyugvóan, és mint mindig, tanulságosan (nemsokára rá
elhunyt, talán ez volt az utolsó interjúja). László Gyula régészprofesszor a 2.
számban a tehetség kegyelem voltáról beszélt, és mivel festőművésznek sem
volt utolsó, röpke perc alatt rajzolt a lapnak illusztrációként egy honfoglaló
vitézt. (Riporter: Bokros Katalin.) A kémiai automaták problematikáját ktatta
Gánti Tibor professzor, aki a 3. számban szerepelt. Sajnos korai halála
megakadályozta, hogy ez a Nobel-díjra is méltó kutatás eredménnyel befejeződjön. Az ugyancsak újszerű és egyre elfogadottabb kemoton-elméletét
könyvben publikálta, ami angolul is megjelent. Szintén nagy élmény volt felkeresni és beszélgetni Gyurkovics Tibor íróval, aki az év utolsó számában
nyilatkozott, vehemensen, humorral és egyedi gondolatokkal. A helyszínen
kézírásba adta egyik szép versét, ami le is jött öreg fényképezőgépemmel
készített arcképe alatt. Így szól:
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Ami után kapkodsz, elvész, amit elengedsz, megfogod,
karodba röpülnek a fecskék, s magadra hagynak a csillagok.
Gyurkovics Tibor
Ezzel végére is értünk a lap egyik, kissé kalandos, összességében talán
jogosan sikeresnek mondható korszakának, amiben nagy része volt a Társaság vezetésének, tagságának, akik segítették munkánkat.
7. Új nyomda, megújult lap
Az 1997-es évtől új nyomdát választottunk, méghozzá – erre emlékszem –
kedves és kiváló tagtársunk, dr. Martinkó József ajánlására. Akkor a finanszírozás nagyon ingatag lábon állt – akárcsak a gazdaság –, így én az
előző nyomdásznak azt mondtam, hogy nem tudunk fizetni, mert nincs pénz –
és ez így is volt –, ezért kényszerűen leállunk a lap kiadásával. Aztán jött
Jóska javaslata, aki már dolgoztatott az ajánlott kis kiadó tulajdonosával,
Szakály Gábor úrral, aki valóban egyedül vitte az üzletet. Korábban katonatiszt volt – alezredes – és a borzasztó forgalmas és zajos Hungária körúti
tízemeletes ház valamelyik emeletének egyik kis szobájában volt a kiadó
hivatala. Méltányos áron dolgozó nyomdász ismerősével működött együtt.
Aztán pénz is lett, de hogy miként, azt már nem tudom. Minden valószínűség
szerint a Társaság költségvetéséből és minisztériumi és egyéb pályázati támogatásból. Tehát új útra lépett a lap, mert ezúttal is az történt, mint korábban: átalakítottuk a formátumot, új tipográfiája lett a címlapnak és az egész
kiadványnak. A papír 80 grammos lett, más szín dominált, pontosabban
minden évben más-más színben jelent meg a kiadvány. Látványosabb lett,
az biztos, bizakodom, hogy tartalmilag is javult. A címlapon valamivel nagyobb teret kapott a vezércikk, de alul a jobb sarokban lent, a gyermekrajzokat továbbra is hoztuk, hacsak nem lépte túl a megadott keretet a szerző.
Bizony, voltak hosszan elnyújtott írásokat beküldők is, akikkel zöldágra kellett vergődnöm, hogy csak a tehetségről vallott gondolatait ossza meg velünk, ne a szakirodalmat! Elhagytuk az addig érvényes főcímet, a Gondolatok a tehetségről, ezzel is nyertünk némi helyet. Mindenki a maga szakmai
munkálkodásának, cikkének megfelelően adott címet (már aki adott, ha nem
adott, akkor kapott). Elhagytuk a cikk végéről az aláírást (a címoldali szerző
arcképét továbbra is közöltük), a szerzők rövid bemutatása a fényképe mellett megmaradt, ez az indulástól kezdve így volt.
Az 1997. év 1. száma címoldalának szerzője, dr. Ballér Endre egyetemi
tanár, tantervi szakértő, aki a Nemzeti Alaptanterv és a tehetséggondozás
összefüggéseiről írt. A kreatológiáról és a tehetségproblémáról értekezett
dr. Magyari Beck István egyetemi tanár a következő számban. A 3. szám
elején a mindig készséges dr. Füle Sándor főiskolai tanár írt a 3. évezred

77

tehetségkihívásairól. Az év utolsó számának címlapját a Tehetség 5. évfordulójának szenteltük. Baloldalt Czeizel professzor elnöki köszöntője, jobb oldalt
pedig dr. Göncz Árpád köztársasági elnök kézírással hozzánk írt levele jelent meg, alatta pedig a neves grafikus, Gross Arnold előttem percek alatt
megrajzolt két bájos gyermekarca, egy kisfiú és egy kislány. Göncz Árpád –
akivel később egy csepeli rendezvényen sikerült szót váltanom és köszönetemmel átadnom az írásával megjelent lapot – fejléces papíron a következőt írta:
A Magyar Köztársaság
Elnöke
Kedves Barátaim!
Szeretettel köszöntöm az 5 éves TEHETSÉGET. S mert jó, ha mindannyian
tudjuk, hogy a tehetség közkincs. S hogy okosan gazdálkodunk-e vele,
az részben legalább – a TEHETSÉG felelőssége. És persze
valamennyiünké.
Meleg barátsággal
Göncz Árpád
Az 1998-as évet dr. Csoma Gyula andragógus, tanszékvezető főiskolai
tanár írása nyitotta, őt dr. Schmercz István főiskolai tanár követte, majd a 3.
számban dr. Kronstein Gábor ismert pedagógiai szakíró, egyetemi oktató
cikke jelent meg címoldalon Tehetség plusz címmel. Az évet néhai Báthory
Zoltán professzor cikke zárta, aki közismert és népszerű pedagógiai kutató
volt. Később a Társaság elnöke lett, azt megelőzően pedig a közoktatásért
felelős államtitkár-helyettesként működött. Mindkét megbízatásában sokat
segítette a Társaság működését és lapunkat. Elnöksége idején 2002-ben
jelent meg az első Tehetség Almanach.
Az 1999. évet dr. Bajkó Mátyás c. egyetemi tanár, neveléstörténész a
protestáns iskolák tehetséggondozó munkájáról szóló írása nyitotta. Őt dr.
Bencédy József nyelvész, főiskolai főigazgató követte. A harmadik szám 1.
oldala ismét az évfordulóé volt: ekkor lett 10 éves a Magyar Tehetséggondozó Társaság. Ketten írtak köszöntőt: Czeizel Endre elnök és a Társaság
megbecsült alapító tagja, Harsányi István. Hogyan tovább? – kérdezte az
év utolsó számának címlapján Herskovits Mária alelnök, összegezve az elmúlt évtized eredményeit és a jövő feladatait. Tíz év múlva Ősidőkről címmel
az MTT történetének kezdetére emlékezett vissza, utalva az ECHA 2. nemzetközi konferenciájára, amit az MTA Pszichológiai Intézete segítségével
Gefferth Éva, Herskovits Mária és Fehér Judit titkárnő triumvirátusa szervezett meg. Hála illeti Pataki Ferenc akadémikust, intézetigazgatót – koccintottam is vele a sikeres rendezvényre a fogadáson –, aki a Társaságnak is he-

78

lyet adott az épületben, támogatta a vezetés munkáját, így a konferenciaszervezést is. A konferencia időpontjára esett az emlékezetes taxisblokád,
de ez csak nehezítette, de nem akadályozta meg, hogy a nagyszabású rendezvény sikeresen megvalósuljon. Írása mellett volt olvasható Hámori József
agykutató, akadémikus (jelenleg az MTA alelnöke), akkor éppen miniszter,
az évforduló kapcsán hozzám intézett alábbi levele:
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
miniszter
Százdi Antal
felelős szerkesztő
Tisztelt Szerkesztő Úr!
Kis országunk számára nagy érték a kreativitás, mely a fiatalokban jelen van. Ennek ápolását vállalta a Magyar Tehetséggondozó Társaság,
annál is inkább, mivel az ország jövőjét a most felnövekvő generáció
határozza meg. Magyar Tehetséggondozó Társaság munkáját fontosnak
tartom, további sikereket kívánok.
Budapest, 1999. november 23.
Üdvözlettel:
Hámori József
Az új év egy ezerévenként ismétlődő évforduló jegyében telt: akkor a
jubileumi 2000. évet értük el. Ez az egyszeri, de emlékezetes év sokféle
eseménynek adott helyt, de a lap működését érdemben nem befolyásolta.
Az első szám elején Mikes Zdenkóné dr. ny. tanszékvezető főiskolai tanár
írása a pályaorientáció és a tehetség kapcsolatát elemezte. A 2. számban
dr. Páldi János ny. gimnáziumi igazgató nem a gyermekek, hanem a tanárok
felelősségét és feladatait boncolgatta Ki a tehetséges tanár című cikkében.
Ebben a számban már alul jobbra nem jelent meg gyermekrajz, mivel a
nyomdai igényeknek megfelelő rajzok beszerzése többször gondot okozott.
A 3. szám vezércikkét Réthy Endréné dr. egyetemi docens írta, a 4. számét
pedig Raicsné dr. Horváth Anikó a bajai főiskola docense, ami a tehetséges
cigány gyermekekről szólt.
A 2001. évben dr. Kollmann J. György az ismert gyermekvédő jogász is
tollat ragadott, cikke a gyermekvédelem és a tehetséggondozás kapcsolatát
elemezte. A 2. szám elejére Báthory professzor írt, Meditáció a tehetségről
és a tehetséggondozásról címmel. Ekkor már az impresszumban a Társaság
elnökeként szerepelt, a Közgyűlés elődjét, Czeizel professzort 10 éves sikeres működése elismeréseként, a tehetséggondozás ügyének szolgálatáért
örökös tiszteletbeli elnökké választotta. Ekkor történt meg először – mint arra
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fentebb már utaltam –, hogy anyagiak hiányában a 3. és a 4. szám összevontan jelent meg, négy bővített oldallal. A címlapra az iskolateremtő nagyszerű pedagógus, néhai Zsolnai József professzor, a több hazai iskolában –
így Csepelen is – jól működő értékközvetítő és képességfejlesztő iskolai modell kidolgozója írt cikket a kutatóvá nevelésről és a kreatológiáról.
A 2002. év első száma szintén a roma fiatalokról szólt, mégpedig képességfejlesztésük fontosságáról. Szerzője dr. Várnagy Elemér ny. egyetemi
tanár. A 2. számban dr. Palotás János c. egyetemi docens, gazdaságpolitikus, sikeres vállalkozó és egykori országgyűlési képviselő a műveltség és
tehetség viszonyát taglalta írásában. Úgy tűnik, év végére megint elfogyott
a forintmuníció, mert a 3. és 4. szám összevontan jelent meg. A címlapra a
Társaság első időszakának szorgos és remek ötletekkel előrukkoló tagja, dr.
Martinkó József egyetemi docens írása került, aki a tehetségmozgalom történetének tanulságait értelmezte. Később tekintélyes kötetben megjelent az
MTT történetét feldolgozó munkája, amiben elemzi az akkori évek nehézségeit és sikereit. Martinkó úr később több komoly minőségű cikket írt a lapban. A 2001/2. számban Merre tovább címmel a tehetséggondozás jövőjét,
állami vagy civil jellegű működését, egy országos koordináló szervezet létrejöttének lehetőségeit boncolgatta. A következő 3-4. összevont számban
Talentológia: a tehetség tudománya című tanulmányában egy új tudományágat vázolt fel, a talentológiát, amely elképzelése szerint a géniuszok személyiségét, alkotókészségét tanulmányozná, míg a kreatológia a tehetségekét. Azóta több szakcikkben olvasható ez a kifejezés, de nem minden esetben történik meg a két szakkifejezés pontos megkülönböztetése. Pedig érdemes lenne a vizsgálandó jelenségeket minőségi különbségeik alapján kettéválasztani és definíciója értelmében használni a kifejezéseket.
A 2003. év első két szám is összevontan jelent meg, elöl dr. Czeizel Endre cikkével, aki a tehetség genetikai hátterét vizsgálta. Úgy tűnik, ez az év
sovány esztendőnek bizonyult, mert a 3. és a 4. szám is egy kiadványként
jött ki. Elején dr. Gáborjáni Péter térszűrésről szóló írásával.
A szűk esztendő 2004-ben is folytatódott, mert ekkor már a négy szám
példátlan módon egy kiadványként látott napvilágot. Az elején dr. Heimann
Ilona főiskolai docens írása olvasható a tehetségek felfedezéséről és gondozásáról.
Folytatódott az összevont számok sora 2005-ben is. Az első két szám
cikkei egy lapszámban jelentek meg. A vezető cikket Walch László magyarfilozófia szakos középiskolai tanár írta, akinek 15 évesen már az ÉS-ben
jelentek meg kritikái. A további két szám szintén összevontan került az Olvasókhoz. A vezércikket Franz J. Mönks holland professzor, az ECHA (Európai
Tehetségtanács) egykori elnöke írta, aki hosszú évek óta a Debreceni Egyetemmel szoros munkakapcsolatban áll. Segítségével indult be a tehetségfejlesztő pedagógusképzés először Debrecenben, majd az ELTE-n is bevezet-
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ték, ahol a tanárképző főiskolai tagozaton dr. Heimann Ilona vállalta a szervezőmunkát. Mönks professzor többször járt hazánkban, előadásokat tartott
a Társaság konferenciáin, iskolákat látogatott, és ahol tudott, segített nekünk.
Nincs még vége az összevont számoknak! A 2006-os 1. és 2. szám elején újfent a szakmáját tekintve építészmérnök Gáborjáni dr. írását olvashattuk az organikus iskola modellről, amit szakközépiskolai igazgató időszakában, 1989-ben kísérletként vezetett be intézményében. Az 1999/2. számban a 80-as évekről írt kétoldalas cikkében az alternatív pedagógiai programok kapcsán megemlíti, hogy két év után fel kellett hagynia a pedagógia
kísérlettel. Mint írja: „Mindennek az volt az oka, hogy a gyenge képességű,
minden újító szándékot és tevékenységet akadályozó tanárok többségbe
kerültek a korszerű szemléletű, a diákokat partnerként elfogadó tanárokkal
szemben.” (Igazi magyar közoktatási valóság a 80-as évek végéről!)
Gáborjáni tanár úr több cikket is megjelentetett lapunkban, így a bolognai
folyamatról (avagy az oktatás, mint üzlet alcímmel). Pillanatfelvétel a jövőről címmel elmélkedett arról, hogy miként élünk majd 300 év múlva (én annak is örülnék, ha azt tudnám, hogy jövőre mi lesz).
Ez a szám volt az utolsó, amit Szakály Gábor úr gondozott, nyomtatott,
korrektúrázott és szorgalommal, szakértelemmel ellátott minden megjelentetéshez kapcsolódó feladatot. Visszaemlékezve úgy tűnik, hogy már nem volt
megfelelő forrás a folyamatos kiadáshoz, amit az összevont számok is alátámasztanak. Sajnálattal közöltem vele, hogy megfelelő forrás hiányában
előbb-utóbb be kell szüntetni zavartalan együttműködésünket. Belső gazdaságpolitikai lépések miatt pénzügyi problémák keletkeztek az országban,
amire nem sokára még az USA generálta hitelválság is rátelepedett. Hamarosan nyugati bankok mentek tönkre, s a pénzügyi válság a világ nagy részére kiterjedt. Az IMF a tőle már megszokott módon megszorításokat ajánlott (az ajánlott kifejezés szolid megfogalmazása a tényeknek). Ez akkor és
még egy ideig a pályázati lehetőségeket is érintette. A lényeg, hogy a mindig készséges és szakmai hozzáértését tekintve is kiváló személyiséggel,
Szakály úrral kénytelenek voltunk megszakítani a munkakapcsolatot.
8. A portréinterjúk folytatódnak
Szakály Gábor úr által kivitelezett lap csak formátumában lett új, tartalmában nem változott lényegesen a korábbiakhoz képest. Így például továbbra
is közöltünk portréinterjúkat, amelyek jellemzői részei maradtak a kiadványnak.
Az 1997. év 1. számába Vizi E. Szilveszter akadémikust, az MTA akkori
alelnökét kerestem fel kutatóintézeti munkahelyén, és készítettem vele egy jó
hangulatú interjút. A címként a professzor úr egyik tanulságos mondatát vá-
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lasztottam: „Valami újat hozzátenni a világhoz”. A 2. számban a sajnálatosan korán elhunyt Andorka Rudolf szociológia professzor, tanszékvezető
egyetemi tanár, majd rektor volt a riportalany, aki hivatása egyik fontos
elemének tartotta a tehetségek segítését. (Riporter: Bokros Katalin.) A 3.
számban Czine Mihály irodalomtörténész vallott tehetségfelfogásáról szintén
Bokros Katalinnak, aki ebben a számban az akkor csodagyermekként feltűnt
Szász Marcit is bemutatta, aki Szendrőről (ahol az 1. évfolyamot kihagyva
rögtön a 2. osztályba vették fel, mert mindazt tudta már, amit elsősként tanulnia kellett volna) került a csepeli Genius Tehetséggondozó Iskolába. A 4.
szám portré rovatában a továbbra is szorgos Bokros Katalin kérdezett. Ezúttal rádiósorozatból jól ismert világutazó zoológus, az azóta elhunyt, az árvaházi léttől az akadémiai tagságig jutó Balogh János professzor úr idézte
fel afrikai és őserdei élményekben, kalandokban gazdag életét, eszményképeit, a tudományos munka személyiséget gazdagító és a társadalom életét segítő értelmét.
Az 1998-as évet egy kiváló és ismert poéta gondolataival kezdtük.
Gedényi Éva újságíró kereste fel az akkor még fiatalos (még nem volt 90
éves sem) Faludy Györgyöt, akivel a költészetről, életéről és a tehetségről
beszélgetett. A 2. számban a történész Szebenyi Péter egyetemi tanárral, a
kiváló pedagógiai kutatóval beszélgettem, aki – sajnálatosan korai haláláig
– a kutatás és a tanítás vonzásában élt. A történelemtanítás egyik megújítójaként ismert tudós szakember munkafüzeteket készített a történelmi események minél könnyebb elsajátításért, évtizedekig használt szemléltető eszközei megtalálhatók voltak minden osztályteremben (pl. történelmi térképek). A
következő portréinterjú a 4. számban jelent meg, Bokros Katalin készítette a
75. éves Bajor Nagy Ernő sokat publikáló újságíróval, aki a régmúlt idők
rádiós emlékeit is felidézte.
Az 1999. év 1. számában nem portréinterjú került a lap két középső oldalára, hanem egy szakmai interjú Pokorni Zoltán oktatási miniszterrel, aki
nem csak a tehetséggondozást tartotta fontosnak, hanem a minőségi oktatást
is. A 3. számban jött legközelebb interjú, méghozzá mindjárt páros portré. A
neves képzőművész házaspárt, Lacza Mártát – aki a 70-es években tűnt fel
az Élet és Irodalomban megjelent sajátos hangulatú és formavilágú rajzaival
– és férjét, Dékány Ágostont kérdeztem életükről, művészi munkájukról, terveikről. Nemsokára szomorú esemény történt velük: házuk lángra kapott, egy
része leégett, majdnem lakhatatlanná vált. Szinte az egész művészvilág
megmozdult, segített. A Rádió Déli krónikája és az írott sajtó is foglalkozott
a drámai eseménnyel. A csepeliek jótékonysági rendezvényt szerveztek –
mindenekelőtt Sárosi Miklós vállalkozó szervezőmunkájának köszönhetően –,
és több millió forint gyűlt össze a Munkásotthonban megtartott esten, képaukción. (Igaz, a pénz jelentős részét az adóhivatal elvitte, de a megmaradt
forintokból – Kosik György vállalkozó és munkatársai segítőkészségének
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köszönhetően – újjáépült a tönkrement házrész, pótolhatták az elégett eszközöket, a munkájukhoz nélkülözhetetlen számítógépet. Nem lehetett azonban pótolni az odaveszett, évtizedek alatt összegyűlt jelentős képzőművészeti alkotásokat. Sajnáltuk az alkotókat és sajnáltuk porrá égett csodálatos
műveiket. Ebben a számban jelent meg Csányi Vilmos etológiaprofesszor,
akadémikus érdekes írása „Evolúciós örökségünk a csoporttudat” címmel,
amiben az individuális létezés és a csoportkultúra kialakulásáról és azok
viszonyáról írt.
A 2000. évben nem jelent meg portréinterjú, talán az évezredforduló
mozgalmas időszakában nem jutott rá idő, vagy nem volt fellelhető érdemi
mondanivalójú beszélgetőtárs. Egy miniszter azonban akadt, méghozzá a
portrérovatban, a már az előző évben szerepelt Pokorni Zoltán, aki ismét
rendelkezésünkre állt, és az állami tehetséggondozó programról adott interjút Bokros Katalinnak.
A következő interjú csak a 2001. évi 3-4. számban jelent meg szintén
Bokros Katalin jóvoltából. Egy kevésbé ismert, de kiváló filmrendezőt faggatott életéről, munkájáról, terveiről, aki nem volt más, mint Sopsits Árpád. Abban az időben készült el Torzók című játékfilmje, amellyel nemcsak több
nemzetközi díjat nyert, de felterjesztették Oscar-díjra is. Sajnos a díjazásra
javasolt öt film közül az ítészek nem a magyar rendezőnek ítélték oda az
aranyszobrot.
„Vigyázzatok a kismagyarokra!” – intette kortársait a 2002. év 1. számában a jelentős pedagógiai örökséget ránk hagyó Zsolnai József profeszszor, akit a neves író és publicista, Udvarhelyi András ny. főszerkesztő kérdezett életéről, munkásságáról. A 2. számban Hámori József agykutató professzorral, az MTA alelnökével beszélgettem akadémiai szobájában. Felidézte gyermekkorát, egyetemi éveit, kutatási eredményeit. A 3-4. számban
a 70 éves Bilek István sakknagymesterrel készített frappáns beszélgetést
Udvarhelyi szerkesztő úr.
A 2003. év 3-4 számában jelent meg legközelebb a portré rovat. Ezúttal Trencsényi Lászlót kérdeztem, aki a Magyar Pedagógiai Társaság főtitkári tisztségébe kerüléséig a Társaság igen aktív és sok segítséget nyújtó
tagja volt. A lapban több cikket is írt, felhívta figyelmemet személyekre,
jelenségekre. Az utóbbi években – talán mióta a főtitkárságot felcserélte az
ügyvezető elnöki tisztségre, elfoglaltsága megnőtt – kevesebb írással jelentkezik lapunkban.
A 2004. évben 1-4. szám összevontan jelent meg. Három oldalas portréinterjút készítettem az akkor 60 éves Balogh Lászlóval, akit abban az évben választott az MTT közgyűlése elnökké. (A 2014. évben – el ne kiabáljam – három évfordulót is ünnepelhetünk. Csak felsorolom: 10 év, 25 év, 70
év!) A Társaság 4. és természetesen ma is regnáló elnöke gyermekkoráról,
sokrétű tevékenységéről, egyetemi dékánhelyettesi, tanszékvezetői munkájá-
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ról és a Társaság irányításával kapcsolatos elképzeléseiről szólt, amelyek
nem csak tervek maradtak, hanem valósággá is váltak. Elnöksége alatt szervezettebbé, hatékonyabbá és sokrétűbbé vált a szervezet munkája, kiépültek az országos központok, és nyitott a Társaság a határon túli magyarság
felé, bevonva pedagógusaikat az anyaországi programokba, segítve ottani
tehetséggondozó munkájukat. Több milliárdos alapot létrehozva az állam is
nagyobb mértékben vállalt szerepet a tehetségek segítésében. Ezek megvalósulásában az általa vezetett Magyar Tehetséggondozó Társaság érdemi
szerepet vállalt, kezdeményezőként, tervek kovácsolójaként és a megvalósítás szereplőjeként.
A 2005. év 1-2. számában a 70 éves Czeizel Endrével készítettem beszélgetést, aki fiatalos lendülettel és kreatívan ítélte meg a világot, s beszélt
az általa összeállított, külhonban híressé vált magzatvédő vitaminról, családtervezési modelljéről, hobbijáról a családfaelemzésről. Számomra érdekes
és tanulságos eszmecsere volt. Ebben a lapszámban jelent meg Bokros Katalin beszélgetése Érdi Tamás vak zongoraművésszel, Csukott szemmel, Mozart
fényében címmel. Az év utolsó két száma is összevontan jelent meg, benne a
63 éves, szobrait 63 kiállításon – köztük több külhoni országban – bemutató
Kaubek Péter szobrászművésszel.
A 2006. év 1-2. számában Bokros Katalin mutatta be az 1966-tól külföldön – először Angliában, Majd az USA-ban – élő, egykor népszerű és
szép színésznőt, a rendező szakon végzett Krencsey Mariannt. Ő sem érezte
jól magát az akkori közegben, mint a Színészkirály, akiről a következőket
nyilatkozta: „Latinovitsot nagyon szerettem. Őrült volt, de csodálatos tehetséggel. Kitűnő eredménnyel elvégezte a Műegyetem építészmérnöki karát, a
professzora ott akarta tartani tanársegédnek, de ő tudta, más hivatást rendelt számára a sors. Elment segédszínésznek Debrecenbe Szendrő Józsefhez,
aki azonnal felismerte, hogy nem mindennapi emberrel van dolga. Nagyszerű tehetség volt, és vele is rettenetesen bántak.”
A lap életében ekkor következett be a már említett fedezethiányos időszak. Egy korszak lezárult, s kezdetét vette egy másik, mindmáig tartó felívelő és nyugodt munkát jelentő időszak. Búcsút vettünk a remek munkát végző Szakály Gábor úrtól, akivel zavartalan munkakapcsolatban álltunk.
9. Új kiadónk lett
Egy váratlan esemény megmentette a lapot. Örömmel értesültem Balogh
elnök úrtól, hogy egy tekintélyes magáncég, az Apáczai Kiadó vezetője,
Esztergályos Jenő tanár úr felajánlotta, hogy a lap megjelentetésének teljes
költségét vállalják. Nem tudom a részleteket, hogy miként talált egymásra a
két szervezet, gondolom elnökünknek volt szerepe benne, mindenesetre lett
kiadónk. Kiadónként nevezem meg az Apáczai Kiadót, mert a kéziratok
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összeállítását kivéve minden terhet levesz a vállunkról, még a rejtvény megfejtő könyvajándékát is biztosítják. A lap postázását Szénási Istvánné titkár
szervezi. Elnökünk kezdeményezésére hamarosan találkoztunk is a tanár
úrral kiadójuk fővárosi részlegében, ahol véletlenül összefutottunk Mága
Zoltán hegedűművésszel, akinek életéről a kiadó könyvet jelentetett meg.
Rögtön összeismerkedtünk, dedikált példányt kaptunk a szép kiállítású kötetből, és egy CD-t, amit hazaérve rögtön meghallgattam. Valóban pazarul
játszik, és amellett nagy adakozó, ahol szükség mutatkozik, ott segít. Nagyszerű muzsikus és kiváló ember. Akkor még nem volt Mága-műsor a tévében,
meg azt hiszem, jobbára külföldön élt, így aztán nem volt annyira közismert,
mint manapság. Mint hallottam, a marokkói királynak mondhatni udvari zenészévé vált, aki nagyon szerette a játékát, de több országban megcsodálhatták virtuozitását. Őszintén szólva akkor még nem hallottam róla, de később rendezvényeken láttam, és gratuláltam is játékához, meg a tévé hamarosan ismertté tette, nem csak remek zenéje, hanem jótékony célú felajánlásai révén is.
Nos, tehát hamar végeztünk a megbeszéléssel, mert a határozott, gyors
döntéseket hozó, ám szívélyes Esztergályos tanár úr két telefonhívással, profi
módon rögvest rendezte az ügyet az illetékes munkatársaival, és attól fogva
cége ingyenesen jelenteti meg a lapot, sőt a szerzőknek még honoráriumot is
fizet. Nagylelkűsége mindmáig biztosítja a lap megjelenését. A kiadások
csökkentésében igyekszik a Társaság is részt vállalni, de ezt csak pályázati
úton tudja megtenni. Most már vannak kiírások, így pl. a következő évi két
szám kiadásának fedezetét pályázati forrásból az oktatásért felelős minisztérium fedezi, hála Sarka Ferenc alelnök úrnak, aki ezeket a kacifántos pályázati kiírásokat értelmezni tudja, és össze is állítja a pályamunkát. (A fentiekben vázolt tapasztalataim alapján nem irigylem érte.)
Az összevont számok sora az első lapszámnál még folytatódott, mert
már az év vége felé jártunk. Kissé gyorsan kellett összeállítni a lapot, egy
ideig nem volt még kidolgozott tematikája, formátuma sem. A 2006. év 3. és
4. száma 24 oldalon jelent meg. A címlapot nem tudom, ki tervezte, készen
kaptuk. Fekete hátterű volt, elöl a szomorú arcú Einsteinről egy fotó szerepelt, körülötte kisebb formátumban Leonardo, Mozart, és két általam ismeretlen úr, az egyik öltönyös (távolról kissé Puskás Öcsit idézi), a másik úr
pedig úgy a 18. században élhetett a ruhája alapján. A borító oldalai színesek lettek, fényes papírral, vagyis minőségében javult a kiadvány (remélem tartalmában is).
A 2007. évtől a lap formája, és tartalma is kissé átalakult. Tervezettebb
lett, új szerkesztőbizottság állt fel: dr. Tóth László, dr. Heimann Ilona, dr.
Martinkó József és jómagam, mint felelős szerkesztő. A feladatokat felosztották egymás közt a bizottság tagjai, segítve ezzel az érdemi tartalmú cikkek megjelenését, és persze egyúttal az én munkámat is, mert nem kellett
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annyit cikkírók után járnom, és a hiányokat saját írással pótolni, sokszor a
már betördelt, de üres helyekre gyorsan írni valamit. Ekkor indult egy azóta
is funkcionáló rovat, amiben dr. Balogh László a Társaság elnöke aktuális
feladatokról szól a tagságnak. A következő számtól a címe is Aktuális lett.
A segítőkész szerkesztőbizottsággal hatékonyabb lett a munka, megterveztük a lap tematikáját, a cikkek beérkezésének időpontját. Ebben végig
nagy segítséget jelentett elsősorban Tóth László, a Debreceni Egyetem tanszékvezetője, akinek szakmailag kimagasló írásait sorozatban olvashatjuk a
lapban, de emellett a tanulmány értékű írások beszerzésében, a szerzők
felkutatásában is jeleskedik. Hálás vagyok segítségéért.
A következő év címlapját már igyekeztem megtervezni. Lacza Márta
Munkácsy-díjas képzőművész munkáját tettem előre, és fölötte tartalomjegyzéket közöltünk. A háttér sárga volt, a lap címe mellett az MTT logója szerepelt. A 2. szám címlapja hasonló formátumú és tartalmú volt, egy gyermekrajzzal az elején. A következő számban már a cím a mai formát idézi, színes
gyermekrajzzal, a tartalomjegyzék alulra került. Ez azonban még mindig
nem tetszett, s végül a végleges formátum kialakításában segítségemre voltvitéz Dékány Ágoston grafikus, festőművész, aki több változatot is készített,
végül kialakult a lap mai címlapformátuma. Elöl gyermekfotó, általában
mellette, vagy alatta pedig tájékoztató szövegként a fontosabb cikkekből
egy-egy jellemző mondat szerepel a szerzővel és a cikk címével. Alapvető
változás lett, hogy az új lapformátumban elöl nincs cikk. A portrérovatot
azonban meghagytuk. Nézzük, kik is nyilatkoztak a lapnak. Szemezgessünk
a 2006. évtől ezekből az interjúkból is!
10. Nyilatkozók a megújult lap portré rovatában
Az Apáczai Kiadó jóvoltából megjelent 2006. évi 3-4. összevont számba a
kémiaprofesszor Solymosi Frigyes akadémikussal készítettem portréinterjút,
aki egyebek mellett évtizedekkel ezelőtt több előadást tartott a szigorúan
védett Los Alamosban is, a szilárd rakétahajtó anyagok kémiájáról.
Az 2007. évi 1. számban egy hosszabb és egy rövidebb interjút kértem
dr. Csőregh Évától – akiről fentebb már szóltam –, illetve Mága Zoltántól. A
többi lapszámban nem volt portréinterjú.
A következő rövidebb portréinterjút a 2008. évi 3. számba készítettem
a József Attila-díjas, ifjú Szentmártoni János költővel, aki nemsokára a Magyar Írószövetség elnöke lett. Az utolsó számban nem jelent meg ilyen
anyag.
A 2009. év 1. számában a Széchenyi-, és Bolyai-díjas agykutató akadémikust, Freund Tamást mutattam be az Olvasóknak, aki életéről, hitvallásáról, kutatásairól, vagyis sikeres életéről beszélt meggyőzően és tanulságosan. A címlapon Dékány Ágoston jövőt vizionáló, életet és sorsot felvillantó
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remek színes grafikája szerepelt, emelve a kiadvány külső megjelenésének
színvonalát. A 2. számban egy idősebb korosztályhoz tartozó képzőművészt,
Kvasznayné Gulyás Margitot mutattam be, aki életéről és a művészet személyiséget meghatározó erejéről vallott (sajnos az idén elhunyt; életvidám,
nagyszerű személyiséget és kiváló képzőművészt veszítettünk személyében).
A címlapon egyik látványos kollázsa szerepelt. A 3. számban nem volt portréinterjú. A 4. számba egy kiváló gyermekvédő jogásszal, dr. Bernád Istvánnal készítettem portréinterjút, aki hobbiként – de szakmailag profi minőségben – fekete filccel látványként is kiváló grafikai jellegű egyedi műveket
alkot.
Most, amikor átlapozgattam a megjelent Tehetség számokat, érdekes
felfedezést tettem: ebben az évben 5. szám is megjelent, portréinterjú viszont nem. Ami még érdekesebb: megjelent egy 6. szám is ebben az évben,
benne a drámapedagógia atyja, Debreczeni Tibor főiskolai tanár portréjával. Egyszerűen nem értem, hogy történhetett, biztos volt valami oka, hogy
két plusz szám gazdagította a tornyosuló Tehetséget. A lapok évszámozása
eddig stimmelt, és ezt követően sem volt probléma, vagyis valóban 6 szám
jött ki ebben az évben. Hurrá!
A 2010. évben a tehetségek ügyében sokat tett Csermely Péter biokémia professzorral készítettem interjút életéről, kutatásairól és a tehetséggondozásról. Munkásságáért több szakmai és Állami Díjjal kitüntetett, alig
50 éves tudós jelenleg a tehetségügyben legnagyobb befolyással bíró, államilag létrehozott és támogatott Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke.
Nevéhez fűződik egyebek mellett a kutató diák és tanár mozgalom kiépítése, amely igazi terepe a tehetségek érdemi foglalkoztatásának, mentori
segítésének. A 2. számban egy nyugalmazott makói matematikatanárral, a
munkásságát több mint 20, köztük rangos kitüntetéssel elismert Tatár Istvánnal készítettem beszélgetést, aki nem csak kapott, hanem alapított is díjat a
matematikában kimagasló eredményt elérő diákoknak, aminek a „Matematika csillaga” elnevezést adta. A beszélgetés apropója a tankönyvíró, előadásokat tartó 85 éves kiváló pedagógussal az volt, hogy tehetséggondozó
munkájáért megkapta a Rátz Tanár Úr Életmű-díjat. Emlékeztetőül: Rátz
László (1863–1930) matematika-fizika szakos tanár a Fasori Evangélikus
Gimnázium nagyhírű és kiváló pedagógusa, majd igazgatója volt. A tehetséggondozás egyik úttörőjeként számos kiváló matematikust nevelt, köztük
Nobel-díjasokat (Wigner Jenő, Harsányi János). Tanára volt a legendás
képességű Neumann Jánosnak is, a számítógép atyjának, akinek képességeiről azt mondták, hogyha valamilyen problémát nem tudott megoldani, akkor
annak a problémának nem volt megoldása. Teller Ede szerint ő volt közöttük
a legokosabb, az igazi zseni. Nobel-díjat azért nem kapott, mert matematikusoknak nem osztanak. A 3. számban a nemzeti kultúráért énekművészként
és tanárként sokat tett Faragó Laura portréinterjúja szerepelt, aki később
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cikket is írt a lapba a mindennapi életben tapasztalható kreativitásról. Az év
utolsó számában Karmos György orvosprofesszor, agykutatóval jelent meg
beszélgetésem, aki kutatásai, tudományszervező munkássága mellett a tehetséggondozásban is jeleskedett, eddig 11 tanítványa szerzett PhD fokozatot. Később egy cikkét is közöltük, amiben a netkorszakról fejtette ki számomra helytálló véleményét.
A 2011. év 1. számába az ismert irodalomtörténész, főleg az elszakított
magyar területeken élő irodalmárok kiváló ismerője, Szakolczay Lajos –
mondhatni öninterjúban – vallott életéről, munkásságáról. A következő portré
interjú a 3. számban jelent meg, amit az emberi lélek kiváló ismerőjével, a
kiegyensúlyozott élet elérésének módszerét számtalan nagy érdeklődéssel
kísért előadásán átadó Bagdy Emőke pszichológia professzorral készítettem,
életéről, hivatásáról és terveiről. Az utolsó számban egy katona festőművész,
a Magyar Kultúra Lovagja, Frömmel Gyula tárta fel művészi és emberi feladatait.
A 2012. év 2. számában szintén egy festőművész, Csőregh Éva szociológus 80. éve apropóján idézte fel életét, nem mindennapi munkásságát,
amely a tanítás és a festészet jegyében telt, miközben sokat publikált, könyveket adott ki, újra indította és évekig vezette a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületét, s még arra is jutott ereje, ideje, hogy beutazza a világot. A 3. lapszámban egy kiváló tehetséggondozó pedagógus, a Társaság
választmányi tagja, a 80 éves váci Ujvári István matematika-fizika szakos
középiskolai tanárt kérdeztem életéről, több évtizedes munkásságáról. Évekig szervezte az általa megindított Pest Megyei Matematika Levelező Versenyt, több ezer diáknak adva szellemi és matematikai útravalót azzal,
hogy a matematikát a társtudományok érdekes eseményeivel hozta összefüggésbe. A 4. számban ismét Csermely professzort szólaltattam meg abból
az alkalomból, hogy az Európai Tehetségtanács (ECHA) elnökévé választották.
A 2013. évben a 2. számmal kezdődött a portréinterjú sorozat. Ezúttal
egy lelkes patrióta és művészetszervező festőművész, Erdei Éva magyarorosz-rajz szakos középiskolai tanár és galéria tulajdonos válaszolt kérdéseimre, felidézve életét, pedagógus múltját és a művészet alapeszményét, a
szép és a jó átadásának kötelezettségét. Ezzel lezárult a lapban megjelent
portréinterjúk sorozata. Sok nagyszerű és tehetséges, a tehetségeseket hozzáértően és hivatástudattal segítő szakembert mutathattunk be, példájukkal
segítve, motiválva a pedagógusokat, kutatókat, szülőket.
11. Elméleti írások
A Tehetség talán legfontosabb erénye, hogy kiváló szakemberektől jelennek
meg benne a tehetségről, képességfejlesztésről szóló elméleti írások, ame-
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lyek sokszor a gyakorlatot is segítik, utalnak a fejlesztés tennivalóira. A lap
elméleti írásait mindenekelőtt dr. Tóth László úrnak, a Debreceni Egyetem
tanszékvezetőjének köszönhetjük, aki mint a szerkesztőbizottság tagja e terület gondozását vállalta, és látja el példás színvonalon, nemcsak mint szerző, hanem mint szervező is, hiszen ösztönzésére sok cikket a tanszékén dolgozó szakemberek írnak. Vázlatosan tekintsük át, kiknek is köszönhetjük a
tehetségelmélet minőségi írásait! Megjegyzem, hogy olykor nem könnyű elhatárolni, hogy melyik írás tekinthető kimondottan elméleti jellegűnek, így
aztán előfordulhat, hogy valaki az írását más kategóriában leli fel ebben
az összeállításban. Ha így van, és zavaró a szerzők számára, ezúton megkövetem őket. Nézzük, kiket sorolok ebben a körbe!
Balogh László dr. (1944) ny. tanszékvezető, a MTT elnöke, szakmai jellegű írásaiban többnyire megtalálható az elméleti megalapozottság, azonban kerüli az elvont ismeretek leírását, a praktikus gondolkodásra valló közérthető nyelvezetet használ, szakmai jellegű írásaiban fellelhető az ismeretterjesztés szándéka. Írt tanulmányt az iskolai tehetséggondozás helyzetéről,
európai kitekintéssel, amiben szólt a törvényi szabályozásról, az azonosításhoz szükséges eszközökről, a pedagógusok képzéséről, a fejlesztő programokról, a kutatási eredményekről, a megvalósulást hátráltató akadályokról
és az Európai Parlament ajánlásairól. A 2006/1-2. számban a hátrányos
helyzetű tehetségeket segítő Arany János Tehetséggondozó Program lényegét ismertette a beválogatástól a hatásvizsgálatig. A lap 2007/1. számában Elméleti alapok a tehetséggondozó programokról című tanulmányában
tisztázta a fogalmakat, a fejlesztés formáit, azok kritikus pontjait. Elméleti
írásai a szakirányú továbbképzés mellett a pedagógusképzésben is hasznosítható szakirodalmi anyagok. A 2011/2. számban Kutatási eredmények, jó
gyakorlatok és a döntéshozás kapcsolata a tehetséggondozásban címmel
jelent meg tanulmánya a „Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencián” elhangzott előadásának szerkesztett változataként. A 2012. évben
a 80 éves Mönks professzorról írt gazdag tudományos életútját bemutató
köszöntőt a lapba.
Duró Zsuzsa dr. (1958) pszichológus, tehetségfejlesztési szakértő, a fővárosi Hubay Tehetségpont vezetője. Az utóbbi időben olvashattuk jelentős
szakmai hozzáértésről tanúskodó, gyakorlatot is segítő elméleti tanulmányait
a lapban, például a tehetségazonosítás és fejlesztés komplex lehetőségeiről,
a sakk tehetséggondozásban betöltött szerepéről. Jól értelmezhető, szakmailag kifogástalan írásait mindig örömmel közöljük.
Gyarmathy Éva dr. (1958) pszichológus, egyetemi oktató írt a tehetséges szülőkről, a matematikai, képzőművészeti tehetségekről, a tehetséges
gyermekek családjáról, az alulteljesítő tehetségekről, a beiskolázásáról, az
atipikus hiperaktívak és a tipikus tehetségek mítoszáról. Tanácsokat adott
szülőknek, tanároknak. Esetében is az elméleti jelleg és a gyakorlati eljárás
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szerencsésen összekapcsolódik írásaiban, amiket színvonalas elméleti megalapozottsága miatt soroltam ebbe a körbe.
Harmatiné dr. Olajos Tímea (1967) főiskolai docenst is köszönet illeti,
mivel több kiváló szakmai publikáció szerzője volt. Így a Savant szindróma
(bizonyos képességben magas szintű, míg a többi képességterületben látványosan alacsony szintű teljesítményre képes egyének) jelenségéről, a család
és az iskola közös kihívásairól, a tehetség és a hiperaktivitás összefüggéseiről, a női tehetség kibontakoztatásának problémáiról írt érdekes, tudományos igényű és ismeretterjesztésre alkalmas tanulmányokat.
Heimann Ilona dr. (1943) főiskolai docens több cikke, tudósítása (köztük elméleti jellegű is) jelent meg a lapban. Nem csak szerzőként, hanem
szerzők toborzójaként is elismerés illeti.
Martinkó József dr. (1945) nem csak sorozatairól, tudósításairól ismert
szerzője a lapnak, hanem elméleti okfejtéseiről is, amelyek új ismeretekkel
járultak hozzá a tehetségügy szakirodalmához.
Pataky Nóra dr. és Körmendi Attila dr. szerzőtársak cikkeikben a tehetséges gyermekek és a stressz viszonyáról, a tehetség és a magatartásproblémák összefüggéseiről írtak a lapban.
Péter-Szarka Szilvia dr. (1975) pszichológus, a Debreceni Egyetem oktatója a korai tehetséggondozásról, a hátrányos helyzetű tehetségekről,
Gagné tehetségmodelljének átdolgozott változatáról, az iskola kreatív klímájáról írt figyelemre méltó tanulmányokat.
Sarka Ferenc (1950) matematika-fizika szakos tanár, volt megyei főosztályvezető, az MTT alelnöke. A lapban megjelent írásainak többsége információközlés, tájékoztatás, vagy iskolai tehetséggondozó munka bemutatása
(Miskolci Rendészeti Szakközépiskola), de elméleti alapú cikkekkel is jelentkezett már, így A tehetséggondozás hálózati programja címmel a lap
2006/3-4.számában, szerzőtársa Kormos Dénes volt. Írt értékes eligazító
tanulmányt az egyéni fejlesztési programokról, azok kidolgozásának pedagógiai elvárásairól, illetve egy másik írásában felvázolta a tehetséggondozás történetének főbb állomásait. Képzettségéből adódóan egzakt módon
tár fel ismereteket, a lényegi mondanivalóra fókuszálva.
Tóth László dr. talán a legszorgosabb szerzője a lapnak, aki elsősorban
tudományosan megalapozott, szakszerű elméleti írásaival tűnik ki, amiket
lassan kötetté lehetne összeállítani, és felhasználni a felsőoktatási képzésben, pedagógusok továbbképzésében. Jól megírt elméleti munkái mellett
egyéb tartalmú cikkeket is olvashattunk a neve alatt, pl. tudósítást konferenciáról. Mint szerkesztőbizottsági tag lelkiismeretesen ellátja vállalását: igényes szakcikkeket író szerzőket irányít a laphoz.
Turmezeyné dr. Heller Erika, az ELTE docense a zenei tehetségek és az
általános intellektuális képességek kapcsolatáról írt, kutatásokon alapuló
több oldalas tanulmányt.
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Bízom benne, hogy a felsoroltakat továbbra is szerzőink között üdvözölhetjük, várva a megszokott magas minőségben megírt tanulmányaikat, miként azok jelentkezését is, akiket még nem köszönthettünk szerzőink között.
12. Sorozatok
A lap tartalmának egyik markáns elemét a különféle sorozatok jelenítik meg.
Tulajdonképpen a portrérovat is sorozat, de emellett még több, hosszabbrövidebb ideig olvasható, eltérő témájú sorozat indult a Tehetségben. Így
például a szegedi G-2000 Alapítvány dr. Farkas Katalin rovatvezetésével a
2005. évben két hasábot vett igénybe, ahol szervezetük híreit és egyéb
információkat közöltek. Ezt követően bérelt a szakértői egyesület két hasábot. Talán két-három évig ment egy másik sorozat is, amely alkalmanként
jelent meg, a címe: Mentornak jelentkezik. Itt pedagógusok, kutatók adták
meg elérhetőségüket és szakmai kompetenciáikat, amelyekkel mentorálhatják a tehetséges diákokat.
Talán a legkomolyabb, mindenesetre a legtovább tartó sorozat beindítása a váci Boronkay György Szakközépiskola matematika-fizika szakos,
Apáczai-díjas kiváló tanárához és tehetséggondozó pedagógusához, Ujvári
István tanár úrhoz fűződik, aki Versenyben tanítványainkkal címmel a
lap1994/1. számában indította rovatát, aminek címe az 1995/2. számtól
„Számon-kért” múlt lett. Egészen 2003. végéig gondozta a népszerű rovatot.
Ebben a változatban az érdekes matematikai feladványokhoz történelmi,
irodalmi tartalom kapcsolódott. A tanár úr az Észak Pest Megyei Matematikai Tehetségfejlesztő Központ létrehozójaként és hosszú éveken át vezetőjeként levelező matematikai versenyt szervezett, amibe rengeteg diák és sok
pedagógus kapcsolódott be. Figyelmet felkeltő matematikai rejtvényeket
közlő sorozata ezzel a versennyel is kapcsolatos volt. Ujvári tanár úr már a
lap 2. számában írt a Pest megyei tehetséggondozó munkáról, és később is
jelentek meg érdekes írásai (pl. amikor a tehetség és siker kapcsolatát elemezte), és olykor beszámolt iskolája országos tanulmányi versenyeken elért
sikereiről is.
Az 1997/1. számtól ismét megújult a rovat. A címe Ollóval írtam lett és
matematikához kapcsolódó figyelmet felkeltő történetek is a sorozat részévé
váltak. Sokféle témakört érintettek a cikkei. Írt a matematika csodagyermekekről; nagy matematikusokról; a festő Dürer mágikus négyzetéről; a könyvtári kutatómunkáról; a sakkmatematikáról; a sakk nevelő hatásáról; anyanyelvi matematikai játékokról; a palindrómákról (vagyis azokról a mondatokról, amelyek elölről és a végéről olvasva ugyanazt jelentik, pl.: goromba
rab morog; indul a kutya s a tyúk aludni stb.); a kronogrammákról (ez olyan
mondat, amiben rejtett római szám van, ami utal a mondatban szereplő
eseményre); a pedagógiai tehetségekről, és még egyéb témakörökről. Újvá-
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ri tanár úr lapbéli dicséretes munkássága nem csak ehhez a sorozathoz kötődik, írt elméletű jellegű cikket is, de cikkeinek többsége a sorozatához kötődik.
Bánfai József pécsi tanár, könyvtáros a 2000/2. számtól kezdte meg
máig tartó, kutatásain alapuló, többnyire tehetségtörténeti témakört felölelő
sorozatát. Az első cikke Klebelsberg Kunó tehetségvédő munkájáról szólt,
majd írt a tehetségvédelem különböző időszakának jellemzőiről. Cikket közölt a tehetséggondozás laikus kutatójáról, Pulszky Henrietteről; a zenei tehetség vizsgálatának évtizedekkel ezelőtti módszereiről; Ady zsenijéről; a
matematikai tehetségekről szóló irodalomról; tehetség, lángész és
patográfia kapcsolatáról; Bolyai Farkas sokoldalú tehetségéről; a sárospataki tehetségkutatásról; az 1940-es évek amerikai, német iskolák tehetséggondozó gyakorlatának jellemzőiről; a 30-as évek érettségizetteinek tervezett értelemvizsgálatáról; Szekfű Gyuláról, a XX. századi tehetségvédelmünkről.
Jelentős pedagógia, közoktatás-irányítási szakemberekről is indult egy
sorozat az 1996/4. számtól. A sorozatot a neves pedagógiai közíró, dr.
Kronstein Gábor jegyezte, és olyan kiválóságokat mutatott be, mint Trefort
Ágoston, Klebelsberg Kunó minisztereket, Ürményi Józsefet, Tavasi Lajost,
Gönczy Pált.
A lap 1997/1. számától magam is indítottam egy rövid sorozatot az
„Agy évtizede: 1990–2000.” nemzetközi akció alkalmából, amiben a kreativitásról; tanulási stratégiákról és stílusokról; kognitív stílusokról és stratégiákról; agyunk jövőjéről és titkairól; a központi idegrendszerről és az immunrendszer kapcsolatáról; az agyfejlesztésről és tehetségfejlesztésről; a társadalom és az agy szerepéről írtam. Elsősorban ismeretterjesztő szándék vezérelt, olvasmányosnak szánt cikkek voltak, igyekeztem elkerülni a tudományosnak ható elméletieskedést. Ugyancsak ettől a lapszámtól kezdtem bele
egy másik sorozatba, ami még mindig tart. Jobbára egy-egy jelentős személyhez köthető évfordulós alkalmakról írtam ismertetéseket a 2. oldalon a
bal hasábba, dr. Tóth László 1996-ban megjelent remek kézikönyvében, a
Tehetség-kalauzban található információk felhasználásával. Az első cikk címe:
25 éve volt és az 1997. évet alapul véve a negyedszázaddal korábban az
USA-ban megjelent tehetséggondozás iskolai helyzetét rögzítő Marlandjelentést ismertettem. A cím tehát mindmáig egy szám, amihez a Tehetségkalauzban megkerestem egy ahhoz passzoló információt, ha kevés szöveg
volt róla, akkor kiegészítettem. (Lassan kifogynak az évszámokhoz kötődő
események, talán bővíteni kellene Tóth tanár úrnak a jól hasznosítható nagyszerű kiadványát!) (A Tehetség-kalauz utódja A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája, amely lényegesen több információt tartalmaz. Pedellus Tankönyvkiadó, 2003, Debrecen. A szerk.)
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A 2003.-tól Budapest közoktatása címmel rövid ideig rovatot vezettem,
amit a főváros közoktatási közalapítványánál pályáztam meg, és ennek
fejében hozzájárultak a nyomdaköltséghez.
Dr. Martinkó József is kedvet kapott a sorozatokhoz, mert nagy örömömre az 1997/2. számtól A tehetséggondozás története címmel egyhasábos cikksorozatot indított. Írt Fáy Andrásról, Révész Gézáról, Dezső Lajosról,
Szitnyai Elekről, Dóczy Jenőről, Kemény Gáborról, Zákány Józsefről, Nagy
Lászlóról, Imre Sándorról, Somogyi Józsefről, Porcsalmi Zoltánról, Harsányi
Istvánról. Nagy segítséget jelentett még Martinkó dr. azzal, hogy a Magyar
Tehetséggondozó Társaság konferenciáiról, közgyűléseiről mindig nagyon
precíz, eligazító tudósításokat írt. Fáradozásáért ezúton is tisztelet illeti.
Egy Dániában élő építészmérnök, egykori ENSZ szakértő, dr. Bartha Tibor is küldött olvasmányos cikkeket a lapba, amelyek témaválasztásukat
tekintve sorozatként értelmezhetők. Írt Einsteinről, Planckról, a Nobel-díjról,
híres építészekről és műveikről, a Japánban élő Wágner Nándor szobrászművészről (akit hazájuk legnagyobb szobrásznak ismernek el a japánok).
A 2007/2. számtól sorozatot indítottam Történelmi évfordulók címmel,
amelyben egykor élt kiemelkedő honfitársaink életéről, tevékenységéről,jelentőségükről írtam. Így Árpád vezérről, Görgey Artúrról, Hunyadi Mátyásról, Szent István királyról; Horthy Miklósról, Tisza Istvánról. A magyar
államférfiak mellett a világtörténelem nagyjainak születésük vagy haláluk
évfordulójáról is megemlékeztem: Napóleonról, Lincoln és Reagan elnökről,
Rudolf trónörökösről. Tudósok, művészek évfordulói is a lapba kerültek: Leonardo, László Gyula, Caravaggio, a Nobel-díjas Gábor Dénes, Csehov,
Latinovits Zoltán, Liszt Ferenc, Tolnay Klári.
A 2007/3. számtól új sorozat indult, aminek címe: Amikor még diák voltam… A szerzők diákéveikre emlékeztek vissza, felidézve életük olykor szorongással, de jobbára mégis sikeresen eltöltött, évtizedekkel korábbi időszakát. Szerzők voltak: Nagy Bandó András (1947) Karinthy gyűrűs és Hajléktalan Emberért-díjas író, humorista; Schubert Éva (1931) Kossuth-díjas
színművész, rendező, színészpedagógus; Bertók László (1935) Kossuth-díjas
és Babérkoszorú-díjas költő; Czigány György (1931) Erkel-, Liszt-, József
Attila-díjas költő, zongoraművész, Érdemes művész; Faragó Laura (1950)
Kodály-diplomás énekművész, népdalénekes, zenepedagógus, az 1970-es
Röpülj páva televíziós népdalverseny nagydíjasa, a middlesbroughi nemzetközi népdalverseny I. helyezettje, a Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjének
kitüntetettje, Pedagógia Szolgálatáért Emlékérmes, Béres Ferenc-díjas; Bulányi György (1919–2010) piarista tanár, a szocialista rendszer által üldözött, a katolikus egyházi vezetése által mellőzött pap, a Bokor közösség
létrehozója; Zombory Zoltán (1941) festőművész, tanár.
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Indult egy újabb sorozat 2009/1. számban Baj van az oktatással? címmel. Az első válaszoló Trencsényi László egyetemi tanszékvezető volt, aki
írását így kezdte: Van. Tőle több kisebb-nagyobb terjedelmű cikk is megjelent a lapban, az egyikben – címe: Kettős mérce – oktatással kapcsolatos
tanulságos esetet mutat be, következtetéseket levonva. Szintén észrevételeit
taglalja a művészeti nevelés hasznáról írt hosszabb cikkében. A következő
számban Végh Lászlóné békéscsabai matematika-fizika szakos középiskolai
tanár adott választ, aki a gyermekközpontú iskola mellett állt ki. Később a
pedagógushivatásról, a tehetségről és a kompetenciák fejlesztéséről írt cikket, illetve a Vélemény rovatban – ami már az új évezred első évtizedének
végén indult és rövid ideig futott – fejtette ki álláspontját a közoktatás helyzetéről. A 3. számban Törzsök Károlyné dr. közoktatási szakértő válaszolt.
Véleménye szerint olyan az iskola, amilyen a társadalom. Egy későbbi lapszámban bemutatott egy ifjú csellista-tehetség leányzót, Farkas Olíviát.
13. Kézzel írt intelmek
A lapszámok interjúi mellett vagy csak egymagában kézírásos szövegeket
közöltünk népszerű emberektől, kiváló szakemberektől. Nézzük ezeket a
rövid, tanulságos mondatokat, feltüntetve szerzőik hivatását, legfontosabb
elismeréseit, megbízatásait!
„A tehetség olyan isteni adomány, ami kimagasló teljesítményt eredményezhet mindannyiunk örömére.” Buna Konstantin (1938) festőművész.
„A tehetség legnagyobb természeti kincsünk – becsüljük meg!” Czeizel Endre
(1935) orvosgenetikus, akadémiai doktor, c. egyetemi tanár; Kennedy-, és
kétszeres Markusovszky-díjas, Kiváló Orvos, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje-, és a Tudományos-díj (USA) kitüntetettje.
„Úgy gondolom rengeteg féle tehetség van, de valamennyinek az az alapja, hogy elfogadjuk önmagunkat.” Csőregh Éva (1932) szociológus, festőművész, író, főiskolai tanár, a Magyar Köztársasági Aranyérdemkereszt
kitüntetettje.
„Valamiben mindenki tehetséges, csak szem kell, aki észreveszi.” Pogány
Judit (1944) színművész; Kossuth-, és Jászai Mari díjas, Érdemes művész, a
Halhatatlanok Társulatának örökös tagja; Koltai Róbert (1943) színművész,
rendező; Jászai Mari-díjas, Érdemes művész (Házaspárként közösen írták
alá.)
„Veszélyes dolog a tehetség. Boldogságot okozhatunk vele, de a bennünk
lévő ördög is kézbe kaparinthatja.” Huszti Péter (1944) színművész, rendező; aSzínművészeti Egyetem egykori rektora; Kossuth-, és Jászai Mari-díjas,
Érdemes-, és Kiváló művész.
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„Magyarország nagy esélye, hogy olyan értelmisége van, amely képes
arra, hogy felzárkóztassa az országot. Sajnos kellő megbecslés hiányában
ezt a szürkeállományt, ezt a szellemi tőkét könnyen elveszíthetjük.”
„Az igazi tehetség tudja, hogy a tudományban rövid távon nem feltétlenül
hasznos, ami igaz, és egyáltalán nem biztos, hogy igaz, ami rövid távon
hasznos.”
A fenti két idézet szerzője: Vizi E. Szilveszter (1936) kutatóprofesszor,
egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke; kétszeres
Széchenyi-díjas, a Corvin-lánc, a Prima Primissima-, a Szent Kincs Érdemrend
ezüst és arany csillaga (japán császári elismerés), a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjének kitüntetettje, Akadémia-díjas. (Mintegy negyedszáz kitüntetés birtokosa.)
„A tehetség? Szenvedélyes érdeklődés.” Teller Ede (1908–2003) világhírű
elméleti és atomfizikus; Einstein-, Fermi-, Béke-, Magyar Örökség-, és Bolyaidíjas, a Magyar Köztársasági Rubintokkal Ékesített Zászlórendjének, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetettje, megkapta a Corvin-láncot, a Szabadság Elnöki Medált és a Nemzeti Tudományos Medált (mindkettő USA elnöki kitüntetés).
„A tehetség, belátásom szerint: a BIZALOM jele. Ezzel visszaélni is lehet, mert
az Ő türelme végtelen, de helyesebb élni vele, mert a mi időnk viszont véges! 1994. november 10.” Szörényi Levente (1945) zeneszerző, énekes;
Kossuth-, és Erkel Ferenc-, Prima-, és Magyar Örökség-díjas. Megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést.
„Hogy mire vagy képes, az a legfontosabb!” Lukács Sándor (1947) színművész, költő lapunknak adott nyilatkozatához mellékelte kézírásos üzenetét;
Kiváló és Érdemes művész, Jászai Mari-, Ajtay-, Erzsébet-, Prima Primissima,
Bilicsi-, Pro Urbe Budapest-, Miskolc-díjas, Ruttkai Éva-emlékdíjas. Megkapta
a Hegedűs Gyula emlékgyűrűt és a Harsányi Zsolt-díjat. A Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja.
„A tehetség adomány, mely csak szorgalommal és kitartással teljesedhet ki.”
Molnár Imre (1942) Ferenczy-díjas, FIDEM nívódíjas iparművész, a Népművészet Ifjú Mestere elismerés birtokosa.
„A tehetség nagy adomány, élni kell e hatalmas ajándékkal, amelytől gazdagabb lesz a világ.” Lacza Márta (1946) Munkácsy-díjas grafikus, festőművész, Csepel Díszpolgára.
„A tehetséget génjeinkben örököljük, de kitartás és akarat nélkül elveszik.”
Végh Edit (1944) képzőművész.
„A tehetség éltető kovász, minden anyagot életre kelt.” Kőszeghy Gabriella
(1968) zenetanár, szobrászművész.
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„A tehetség, ha sikered van, áldás, ha nincs, akkor átok.” v. Dékány Ágoston (1948) grafikusművész, festőművész, költő, publicista. Több, tehetséggel
kapcsolatba hozható tanulságos történetet idézett fel életéből lapunkban.
„A tehetség isteni adomány, amit emberek segítenek életre, és emberek fojtanak meg.” Erdei Éva (1942) képzőművész.
„A zseni nem tanul, hanem tud.”
„A tehetséges ember a lehetséges ember, a teljesség ígérete.”
A két idézet: Sebeők János (1958), író, publicista. Szépirodalmi Kiadó Nívódíjasa, Greve-, és Liska Tibor-díjas.
„Jó elméleti szakember csak az lehet, aki két lábbal áll a valóság talaján”
Gánti Tibor.
„A tehetség adomány. Meghatározása annyira bonyolult, hogy az egyszerűség kedvéért csak azt mondjuk: Isten adománya.” Bráda Tibor (1941) Munkácsy-díjas festőművész, a Képzőművészeti Egyetem tanára.
„Tehetség alatt manapság a legtöbben azt értik, hogy az ún. ’önmegvalósításban’ valaki jeleskedni képes. Egykor meg úgy gondolta a ’tehetséges’
ember, hogy tehet valamit azért, hogy az Isteni Igazság megvalósuljon ebben a földi életben. Ő hangszer volt Isten kezében, mi meg önmagunkat
kereső emberek.” Szemadám György (1947) festőművész, író, filmrendező,
a Magyar Művészeti Akadémia tagja. Főbb kitüntetései: Munkácsy-díj, a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, Művészetpedagógiai-díj,
Simsay-díj.
„Mit ér a tehetség, ha nem kíséri tett?” Móricz Virág dr. (1909–1995) művészettörténész, író, Móricz Zsigmond legidősebb leánya.
„Minden ember hordoz magában tehetséget. Rálelni tehetségünkre és kibontakoztatni azt, kötelességünk.” Sebestyén Anna (1962) képzőművész, sajátos színvilágú és formakultúrájú tollrajzai a meditáció és az ezoterizmus világának műveiként hatnak az érzelmekre.
„A kapott, hozott, Istentől áldott tehetség kötelezettség.” Gulyás Anna képzőművész, tűzzomác műveket alkot.
„Minden gyermek első álma, hogy űrhajós legyen, ám a szülők csak nevetnek
rajta, amikor viszont 12 éves koromban először nyilatkoztam, hogy világbajnok
leszek, mindenki komoly maradt.” Lékó Péter (1979) nemzetközi sakknagymester, a címet minden idők legfiatalabbjaként, 14 évesen nyerte el. Legjobb
eredménye a világranglistán: 4. hely. Több versenyt, szuperversenyt nyert, volt
ifjúsági világbajnok is a 16 évesek mezőnyében. A 2000–2007. között az
orosz Kramnyik (1975) sakkvilágbajnok ellen címmérkőzést játszott 2004-ben.
Az eredmény döntetlen lett, így a világbajnok megtartotta címét.
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„A tehetség emberfeletti erő, és akarás nélkül olyan, mint a csiszolatlan
gyémánt” Szegedi Molnár Géza (1939–2008) építészmérnök, színész, parodista, író, aki egy ausztriai repülőtéri terrortámadáskor súlyos gerincsérülést szenvedett, deréktól lefelé megbénult, és egész életében tolószékbe
kényszerült. Miként a lapnak írta, úgy is küzdött a mindennapokban fájdalmával, de megbékélt sorsával, amely járásképtelen áldozattá tette, és alkalmanként színpadi munkát is vállalt.
„Tehetség a Tehetségben.” Hofi Géza (1936-2002) színművész, humorista;
Kossuth-, és kétszeres Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Megkapta a Munka Érdemrend
Aranyfokozatát és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét.
„A tehetség Isten ajándéka, élni kell vele, s nem visszaélni.” Komár László
(1944–1912) rockzenész, a Scampolo együttes alapítója, énekese, a „magyar Elvisként” sikeres szólóénekes.
„A tehetség – adomány! A zsenialitás adomány és csapás egyszerre. De a
legtragikusabb sors, ha valaki majdnem zseni. Amikor csak egy hajszál választja el attól, hogy megalkossa, amit akar, de örökké elválasztja.” Popper
Péter (1933–2010) klinikai pszichológus, egyetemi tanár, író, publicista.
„Szorgalom és szerénység nélkül nincs tehetség!” Antal Imre (1935–2008)
zongoraművész, több nemzetközi verseny győztese, az Országos Filharmónia szólistája volt. Televíziós műsorvezető, színész, humorista; Erkel-, Erzsébet-, és kétszeres VIT-díjas, Érdemes művész.
„A Tehetség olvasóinak jókívánságaimmal. Habsburg, 1997. 3.6.” Habsburg
Ottó (1912–2011) politikus, közíró, az Európa Parlament tagja. IV. Károly
(1887–1922) magyar király fiaként Habsburg főherceg, trónörökös. Több
magyar település díszpolgára, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjének kitüntetettje.
„Minden gyerek kreatívnak születik, de tehetséggé fejlődése függ a családtól, iskolától, tanároktól és a társadalmi környezettől. Hámori József (1932)
biológus, egyetemi tanár, rektor, az MTA alelnöke. Széchenyi-, Akadémiai-,
Grastyán-díjas; megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, az UNESCO Aranyérmét, a Német Szövetségi Köztársaság Díjának
I. fokozatát. Pest megye és Fegyvernek díszpolgára.
„A tehetség kiapadhatatlan szorgalom a tökéletesség eléréséért.” Faragó
Laura népdalénekes.
„Ma a legnagyobb TEHETSÉG ahhoz szükséges, hogy mindenek ellenére
megtaláljuk a boldogságot a világban.” Csongrádi Kata (1953) színművész,
énekes, író.
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„A tehetség nem csupán ajándék, de felelősség és szolgálat is egyben.”
Szentmártoni János (1975) József Attila-, és Gérecz Attila-díjas költő, az
Írószövetség elnöke.
„A tehetséget ki is kell fejleszteni!” Oláh György (1927) Kémikus, a szénvegyületek pozitív ionjainak kutatásaiért 1994-ben Nobel-díjat kapott. Ezernél
több tudományos publikációja és száz szabadalma van. Egyetemi tanár az
USA-ban. Bolyai-díjas, és Széchenyi Nagydíjas. Megkapta a Corvin-láncot
és a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal. Budapest Díszpolgára.
„Prokop Péterrel egyetértésben vallom: A születésemkor kapott alkotási ösztön megállíthatatlanul hajt műveim felsorakoztatására.” Kvasznayné Gulyás Margit (1924–2013) festőművész.
„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat, és akkor derűs a
szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Egyetértek József Attilával.”
Gross Arnold (1929) grafikusművész. Munkácsy-, Kossuth-, Prima-, és Pro
Urbe Budapest-díjas, Érdemes művész, a Krakkói Nemzetközi Grafikai Biennále I. díjasa.
„A tehetség isteni adomány, visszaélni vele emberi gyarlóság.” Benedek
István dr.
„A tehetség – elsősorban szorgalom kérdése.” Bözsöny Ferenc dr. (1931) a
Magyar Rádió főbemondója, magyar-történelem szakos középiskolai tanár,
előadóművész. Kitüntetései: MRT Nívódíj, Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztje, Kazinczy-, és Petőfi Sándor Sajtószabadság-díj (és tiszteletbeli tengerész cím).
„Úgy vélem, a tehetség ennyi: fáklyával úszni az árral szemben.” Zombory
Zoltán.
14. Megfontolandó gondolatok
Az évek során a lapban megjelent interjúkban is fellelhetők érdekes megállapítások, olyan maradandó gondolatok, amelyek érdemesek a külön kiemelésre. Íme, néhány közülük.
„Az adottságok nem kis részben az öröklődés szeszélyes játékának a következményei, ezek képességé válása azonban már az ember: a család, a pedagógusok és a társadalmi alkotó közösség kezében van.” Dr. Czeizel Endre
„A tehetség az emberi tudat, memória mellett fajunk legtitokzatosabb tulajdonsága. Azt is mondhatnánk: a titkok titka.” Dr. Szentágothai János
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(1912–1994) Kossuth-díjas anatómiaprofesszor, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke volt és országgyűlési képviselő; Kossuth-és Állami-díjas,
megkapta az Akadémia Aranyérmet, a Magyar Köztársasági Érdemrend
középkeresztjét a csillaggal.
„Barátaim, szülők, nagyszülők, ne hagyjátok elsorvadni, innen elmenekülni a
magyar tehetségígéreteket!” Dr. Harsányi István (1908–2002) magyarlatin szakos középiskolai tanár, pszichológus, a sárospataki gimnázium tanára, igazgatója, majd miniszteri osztálytanácsos, tudományos kutató, publicista, a tehetséggondozás egyik korai kezdeményezője, közel 800 szakcikk és
több ismeretterjesztő könyv szerzője. Apáczai-díjas, Kiváló Tanár, a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztje kitüntetettje.
„Megpróbálnám kritikusan felülvizsgálni az egész pedagógia elméletét és
gyakorlatát, és egy szabad és fejlesztő nevelést valósítanék meg! Az ösztönzésre és a dinamikus fejlesztésre tenném a hangsúlyt.” Dr. Buda Béla
(1939–2013) pszichiáter; a Magyar Köztársasági Érdemrend és a Lovagkereszt kitüntetettje, Prima-díjas.
„Igen, legyen kitűnőek iskolája! A francia kormány tagjainak többsége évszázadok óta a kitűnőek iskolájában végez, akár igazságos ez, akár nem.”
Dr. Nemeskürty István (1925) író, irodalom-és filmtörténész, egyetemi tanár, ny. honvédtábornok; Széchenyi-, Kossuth-, József Attila-, és Prima
Primissima-díjas, a Corvin-lánc kitüntetettje.
„A tehetség örök rejtély, állandó feszült figyelem, gyakran kétségbeesett
küzdelem. Csak egy teljes alkotói élet igazolhatja a saját elhatározást, mások ítéletét.” Petrovics Emil (1930–2011) zeneszerző, zeneakadémiai tanár; Kossuth-, és kétszeres Erkel Ferenc-díjas, Érdemes és Kiváló művész.
„Feltétlenül hiszek abban, hogy ápolni kell a tehetséget; hogy aztán milyen
szervezési módban, milyen pénzből, az egy más kérdés. A Magyar Tehetséggondozó Társaság credója, hogy ezt megszervezze, hogy előmozdítsa a
tehetségvédelmet. Én feltétlenül híve vagyok a tehetséggondozó mozgalomnak!” Dr. Ádám György (1922–2013) fiziológiaprofesszor, akadémikus,
tanszékvezető egyetemi tanár; Állami-, Széchenyi-, Eötvös József-, és Akadémia-díjas.
„Bizony kell egy jó pedagógus, egy jó család, egy jó anya, egy jó apa, aki
nem erőszakolja rá gyermekére saját elképzeléseit, hanem felfedezi, hogy
mi rejlik a gyermekben, és segíti kibontakoztatni adottságait.” Kibédi Ervin
(1924–1997) színművész, Jászai Mari-díjas, Érdemes művész.
„A tehetség nem elég, hanem az a fontos, amit Goethe úgy nevez, hogy a
tehetség lépcsőzetes kiművelése. Ez az alapfeltétele annak, hogy valódi
kreatív lehetőségek nyíljanak az emberben.” Dr. Popper Péter
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„Sok tehetséges fiatal van most is. Nem kell félni attól, hogy kihal a magyar
színészmesterség, mert nagyon jó az utánpótlás.” Bodrogi Gyula (1934)
színművész, rendező; a Nemzet Színésze, Kossuth-, és kétszeres Jászai Maridíjas, Érdemes és Kiváló művész.
„A pedagógusokon rengeteg múlik. Nem üzenek, hanem kérem őket, hogy
olyan szemmel próbálják nézni a következő generációt, hogy az ő kezükben
van az ország jövője.” Tolnay Klári (1914–1998) színművész; kétszeres
Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
„Igazi íróvá az ÁVO tett, amikor kidobatott a lipótmezői állásomból. Időm
volt, állásom nem, hozzáfogtam a Csineva című nagy regény írásához. Tizennégy évig feküdt a fiókomban, akkor a volt ávós Kardos György igazgató kiadta a Magvetőnél.” Benedek István (1915–1996) ideggyógyász
professzor, művelődéstörténész, író, Szentgyörgyi Albert- és Széchenyi-díjas.
„Nekem meggyőződésem, hogy minden ember nagyjából azonos kapacitással bír, csak az egyik az egyik területen, a másik a másikon jobb.” László
Gyula (1910–1998) régészprofesszor, történész, egyetemi tanár, képzőművész; Széchenyi-, Nagy Lajos-, Budapestért-díjas, a Finn Oroszlán Rend lovagja. Megkapta a Munka Érdemrend Arany fokozatát, a Magyar Népköztársaság Aranykoszorúval Ékesített Csillagrendjét, és a Kiváló Tanár címet.
„Az ember vagy kilép a világűrbe, és megcsinálja a második, harmadik,
milliomodik emberiséget, létrejönnek a galaktikus birodalmak, és az evolúció
ezeken keresztül megy a maga útján tovább, vagy vége lesz a földi létnek.”
Gánti Tibor (1933–2009) vegyészprofesszor, c. egyetemi tanár, az élet
létrejöttét és meghatározását merőben újfajta módon magyarázó
kemotonelmélet kidolgozója. Herman Ottó-, MTESZ-díjas, Nagymaros Díszpolgára; megkapta Pest Megye Tudományos díját és a Pro Natura Emlékérmet.
„A gondolkodási különbség az alapja a demokráciának, nevezetesen, hogy
mindenki a kellő kritikával, de valami újat tud hozzátenni a világhoz.” Vizi E.
Szilveszter
„A tehetséget igazából akkor lehet kibontakoztatni, ha nincs magára hagyva!” Andorka Rudolf (1931–1997) akadémikus, szociológus, egyetemi tanár. Széchenyi-, és Akadémiai-díjas. Megkapta a francia Becsületrendet.
„Egy tudós akkor tekintheti teljesnek munkásságát, ha tanítványai között
akad, aki túlszárnyalja őt. Az én tanítványaim között pedig már vannak,
akik túlszárnyaltak engem.” Balogh János (1913–2002) akadémikus, zoológus, ökológus, egyetemi tanár. Kossuth-, Széchenyi-, és Pro Natura díjas.
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Megkapta az Akadémiai Aranyérmet, a Corvin-láncot és a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal.
„A tehetség kiválasztása azért is nehéz, mert esztéták szólnak bele, akik
ugyancsak teóriák után mennek.” Faludy György (1910–2006) Költő, író,
műfordító. Megkapta a Magyar Köztársaság Rubintokkal Ékesített Zászlórendjét, a Kossuth-díjat, a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal, a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét.
„Szeretném, ha a szakmódszertani, a fejlődéslélektani tudás sokkal erősebben épülne be a tanárok képzésébe és továbbképzésébe. Azt szeretném, ha
a képességfejlesztő pedagógusok minden gyermeket elérő, minden iskolában megjelenő rétege lenne a közoktatásnak, akikre szükség van mindenhol,
nem csak néhány kitüntetett intézményben.” Pokorni Zoltán (1962) magyartörténelem szakos középiskolai tanár, országgyűlési képviselő, polgármester.
A Pedagógusok Demokratikus Szövetségének egyik alapítója, ügyvivője,
majd oktatási miniszter volt.
„A csoportérdekekre fogékonyak vagyunk, szeretünk csoportokhoz tartozni,
a velünk azonos csoportba tartozókkal szemben elfogadók, bajtársiasak és
megértők vagyunk, míg a többi csoporttal szemben ellenségesek az ellenérzések skálájának legkülönbözőbb mértékében.” Csányi Vilmos (1935) akadémikus, biokémikus, etológus, egyetemi tanár. Széchenyi-, Budapest-, Pázmány Péter-, Prima-díjas. Megkapta az Év Ismeretterjesztő Tudósa elismerést.
„Programunk másik fő vonulatának arra kellene irányulnia, hogy megtaláljuk
a tömegoktatás korának megfelelő társadalmi szintű és az iskolában folytatható tehetségnevelés koncepcióját és metodikáját.” Báthory Zoltán
(1931–2011) biológia-földrajz szakos középiskolai tanár, a neveléstudomány doktora, egyetemi tanár. Négy évig közoktatásért felelős államtitkárhelyettesként működött, elnöke volt a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak. Pedagógiai, tantervelméleti kutatásaiért Kiss Árpád-díjat kapott.
„Az általam képviselt individuálpedagógiai szemlélet a tekintetben bizonyosan célravezető, hogy a valamiben tehetségest még tehetségesebbé, a valamiben lemaradót pedig saját boldogulása érdekében fel lehet zárkóztatni.” Zsolnai József (1935–2009) magyar-történelem szakon végzett, a neveléstudomány akadémiai doktora és egyetemi tanár lett. Kidolgozta a képességfejlesztésre és értékközvetítésre épülő Zsolnai pedagógia módszert,
amit több iskola pedagógiai programként használ. Díjai: Kiváló Munkáért,
Apáczai-,Kiss Árpád-, Szent-Györgyi Albert-díj, a Magyar Köztársasági
Érdemrend Kiskeresztje.
„Magyarországon a tehetséggondozó munkát véleményem szerint két területen lehet továbbfejleszteni. A legfontosabb, hogy a tehetséggondozás a
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rangjának, értékének, fontosságának megfelelően működjön az iskolákban.
A másik terület a tanárképzés, itt is lehetne továbblépni, hogy minden pedagógus felkészülten vehessen részt az iskolai tehetséggondozásban.” F. J.
Mönks (1932) holland pedagógiaprofesszor, az Európai Tehetségtanács
örökös elnöke.
„Latinovitsot nagyon szerettem. Őrült volt, de csodálatos tehetséggel. Kitűnő
eredménnyel elvégezte a Műegyetem építészmérnöki karát, a professzora
ott akarta tartani tanársegédnek, de ő tudta, más hivatást rendelt neki a
sors. Elment segédszínésznek Debrecenbe, ahol Szendrő József igazgató
azonnal felismerte, hogy nem mindennapi emberrel van dolga. Nagyszerű
tehetség volt és vele is rettenetesen bántak. Éppen ma került a kezembe egy
levél, amelyben, már közel a halálhoz, egy közös barátunknak ír, és megköszöni szeretetét.” Krencsey Marianne (1931) színművész, rendező szakon
végzett a Színművészeti Főiskolán. Első filmszerepét a Liliomfiban kapta, azt
követően keresett színészként működött. Nem rokonszenvezett a szocialista
rendszerrel, s miután mellőzték, orvos férjével 1966-ban külföldre emigrált.
Jelenleg az USA-ban él, a hivatásos színészettel felhagyott. Többször járt
hazánkban. Diplomáját 1996-ban kapta kézhez New Yorkban, a konzulátuson, Huszti Péter rektor aláírásával.
„Miatta nem vettem komolyan a pályámat, mert Zoli annyira mindannyiunk
fölött állt, hogy úgy éreztem, reménytelen följutni az ő szintjére.” Bujtor István (1942–2003) színművész, rendező, forgatókönyvíró, Latinovits Zoltán
színművész (1931–1976) féltestvére és Frenreisz Károly zenész (1946) testvére. Közgazdászként végzett, de már egyetemistaként filmezett. Megkapta
a Balázs Béla-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, és
az egyik magyar filmszemle legjobb férfi alakítás díját.
„Bár a téma, amit kaptam, egyáltalán nem volt lelkesítő, de mint győzelemre
törekvő sportoló, ezen a téren sem akartam vereséget szenvedni. A feladatot megoldottam és nevem rákerült a tudományos dolgozatra. Negyedéves
koromban már sokkal érdekesebb témát kaptam, amely kihívást jelentett, és
állandó gondolkodásra késztetett.” Solymosi Frigyes (1931) fizikokémikus,
akadémikus, egyetemi tanár. Elismerései: Akadémiai Díj, Széchenyi-díj, a
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, a Magyar Köztársaság
Elnökének Érdemérme.
„A civilizált társadalmakban rohamosan terjednek a pszichiátriai és neurológiai betegségek. Ennek oka az információrobbanás révén az agyunkra nehezedő adaptációs nyomás. Az emberi agy nem egy ilyen információözön
feldolgozására lett kitalálva. A nyomás alól éppen ezért keresi a kiutat.
Egyre többen kiköltöznek a nagyvárosból, a drog vagy az alkohol világába
menekülnek.” Freund Tamás (1959) agykutató, akadémikus, egyetemi ta-
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nár. Fontosabb elismerései: Akadémia-díj, Bolyai-díj, az Év Ismeretterjesztő
Tudósa, Honoris Causa Pro Sciencia Aranyérem, Széchenyi-díj, Prima-díj, a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje.
„A kollegák megértették és fontosnak tartották, hogy a diákokat felnőttként
kezeljék. És elindult a mozgalom. Tizennégy év után elmondhatjuk, hogy több
mint tízezer diákkal ismertette meg a kutatás szépségeit. Idehaza, Felvidéken, Erdélyben, a Vajdaságban. A diákok közül minden évben félezernél is
többen mutatják be komoly kutatási eredményüket.” Csermely Péter (1958)
biokémikus, hálózatkutató, akadémikus, egyetemi tanár, a Bölcsek Tanácsának egykori tagja. Fontosabb kitüntetései: Howard Hughes-díj, Pázmány
Péter-díj, EU Descartes-díja, az Év Ismeretterjesztő Tudósa, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, Pannon Példakép-díj, Mestertanár,
Magyar Örökség-díj, Príma-díj.
„Ne a hiányokkal foglalkozzunk, hanem azzal, amink van, és fejlesszük azt a
képességet, aminek van belső alapja. Az optimizmus, altruizmus, reménység,
a jövőre irányulás, mind minket segít, egészségesebbé tesz. Ezt tanítom, művelem, terjesztem. Hiszek abban, hogy alapjaiban, mindnyájunkban ott lakik
a jó ember. Ha nem vagyunk beszorítva, agyon frusztrálva, túlterhelve, akkor kinyílik az életkedvünk, életerőnk, és képesek vagyunk a flow-ra, az
áramlásélmény átélésére, a belefeledkező önátadás boldogságára, az élet
élvezetére és örömeire.” Bagdy Emőke (1941) pszichológiaprofesszor, terapeuta, szupervizor, volt tanszékvezető egyetemi tanár, professzor
emeritus. Kitüntetései: Markusovszky-, Pro Caritate-díj, Nyírő Gyula nívódíj,
Széchenyi professzori ösztöndíj, Magyar Köztársasági Érdemrend
Tisztikeresztje.
„Én is próbáltam egész életemben építeni! Dacolva az idővel, a sorssal, a
nehézségekkel, a szegénységgel, a besúgókkal. Az egyetemes magyarság
olyan kincs, amelyet szolgálni több mint gyönyörűség – kitüntetés.”
Szakolczay Lajos (1942) irodalomtörténész, irodalom-és művészetkritikus,
szerkesztő. Kitüntetései: József Attila-, Kölcsey-, Petőfi Sándor-, Sajtószabadság-, Hídverő-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje.
15. Kik is voltak még?
A lap történetéhez, tartalmához az elmúlt húsz évben – amikor e sorokat
írom, éppen két évtizede jelent meg az első szám – több, eddig nem említett
jelentős szerzői, közreműködői név is hozzátartozik. Idézzük fel őket is, hiszen
érdemesek a kiemelésre!
Bitskey Tibor (1929) Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas színművész nyilatkozatában mondta: „Hiszek a tehetségben.”
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Czapp József (1954) újságíró, sportmenedzser, az utóbbi időszakban interjúival, elhunyt kivételes művészekről írt színvonalas portréival mutatta meg
tollforgatói tehetségét a lapban.
Dávid Imre dr. a Debreceni Egyetem docense tanulmányában a kreativitás
és az életkor összegfüggéseiről értekezett.
Deák Attila újságíró a hatvan éve pódiumon szereplő, nem rég elhunyt fogorvosi végzettségű Vukán György zeneszerzővel készített interjút, illetve
Karinthy Márton színigazgatóval.
Dóry József (1911–2002), a csárdáskirály, a neves népdalénekes pályájának indulásáról írt cikket, amikor 1934-ben egy tehetségkutató versenyen
Sárdy Jánossal (1907–1969) osztozott az első díjon. (Akkori tehetségkutatókon még ilyen kvalitású emberek előtt nyílt meg szakterületükön a valódi
sztárrá válás útja!)
Farkas Cintia dr. történész, egyiptológus, az iszlám kultúra kutatója, újságíró. Cikket és európai, ázsiai iskolai tapasztalatairól sorozatot írt a lapba,
illetve egy interjút készített Mester József operatőrrel, aki a földrészeket
bejárva ismerkedett meg a különféle kultúrákkal.
Gordon Győri János dr. (1956) az ELTE docense, a tehetséggondozás mellett az oktatási eredményességüknek köszönhetően gazdaságilag is sikeres
ázsiai országok iskolarendszerét, didaktikai eljárásait kutatja. A tehetséges
gyermekek gondolkodási készségének pedagógiájáról írt a 2002/3-4.
számba.
Hernádi Gyula (1926–2005) Kossuth-díjas íróval Kugyelka Zsolt 7.osztályos
tanuló készített érdekes interjút.
Józsa Sára (1957) nagykőrösi óvodapedagógus több írása jelent meg lapunkban, elsősorban interjúk. Jobbára a város életét, tehetséggondozó munkáját mutatta be tárgyra szorítkozva, színvonalasan. Emlékezetes interjút
készítetett egy legendás tornásszal, dr. Magyar Zoltán kétszeres olimpiai-,
háromszoros világ-, és Európa-, harmincötszörös magyar bajnokkal.
Kálmán Attila dr. (1938) matematika-fizika szakos tanár, gimnáziumi igazgató, országgyűlési képviselő még oktatási államtitkárként nyilatkozott lapunknak.
Lövei László r. alezredes. a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola igazgatóhelyettese, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetettje. Iskolája,
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tehetséggondozó tevékenységét ismertette.
Mező Ferenc dr. (1973) egyetemi adjunktus olykor egy-egy remek elméleti
jellegű cikket írt a lapba, újabban pedig sorozatot indított Tehetséges ma-
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gyarok címmel, elsőként Szent-Györgyi Albertet, majd Jókai Mórt bemutatva. Írt egy ismertetőt a Kocka Kör elnevezésű civil szervezetről, a népszerű
Apáczai Tehetségkutató Természettudományi Versenyről; az alulteljesítő
tehetséges tanulókról.
Németné Dávid Irén tanító, közoktatási szakértő, a MTT tanítói szekciójának
vezetője több tudósítást, interjút és elméleti és gyakorlatot segítő cikket küldött. Pl.: Személyiség és siker, Foglalkozások az IQ Clubban.
Pungor Ernő dr. (1925–2007) kémikus, akadémikus, miniszterként küldött
cikket a tehetség és a társadalom összefüggéseinek vizsgálatáról.
Renzulli S. Joseph (1936) pszichológiaprofesszor, a Connecticuti Egyetem
Nemzeti Tehetséggondozó Kutatóközpontjának igazgatója, a nemzetközileg
ismert három gyűrűs tehetségmodell kidolgozója. Angol nyelvű cikke (fordítója: Gellért Rita) a lap 1999/4. számában jelent meg. Amikor a Debreceni
Egyetem szervezésében előadást tartott, eljutott hozzá a lap, amit emailben köszönt meg.
Schmercz István dr. (1948) főiskolai tanár ritkán, de nagy szakértelemről
tanúskodó cikkekkel jelentkezett lapunkban.
Sebeők János író, publicista sajátos hangulatú, egyedi látásmódról tanúskodó interjút adott lapunknak.
Tóth Zoltán (1954) gyógypedagógus, közel 30 éve igazgatója egy speciális általános iskolának Csepelen. Cikkében az értelmi fogyatékosság és a
tehetség kapcsolatát, érvényesülését elemezte szakszerűen és egyéni meglátással.
Vámos Tibor (1926) villamosmérnök, Széchenyi-díjas akadémikus, kutatóprofesszor; információgazdag cikkében a zseniális matematikus, az évszázad emberének választott Neumann Jánosra emlékezett halálának 50. évfordulóján.
Varga József István (1942) elsősorban mint példás tartalmú és formavilágú
verseket író költő jelent meg lapunkban, de írt egy remek cikket is A tehetség megbecsülése címmel.
Zombory Zoltán (1941) magyar-rajz szakos ny. tanár, képzőművész. Cikkeiben több évtizedes pedagógiai tapasztalatait osztja meg Olvasóinkkal a
kezdetektől. Hivatásából adódóan főleg a vizuális nevelés témakörét érintették kiváló írásai. Az első időszakban – már a 2. számtól – egy kivételes
rajztehetségű kisfiú, az akkor 6 éves Zombory Béla illusztrációit jelentettük
meg a lapban, aki Zombory tanár úr unokaöccse. Éveken át láthatták Olvasóink a főleg épületeket rajzoló Béla munkáit. Egészen kamaszkora tájékáig
kaptuk látványos alkotásait, aztán érdeklődése más felé fordult, talán fel is
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hagyott a rajzolással, mert már nem érkeztek küldemények a keszthelyi tehetségtől.
Az illusztrációból egy ideig az Alsóbélatelepi nevelőotthon növendékei is
kivették részüket, nagyszerű felkészültségről tanúskodó képzőművészeti alkotásaikkal. Tanáruk Szövényi Balázs volt, aki később a nevelőotthon igazgatója lett.
Többen egy, legfeljebb két írással jelentkeztek az évek során, jobbára intézményük tehetséggondozó munkájának bemutatásával, de egyéb tartalmú
cikkek is érkeztek, amiket örömmel közöltünk. Nézzük a remélhetően hiánytalan névsort!
Adorjánné Farkas Magdolna dr. (Budapest), Albert Béla (Dabas), Alvári Dóra (Miskolc), Antos József dr. (Budapest), Bakos Nóra tanuló (Eger), Bartal
Katalin tanuló (Győr), Békés András dr. (Budapest), Bendzsák István (Budapest), Bernátné Valastyán Szylvia és Bozóné Leszkó Katalin (Békéscsaba),
Bertókné Gyarmati Györgyi (Debrecen), Bodnár Gábor (Budapest), Bodnár
Gabriella dr. (Eger), Bodorné Misley Tünde és Pálffyné Nagy Éva dr. (Mátészalka), Bogdán Boglárka főiskolai hallgató (Budapest), Boros Lilla, Péterfi
Judit, Schrauff Rebeka, Tóth Kitti tanulók (Kaposvár); Debreczeni Márton
tanuló (Győr), Debreczeni Melinda tanuló (Győr), Dóczy Tamás (Marosvásárhely), Erdélyi Lujza (Budapest), Fábry Zoltán (Budapest), Gabnai Katalin
(Budapest), Gefferth Éva dr. (Hollandia), Gergely Péter (Gödöllő), Győrik
Ferenc (Szerencs), Hegedűs Ádám, Kelemen Vivienne tanuló (Szolnok),
Hetényi József (Budapest), Horváth Attila (Gencsapáti), Horváth László tanuló, Horváthné Zilahy Ágnes (Székesfehérvár), Huszár Veronika tanuló (Budapest), Huszka Vivien tanuló (Kecskemét), Ikafalvi Farkas Béla (Kaposvár),
Kárpáti Andrea (Budapest), Kaudersné M. Zsuzsanna igazgató (Fót), Kelemen Dénes (Budapest), Kiss Gábor dr. (Pápa), Kiss Tivadar (Tóalmás), Kócza
Tiborné (Eger), Kovács Beatrix (Pécs), Kőrösné dr. Mikis Márta, Kiss Gabriella tanuló (Kecskemét), Lengyel István (Dunakeszi), Lévai Péter (Budapest),
Markó Endréné és Wernerné Csordás Éva (Győr), Markó Veronika (Budapest), Mentler Marianna (Győr), Mészáros P. Dániel (Budapest), Mező Katalin (Debrecen), Molnár Péterné (Kunszentmiklós), Móra Gabriella (Budapest),
Nagy Ferenc (Mezőtúr), Nagy Kálmán igazgató (Törökszentmiklós), Nyúli
Edina és Paulov Krisztina (Budapest), Pakovics Renáta tanuló (Kecskemét).
Papp Rezső (Vác), Pardavi Péter (Budapest), Pavlik Oszkárné (Budapest),
Pitrik József (Szeged), Rácz Lívia (Tura), Rozsnyai Katalin (Békéscsaba), Sebők Andrea tanuló (Budapest), Szabó Gábor tanuló (Győr), Szák-Kocsis
Kata (Budapest), Szalay Krisztián (Budapest), Szathmári József igazgató
(Budapest), Szilágyi Ildikó (Debrecen), Szilágyiné Pálkövi Mária dr. (Nyíregyháza), Szi-Miklós Ferenc tanuló (Zalaegerszeg), Szombathy Gézáné
(Mátészalka), Szőke Szilvia (Debrecen), Szuhai Nóra, Hegedűsné Tóth Zsu-
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zsanna (Budapest), Takács Mihály (Tiszavasvári), Takácsné Hercz Mária
(Székesfehérvár), Török Endréné dr. (Poroszló), Török Istvánné dr. (Szolnok),
Truka Istvánné (Győr), Turzó Marianna (Budapest), Varga Szilárdné (Miskolc), Velkey László dr. (Sárospatak), Víg István (Budapest), Víghné Arany
Ágnes (Debrecen), Viola István (Celldömölk), Zámbó Csilla tanuló (Kecskemét),
Folyamatosan szerepeltek még a lapban pályázati és egyéb felhívások,
hírek, tudósítások gyermekversek, konferenciák tartalmi ismertetései, versek,
hírek, könyvismertetések, meghívók stb. Így például az alábbi diákidézetek
is. Még érettségi elnöki időszakomban a magyar dolgozatok átnézésekor
olykor rábukkantam néhány eredeti megfogalmazásra, amiket betű szerint
leközöltem a Hűha című kis rovatban, így most történetírásom vége felé, felüdülésképpen elolvasásra ajánlom azoknak, akik a laphistória böngészésében türelmet gyakorolva, idáig eljutottak:
„Sajnos a mai XX-dik századra is jellemző nagyon az, hogy a katonák ölnek.”
„A vers elején felszólít mindenkit a feladat rendkívüliségére és nehézségére.”
„A félelem egy fikarcnyi szikrája nélkül indulnak bármilyen csatába, s ha
nincs a szintéren ellenség, amúgy unaloműzésképpen ők maguk indulnak a
keresésükre.”
„A költő felkéri a magyar népet, hogy álljon végre a saját lábára.”
„Balassi az Egy katonaéletben a katonaélet minden pozitívumát latba veti.”
„Verseit megzenésített dallamokra írta.”
„Állandó a vers folyamán a rabság és a szabadság közti kérdés, vajon melyik lenne jobb a magyar népnek.”
„A szentimentalista természetet a gyötrődő emberek alkalmazzák.”
„A vers címe a tihanyi vízhang (sic!) szimbólumát hordozza.”
„A szerkezetet tekintve Babits a művet nem tagolta, ezzel lelkiállapotát fejezte ki.”
„Nem a városokban lehet igazán tisztességes valaki, hanem az elhagyott
helyeken.”
„Babits írói pályájának virágkorán halt meg, rekedt sóhajtások közepette.”
„A vers hangulata kupola alakú.”
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A tisztelt Olvasó türelmével tovább vissza nem élve Faragó Laura lapunkban
megjelent nyilatkozatának utolsó mondata legyen az egyik zárógondolat:
„Akárhogy is, de a legnagyobb érték mégiscsak az ember!” Akinél talán
csak egy értékesebb van: a jó szándékú, tenni akaró, tehetséges ember!
Végezetül egy népszerű, Kossuth-díjas, kétszeres Jászai Mari-díjas, Érdemes
művész, a Nemzet Színésze kedves kézírásos üdvözletével zárom a Tehetség
folyóirat két évtizedes történetét:
„Sok sikert kívánok ennek a remek lapnak! Sztankay István”
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A magyarországi tehetségkutatások áttekintése
a rendszerváltás éveitől 2013‐ig
Dr. Balogh László
a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke

Bevezetés: Hazai és nemzetközi változások a tehetségkutatások
hátterében a nyolcvanas évektől
A múlt század elejétől a közepéig komoly kutatások folytak a tehetségtémakörben. Révész Géza, Nagy László, Ranschburg Pál nevei fémjelzik
ezeket. Azonban a második világháború után ezek megszakadtak, s a nyolcvanas évek végéig nem volt érdemi kutatás e területen hazánkban. A rendszerváltás előtti és körüli években a tehetséggondozás Magyarországon is a
szakmai érdeklődés középpontjába került. Ennek több oka is volt: a társadalmi változások felerősítették a teljesítményorientáltságot az élet minden
területén. Az iskolarendszer változásai, az iskolai autonómia erősödése is
növelték a tehetséggondozás iránti érdeklődést. A Nemzeti Alaptanterv az
iskoláktól kívánta meg az általuk használt tanterv elkészítését, s ez is újabb
lehetőségeket kínált a tehetségfejlesztő programok beépítéséhez. A társadalmunkban tapasztalható gazdasági megosztottság, pontosabban a szegényebb rétegek létszámának növekedése az eddiginél is nagyobb felelősséget rótt az iskolákra, a szakemberekre a tehetségfejlesztés terén.
Mindezen hazai változások mellett megindult egy nemzetközi pezsdülés
is a tehetségkutatásban, ez is segítette a hazai kutatások felerősödését. A
Tehetség Világtanács (World Council for Gifted and Talented, WCGT) hamburgi kongresszusa (1985), valamint az Európai Tehetségtanács (European
Council for High Ability, ECHA) 1987-es megalakulása óta vesznek részt a
magyar tehetség szakemberek intenzíven a nemzetközi együttműködés különböző formáiban. A magyarországi tehetségkutatás és fejlesztés eredményeinek elismerését jelenti, hogy kezdettől fogva volt magyar vezetőségi
tagja az ECHA-nak: előbb Gefferth Éva, később Herskovits Mária, majd
pedig Balogh László képviselte a vezetőségben Magyarországot, aki a High
Ability Studies Szerkesztő Bizottságának tagja volt éveken át. Jelenleg is
folytatódik e szép hagyomány, az ECHA elnöke 2012 őszétől Csermely Péter professzor, a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke.
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Az Európa Parlament 1994-ben kiadott, a tehetséggondozásra vonatkozó, 1248-as számú ajánlásai is segítették a hazai tehetségkutatások fejlődését. Ez a következő fontosabb elemekre épül.
1. Az iskolai törvényalkotásnak el kell ismernie és figyelembe kell vennie, hogy a gyermekek különböző képességekkel rendelkeznek.
2. Meg kell szervezni a tehetséggondozást végző tanárok továbbképzését.
3. A tehetségre és a tehetséges gyerekekre vonatkozó információkat el
kell juttatni a tanárokhoz, szülőkhöz, orvosokhoz, szociális munkásokhoz és a minisztériumokhoz.
4. A különlegesen tehetséges gyerekek gondozását már iskoláskor előtt
el kell kezdeni.
5. Az iskolákban rugalmas és differenciált tantervekre van szükség, továbbá meg kell valósítani az osztályátléptetést.
6. Ajánlják továbbá, hogy az európai miniszteri konferencia hozzon létre tehetséggondozással foglalkozó ad hoc bizottságot.
Mindezen hatások eredményeként megindultak a kutatások hazánkban
is, összhangban a nemzetközi trendekkel, az alábbi témakörökben:
– iskolai programok, ezek hatása a tehetséges gyerekekre;
– tehetség-azonosítás;
– a tehetségesek énképe, önértékelése;
– extracurricularis tevékenységformák;
– alulteljesítő tehetségesek, tanácsadás;
– tehetségfejlesztés a speciális tehetség-területeken (pl.: zene, sport,
matematika, természettudományok stb.).
Ezek a kutatások jelentős anyagi támogatást is kaptak, többféle pályázat keretében, ezek közül a legfontosabbak:
1. Országos Tudományos Kutatási Alap 1991–94-ig: „A gondolkodás és
az anyanyelv fejlődésének 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 korszerűsítése a tanárképzésben”
4. Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alap által támogatott kutatási téma:
„Az iskolai tehetségfejlesztés korszerűsítése”, 1997.
5. Az előbb említett NGYIA által támogatott téma: „Az iskolai piac kihívásai – a tanárképzés modernizálása” téma: 1997.
6. A Soros Alapítvány által támogatott „Tehetségfejlesztési szakértő
szakirányú továbbképzés programjának és tananyagának továbbfejlesztése és kiegészítése” téma: 1998–99.
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7. A Soros Alapítvány által támogatott „Standard eszközrendszer kifejlesztése a tanár szakos hallgatók intézményi gyakorlatához” téma:
1998–99.
8. Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Kutatásfejlesztési Programjában: „A kognitív fejlődés és a társas adaptáció jelenségei a szocializációs folyamatban” című téma: 1997–2001.
9. Nemzetközi COMENIUS-HOBE iskolai tehetségkutatási program (Anglia, Hollandia, Németország, Magyarország közreműködésével): 1998–
2001-ig.
10. Az Oktatási Minisztérium által támogatott „Személyiségtényezők szerepe a tehetség azonosításában, felismerésében” című téma: 2002–03.
11. A Széchenyi-terv Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programjában támogatott „Segítő kapcsolati modellek és szerepük az egészséges társadalmi alkalmazkodás alakulásában című téma: 2002–05.
12. Országos Tudományos Kutatási Alap: „A debreceni iskola - pedagógiai-tanárképzési irányzatok és képviselőik történeti-regionális összefüggésben” c. téma: 2003–2006.
13. HEFOP-pályázat: a tehetség-témakörök hatékony oktatása a tanárképzésben: 2008–2009.
14. TÁMOP-támogatás: „A tehetségpontok” és „Az iskolai tehetséggondozás fejlesztése” témakörökben: 2009–11.
15. NTP-OKA: „A kreativitás többszempontú vizsgálata. Oktatásért
Közalapítvány, 2010.
16. Oktatásért Közalapítvány pályázatai: közoktatás, felsőoktatás, kutatás, kiadványok: 2010–2011.
17. NTP-OKA: Interdiszciplináris kutatás, 2010.
18. NTP-TFS-M-MPA pályázat: „A tehetséges fiatalok segítése az életvitel tanácsadó szolgálatok módszertani támogatásával”, 2013.
19. Nemzeti Tehetségprogram Pályázata: „A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést feltáró kutatás”, 2013.
Ez a felsorolás is ékesen bizonyítja, hogy az elmúlt két évtizedben jelentősen lépett előre a tehetségkutatások anyagi támogatása Magyarországon, bár e felsorolás egyáltalán nem teljes, e nyertes pályázatokon túl is
kaptak támogatást egyetemek és kutató intézetek, egyéni kutatók.
A tanulmányban a következő struktúrában tekintjük át a hazai tehetségkutatások főbb irányvonalait az elmúlt három évtizedben.
1. Szakmai előzmények: A tehetséggondozáshoz közvetlenül kapcsolódó
főbb hazai kutatások a rendszerváltást megelőző évtizedekben
2. A hazai tehetséggondozás szervezésében az elmúlt negyedszázadban kiemelkedő szerepet játszó kutatók munkájáról
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3. Tehetségkutatások kutatóintézetekben, felsőoktatási kutatóhelyeken
4. Gyakorlati tehetséggondozó programokhoz közvetlenül kapcsolódó
kutatások

1. Szakmai előzmények: A tehetséggondozáshoz közvetlenül
kapcsolódó főbb hazai kutatások a rendszerváltást megelőző
évtizedekben
1.1. Harsányi István
Kitűnő értékelések jelentek meg Harsányi professzor életéről és munkásságáról, ezek nagy ívű méltatások, belőlük idézek emléke, szakmai nagysága
felidézéséhez.
Sarka Ferenc (2008) a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke előadása. 2008. 01. 15. Magyar Kultúra Alapítvány emlékülésen Miskolc. A
következőket foglalta össze életútjáról.
„1945-ig gimnáziumi tanár a nagyhírű pataki iskolában. Ezen idő alatt jelenik meg pedagógiai folyóiratban érdeklődésének sokrétűségét reprezentáló
cikkei, tanulmányai, közöttük a „Sárospataki tehetségkutatás”.
1945–1948 minisztériumi osztálytanácsos, a Vallás és Közoktatási Minisztériumban.
1948–1969 MTA Pszichológiai Intézetének munkatársa.
A sárospataki évektől kezdődően kitartóan foglalkozott a tehetség problémakörével: a tehetség felismerése, gondozása, fejlesztése.
1984-ben állította össze kézikönyvét a tehetséggondozás legfontosabb
kérdéseiről: „a tehetségvédelem történetének legfontosabb szakaszairól, a
tehetségvédelem során időről időre felmerülő gyakorlati és elvi problémákról, az iskola, a tanárok és a család meghatározó szerepéről.”
1994-ben a Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadásában jelent meg
„Tehetségvédelem” című kötete.
Ezen időszakban volt Ő a tehetségvédelem Magyarországi lámpása, akit a
magyar tehetséggondozás legnagyobb „Öregjének” tartunk. Tóth László írja
róla 2003-ban „Ő volt az első, aki az iskolai tehetséggondozás szervezeti
kereteit megteremtette Sárospatakon, elindította a tehetségvizsgákat, 1941-re
egy teljes rendszert kidolgozva. Ennek pozitív tapasztalatai ösztönözték
Szabadfalvy György minisztériumi tisztviselőt, az akkori Társadalmi Szemle
főszerkesztőjét, hogy létrehozza az Állami Tehetségvédelmi Alapot és a református keretekben folyó munka mellett az állami tehetségvédő munkát, meg-
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szervezze, amely ezután – a kritikus időkig – zavartalanul működött, mintegy
hetven gimnáziumban.” (Tehetségfejlesztés kisenciklopédiája, 84. old.)
Martinkó József: A tehetséggondozás halhatatlanja című írásában (2013,
kézirat) a következőket írja Harsányi István szakmai munkásságának összefoglalásaként.
„Főleg a Sárospataki évek alatt már mintegy száz publikációja jelenik
meg pedagógiai folyóiratokban. Néhány cím is jól mutatja szakmai érdeklődésének sokrétűségét: Az utca helyesírása és az iskola; A sárospataki tehetségkutatás; A fegyelem vonzó értékei; A hazugság mint nevelési probléma;
Néhány szó a szülői és tanári elfogultságról, A tehetségvédelem…. Harsányi
István az 1935–1947 közötti több mint másfél évtizedet tartja, ez a tehetséggondozás – államilag támogatott – aranykorának. A korszak 1935-től, a
sárospataki manzárd szoba és Rácz ház néven illetett, népi tehetséggondozó
nevelési kísérlettől kezdődött. A kísérlet lényege az volt, hogy tud-e együtt
élni egy tehetségekből összeválogatott homogén csoport az angol internátusra jellemző viszonyok között. A kísérlet azt az eredményt hozta., hogy a
tehetségekből kiválogatott homogén csoport nem hordoz önmagában törvényszerűen negatív elemeket, a csoportműködés a megvalósítástól, a szervezés minőségétől függ. A kiválasztott tehetségek természetesnek tartották a
velük szembe támasztott magasabb követelményeket, azoknak igyekeztek
megfelelni. Az internátus 1946-ig működött, messze felülmúlva a megalkotói
elképzelését, az innen induló végzettek mind a szellemi és a politikai elit
tagjai lettek vagy Magyarországon, vagy külföldön. A sárospataki példa
táplálta a kormányzat azon elképzelését, hogy tehetséges paraszt és egyéb
rétegekből származó szegény gyermekek felkarolásával megújítja a magyar értelmiséget, a kultúrfölény és a revízió gondolata szellemében. Ennek
az élharcosa Hóman Bálint kultuszminiszter és ideológusa Szekfű Gyula neves
történész. A kormány 1941-ben Állami Tehetségvédelmi Alapot létesített
Szombatfalvy György kezdeményezésére. A kormány példáját az egyházak
is követték, pl. a református egyház évente mintegy 600 tehetséges paraszt
gyermek taníttatását vállalta (a református gimnáziumokban), de ettől nem
sokkal maradt el a katolikus és evangélikus egyház sem. Ettől az évtől kezdve országos képességmegállapító versenyvizsgákon válogatták ki a 11–12
éves gyermekeket, akik ezt követően állami pénzen középiskolába kerültek.
A felmért és kiválogatott gyermekek száma a korosztály fél ezrelékét tette
ki, ez mintegy ezer tanulót jelentett évfolyamonként. Az állami Horthy Miklós
Ösztöndíjalap volt fedezet a kiválasztott gyermekek taníttatására, ez pénzalap részben a nyilvános és magántanulók tanulók tandíjának egy részéből,
másrészt állami pénzekből keletkezett.”
Harsányi István publikációinak száma – önálló művek, tanulmánykötetekben megjelent írások, cikkek, könyvismertetések – meghaladja a 600-at
(pontosan 637, az írásait közlő folyóiratok, újságok száma pedig 79). Mun-
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káinak legnagyobb része az iskolai nevelés, oktatás és a személyiségfejlesztés témaköreit fogja át. Meggyőződése, hogy az „élő, személyes pedagógiai
ráhatás nem helyettesíthető semmiféle másodlagos, közvetett, szekunder, eszközi kapcsolattal..., hogy a nevelés eredményességének nélkülözhetetlen feltétele a nevelési helyzetekben egymásra ható személyiségek és csoportok megbízható ismerete” (Zibolen, 1986). Ennek megvalósulását, a pedagógusok iskolai
gyakorlatát, eligazodását, a vizsgálati módszerek követelményeinek tudatosítását segíti elméleti és gyakorlati példákkal, vizsgálatok és módszer együttesek bemutatásával, többek között A tanulók megismerése, valamint Az iskolai nevelés pszichológusszemmel című könyveiben. Munkáiban az elmélet és a
gyakorlat valódi egységét teremti meg, s létrehozza a pedagógia és a
pszichológia harmonikus találkozását. Az iskolai gyakorlatban is „a nevelés
és a pszichológia olyan szövetségének” kialakítását szorgalmazza, „amely a
realitásoknak és a szükségleteknek megfelelően exponálja a problémákat, és
keresi azok megfelelő megoldását”. E célból javasolja már a hetvenes évek
legelején az iskolapszichológusi hálózat létrehozását (Martinkó, 1999).
Harsányi István Ars poetikája a mai tehetséggondozása számára is jelent eszmeiséget, célt, feladatot, biztatást: ,,Mint tíz, húsz, ötven vagy hatvan évvel ezelőtt, most is vallom, hogy egy nép, egy nemzet nevelésének legtöbbre hívatott munkásai a jó szándékú, korrekt tehetségek. A bennük rejlő
értékek elkótyavetyélése pedig megbocsáthatatlan pazarlás.” (Harsányi, 1994)
Irodalom a további tájékozódáshoz:
1. Harsányi István (1941): A sárospataki tehetségkutató munka. In: Református gimnáziumaink tehetségkutató munkája. (Szerk. Harsányi István) –
Sárospatak: Országos Református Tanáregyesület, 1941, 5–18. [A hetedik sárospataki tehetségvizsgáról szóló részt közli: Tehetségmentés az iskolában 1920–1944. Az intézményes tehetségkutatás, tehetségvédelem
és tehetségfejlesztés irodalma a két világháború között. (Szerk. és bev.
Zibolen Endre) – Bp.: Oktatáskutató Intézet, 1986, 112–115.]
2. Harsányi István (1942): Tehetségkutatás. Magyar Szemle, 42 (2), 94–96.
3. Harsányi István (1942): Tehetségkutatás. Magyar Út, 6. 1.
4. Harsányi István (1994): Tehetségvédelem. MTT.
5. Zibolen Endre (1986): A tehetségmentés az iskolában. 1920–1944. OKI.
Budapest.
6. Martinkó József (1999): A Magyar Tehetséggondozó Társaság története
1989–1999. Juventus 2000 Bt., Debrecen.
7. Sarka Ferenc (2008) a ,,Magyar Tehetséggondozó Társaság” alelnöke
előadása. 2008. 01. 15. Magyar Kultúra Alapítvány emlékülésen, Miskolc.
8. Goda Zoltán (2008): Egy régi tehetségmentő akcióiról. Örökségünk.
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1.2. Kelemen László és tanítványainak kutatásai a képességstruktúrákról
Kelemen László professzor 1966-tól 1982-ig dolgozott a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Debreceni munkássága során két fő területen alapított
„iskolát”: egyrészt a tanárképzés megreformálásához kapcsolódó kutatásai
során jött létre egy kutatócsoport, amelynek nagy hatása volt országszerte;
másrészt a gondolkodásfejlesztést szolgáló kutatásai alapján alakult ki egy
„követő” csoport. Ebben a részben ez utóbbi munkásságát mutatjuk be.
A gondolkodásfejlesztés kutatásai Kelemen László munkásságában már
a pécsi évek alatt elindultak, s igazán ezek sikerei eredményeként hívták
meg tanszékvezetőnek a KLTE-re. Itt ki kellett alakítania azt a gárdát, amelyik csapatmunkában végzi e nagy és a pedagógiai gyakorlat szempontjából is jelentős témakör kutatását. Két vonalon toborzott szakembereket, és
teremtette meg a személyi feltételeit a nagy ívű kutatásoknak. Az egyik
terület a doktori program volt. A Bölcsészettudományi Kar Doktori Programjában a gondolkodáskutatások a középpontba kerültek Kelemen László
debreceni megjelenésével. Több forrásból is bekapcsolódtak ebbe a munkába a kollégák: mindenekelőtt az 1970-ben megalapított Pszichológiai
Tanszék új munkatársai működtek közre ezen munkálatokban, ennek eredményeként több doktori disszertáció készült el. Másrészt a KLTE egyéb tanszékeiről is többen készítettek Kelemen László irányításával doktori értekezést a gondolkodásfejlesztés témakörében, elsősorban a szakmódszertanos
kollégák. Harmadrészt más főiskolákról, egyetemekről is részt vettek szakemberek ezen kutatásokban, így nyugodtan mondhatjuk, hogy országos íve
volt a Kelemen professzor által irányított kutatócsoportnak. A középpontban
álltak itt is azok a kérdéskörök, amelyek az ő kutatásaiban évtizedekig
meghatározóak voltak: a gondolkodásfejlesztés, a korszerű ismeretelsajátítás pszichológiai alapjai – kiemelten a feladatrendszeres oktatás. Ezeken túl
azonban széles ívben jelentek az általa irányított kutatásokban akkoriban
még itthon kevéssé elterjedt témakörök. Az egyéni bánásmód, a differenciálás elve ugyancsak nem volt általános akkoriban a pedagógiai gyakorlatban, s az ehhez a témakörhöz kapcsolódó doktori disszertációk eredményei
is segítették azt a folyamatot, amelynek eredményeként a nyolcvanas években már a hazai szakirodalomban is és a pedagógiai gyakorlatban is kezdett elterjedni az egyéni fejlesztés (individualizáció) szerepének hangsúlyozása. Ennek egyik látványos eredménye volt, hogy a pályaválasztásban is
egyre nagyobb szerepet kaptak az egyéni személyiségvizsgálatok, ebben
is vállalt facilitáló szerepet Kelemen László. Magyarországon a szocializáció
pszichológiai alapú vizsgálata a múlt század ötvenes-hatvanas éveiben ideológiai, politikai okok nem állhatott a kutatások középpontjában, azonban
Kelemen László irányításával nagy lendületet vettek az ilyen típusú empirikus
vizsgálatok. Jelentősen hozzájárult ezzel ahhoz, hogy a gyermek fejleszté-
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sének pszichológiai, pedagógiai koncepciója a hetvenes évektől korszerű
alapokra kerüljön a pedagógiai gyakorlatban. A másik vonalat az iskolateremtésben az iskolai kísérletek keretei jelentették. Kelemen Lászlónak meggyőződése volt, hogy a gyakorló pedagógusok nélkül nem lehet érdemi
kutatásokat végezni a gondolkodásfejlesztésben, ezért indított egy nyolc
éven át tartó (1972–1980) longitudinális kísérletet, amelyben közel harminc
kiváló gyakorlati szakember működött közre. Ezen munkálatokban kiemelten
került terítékre a tanulók képességeinek iskolai fejlesztése. A képességek
pedig meghatározó szerepet játszanak a tehetség kibontakozásában is, így
nem voltak messze Kelemen László és munkatársainak kutatásai a tehetségtémakörtől. A rendszerváltás előszele aztán lendületet adott a tanszék ilyen
irányú tevékenységének. Összességében ezek alapján megállapítható, hogy
Kelemen professzor munkásságával az egész magyar pszichológiai és pedagógia tudományos és közgondolkodás fejlesztésének meghatározó egyénisége volt a múlt század hetvenes-nyolcvanas éveiben. Sőt, nem túlzás kijelenteni, halála után is az maradt: könyvei, tanítványai – kutatók és gyakorló
pedagógusok – vitték, viszik tovább szellemi örökségét a pszichológia és a
pedagógia birodalmában, ezeken belül a tehetségkutatásban is.
Szakirodalom a további tájékozódáshoz:
1. Kelemen László (1970): A gondolkodás nevelése az általános iskolában.
Tankönyvkiadó, Budapest.
2. Kelemen László (1981): Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.
1.3. Lénárd Ferenc mint a korszerű tehetséggondozás magyarországi
előkészítője
Bár itthon ezek a nézetek csak a 90-es években váltak ismertté, Lénárd Ferenc professzor már a korábbi években is ezt a komplexitást hirdette a tehetség értelmezésében. Több könyvében is ír erről, „A nevelés gyakorlata a
tanítási órán” (Lénárd és Demeter, 1990, Tankönyvkiadó) pedig egyértelműen le is szögezi: „A képesség semmi esetre sem azonos a tehetséggel.”
((i.m. 10. o.) Majd később ugyanebben a műben többször is hangsúlyozza a
személyiségtényezők jelentőségét, kiemelten a motiváció szerepét a tehetség
kibontakozásában. Nemcsak a tehetség értelmezésében, de a fejlesztésében
is az akkori hazai tudományos szemléletet meghaladó, korszerű gondolatokat fogalmazott meg. Néhány kiemelt fontosságú gondolatát idézzük itt.
– Élesen bírálja azt a vulgáris, az előrehaladás felelősségét a diákra
hárító szemléletmódot, amely szerint „A tehetség utat tör magának.” Ezzel
szemben kiemeli azt a fontos szempontot, amelyet ma világszerte vallanak a
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kutatók: az iskola, a pedagógus szerepét, felelősségét hangsúlyozza Lénárd
Ferenc – már évtizedekkel ezelőtt! – a fejlesztő folyamatban. „Elsőként kell
hangsúlyoznunk, hogy minél magasabbra tudjuk emelni az iskolákban, az
egyes tanulócsoportokban, osztályokban pedagógiai tevékenységünk színvonalát, annál több kiemelkedő képességű, azaz tehetséges tanulóval fogunk találkozni a tanítási órákon és a tanítási órán kívüli foglalkozások alkalmával.” (i.m. 186. o.)
– A tehetség azonosításának nehézségeire, felelősségteljes voltára és az
adatgyűjtés komplexitás szükségességére hívja fel a figyelmet a következő
gondolataival. „Hatéves korban milyen információk alapján lehet tisztességesen, vagyis kellő felelősséggel megállapítani, hogy melyik gyermek a
tehetséges? Elégséges-e erre az óvodai tapasztalat vagy a szülők véleménye? Ha a gyermek szívesen jár óvodába, az a gyermek tehetségét árulja-e
el, avagy az óvónő és az óvoda megfelelő légkörére, pedagógiai tevékenységére vet megfelelő fényt? Nem inkább az óvónő „tehetségét” árulja-e
el, mint a gyermekét?” (i.m.: 189. o.) Ma is figyelmeztetőek ezek a gondolatok, hiszen meglehetősen zavaros – sokszor a pszichológiai, pedagógiai
szempontokat sértő – a tehetséggondozó programokba való beválogatás
gyakorlata.
– Ma is sok gond van a tehetséggondozásban elengedhetetlen differenciált fejlesztés (gazdagítással és gyorsítással együtt!) gyakorlati megvalósításával. Lénárd Ferenc munkássága idején különösen nagy nehézségeket
okozott ez a pedagógusok számára elvi és gyakorlati szempontokból is. Ő
azonban már akkor világosan megfogalmazta, hogy nem lehet másképpen
eredményt elérni, csak ha következetesen alkalmazzuk a differenciált fejlesztést, magában foglalva az individualizációt is. „A képességek, a személyiség alakítása – mint azt többször hangsúlyoztuk – csak a nekik megfelelő
tevékenységek elegendő gyakorlásával érhető el. A tanulók aktivitása nem
elegendő… Arra van szükség, hogy a tanulók célszerű módon tevékenykedjenek.” „Mivel a teljesítőképesség tanulónként más, a feladatoknak személyhez szabottaknak kell lenniük.” (i.m. 74–75. o.) Ma is a legkorszerűbb gondolatok ezek a tehetséggondozás egyik kritikus pontjára vonatkozóan, s jó
lenne erre figyelni a hétköznapok fejlesztő munkája során.
– Az utóbbi évek vizsgálatai bizonyították, hogy Magyarországon egyre nagyobb számú az iskolában az alulteljesítő tehetséges gyerek. Lénárd
Ferenc már évtizedekkel ezelőtt felhívta a figyelmet ennek a hátterében
levő egyik ok-csoportra, s azóta még csak romlott a helyzet. „Ha meg kellene fogalmaznunk röviden az iskoláztatás egyik fontos feladatát, akkor ez
így hangzana: az iskola tegye képessé a tanulót a társadalom igényeinek
megfelelő egyéni erőfeszítésekre. E feladatnak nem lehet „játszva, könnyen,
gyorsan” eleget tenni. – Itt jön a lényeg az alulteljesítő tehetségesek szempontjából! B. L. – El kell azonban ismernünk azt is, hogy e feladatnak úgy
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sem lehet eleget tenni, hogy ha a tanuló az iskolában kedvetlenül és passzívan ül a padban, ha unatkozik, ha szorong és kellemetlen feszültségben éli
át a tanítási órákat az iskoláztatás nyolc vagy tizenegynéhány éve alatt.”
(i.m. 21. o.) Az alulteljesítés legfőbb okai közül valók ezek manapság is!
Lénárd Ferenc professzor fenti gondolatai bizonyítják, hogy munkássága
során gyakran ráirányította a kutatók és gyakorló pedagógusok figyelmét a
tehetséges tanulókkal kapcsolatos problémákra, speciális tennivalókra. S ha
a kor oktatáspolitikája nem is tette lehetővé, hogy a tehetséggondozás az
iskola zászlaján az egyik jelszó legyen, Lénárd Ferenc korszerű pszichológiai
és pedagógiai gondolatokat fogalmazott meg támpontul az iskolai tehetségfejlesztő munka sikeres végzéséhez. Munkásságának jelentősége ezen a
területen is kiemelkedő: a mai korszerű tehetséggondozási elméletek és módszerek alapjainak lerakásához meghatározó módon járult hozzá Magyarországon! Az ő munkássága nélkül ma nem tekinthetnék Magyarországot az
iskolai tehetséggondozás egyik vezető országának Európában.
További részletek:
1. Lénárd Ferenc, Demeter Katalin (1990): A nevelés gyakorlata a tanítási
órán. Tankönyvkiadó, Budapest.
2. Balogh László (2011): A differenciálás elmélete és gyakorlata Lénárd
Ferenc munkásságában. In: Demeter Katalin és Rókusfalvy Pál (szerk.):
Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai gyakorlat. ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest. 65–74.

2. A hazai tehetséggondozás szervezésében az elmúlt negyedszázadban kiemelkedő szerepet játszó kutatók munkájáról
Ebben a részben azon tudósok kutatásainak bemutatását végezzük el vázlatosan, akik a nyolcvanas évek végétől meghatározó személyiségei a magyar
tehetségügy fejlődésének.
– Báthory Zoltán professzor, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak közel fél évtizeden át volt elnöke.
– Czeizel Endre professzor, aki a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak közel tíz éven át volt elnöke.
– Csermely Péter professzor, aki a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak
elnöke 2006 óta, s 2012. óta az ECHA elnöke.
– Gefferth Éva tudományos főmunkatárs, aki az első elnöke volt a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak.
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2.1. Báthory Zoltán főbb kutatásairól
Báthory professzor kutatásai közepette kiemelkedő jelentőségű a tehetséggondozást tekintve a differenciálás problémakörének kutatása. A hivatalos
magyar didaktikai gondolkodásban és szakirodalomban sokáig bagatellizálták a tanulók és az iskolák közötti különbségeket egyfelől, másfelől szilárdan tartotta magát az a nézet, hogy az egyéni és társadalmi különbségeket minden tanulóra egyformán érvényes nevelési célokkal és tananyaggal kell kiegyenlíteni. Ezzel szemben fogalmazta meg Báthory professzor a
tehetséggondozás szempontjából fontos következő gondolatot:„A differenciális tanításelmélet ezzel szemben azt állítja, hogy az iskolázás és a tanulásszervezés teljes logikáját – a célképzéstől, a tartalom meghatározásán át a
belső iskolai szervezet kialakításáig – a tanulóknak a tanulással kapcsolatos
értékeihez, érdekeihez, érdeklődéseihez kell igazítani” (Báthory, 1992, 74.
o.). Tehát az iskolát és a tanítást kell a tanulóhoz adaptálni, és nem a diákot
a nevelési célokhoz idomítani. A differenciálással meg kell próbálni feloldani
azt az ellentmondást, hogy a heterogén tanulói csoportok homogén tanulási
tartalmakkal, elsajátítási idővel, tanítási módszerekkel találkoznak. Báthory
szerint „azt a pedagógiai funkciót, amely a tanulással kapcsolatos egyéni és
csoportkülönbségek figyelembevételét írja elő a tanítási-tanulási folyamat
minden mozzanatára nézve, differenciálásnak nevezzük” (Báthory, 1985,
70. o.).
Azzal a gyakorlati problémával is foglalkozott Báthory Zoltán, hogy a
differenciálásnak milyen szerepe van a tanulásszervezésben. „A differenciálásnak a tanulásszervezésben két jelentést tulajdoníthatunk: egy pedagógiai
szemléletet, amely a tanító érzékenységét fejezi ki tanítványai egyéni különbségei iránt, és egy pedagógiai gyakorlatot, mely a különbségekhez
való illeszkedést (adaptáció) próbálja megvalósítani minden rendelkezésre
álló eszközzel” (Báthory, 1992, 109. o). A hagyományos iskolákban többnyire készek, előre gyártottak a tanulásszervezés formái. Külsődlegesen
határozzák meg a tartalmat (a tantárgyakat), a tanításhoz rendelt időt
(óraterv), és a tanulók előrehaladása az évfolyamok meghatározott rendjében történik. A tanulócsoportok és osztályok szervezésének a szempontjai is
általában adottak. Így a differenciálás a hagyományos iskolában a tanításmódszertanra, a tanórára korlátozódik (belső differenciálás)” (Báthory,
1992, 108–109. o).
Ráirányította a figyelmet a csoportmunka értékeire is. „A csoportmunkával jól, eredményesen, a tanulók számára is örömet okozóan fejleszthetünk
olyan személyiségvonásokat, mint például az együttműködési képesség, a
közös feladatvállalás, a munka megosztásának, a probléma, a feladat megszervezésének, a különböző taneszközök felhasználásának, alkalmazásának
a készségei és képességei” (Báthory, 1992, 203. o.).
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A további tájékozódáshoz ajánljuk a következő írásokat:
Báthory Zoltán (1986): Tehetségnevelés az iskolában. Pedagógiai Szemle, 9.
sz. 868–876.
Báthory Zoltán (1987): Tanítás és tanulás. Tankönyvkiadó, Budapest.
Báthori Zoltán (1989): Tehetségnevelés és iskola. In: Ranschburg Jenő
(szerk.): Tehetséggondozás az iskolában: pedagógiai és pszichológiai tanulmányok a tehetséges tanulók felismeréséről és képzéséről. Tankönyvkiadó, Budapest. 404–409.
Báthory Zoltán (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Tankönyvkiadó, Budapest
2.2. Czeizel Endre fontosabb tehetség-kutatásairól
Czeizel Endre professzor neve és a magyar tehetséggondozás ügye elválaszthatatlanul kötődik egymáshoz. Genetikusként aratta első sikereit: a genetika legújabb eredményeit ismertette a televízióban a hetvenes években, s
vált azonnal igen népszerűvé gazdag tudásával, színes, lenyűgöző előadásmódjával. Már akkor is érintett olyan kérdésköröket, amelyek kapcsolódtak a tehetség-problémakörhöz, de ebben a témakörben tevékenysége
akkor vált kiemelkedővé, amikor a rendszerváltással egy időben nálunk is
egyre nagyobb figyelmet kapott a tehetséggondozás, egyre több iskolai
program indult, civil szervezetek jöttek létre a tehetséges fiatalok felderítésére és fejlesztésére. Néhány évtizedes csendes időszak után elindult a tehetség-ügy hazai felvirágzása, s ebben jelentős szerepet vállalt az 1989ben alakult Magyar Tehetséggondozó Társaság, amely a tehetséggondozás
első hazai civil szervezeteként verbuválta egy szervezetbe a hazai tehetségkutatókat és gyakorlati szakembereket. Nem véletlen, hogy Czeizel professzor is csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, hiszen a genetika egyik bázisa
a tehetség-témakörnek, s amikor lendületet vett a tehetséggondozás elméleti
alapjainak feltárása és a gyakorlati fejlesztő munka kimunkálása, Czeizel
professzort is mozgásba hozták ezek a kihívások. A témakörben megjelent
könyvei, sikeres előadásai alapján a MTT megválasztotta elnökének, s ebben a funkcióban közel tíz éven át segítette a hazai tehetséggondozás dinamikus fejlődését. Szakmai és emberi tekintélye jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy egyre többen kapcsolódtak be munkánkba, s az oktatásügy irányítása is egyre nagyobb szerepet szánt szervezetünknek. Nagy hozzáértéssel irányította a Társaságot, gazdasági szakembereket, oktatáspolitikusokat
nyert meg az ügynek, és egyre több sikeres konferencián került terítékre a
tehetség-témakör. Ezek közül kiemelkedő az 1997-ben megrendezett „Tehetség és társadalom” című, amelyen a magyar tehetséggondozás európai
összevetésére is sor került: egyfelől M. Vorbeck, a Strassburgi Európa Parlament szakreferense elemzésében, másfelől F. J. Mönks professzornak, a
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European Council for High Ability elnökének előadásában. Itt fogalmazódtak
meg a hazai tehetséggondozás előrelépésének főbb irányai is, amelyek ma
is aktuálisak. Szerepe volt abban is Czeizel professzornak, hogy magyar
kutatók, gyakorló szakemberek kapcsolódtak be az European Council for
High Ability munkájába. Vezér-előadója volt több ECHA-Konferenciának, s
különösen jelentős szerepe volt a Debreceni Egyetemen 2000-ben megrendezett 7. ECHA-Konferencia sikerében. Szép számmal jelentek meg könyvei
a tehetség-témakörben, különösen kiemelkedő a „Sors és tehetség” című,
amely több kiadást ért meg 1997 óta, s amely a korszerű tehetséggondozás
genetikai alapvetését adja. A művészekről, tudósokról írt nagysikerű könyvei
a speciális tehetség egy-egy területén elemzi a tehetség kibontakozásának
komplex feltételrendszerét, az elkallódás veszélyeit. Nemcsak könyveivel
vállalt meghatározó szerepet szakembereink tudásának fejlesztésében, hanem továbbképzések előadójaként is hozzájárult ahhoz, hogy az új kutatási
eredmények eljussanak hozzájuk. A kilencvenes évek közepétől jelentős szerepet vállalt a Debreceni Egyetemen a „tehetségfejlesztési szakértő” pedagógusok képzésében, és előadásokat tart a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék által szervezett nemzetközi és országos konferenciákon. A Debreceni
Egyetemen és az ELTE-n is vezetett kurzusokat a pszichológiai doktori programban. Az ügy iránti lelkesedése, elhivatottsága, személyes varázsa által
igazi vezéralakja lett a magyar tehetség-ügynek. Vonzza magához a tehetség-témakör iránt érdeklődő kutatókat, pedagógusokat. Világhírét alapvetően genetikusként szerezte, de személye megjeleníti a tehetséges gyerekekért felelősséget érző, humánus pedagógust is.
Kutatásaiban középpontban a tehetség genetikai alapjainak feltárása
áll. Az alábbiakban egy összegző tanulmányából idézünk néhány szaktudományos alapvetést a tehetséggondozó munkához. „A tehetség genetikai
alapjai” Debreceni Egyetem, 2012., kézirat, amelyet a debreceni tehetségszakvizsga programhoz készített a szerző. (Az elválasztó vonalak szövegkihagyásokat jelentenek.)
„Az emberi tehetség a legnagyobb természeti kincsünk, hiszen már nincs
aranyunk és urániumunk, olajunk meg igazából sohasem volt. Tehetségünk
azonban volt, van és lesz, és erre a természeti kincsünkre úgy kell vigyáznunk, mint a szemünk világára. A tehetség azonban csak amolyan nyersanyag, az embereken múlik, hogy ezt hogyan aknázzák ki. E fejezetben a
genetika ismert szabályszerűségei alapján ennek a „nyersanyagnak” a létrejöttét és megnyilvánulását mutatom be.
----------------------------------------------------------------Az adottságok azt a potenciát jelentik, aminek forrása a fogamzáskor kialakuló „Új Ember” DNS makromolekulájában foglalt genetikai tervrajz.
Három jellegzetessége van: (1) létrejötte a véletlentől függ, (2) minden emberben más és (3) a lehetőségek birodalmát öleli fel.
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Mindkét szülő minden testi sejtjének magjában lévő 46 kromoszóma 23
párba rendeződik, és ebben található a mintegy 25 000 génpárunk, amiben az említett genetikai tervrajz bent foglaltatik. A 3,2 milliárd „betűből”
(nukleotidból) álló DNS kettős-spirálban azokat a szakaszokat nevezzük
géneknek, amelyek eldöntik, hogy milyenek lesznek a testünket felépítő
struktúrfehérjéink, az életműködéseinkért felelős enzimfehérjéink, és a szerveztünk védelmét biztosító immunfehérjéink, vagyis hogy valójában milyenek
leszünk, és hogyan szolgál az egészségünk.
Az érett ivarsejtekbe minden egyes kromoszómapárnak csak az egyik
tagja kerülhet be, ezért a petesejtben és ondósejtben csak 23-23 kromoszóma van. Az ő egymásra találásuk teremti meg az új élet lehetőségét.
Viszont az, hogy az adott kromoszómapár melyik tagja kerül be az ivarsejtbe, az a véletlentől függ, ezért a fogantatáskor 223 + 223 = 246 variációs
lehetőséggel kell számolni. Emiatt még ugyanazon szülőpárnak is minden
gyermeke más és más összetételben tartalmazza a „családi közös géneket”,
ahogy a testvérek különbözősége ezt igazolja is. Az emberiség története
során ezért még nem foganhatott két azonos génállományú ember, ahogy
ezt Kosztolányi Dezső megsejtette: „minden ember egyedüli példány”. A fogantatáskor megteremtődő „Új Ember” egyedül álló génjei azonban csak
azokért az adottságokért felelősek, amelyek meghatározzák későbbi életünk lehetőségeinek határait, a „tól-ig”-ot. Hogy ezekből az adottságokból
milyen képességek lesznek, amely társadalmi teljesítményünk (iskolában az
osztályzat, a művészetben az alkotás, munkahelyünkön eredményeink) alapján érzékelhető, az már külső hatásoktól függ.
---------------------------------------------------------------A modern genetika két fontos tanulsága mindezekből következik. Egyrészt az adottságaink nem végzetünket, hanem igen tág lehetőségeink határait jelentik. Másrészt a teljesítményünk („produkciónk” = P) mindig a genetikai adottságok (G) és a külső hatások, témánk szempontjából a legtágabban értelmezett edukáció (E) eredői, interakciói. Az egyik nem lehet meg a
másik nélkül, és végül is összhatásuk jelenik meg életünkben. Ebből adódik a
humángenetika alaptörvénye, ami érvényes a kreatológiában is.
P=G'E
---------------------------------------------------------------A tehetség eredeti fogalmában nincs vita: tehetséges az a gyerek, akiben
az értők valamelyik adottságszférában: bizonyos sportágakban, értelmességben-okosságban, muzikalitásban, matematikában, rajzolásban, költészetben stb. az átlagosoknál jobb adottságokat vélnek felfedezni, ezért
ígéretnek tartják, érzik benne a potenciát és a reményt, hogy sokra viheti. A
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tudomány ennél ridegebben fogalmaz: tehetséges az a gyermek, aki valamelyik mérhető emberi tulajdonságban az átlagnál két szórással jobb. Más
kérdés, hogy mint utaltam rá, ezt már a gyermekekben is az ébredezőkibontakozó képességek alapján érzékelik.
Sajnos jelenleg a tehetségüket valóra váltókat is általában tehetségnek
nevezik. Hallom a rádióban, hogy Bartók Béla nagy tehetség volt. 11 éves
korában igen, amikor első hangversenyén már saját művét is zongorázta.
Viszont azt mondani a nagy művésszé érett Bartók Béláról, a II. zongoraverseny és a Csodálatos mandarin megkomponálása után, hogy tehetség – szerintem sértés. Ő akkor már nem ígéret-reménység volt, hanem adottságait
maximálisan kiaknázó, kivételes képességű talentum, sőt géniusz.
A tehetségét valóra váltó gyermeket felnőttkorában talentumnak kellene
nevezni, ahogy ezt tették azok az őseink, akik még értették a szavak jelentését. Például Bolyai János halálakor a marosvásárhelyi református egyház
anyakönyvében a következőket jegyezték be: „Bolyai János nyug. Ingenieur
kapitány meghalt agy és tüdőgyulladásban. Híres, nagy elméjű mathematikus
volt, az elsők között is első. Kár, hogy nagy talentuma használatlanul ásatott
el.” Ady Endre, amikor saját iszákosságának okán elmélkedett, írta a következőket: „Komolyan is lehetne arról sokat írni, hogy vajon mint lett rettenetes
urrá az abulia, az akarat betegsége a mi korunknak legtalentumosabb emberein… Lelkükben hordják a világ meghódításának vágyát, agyukban a talentumot s akaratuk tehetetlensége sziklához láncolja őket. Szomorú alakok ám a
modern Prométheuszok…” (A poéta aggodalma). A kiváló nyelvérzékű Karinthy Frigyes sem véletlenül adta annak a versének „Számadás a tálentumról”
címet, amelyben fiatalságára visszatekintve azt elemzi, mit és mit nem valósított meg kivételes tehetségéből.
Magam küzdök a talentum fogalom/megnevezés rehabilitációjáról, mert
a zavaros beszéd/írás zavaros gondolkodást tükröz. Szerintem legalább 3
érv támasztja alá a tehetség-talentum ikerfogalmának használatát. A talentum szó eredetileg nagy értékű görög pénzegységet jelentett, amit aranyezüst nyersanyagból készítettek. A tehetség a nyersanyag, a talentum a
belőle készült érték.
A tehetség a szülői gének szerencsés kombinációjától, magyarul a véletlentől függ. A költő Zrínyi Miklósnak igaza volt: „Jó szerencse, semmi más”.
Ezzel szemben a modern genetika azt vallja, hogy az adottságból képességgé válás folyamata tudatosan befolyásolható, tehát a talentum már nem
szerencse, hanem emberi kvalitás és a társadalmi lehetőségek függvénye.
Végül a tehetségek döntő többsége elvész. A tudományos kutatások
szerint az emberek mintegy 25%-a tehetséges valamelyik adottságszférában, viszont a talentumok aránya már csak 5% körül van a népességben. A
kivételes tehetségek vizsgálata szerint náluk még rosszabb ez az arány: 10
kivételes tehetség közül csak egyből lesz kivételes talentum. Ha nem értjük
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meg a tehetség talentummá válásának bonyolult és nagyon sérülékeny folyamatát, akkor nem lehet megálljt mondani a tehetségvesztésnek.

A tehetség értelmezésének Czeizel-féle modellje
Az egészen kivételes talentumokat a hétköznapi nyelvben zseninek szokás nevezni, magam jobban szeretem a géniusz fogalmát. Egyrészt már olvastam zsebmetsző, pornó stb. zsenikről, másrészt az európai kultúrát meghatározó ógörögök a géniusz fogalmát vezették be, és ezt a magyar nyelvújítók is kedvelték.
A tehetség/talentum gyökereinek összetettségét fejezi ki a 4 x 2 + Sors
faktoros modell négy adottság/képesség szférája.”
Czeizel professzor nemzetközileg kiemelkedő jelentőségű kutatásaiból
itt csak vázlatosan tudtunk idézni, további tájékozódáshoz kapaszkodót jelentenek híres könyvei, írásai a tehetség-témakörben, ezek közül néhányat itt
felsorolunk:
Czeizel Endre, Erős E. (1995): Számadás a tálentomról. Corvina, Budapest.
Czeizel Endre (2000): Költők-Gének-Titkok. Galenus Kiadó, Budapest.
Czeizel Endre (2004): Tehetség és genetika. In Balogh László és Koppány
László (szerk.): 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Kiadja a
Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke. 43–55.
Czeizel Endre (2004): Sors és tehetség. II. bővített kiadás. Urbis Könyvkiadó,
Budapest.
Czeizel Endre (2007): Festők-Gének-Szégyenek. Galenus Kiadó, Budapest.
Czeizel Endre (2011): Matematikusok-Gének-Rejtélyek. Galenus Kiadó, Budapest.
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Czeizel Endre (2014): Zeneszerzők – Gének – Csodák. Galenus Kiadó, Budapest.
Czeizel Endre (1992): Bach, Mozart, Beethoven és Liszt, Erkel, Bartók genealógiája (családfa-elemzése). In: Czeizel Endre, Batta András (szerk.): A
zenei tehetség gyökerei. Mahler Marcell Alapítvány. Arktisz Kiadó, Budapest. 17–80.
2.3. Csermely Péter jelentősebb tehetség-kutatásairól
Csermely Péter professzor a hazai és nemzetközi tehetséggondozó mozgalmak jelentős személyisége, elnöke a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő
Tanácsnak, valamint a „European Council for High Ability” -nek. Bár kutatásai nem közvetlenül a tehetség-témakörben születtek, de nagy jelentőségűek
a tehetséggondozó hálózatok építésében.
„Csermely Péter a biokémia professzora, aki a stresszfehérjék gyenge
kapcsolatait kutatta az elmúlt 15 évben. Vizsgálódásainak eredményeit a
Vince könyvkiadónál megjelent Stresszfehérjék c. könyvben foglalta össze,
amely elismerést aratott. 1998-tól egyre fokozódó kíváncsiságot váltott ki
benne az a megmagyarázatlan jelenség, ahogy a stresszfehérjék stabilizálják a sejteket és az élőlényeket. 2003-ban az is kiderült, hogy számos más
stabilizáló fehérje létezik. Mi lehet bennük a közös? Ahogy a szerző fiatal
munkatársaival a lehetséges magyarázatokon töprengett, egy meghökkentően új megállapítás körvonalazódott: a stabilizáló fehérjék gyenge kölcsönhatásai adják a magyarázatot. Miért látjuk szépnek Mona Lisa mosolyát?
Miért stabilizálják a nők a társadalmakat? Miért egyformák a gyümölcslegyek? Miért instabil Afganisztán? Miért halt volna ki az ember, ha nem lenne
mindenevő? Miért jobb az angol közigazgatás, mint a francia? Csermely
Péter kutatásai nemcsak azt mutatják meg, hogy a fenti kérdésekre válasz
adható, hanem azt a megdöbbentő tényt is bizonyítja, hogy a fenti kérdésekre a válasz ugyanaz. Minden bonyolult rendszert a molekuláktól a Föld
élővilágának egészéig gyenge kölcsönhatások stabilizálnak. A minket körülvevő és a bennünk lévő rendszerek: nagyobb molekuláink, sejtjeink, szerveink, baráti társaságaink, munkahelyünk, a társadalom, amelyben élünk és az
egész Föld – mind-mind hálózatok. E hálózatok hihetetlenül egyformán viselkednek. Közös vonásaikat, stabilizálásuk módjait mutatja meg ez a könyv,
amely egy izgalmas utazásra hívja meg az olvasót az evolúció, a rák, az
öregedés, az emberi nyelv, a számítógépes programok, a gazdasági rendszerek és a történelem világába. A könyv írása közben a szerző és fiatal
munkatársai megtanulták új szemmel nézni a világot. Rácsodálkoztak gyönyörű egységére és erejére a különbözőség mögött megbújó egyformaságban...” (A „Rejtett hálózatok ereje” című könyv beharangozójából, Vince
Kiadó, 2004)
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A továbbiakban részleteket idézünk Csermely professzornak egyik írásából,
amely a blogján jelent meg, s amelynek gondolatai a tehetséggondozásban
is jól hasznosíthatók: „A networking művészete, Avagy: Hogyan építsünk hatékonyan barát- és nemzethálózatot?
Csermely Péter, 2010. 04. 23, p - 07:00
Hálózatot mindenki épít, akár akar, akár nem. Messze nem mindegy azonban, hogy milyet. A személyes kapcsolati hálónk sokkal inkább meghatározza az egyéni és nemzeti sorsunkat, semmint azt hinnénk. Magyarországon
jelenleg a továbblépés egyik legnagyobb akadálya az, hogy a társadalmi
háló befelé forduló és szűk csoportokra töredezett. A bejegyzésben a sikeres hálózatépítési technikák néhány elemét foglalom össze.
A hálózatépítésnek alapvetően két fajtája ismeretes: a biztonságkereső
és az újdonságkereső. Az, hogy valaki a kettő közül melyik módon építi a
kapcsolatait, a személyisége mellett a környezet hatásaitól is függ. Magyarországon a rendszerváltás egy óriási társadalmi stresszként jelentkezett. Ez a társadalmi kapcsolatépítést döntően a biztonságkereső irányba
terelte.
A hazánkban annyira szükséges újdonságkereső kapcsolati magatartás
következő öt tanácsa fogalmazódott meg bennem: 1.) keresd a pozitív
energiacentrumot; 2.) keresd a hangadót; 3.) keresd a furcsát; 4.) keresd a
nyitott tekintetet és 5.) haladj következetes ugrásokban. Ezeket a technikákat fejtem ki részletesen a bejegyzésben.
Hálózatot mindenki épít, akár akar, akár nem. Messze nem mindegy azonban, hogy milyet. Egyre több adat gyűlik össze arról, hogy a személyes
kapcsolati hálónk sokkal inkább meghatározza a sorsunkat, semmint azt hinnénk. Sara Mednick kutatásai szerint minél több keveset alvó barátja volt
egy tinédzsernek, annál nagyobb valószínűséggel lett keveset alvó maga is.
A keveset alvás tini „nagymenői” az átlagosnál többet füveztek is. Nicolas
Christakis és James Fowler korábbi eredményei azt mutatták, hogy akinek
az ismerősei dohányzók, alkoholisták, vagy túlsúlyosak, az maga is sokkal
inkább válik dohányzóvá, alkoholistává és túlsúlyossá, és ha bármelyikről le
akar szokni, az sokkal nehezebb addig, ameddig baráti kört nem sikerül
váltania. A hálózatok viselkedést meghatározó másik példájaként az önmagukról a közösségi portálokra (iwiw-re, Facebook-ra, myvip-re, stb.) mosolygó arcképet felrakó embereknek általában sok és mosolygó arcképű
ember az ismerőse, és fordítva: a savanyúképűeket kevés, de hasonlóan
savanyúképű ismerős veszi körül. A hálózatok meghatározó szerepe nemcsak
egyéni, hanem társadalmi méretekben is igaz. Magyarországon jelenleg a
továbblépés egyik legnagyobb akadálya az, hogy a társadalmi háló befelé forduló, és szűk csoportokra töredezett. A blogbejegyzésben a helyes
hálózatépítés technikáira próbálok néhány tanácsot adni.
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A személyes kapcsolati hálózatnak alapvetően két fajtája ismeretes: a
biztonságkereső és az újdonságkereső. Léteznek átmenetek a kettő között,
de az igazán érdekes tény az, hogy e kétféle hálózatépítési típus szétválik
egymástól. Ennek az egyik következménye az, hogy a társadalmi hálózatok
asszortatívak, azaz bennük a sok kapcsolattal rendelkező csomópontok inkább egymással kapcsolódnak, és egy „rich-club”-nak nevezett csoportot
képeznek. Ezzel párhuzamosan a kevés kapcsolattal rendelkezők is egymáshoz kapcsolódnak, és kicsi, de sokszor szoros csoportokat alkotnak, amelyek
egy-egy kapcsolattal kötődnek a csomópontok hálózatához. A kevés kapcsolattal rendelkezők igen sokszor a biztonságkeresők, a csomópontok pedig
az újdonságkeresők közé tartoznak.
Az, hogy valaki a biztonságkereső, vagy az újdonságkereső módon építi a
kapcsolatait, a személyisége mellett a környezet hatásaitól is függ. Ha a
környezetben hirtelen változás áll be (stressz, vagy válság van), akkor az
addig újdonságkeresők is biztonságkeresővé válnak. Erre a váltásra nemcsak a kapcsolati környezetük stabilizálásának igénye miatt van szükségük,
hanem amiatt is, hogy a válságban a kapcsolatok kialakításához szükséges
energia szűkössé válik. Magyarországon a rendszerváltás egy óriási társadalmi stresszként jelentkezett. Ez a társadalmi kapcsolatépítést döntően a
biztonságkereső irányba terelte, amely törvényszerűen vezetett el a törzsi
háborúk társadalmi méretűvé szélesedéséhez. 2006 táján elértük a szakadék szélét. Azóta a helyzet megfordult, és egyre több az a meghatározó,
véleményformáló ember, aki az újdonságkereső kapcsolatépítő irányba áll
át. A blogbejegyzésben felsorolom mindkét kapcsolatépítő technika néhány
elemét, de az újdonságkereső technikát sokkal részletesebben járom körül.
Ennek nemcsak az az oka, hogy saját magam is újdonságkereső vagyok,
hanem az is, hogy úgy érzem, hogy ennek a technikának a terjesztésére és
elsajátítására ma Magyarországon óriási szükség van.
A biztonságkereső kapcsolatépítési technika a személyes kapcsolati hálót
egyre sűrűbbé szövi. Ennek megfelelően az ilyen ember az új kapcsolatokat
alapvetően a létező barátok barátai (a legtöbb esetben: legjobb barátai)
és a két vagy több barát közös barátai irányában keresi. Ilyen kapcsolatépítési ajánlatok igen sokszor bukkannak fel pl. a Facebook-on, ahol az
ajánlott ismerősök között a legtöbb közös ismerőssel rendelkezők sokszor
vezető helyet foglalnak el. A biztonságkereső technika rendkívül fontos
azokban a helyzetekben, amikor az ember stabilizálni szeretné a helyzetét.
Így például egy új közösségben, új munkahelyen, vagy akár személyes válság esetén is ez a követendő magatartás. Kimutatták, hogy átlagosan azok
a házasulandók nem váltak el egymástól, ahol a két házasfél baráti hálózata nagymértékben átfedővé vált a házasság első éveiben. Egymás barátai-
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nak elfogadása egymás nagyobb elfogadását is jelezte, de a közös barátok hálója a házasfeleket is jobban összekötötte.
A hálózatos ismereteim és a saját magatartásom alapján az újdonságkereső
kapcsolati magatartás következő öt tanácsa fogalmazódott meg bennem:
1. Keresd a pozitív energiacentrumot!
2. Keresd a hangadót!
3. Keresd a furcsát!
4. Keresd a nyitott tekintetet!
5. Haladj következetes ugrásokban!
Végezetül hogyan függ össze a saját személyes hálózatunk a nemzet hálózatával? Mennyire skálázható a hálózatképzés? A természetben előforduló
hálózatok nagymértékben önhasonlóak. Itt az önhasonlóságon nem olyan
gyönyörű fraktálokat kell érteni, mint amilyeneket Mandelbrot leírt, hanem
körülbelüli önhasonlóságot. Ebből az következik, hogy a nemzet hálózata
nem valamilyen politikai vagy isteni akarat műve. A nemzet hálózatát a mi
saját kis hálózataink alkotják. Ha tehát nagyobb mértékben sikerül újdonságkereső hálózatokat építenünk, azzal nemcsak mi gazdagodunk, hanem
az egész ország is innovatívabbá válik. Történik más is. Megnő a társadalmi
stabilitás. Mindkettőre nagyon szükségünk van.
Csermely Péter professzor az előbbi gondolatokkal alapozta meg a magyarországi tehetségpontok hálózatának kialakítását és ennek ma is folyamatos fejlődését, sőt ezen elméleti alapvetésre építve fáradozik jelenleg az
ECHA elnökeként egy európai tehetséghálózat létrejöttén.
További írások a tájékozódáshoz:
Csermely Péter (2005): A rejtett hálózatok ereje. Vince Kiadó, Budapest.
Csermely Péter (interjú) (2007): Magyarország semmi mással nem rendelkezik, mint tehetséggel. Új Pedagógiai Szemle. május 54–64.
Csermely Péter, Kiss Gábor (szerk.) (2008): A magyar társadalom a tehetség
szolgálatában. A Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciájának összefoglaló kötete. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek. Szövetsége, Budapest.
Csermely Péter (2012): Talent Support as a Network Phenomenon. In: Heller.
K. A., Ziegler A. (eds): Gifted Education as a Lifelong Challenge. LIT
Verlag, Münster, 97–110.
2.4. Gefferth Éva tudományos főmunkatárs fontosabb kutatásairól
Gefferth Éva a Magyar Tehetséggondozó Társaság első elnöke volt 1989től. Az MTA Pszichológiai Intézetének főmunkatársaként kutatásainak középpontjában a tehetség kérdésköre állt. Külföldre szólították családi kapcsolatai, így átadta az elnöki stafétabotot két év után Czeizel Endre professzor-
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nak. Hazai kutatási eredményei az alulteljesítőkre vonatkozóan azonban ma
is aktuálisak, nézzünk ezekből néhány fontosabb gondolatot!
Mindannyian tudjuk, hogy a komplex tehetségmodellekben (pl. MönksRenzulli, Czeizel) fontos összetevő a tehetség-komponensek között a feladat
iránti elkötelezettség, vagy általánosabban motivációnak is nevezik ezt. Ez
olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás,
emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e háttértényezők fejlesztése nélkül nincs érdemi tehetséggondozás.
Gyakran ezek alacsony színvonala vagy egyenetlen volta okozza a tehetséges tanulóknál az alulteljesítést. A konkrét okokat keresve azt találta
Gefferth Éva, hogy a tanulói személyiségből fakadóan négy dolog játszik
elsődlegesen szerepet a tehetségesek jó teljesítményének akadályozásában.
(Gefferth, 2000). Egyrészt a gyerek önértékelésének irrealitása – vagy alulvagy túlértékeli önmagát. Másrészt problémákat okozhat a tanuló belső
érzelmi labilitása. Harmadrészt akadálya lehet a gyerek magas szintű teljesítményének szociális éretlensége, amely elsősorban kapcsolatrendszerének
egyenetlenségében, kommunikációs zavaraiban nyilvánul meg. Negyedrészt
pedig az agresszivitás is okozhat problémákat a teljesítményben. Mindez
arra figyelmeztet bennünket, hogy amikor a tehetséges gyerekeket formáljuk, fejlesztjük, akkor a képességek fejlesztése mellett mindig figyelnünk kell
mindarra, ami stabil személyiség-hátteret biztosít a folyamatos magas szintű
teljesítményhez és intenzív fejlődéshez. Ehhez kiegyensúlyozott szociális kapcsolatrendszer is szükséges. Mindez természetesen az eddigieknél komplexebb iskolai tehetséggondozó programokat kíván, amelyben a személyiségfejlesztés és a tanulók harmonikus kapcsolatrendszerének a megteremtése
kiemelt szerepet kap. E speciális pedagógiai feladathoz további támpontul
szolgálhatnak a fejlesztő munkában az alábbi kutatási eredmények.
Gefferth Éva (1993) az alulteljesítésről szóló összegző tanulmányában
rámutat arra, hogy egyes szerzők legalább 125 IQ pont melletti legalább
egy szórással gyengébb teljesítményként határozzák meg. Mások szerint az
a személy alulteljesítő, akinek a teljesítménye a tőle elvártnál alacsonyabb
szintű – mindez szülői és/vagy tanári vélemények alapján.
Az alulteljesítők azonosításának módszertanát tekintve az egyébként tehetségdiagnosztikában is használatos eszközöket, illetve ezen eszközök
kombinációját alkalmazzák Gefferth Éva szerint (Gefferth, 1993). Ezek a
következők:
– Standardizált intelligencia és teljesítménytesztek (memória, figyelem,
elvont gondolkodás stb.)
– Osztályzatok
– Tanári vélemények, megfigyelések, más diákokkal való összehasonlítás
– Szülői vélemények, megfigyelések, testvérekkel való összehasonlítás
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– Önmegfigyelés, személyes információk gyűjtése, másokkal való összehasonlítás
További írások a tájékozódáshoz:
Gefferth Éva (szerk) (1989): Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés: Tanulmányok. Szolnok Megyei Pedagógia Intézet, Pedagógiai tükör kiskönyvtára,
2. 72 lap
Gefferth Éva (1990): A tanulási eredményességet befolyásoló tényezők
vizsgálata. In: Kürti Jarmilla (szerk.): A neveléslélektani kutatások aktuális
kérdései. Akadémiai Kiadó, Budapest. 152–164.
Gefferth Éva, Herskovits Mária (1990): A szabadidős tevékenységek, mint a
tehetség előrejelzői. In: Pedagógiai Szemle, 40, (12), 1200–1209.
Gefferth Éva, Herskovits Mária (1990): Élni hagyni és fejleszteni. In: Pedagógiai Szemle, 40, (9), 866–871.

3. Tehetségkutatások kutatóintézetekben, felsőoktatási kutatóhelyeken
Itt azokat a kutatási eredményeket mutatjuk be vázlatosan, amelyek olyan
helyeken születtek, ahol a kutatás munkaköri feladata a munkavállalóknak.
Szerencsére ezek közül is több kutatási tematikában megjelent a nyolcvanas
évektől a tehetséggondozás témaköre. A tehetségkutatásokban Magyarországon kiemelt jelentőségű intézmények a következők voltak az elmúlt három évtizedben.
– MTA Pszichológiai Intézete
– Debreceni Egyetem
– Egri Főiskola
– Eötvös Loránd Tudományegyetem
– Miskolci Egyetem
– Szarvasi Főiskola
– Szegedi Tudományegyetem
A következőkben az itt végzett kutatásokat tekintjük át.
3.1. MTA Pszichológiai Intézete
Az MTA Pszichológiai Intézetében indultak el először tehetségkutatások hazánkban a nyolcvanas években. Már a korábban említett Gefferth Éva, valamint Herskovits Mária és Gyarmathy Éva fémjelzik ezt a sikeres tevékenységet. Az utóbbi két kutató főbb eredményeiről az alábbiakban adunk rövid áttekintést.
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3.1.1. Herskovits Mária tudományos főmunkatárs
Központi kérdése a tehetséggondozásnak az azonosítás eszközrendszere.
Ezen eszközök objektivitás tekintetében eltérnek egymástól, így az alulteljesítés jelenségének azonosítását – a definíció alapján megfogalmazott kritériumokon túlmenően – befolyásolja a módszerválasztás is. A tehetségazonosítás módszereit és összefüggéseit elemezve hazai vizsgálatok megállapították, hogy a szubjektív vélemények és a teszteredmények korrelációja csupán
igen gyengének mondható, így a szülőktől, társaktól, pedagógusoktól származó vélemények nem ritkán ellentmondóak és véletlenszerűek.
Herskovits Mária összegzése szerint „Sokan és sokféle módon próbálták
és próbáljuk megközelíteni a tehetségre utaló jegyeket. Állandó az
igény/vágy a „csodamódszerre”, amivel biztosan meg lehet ítélni, hogy egy
gyerek tehetséges-e. Sajnos csodamódszer nincs! A tehetség meglétét a valóban kiemelkedő teljesítmény igazolja – és sokszor az is csak az alkotó halála után. A teljesítmény területektől függően is különböző életkorokban jelenik meg, és az egyéni különbségek is jelentősek. A rend kedvéért említjük
meg az evidens megközelítési módokat – osztályzatok, versenyeredmények
–, amelyeknek csak túlbecsülése, kizárólagosnak tekintése vezethet félre és
okozhat károkat.” („Ajánlások a nevelési tanácsadó pszichológusai számára”
Szerk. Herskovits Mária és Dávid Imre, Géniusz Könyvek, 2014)
Fontos Herskovits Mária kérdésfeltevése: Mit és hogyan tudnak/nem tudnak
mérni a tesztek? Standardok, viszonyítási alapok problémái
„Állandó igény, hogy objektív vizsgálati eljárásokat, számszerűen kifejezhető eredményeket adjunk a gyerekekről, melyek alapján megbízhatóan kimondható, hogy a gyerek tehetséges-e, vagy sem. Jól tudjuk, hogy ez több
okból sem lehetséges! Mégis sokan, sokszor belemennek ebbe a kelepcébe.
A tesztek hasznos segédeszközök, ha megfelelnek a tesztek általánosan elfogadott kritériumainak. Kiemelve, hogy:
– megfelelően validok
– az esetek többségében éppen erről nincs adat
– megfelelő standard, viszonyítási alap áll rendelkezésünkre
– korrekt módon vesszük fel és értékeljük ki
– megfelelő szemlélettel használjuk azokat,
– nem tévesztjük szem elől, hogy pillanatnyi helyzetet mérnek, és ezért
biztos támpontnak csak a megjelenő magas teljesítmény tekinthető. A gyengébb eredménynél nem tudjuk, hogy valóban gyengébb képességek állnak
mögötte, vagy pillanatnyi rossz állapot (betegség, fáradtság, szorongás,
motiválatlanság stb.) okozza. Ezért többféle módszert kell használnunk! Ismétléssel, paralel eljárással járjuk körül a gyenge pontot, a gyereket lehetőleg egyéni helyzetben is vizsgáljuk! Az eredményeket körültekintően vessük
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össze egyéb információkkal, és óvakodjunk az automatikus összegzésektől,
kategorikus ítéletektől!” („Ajánlások a nevelési tanácsadó pszichológusai
számára” Szerk. Herskovits Mária és Dávid Imre, megjelenés alatt, Géniusz
Könyvek)
Herskovits Mária a Fővárosi Pedagógiai Intézetben hosszú időn át vezette a
Tehetségtanácsadó Köpontot, így a tehetségtanácsadás is kiemelt kutatási
területei között volt. A tehetségtanácsadás tartalmára vonatkozóan ma is
fontos megállapításokat tett egyik összegző tanulmányában. Tudjuk jól, hogy
hallatlanul sokszínű az a munka, amit egy tehetség-tanácsadó szakembernek
végeznie kell. Ennek áttekintésére célszerű a gyakorlatból kiindulni. Milyen
kérdésekkel, problémákkal szoktak fordulni a diákok, szülők, pedagógusok,
iskolavezetők a tehetség-tanácsadóhoz? Herskovits Mária a Fővárosi Tehetséggondozó Központot bemutató cikkében (Herskovits, 2002) összegzi azokat a tapasztalatokat, amelyeket a szülők körében szereztek a Központ
megkeresésekor (Herskovits, 2002, 171–172. o.).

Iskoláskor előtt

Táblázat: szülői kérdések, problémafelvetések a tehetség-tanácsadóhoz
(Herskovits, 2002, 171–172. pp. alapján)
Alaphelyzet: a szülőknek feltűnik, hogy a gyermek intellektuális fejlődése gyorsabb, intenzívebb a megszokottnál, esetleg idősebb gyermekük/gyermekeik fejlődésénél. Ennek sokféle jele lehet: különösen jó
emlékezet, feltűnő logika, ezres körben való számolás, szokatlan intenzitású kérdezősködés, korai spontán olvasás, speciális érdeklődés. Ezt
a szülők nagy része ambivalensen – örömmel, de némi ijedtséggel is –
fogadja. Ehhez járul, hogy a gyermek viselkedése is sokszor „más”, és
a szülő bizonytalan, hogyan kezelje ezt. A (Fővárosi Pedagógiai Intézet keretében létrejött) Tehetséggondozó Központban megforduló
szülők igen nagy felelősséggel, néha erős szorongással, feladatának
érzi, hogy gyermekének a legmegfelelőbb nevelést nyújtsa.
A szülők fő kérdései: Valóban tehetséges-e a gyermek külső, „objektív” szemmel nézve is? Mennyi az IQ-ja? Milyen területen tehetséges a
gyermek? Kell-e már specializálni? Hogyan lehet fejleszteni, nem árt-e
neki a fejlesztés? Megfelelő óvodát keres, vagy változtatni szeretne. A
gyermek 5-6 éves korában érett-e már az iskolára? Mit tegyenek a
nevelési problémák megoldására?
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A beiskolázás idején
Iskoláskorban

Alaphelyzet: Az összes probléma a megfelelő iskolaválasztás igen
nehéz kérdése alá rendelődik. A szülők joggal érzik úgy, igen nagy
súlyú döntést kell hozniuk, ahol a rossz döntés nehezen korrigálható. A
kérdést nehezíti, hogy nincs objektíve tökéletes megoldás, a család
konkrét helyzetén (lakóhely, anyagiak, segítő családtagok) kívül a
sokszor csak nehezen kibontható értékrend, elvárások, a gyermek
egyedi tulajdonságai, és hogy a szülő ezeket milyen módon fogadja
el, mind-mind szempont a döntés kialakításában.
A szülők fő kérdései: A még nem, vagy éppen csak hatéves gyermek
menjen-e már iskolába? Nincs-e valamilyen részterületen deficitje, érzelmi, szociális érettsége megfelel-e az intellektuálisnak? Sokszor találkozunk azonban azzal, hogy a probléma a szülők részéről túldimenzionált, minden egyéb problémájukat ebbe a kérdésbe sűrítik.
A szokásos „tehetséges-e, mennyire, miben” mellett a leggyakoribb
felvetések:
– a szülő elégedetlen az iskolával, úgy érzi, a tanítónő személye
nem megfelelő, vagy az iskola nem értékeli megfelelően a
gyermeket;
– a szülő kevesli, amit az iskola ad, más iskolát vagy kiegészítő
foglalkozást keres a gyermeknek, esetleg évfolyamot szeretne
ugratni;
– a szülő szerint a gyermek képességeinél gyengébben teljesít;
– a gyermeknek az iskolában beilleszkedési-, magatartási problémái vannak;
– a gyermek külföldön járt iskolába, a beilleszkedés nehéz;
– nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumon gondolkoznak.

További írások a tájékozódáshoz:
Herskovits Mária (1992): A tehetség felismerésének módszerei, lehetőségei a
pályaválasztás hazai gyakorlatában. In: Illyés S, Ritoókné Ádám M
(szerk.): A nevelési és pályaválasztási tanácsadás pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest. 241–273.
Herskovits Mária (1993): A tehetség nem-specifikus jegyei. In: Balogh László,
Herskovits Mária (szerk.): A tehetségfejlesztés alapjai: elmélet és módszerek. KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen. 1993. 51–69.
Herskovits Mária (1997): Explicit and hidden problems of the parents. In:
Sugár-Kádár Júlia (szerk.): Socialization and the child rearing practice: 4th
Fenno-Hungarian Conference on Developmental Psychology. Konferencia
helye, ideje: , 1995.10.04-1995.10.06. Kossuth Lajos Tudományegyetem,
Debrecen. 197–207. (Acta Psychologica Debrecina, 20.)
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Herskovits Mária (2002): A Fővárosi Tehetséggondozó Központ munkája. In:
Czeizel E. - Gáborjáni P. - Gyarmathy É. - Palotás J. - Százdi A. (szerk.):
Magyar tehetséggondozó Társaság - Almanach, 2002, MTT, Budapest,
167–176. o.
Herskovits Mária (2005): Parents’Concept about their Gifted Children. In:
Science Education (ed. P. Csermely, L. Lederman,) IOS Press, Amsterdam.
168–175.
Herskovits Mária (2008): A tehetség felismerése. Zseni? Tehetséges? Okos?
Kreatív? In: Család és gyerek. Válogatás a Pszinapszis előadásaiból.
Saxum – Pszichodiák, Budapest. 255–271.
Herskovits Mária és Ritoók Magda (szerk.) (2013): Tehetségek vonzásában.
Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület
3.1.2. Gyarmathy Éva tudományos főmunkatárs kutató munkájáról
Gyarmathy Éva Gefferth Éva és Herskovits Mária mellett kezdte kutató munkáját az MTA Pszichológiai Intézetében. Gefferth Éva külföldre távozása és
Herskovits Mária nyugdíjba vonulása óta ő a központi kutatója a tehetségtémakörnek az Intézetben.
Kutatásainak középpontjában az alulteljesítő, hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekek, fiatalok állnak. Gyarmathy (2010) felhívja a
figyelmet ezzel kapcsolatban arra, hogy a szegény, szociokulturálisan hátrányos helyzetű gyermekek mire elérik az iskoláskort, gyakorlatilag behozhatatlan hátrányt halmoznak fel, melynek három alap oka mutatható ki. Ezek
a gyerekek idegrendszerük fejlődésének legszenzitívebb szakaszában: a)
kisebb tudáshoz jutnak, b) a korlátozott nyelvi kódot használó környezetben
nem fejlődik megfelelő szintre az iskolában fontos nyelvi- elemző gondolkodásuk, c) nem fejlődnek elég magas szinte az adott életkorban fejlődő képességeik.
A tartós, vagy krónikus alulteljesítés esetén viszont konzisztens, tartós mintázat jellemző (Whitmore, 1980). Ilyen mintázatot ír le Gyarmathy és Szörényi (2004), akik értelmezésében az alulteljesítés tulajdonképpen nem más,
mint egy énképvédő, frusztrációcsökkentő stratégia, amelynek kiinduló tényezője a gyermek képességeinek nem megfelelő oktatás. A mennyiségben
és/vagy minőségben nem megfelelő oktatás nézetük szerint kudarcélményt
eredményez, mely frusztrációt és alacsony önértékelést vált ki. A frusztráció
elkerülése érdekében, valamint az énképük védelmében az erőfeszítések
elkerülésének stratégiáját választják a tanulók. E választásnak az a lélektani
dinamikája, hogy ha valamiért nem teszünk erőfeszítéseket, akkor a bekövetkező esetleges kudarc sem vezethető vissza olyan belső tényezőkre, mint
a képességeink hiánya (hiszen próbára sem tettük azokat). Az előzőekből
következően, a bekövetkező kudarc nem veszélyezteti az énképünket. A
rajta kívülálló körülményeket okolva tehát a külső kontrollos attitűdöt kifej-

134

lesztő alulteljesítő - aki egyfajta mágikus gondolkodással rendelkezvén abban is hisz, hogy teljesítményén bármikor jelentősen tud változtatni, csak
akarnia kellene azt – könnyen foglya marad e helyzetnek (vö.: Harmatiné,
2012).
A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési és tanulási zavarokkal
küzdő tehetségek kettős különlegességéről a következőket írja Gyarmathy Éva
(„Ajánlások a nevelési tanácsadó pszichológusai számára” Szerk. Herskovits
Mária és Dávid Imre, megjelenés alatt, Géniusz Könyvek)
– A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő egyének, mint bárki más, lehetnek tehetségesek, ha a
tehetség kritériumainak megfelelnek. A sternbergi tehetség kritériumok: kiválóság, ritkaság, teljesítmény, kimutathatóság, értékhordozás.
– A normalitás a megszokott, elfogadott, a többségre jellemző tulajdonságokra, attitűdökre és viselkedésre vonatkozik. Az abnormalitásnormalitás dimenzió közömbös a tehetség megítélésekor, viszont a
beilleszkedés szempontjából lényeges problémakör, ezért a tehetséggondozás során nagy figyelmet kíván.
– A sajátos nevelési igény valamint a beilleszkedési és tanulási zavar a
személyes és környezeti tényezők interakciójában alakul ki és ezeknek az egyéneknek a tehetsége is ugyanezeken a tényezőkön keresztül fejlődik. Ezért elválaszthatatlanul összefonódik a két különlegesség.
– A sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési és tanulási zavarokkal küzdő tehetségek kettős különlegességük miatt sérülékenyebbek, mint a csak egyik csoportba tartozók. Ugyanakkor a kettős különlegesség sok előnnyel jár. Tehetségként legtöbbször rendkívül innovatívak, kiemelkedően alkotók, másrészről pedig gyenge pontjaik
kompenzálására több forrással rendelkeznek, mint a tehetség szempontjából nem érintett társaik.
– Az egyenetlen képesség struktúra, egyenetlen fejlődés sok kudarcot
okozhat. Ezért a kettős különlegességű egyének gyakran kerülnek az
alulteljesítő tehetségek csoportjába, de nem feltétlenül. A fejlődésben
szerepet játszó sokféle tényező szerencsés összjátéka átlendítheti az
egyént a nehézségeken.
A szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségek fejlesztéséhez a következőket fogalmazza meg Gyarmathy Éva, ezek fontos kiindulási pontok a fejlesztő munkához. („Ajánlások a nevelési tanácsadó pszichológusai számára”
.Szerk. Herskovits Mária és Dávid Imre, kézirat – megjelenés alatt, Géniusz
Könyvek sorozatban jelenik meg.)
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– Hatékony beavatkozás hiányában a szociokulturális hátrány az életkor előre haladtával egyre nő. A tehetséggondozást már korai életkorban el kell kezdeni, hogy a szocializáció a tehetségfejlődésnek
megfelelően alakuljon.
– A szociokulturálisan hátrányos egyének az oktatási rendszerben is
hátrányt szenvednek, mert az iskola a verbális-elemző-logikai gondolkodásra épít, míg ők a holisztikus-vizuális-mozgásos információfeldolgozásban hatékonyak. Mindenki számára kedvező lenne, ha a tanítás helyet adna a különféle modalitásoknak és kognitív működéseknek a tananyag feldolgozásában.
– A szociokulturálisan hátrányosak esetében a család, legtöbbször még
igyekezete és konstruktivitása ellenére, sem tud eléggé fejlesztő hátteret biztosítani. Gyakran a család értékeitől távoliak a tehetséges
egyén értékei. A szakadék áthidalása az egyik lényeges része a tehetséggondozásnak. Még ha minden egyéb tekintetben jobb körülmények közé is kerül valaki, a gyökerei nélkül több nehézsége lesz,
mint akkor, ha sikerül a családdal a kapcsolatot megtartani.
– A szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetségesek számára nagy
feladat azt a kulturális különbséget behozni, ami a saját és akár az
átlagos kulturális háttér között van. Ezért a számukra indított programokban a kulturális fejlesztésre nagy figyelmet kell fordítani. Ez különösen a szabadidős tevékenységek területén hatékony.
– A társadalmi közeg, amelyben a szociokulturálisan hátrányos helyzetű
gyerekek felnőnek, nem ad a tehetségesek számára a karrier építésének megfelelő társadalmi hátteret. Ezért esetükben külön feladata
a tehetséggondozásnak a hivatásuknak megfelelő társadalmikulturális közeg támogatását megnyerni.
További írások a tájékozódáshoz:
Gyarmathy Éva (2001): A tehetségről. Juventus 96 Bt., Debrecen. 147 lap.
Közreadja az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményeinek
Egyesülete.
Gyarmathy Éva (2007): A tehetség. Háttere és gondozásának gyakorlata.
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 255 lap
Gyarmathy Éva (2010): Hátrányban az előny. A szociokulturálisan hátrányos
tehetségesek. Magyar Géniusz Projekt, Géniusz könyvek 12. Budapest.
176 lap
Gyarmathy Éva (2013): The Gifted and Gifted Education in Hungary. Journal for the Education of the Gifted 36 (1), 19–43.
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3.1.3. Fülöp Márta tudományos főmunkatárs kutatásai a tehetséggondozás terén
Fülöp Márta évtizedek óta kutatja a tehetséggondozásban is fontos szerepet
játszó versengés pszichológiai mechanizmusait. Közelmúltban megjelent közös könyvben – társzerzője a műnek – írt fejezetében: „A versengéssel, a
győzelemmel és a vesztéssel való adaptív megküzdés tehetséges diákoknál”
a következő summázó gondolatokat fejti ki erről. (In: Dávid Imre–Fülöp Márta–Pataky Nóra–Rudas János: Stressz, megküzdés, versengés, konfliktusok.
Géniusz Könyvek 34. kötet, 125–198. o.)
„A versengés olyan szociális készség, amelyre a tehetséges diákoknak
vitathatatlanul szüksége van. Olyan társadalomban növekednek, ahol a
gazdasági és politikai élet strukturálisan magában hordozza a versengést. A
kapitalista piacgazdaság és a demokratikus politikai berendezkedés alapműködése a versengés és a verseny. A tehetséges diákoknak ebben a társadalmi valóságban kell majd megállniuk a helyüket úgy, hogy a bennük lévő
képességeket és tudást optimális módon legyenek képesek kibontakoztatni.
A tehetségek azonosítására mindenütt a világon az egyik leghatékonyabb intézmény a verseny. A tehetséges diákokat, mivel esélyesnek látják
őket ezeken a versenyeken, sokat is versenyeztetik. A tudományban, technológiában, mérnöki tudományokban és matematikában tehetséges serdülők
azonosítására az USA-ban a versenyeket nemcsak azért tartják fontosnak,
mert ott kitűnhetnek azok, akik az adott területen tehetségesek, és így van
módjuk arra, hogy olyan ösztöndíjakat nyerjenek el, amelyek segítségével
be tudnak jutni kiváló egyetemekre és programokba, hanem azért is, mert a
barátságos versengés szellemét alakítják ki, amelyre a tehetséges diákok
kibontakozásához véleményük szerint szükség van (Kaiser 2003).
A tudományos élet is versenyek sorozatát igényli, kezdve a magas színvonalú doktori kurzusokra és a neves témavezetőkhöz való bejutástól, a kutatási pénzekért folyó versenyen át egészen a „Nobel-versenyig”, vagyis a
legrangosabb tudományos díj elnyeréséig (Fülöp 2001a). A legtehetségesebb zeneművészek felkutatásának egyik legfontosabb eszköze ugyancsak
a verseny. A zene világában lényegében nincs olyan vezető művész, akinek
az életrajzában ne szerepelne legalább egy versenygyőzelem vagy komolyabb versenyhelyezés.
A versenyeken és a versengésben való eredményes részvétel ugyanakkor nem pusztán tudás és hozzáértés kérdése, hanem attól is függ, hogy
például ki milyen módon tűri a versenyhelyzetet, és hogy mennyire rutinos
abban, mennyire képes a verseny emelkedett izgalmi szintjén a képességei
legjavát nyújtani, továbbá miképpen képes azt feldolgozni, ha a versengésből vagy versenyből győztesen vagy vesztesen kerül ki. A versengés tehát
olyan fontos szociális magatartásforma és készség (Fülöp 2001b), amelyet a
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tehetséges gyermekekkel és diákokkal foglalkozó pedagógusoknak fontos
lehet szakszerűen fejleszteni.” (i.m. 125. o.)
Ezen új munkájában Fülöp Márta hallatlan nagy ívben tekinti át ezt a tehetséggondozás gyakorlata szempontjából hallatlanul fontos témakört, a
következő bontásban:
I. Tehetség és versengés
II. A társas összehasonlításon alapuló spontán versengés
III. Tehetséges gyermekek és a strukturált versenyek
IV. Az adaptív és sikeres versengéshez szükséges pszichés képességek
V. A versengés és az együttműködés: az együttműködő versengés
VI. A győzelemmel és vesztéssel való megküzdés
Már e vázlatos felsorolás is mutatja, hogy hiánypótló munkásságot végzett Fülöp Márta a versengés és tehetséggondozás kapcsolatának feltárása
során, s kutatásainak értékét növeli, hogy a hazai vizsgálati mellett saját
külföldi kutatásaira is tudott építeni következtetései megfogalmazásában.
Ezen összefoglaló munka kitűnő kapaszkodókat nyújt a tehetségfejlesztés
gyakorlati feladatainak megvalósításához.
További információk:
Fülöp Márta (1992): A tehetséges gyerekek versengő magatartásáról. Új
Pedagógiai Szemle, 5. sz. 3–13.
Fülöp Márta (1993): A tehetséges gyerekek versengő magatartásáról. In.
Dajkáné Pálma K., Kádár Gy. (szerk.): A korszerű pedagógia útjai:
Pedagógai Szöveggyűjtemény II. Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, 105–111.
Fülöp Márta, Pressing Zs. (2011): A tehetséges gyerekek és a versengés.
Fordulópont 51: 94–103.
3.2. A Debreceni Egyetem tehetségkutató munkájáról
3.2.1. Tehetségkutatás a Debreceni Egyetem PhD-programjában
A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében a nyolcvanas évek második
felétől középpontba került a tehetségkutatás. Nem véletlen, hogy az Intézet
PhD képzési programjában az egyik altéma a tehetség témaköre, 1993 óta
több mint húsz disszertáció készült el, illetve készül a témakörben. A tehetségkutatás és fejlesztés gyorsuló nemzetközi vérkeringésébe a Debreceni
Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke kezdettől fogva bekapcsolódott: a kétévenként megrendezésre kerülő nemzetközi konferenciákon rendszeresen tartottak előadásokat az oktatók. E konferenciákon túl is lehetőség
adódott a közvetlen tapasztalatszerzésre. A szakemberek többször voltak
külföldön a tehetségkutatások tanulmányozása céljából: Angliában, Német-

138

országban, Ausztriában, Hollandiában és az USA-ban tettek látogatást,
vizsgálva az aktuális problémákat a tehetség-témakörben. Külföldi konferenciákon előadások: a nyolcvanas évek végétől a tanszék munkatársai több
mint negyven előadást tartottak a nemzetközi konferenciákon (Zürich, München, Nijmegen, Columbus-Ohio, Bécs, Braga, Oxford, Münster, Virginia,
Pamplona stb.).
A következőkben áttekintést adunk vázlatosan a megvédett vagy készülő PhD-disszertációk kutatási irányairól. A megvédett doktori értekezések
témavezetője több mint tíz éven keresztül Balogh László tanszékvezető volt,
az ő szakmai irányításával 13 PhD-értekezés készült a tehetség-témakörben
– más témaköröket is beszámítva összesen 25 elkészült PhD-disszertációnak
volt a témavezetője az elmúlt húsz évben, s ezek többsége szervesen kapcsolódott a tehetségtémakörhöz. Ma már újabb oktató-kollégák is bekapcsolódtak a Tanszékről e témavezetői munkába: Tóth László, Dávid Imre,
Páskuné Kiss Judit, Mező Ferenc. Jelentős szakmai segítséget kaptak a jelöltek Mönks professzortól is, az Európai Tehetségtanács (ECHA) korábbi elnökétől. A tanszéki munkatársak részére biztosította a több hetes kutatói ösztöndíjat a hollandiai Nijmegeni Egyetemen, s ezzel lehetővé tette a tehetségkutatás nemzetközi vérkeringésébe történő közvetlen bekapcsolódásukat.
A következőkben röviden áttekintést adunk a kutatott témakörökről, s az
eddig megszületett doktori disszertációk főbb eredményeiről, illetve a készülők témaköréről. Két nagy csoportra oszthatók a vizsgált témakörök: egyrészt a tehetségfejlesztés általános problémáit vizsgálták, vizsgálják a
doktoranduszok, másrészt a speciális tehetség kibontakoztatásának pszichológiai aspektusait veszik szemügyre. Ennek megfelelő csoportosításban készítünk leltárt a már lezárult és a most folyó kutatásokról. Azt fontos megemlíteni már elöljáróban, hogy az alább felsorolt kutatók PhD-disszertációjuk
megvédése után is folytatták kutató tevékenységüket, ezek eredményei elérhetők az egyes összefoglalók végén jelzett műveikben.
A) A tehetség-témakör általános kérdéseit vizsgáló kutatások
1. Tanulási zavarokkal küzdő tehetségesek azonosítása, fejlesztése (Gyarmathy
Éva)
Gyarmathy Éva volt az első, aki tudományos fokozatot szerzett a Debreceni
Egyetem PhD-programjában a tehetség-témakörben. A kutató széles ívben
tekintette át a tanulási zavarok okait a tehetséges tanulók körében, valamint
a fejlesztés lehetséges módszereit. Kutató munkáját fentebb már ismertettük,
itt újra nem térünk ki rá.
2. A tehetségazonosítás eszközeinek összehasonlító vizsgálata az intellektuális
szférában (A disszertációt készítette: Dávid Imre, jelenleg a Pedagógiai-
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Pszichológiai Tanszék habilitált docens tanszékvezetője. Témavezető: Balogh
László.)
A tehetségkutatás egyik központi témája évtizedek óta: hogyan tudjuk felfedezni, azonosítani a tehetséges gyerekeket? Gyakran ez nagyobb problémát jelent, mint a fejlesztő munka, ha már megtaláltuk a tehetséget, bőséges az eszköztár, amelyből válogatatunk a kibontakozást elősegítendő. Dávid Imre olyan vizsgálatok elvégzését tűzte ki célul, amelyek során tehetséges és átlagos képességűnek tartott általános iskolás diákokat hasonlított
össze az intelligencia, a speciális kognitív képességek, a kreativitás, a motiváció klasszikusnak számító tehetségdiagnosztikai aspektusaiban. Új elemként a tehetségazonosítás nemzetközi gyakorlatában alkalmazott, jól bevált
eszközök egyikét (Cognitive Abilities Test – CAT) magyar viszonyokra adaptálta, és az ebben kapott eredményeket a fenti paraméterekkel, valamint
az iskolai tanulmányi eredményekkel vetette egybe. Kiegészítő vizsgálatokkal a pedagógusok tehetségazonosításával, a tehetséges diákokkal kapcsolatos véleményeit, tapasztalatit, élményeit tárta fel.
A következő hipotézisek fogalmazódtak meg a vizsgált témakörben.
– A Cognitive Abilities Test-re vonatkozóan azt feltételezzük, hogy a
nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan jobb prediktora lesz majd az
iskolai teljesítménynek az eddig használt csoportos eljárásoknál, s
lesznek olyan tantárgyak, amelyekben kapott érdemjegyekkel kifejezetten szoros korrelációt kapunk.
– Valószínűsíthető, hogy a CAT egyértelműen alkalmas lesz a tehetségazonosítási funkció betöltésére: segítségével egyértelműen és biztosan különbséget tehetünk az átlagos és a kiemelkedő képességű
diákok között.
– Várható volt, hogy a teszttel kapcsolatos reliabilitási vizsgálatok,
altesztek átlagai nem térnek el majd jelentősen a szakirodalomban
olvasható paraméterektől, ennél fogva megerősítik a kialakított magyar változat használhatóságát.
– Feltételezhető volt, hogy nem lesz szoros együttjárás a CATpontszámok és a kreativitás-értékek között, ugyanakkor az is, hogy a
teszt némely altesztje korrelációt mutat a Ravenben nyújtott teljesítménnyel.
– Az is várható volt, hogy a kreativitás pontszámok csekély mértékben
korrelálnak a tanulmányi eredményekkel.
– Feltételezhető volt az is, hogy a motivációs kérdőív egyes
aldimenziói szoros korrelációt mutatnak majd egymással, illetve némely közülük a tanulmányi teljesítménnyel, iskolai érdemjegyekkel.
A Dávid Imre által készített disszertáció (vö.: Dávid, 2000) eredményei
az intellektuális tehetség azonosításához nyújtanak segítséget – elsősorban
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pszichológusok számára, de a gyakorló pedagógusok is kaphatnak támpontokat a hétköznapi megfigyeléseik alapján történő tehetség-identifikációhoz.
További kutatási eredmények:
Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Dávid Imre (2004): A kognitív képességek vizsgálatának eszközei és felhasználási tapasztalatai. In: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók
nyomon követéses vizsgálatához. AJTP Intézményeinek Egyesülete és az
Arany János Programiroda, Budapest.
Dávid Imre (2008): A tehetség azonosításának elméleti háttere és gyakorlati
nehézségei a hazai gyakorlat tükrében. In: Kiterjesztett tehetséggondozás.
(szerk.: Balogh László, Koncz István). Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 23–36. o. PEM Tanulmányok-VIII.
Dávid Imre (2011): Jó szóval oktasd! Módszertani kézikönyv oktatóknak. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, Géniusz Könyvtár. 204 lap
3. A másodoktatás szerepe a képességek fejlesztésében – különös tekintettel a
tehetséggondozásra (A disszertációt készítette: Páskuné Kiss Judit, jelenleg a
Tanszék habilitált adjunktusa. Témavezető: Balogh László.)
A kötelező iskolai foglalkozásokon túli szabadidő felhasználása mindig is
fontos szerepet játszott a tehetségek kibontakozásában. A szerző az iskolarendszerű iskolán kívüli oktatás és az iskolai, tanórán kívüli oktatás jelentőségét vizsgálta: mennyire hatékonyak ezek, mire jók és mire nem, mi motiválja a gyerekeket arra, hogy igénybe vegyék ezeket a szolgáltatásokat.
A szerző a következő főbb hipotéziseket fogalmazta meg kutatásai kiindulásaként.
– A tanórán kívüli tanórákra rendszeresen járó gyerekek inkább jellemezhetők bizonyos, a tanulással és a tanulási teljesítménnyel kapcsolatos attribútumokkal, mint a kontrollcsoport tagjai (különórákra nem
járók). Ezek az attribútumok (kognitív képességek, érzelmi és motivációs sajátosságok) részét képezik a személyiség tájékozódó, valamint
az ösztönző rendszerének.
– A különbség várhatóan felerősödik azoknál, akik a különórákat iskolán kívül töltik.
– A tanórán kívül lecsökken az intellektuális elfoglaltságok dominanciája, vagyis arányában gyakrabban találkozunk a sport és a művészeti
tevékenységek különböző formáival.
– A lányok kitartásuk és szorgalmuk miatt jobban rá tudnak hangolódni
a magyar alapfokú oktatási rendszerre, ezért várhatóan magasabb
tanulmányi eredményt érnek el, iskolatípustól függetlenül.
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– Lányoknál több affiliációval és kevesebb versengéssel fogunk találkozni, mind az iskolán kívül, mind az iskolán belül.
– A jobb képességű diákok inkább belsőleg motiváltak az iskolai tanulásra, a tanulási tevékenységre.
– Az iskolai leterheltség nem kedvez az elmélyült munkának, ezért az
iskolai motívumok között az „érdeklődés” relatív hiányát fogjuk tapasztalni.
– A nagyon alacsony önértékelésű gyerekeknek annyira meghatározódik az énképe az iskolában, hogy már nem is várja el önmagától,
hogy bárhol is jól teljesítsen.
– Minél magasabb valakinek az énképe, annál valószínűbb, hogy az iskola falain kívül próbára teszi képességeit.
– Minél magasabb valakinek az énképe, annál valószínűbb, hogy több
mindenben is kipróbálja magát.
Ismét egész sor olyan problémafelvetés (vö.: Páskuné, 2000), amely kidolgozásában mind a kutatók, mind a gyakorló szakemberek számára sok
hasznos információt tartalmaz a fejlesztő munkához.
További kutatási eredmények:
Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen.)
Páskuné Kiss Judit (2004): Az iskolai motiváció mérésének problémái, eredmények. In Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses
vizsgálatához. Budapest, AJTP Intézményeinek Egyesülete és az Arany
János Programiroda. 77–112.
Páskuné Kiss Judit (2008): Az iskolán kívüli iskolarendszerű oktatás szerepe a
tehetséggondozásban. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett
tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest. 97–116.
Páskuné Kiss Judit (2010): Tanulói sajátosságok tükröződése hátrányos helyzetű tehetségesek jövőképében. Habilitációs értekezés. Debrecen
4. Az iskolai alulteljesítés összefüggéseinek vizsgálata 13-14 éves korban (A
disszertációt készítette: Vízi Tímea, jelenleg a Tanszék docense. Témavezető:
Balogh László.)
Szociológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy komoly összefüggés van az iskolai
kudarcok és a társadalmi részvétel gyakorlásából való kiszorulás között.
Ennek a problémának jövőnk szempontjából is nagy jelentősége van, ugyanakkor a felvetődő kérdésekre, gyakorlati problémákra eddig nem sikerült
érdemi válaszokat, megoldásokat adni. A jelenség megértéséhez és kezelé-
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séhez fontos tudni, hogy az érintettek hogyan látják önmagukat, miként vélekednek személyes jövőbeli lehetőségeikről és esetleges nehézségeikről.
Mennyire reális, illetve irreális vágyak, célok vezérlik viselkedésüket, az önmagukról megfogalmazott vélekedések hogyan viszonyulnak a jövőképhez,
énképük milyen jellegzetességeket mutat? Fontos kérdés az is, hogy milyen
összefüggések vannak a szülők és pedagógusok vélekedései között.
11-12 éves kor fölött a tanulók elég pontosan és viszonylag árnyaltan értékelik a tanulmányi előmenetelüket és tulajdonságaikat. A serdülőkor ráirányítja a figyelmet a személyes tulajdonságokra. Központi kérdéssé válik:
„milyen is vagyok én?”, s felmerülnek a jövővel kapcsolatos tervek, fantáziák. A továbbtanulás aktuálissá válik ebben az időben, és ezen keresztül az
iskolai teljesítmény még jobban felértékelődik. Ezek alapján került ez a korcsoport kiválasztásra. A vizsgálatok előkészületben vannak, a kapott eredmények az alulteljesítő tehetséges tanulók „mentéséhez” is jelentős segítséget
fognak nyújtani.
További kutatási eredmények:
Harmatiné Olajos Tímea (2009): Tehetségpszichológia. Bessenyei Kiadó,
Nyíregyháza. 162 lap
Harmatiné Olajos Tímea (2011): Tehetség és szocio-emocionális fejlődés.
Didakt Kiadó, Debrecen. 144 lap
Harmatiné Olajos Tímea (2012): Tehetség, alulteljesítés és tanulási zavar.
Didakt Kiadó, Debrecen, 2012)
5. Mező Ferenc: A vélemények révén történő tehetségazonosítás vizsgálata (A
disszertációt készítette: Mező Ferenc, jelenleg a Tanszék adjunktusa. Témavezető: Balogh László.)
A tehetség-identifikációs metódusok egyik típusa a társas környezet, a család, a kortársak, a pedagógusok vagy éppen az adott személy tehetséggel
kapcsolatos véleményére támaszkodik. A kutató több szempontot tűzött ki
vizsgálata alapjaként, ezek közül a fontosabbak a következők.
– Alapvető kérdés: mennyire pontosak, megbízhatók, valóságnak megfelelőek ezen vélemények?
– Milyen hatása van a véleményalkotó tulajdonságainak a véleményre?
– Milyen a célszemély tulajdonságainak hatása a véleményre?
– A különféle tulajdonságok (intelligencia, kreativitás, személyiségjegyek stb.) megítélhetősége.
– Vélemények a véleményekről: helyesen észleli-e a tanuló, hogy milyennek tartja őt a tanár, szülő, osztálytársak?
A kérdések megválaszolása a gyakorlati pedagógiai munkában is nagy
segítséget nyújt.
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További kutatási eredmények:
Mező Ferenc – Miléné Kisházi Edit (2003): Művésztehetségek azonosítása és
gondozása. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, Miskolc.
Mező Ferenc (2004): A tehetség tanácsadás kézikönyve. Tehetségvadász Stúdió – Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen
Mező Ferenc – Mező Katalin (2007): Tanulási stratégiák fejlesztése az IPOOmodell alapján (Második, átdolgozott kiadás). Tehetségvadász Stúdió –
Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen
Mező Ferenc (szerk.) (2008): Tehetségdiagnosztika. Kocka Kör & Faculty of
Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra,
Debrecen.
6. Tehetséges tanulók fejlesztése integrált és válogatott osztályok keretében (A
disszertációt készítette: Gömöry Kornélia. Témavezető: Balogh László.)
Komoly elméleti és gyakorlati probléma, hogy a tehetséges tanulók részére
mely oktatási szervezeti formák jelentenek hatékony keretet a fejlődéshez.
Ma különösen jelentős ez a kérdés, amikor az integráció elvét is egyre inkább konzekvensen kell alkalmaznunk az iskolai fejlesztő munkában. A jelölt
azt kutatta pszichológiai hatásvizsgálati módszerekkel, hogy a tehetség fejlődésében fontos háttértényezők (általános intellektuális képességek, tanulási
stratégiák, motiváció, szorongás) hogyan fejlődnek az integrált, illetve differenciált fejlesztés dominanciáját hangsúlyozó szervezeti keretekben. A dolgozat eredményeinek gyakorlatban történő hasznosítása minden pedagógus, de különösen a kételkedő pedagógusok számára hasznos, mivel ezáltal
képet nyerhetnek arról, hogy nem annyira a képzés szervezeti formájától
függ a gyerekek általános intellektuális képességének fejlődése, motivációja, tanulási stratégiája és szorongása, hanem sokkal inkább a pedagógusoktól, az alkalmazott módszerektől. A kapott eredmények összességükben arra
utalnak, hogy nincs érdemi különbség a vizsgált pszichológiai tényezők tekintetében a „válogatott” osztályok javára a tehetséggondozásban - a „normál” osztályokban folyó munkával szemben. Ezen keretben is meg lehet találni azokat a módszereket, amelyek hatékonyak a tanulók tehetségének
felderítésében és kibontakoztatásában, ahogyan az utóbbi évtized hazai
gyakorlati példái ezt már jelzik is.
További kutatási eredmények:
Gömöry Kornélia (2006b): „Integrált” osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok tanulóinak pszichológiai hatásvizsgálata. In: Alkalmazott Pszichológia VIII. évfolyam 2. szám 19–33.
Gömöry Kornélia (2007): Integrált osztályokban folyó komplex tehetséggondozó programok hatásvizsgálati eredményei. In: Új Pedagógiai Szemle LVII. évfolyam, 3-4. szám 79–103.
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Gömöry Kornélia (2013): A tehetséges tanulók integrált és differenciált fejlesztésének eredményei egy kutatás tükrében. Didakt Kiadó, Debrecen)
7. Tehetséges tanulók énképének vizsgálata a családi háttér függvényében (A
disszertációt készítette: Bóta Margit, témavezető: Balogh László)
A szerző a tehetség kibontakozásában fontos témakör kutatásával szerezte
tudományos fokozatát. Mindannyiunk számára közismert, hogy a családi
háttér alapvetően befolyásolja az énkép alakulását, az önmagunkról kialakított kép függ a család szerkezetétől, az érzelmi légkörtől, a családon belüli interakciós mintázatoktól, a család tárgyi környezetétől, anyagi helyzetétől. Bóta Margit kutatásai hiánypótlóak, s mind a pedagógusok, mind a
szülők számára kínálnak kapaszkodókat a gyakorlati fejlesztő munkához.
A következő hipotéziseket fogalmazta meg a kutató a felvetett témakörben.
– A vizsgált tehetséges és normál csoport jelentősen eltér egymástól a
szülők iskolai végzettségében, vagyis a szociális háttér ezen mutatója
alapján jól bejósolható, hogy ki melyik csoportba kerülhet.
– A tehetséges gyerekeknek pozitívabb az énképük (Teljes Énkép), mint
az átlagos képességű gyerekeknek.
– Várhatóan a tehetséges gyerekek jobban tudatában lesznek adottságaiknak, képességeiknek (vagyis magasabb pontszámot érnek el
az Iskolai Énkép, Individuális Énkép területén).
– A ténylegesen mérhető, megmérettetett iskolai teljesítmény várhatóan
kapcsolatban van (pozitív korrelációban) az adottságokra, képességekre vonatkozó vélekedésekkel (Iskolai Énkép, Verbális Énkép, Matematikai Énkép, Individuális Énkép). Vagyis a tanulmányi átlag leginkább a Tanulási Énképet, valamint az Individuális Énképet fogja érinteni, de közvetetten érinti az összes többi énkép-dimenziót is.
– A tehetséges gyerekek várhatóan felértékelődnek családjukban (vagyis a Szülői, Családi Énképük pozitívabb lesz a normál csoport gyerekeihez viszonyítva).
– Valószínűleg kevésbé népszerűnek tartják magukat a tehetséges gyerekek kortársaik körében, mint az átlagos képességűek.
– Hasonlóan ítélik meg külső megjelenésüket, fizikai, testi állapotukat a
tehetséges és átlagos képességű gyerekek (nem lesz szignifikáns különbség a Fizikai Képességekben, Fizikai Megjelenésben és a Testképben a két csoport között).
– Az énkép dimenzióit valószínűleg befolyásolják olyan független családi változók, mint a születési sorrend, a testvérek száma, a családi
állapot.
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– A következő nemi különbségek várhatók: a fiúk jobbak lesznek a Teljes Énképet figyelembe véve, valamint a Tanulási Énkép megítélésében, mint a lányok; a lányoknak pedig a Verbális Énképükhöz rendelődik magasabb pontszám.
Minden megfogalmazott hipotézis új összefüggésrendszerben vizsgálja
a tehetséges tanulókat, s a kapott eredmények jelentősen gazdagítják tudásunkat a tehetséges tanulók fejlődésének rejtelmeiről.
További kutatási eredmények:
Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen.
8. A tehetséges tanulók szociometriai jellemzőinek vizsgálata (A disszertáció
készítése folyamatban: Kerekes Noémi a jelölt. Témavezető: Balogh László.)
A tehetséges tanulók fejlődésében a szociális szférának meghatározó szerepe van, azonban a társas jellemzőkről eddig kevés kutatás folyt. A szerző
vizsgálatai így hiánypótlóak – hazai viszonyok között különösképpen. A következő szempontok fogalmazódtak meg a kutatás alapjaként.
– Az intellektuálisan és nem intellektuálisan tehetséges, illetve nem tehetséges tanulók szociometriai szempontból történő összehasonlítása,
elsősorban a különböző funkcióválasztásokra épülő szerepek mentén.
– A különböző életkorú tanulók szociometriai jellemzőinek összehasonlítása.
– A tehetségesek tisztában vannak-e a nekik tulajdonított szerepekkel,
illetve, hogy a tehetségesek – szemben kevésbé tehetséges osztálytársaikkal – jobban felismerik-e szociometriai szerepüket?
– Miként alakulnak a szociometriai szerepek a tehetséggondozó osztályokban, ahol elvileg mindenki tehetséges (válogatott osztályok), illetve ennek összehasonlítása a nem válogatott osztályok szociometriai
jellemzőivel.
– Értékorientáció vizsgálat annak feltérképezésére, hogyan befolyásolja az adott osztályközösség értékrendszere a szociometriai sajátosságokat.
– Az alulteljesítő tehetségesek szociometriai helye és szerepei az osztályban.
Ismét sok olyan vizsgálati szempont, amelyek kutatása, a kérdések megválaszolása a tehetséges diákok fejlesztését teheti tudatosabbá és hatékonyabbá. Jelenleg az eredmények feldolgozása, értékelése folyik.
Kutatási eredmények olvasatók:
Kerekes Noémi (2005): Tehetségazonosítás társas kapcsolatok feltárásán
keresztül. Fókusz, 7. (1), 91–98.
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9. Az Arany János Tehetségprogramban tanulók társas kapcsolatai és szociális
intelligenciája (A disszertációt készíti: Harsányiné Petneházi Ágnes. Témavezető: Páskuné Kiss Judit.)
A címben foglaltakon kívül a témához tartozik a kapcsolódó változóknak a
pszichológiai egészségességgel, a személyes jólléttel, a személyes aspirációkkal és az osztálytermi légkörrel való összefüggésének elemzése. E nagy
volumenű vizsgálat 1189 fős tanulói mintára terjed ki, a még hiányzó adatok felvétele és rögzítése 2011 tavaszán és nyarán megtörtént. Igen nagy
előnye a munkának a fejlődési perspektíva beemelése és a körültekintő
kontrollcsoport illesztés. Az eddig nyert adatok feldolgozása és az eredmények publikálása folyamatos.
10. A kapcsolati erőforrások és a teljesítménymotiváció iskolai környezetben
tehetségeseknél (A disszertációt készíti: Bertalan Imre. Témavezető: Páskuné
Kiss Judit)
Mint a cím is mutatja, a kutatás célja, hogy egy igen széleskörű vizsgálat
révén teljes és részletes képet nyerjen arról, hogy a kapcsolati erőforrások
miként befolyásolják a teljesítmény-motivációt az iskolai környezetben. A tehetségkutatás kontextusában ez a környezeti katalizátorok egy igen gyümölcsöző kutatási irányát jelöli ki.
11. A foglalkozási érdeklődés változása pályaváltást átélő felnőttképzésben
résztvevők körében (A disszertációt készíti: Bíró Zsolt . Témavezető: Páskuné
Kiss Judit)
A pályatanácsadás, pályaorientáció jelenlegi helyzetét, a fejlesztés fő irányait elemző szakpolitikai (Nemzeti Pályaorientációs Tanács, 2008) állásfoglalás egyik fő tennivalóként jelöli meg, hogy belátható időn belül, fokozatosan ki kell alakítani az egyén egész életútját végigkövetni képes
pályatanácsadási/életpálya-építési, támogatási portfolió rendszert (vö.
lifelong guidance). A feladatokhoz, az egyes élethelyzetekhez és intézményekhez kapcsolódó szolgáltatási formák közül az egyiket jelenti az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés intézményrendszere, mely Bíró Zsolt doktori
témájának is az egyik elméleti és gyakorlati pillérét jelenti. Gyakorlati
hasznosság szempontjából a munka a felnőttképzés szakképzéssel foglalkozó ágaiban való karrierút-támogatás, a meghozott pályakorrekciós döntés
támogatása, a mentorálás azok a területek, melyekhez a majdan elkészülő
doktori kutatómunka kapaszkodókat és ajánlásokat kínálhat.
12. A kreativitás időbeli aspektusai (A disszertációt készíti: Mező Kata. Témavezető: Tóth László)
A disszertáció a kreativitás (mint az egyik fő tehetség komponens) időbeli
aspektusait elemzi filogenetikai, ontogenetikai, pszichológiai és pszichometriai megközelítésből.
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B) A speciális tehetség kibontakozását vizsgáló kutatások
1. Zenei képességek fejlődése 6–10 éves korban (A disszertációt készítette:
Turmezeyné Heller Erika, témavezető: Balogh László)
A zenei tehetségről sokat tudunk már, azonban hiányoznak azok a kutatások, amelyek e speciális képességek fejlődését követik nyomon longitudinális
vizsgálattal. A kutatás egy kevéssé vizsgált életkorban: a kisiskolás korban
tárta fel a zenei képességek bizonyos összefüggéseit. A disszerens vizsgálódása ily módon hiánypótló mind itthon, mind külföldön, s külön értéke a munkának, hogy új rendszert dolgozott ki a zenei képességek világában. Négy
szintet különböztet meg. Az 1-3. szinteket további két alszintre bontottuk.
– 0. szintként definiálja az ismeretek szintjét. Ebben a kategóriában
nem kapcsolódik a feladatokhoz zenei hangzás.
– 1. szint a zenei hétköznapi tapasztalati tudást vizsgálja, azaz olyan
zenei tevékenységeket, amelyek formális oktatás nélkül is fejlődhetnek, bár ugyanakkor fontos területei az iskolai zenei nevelésnek is.
Hétköznapi tapasztalati tudásnak kell tekintenünk azokat a zenei észlelés folyamatában alakuló zenei kognitív struktúrákat, amelyekkel a
zenei hangzás által közvetített információ feldolgozható (1/a alszint).
Hétköznapi tapasztalati tudás eredménye a hallás utáni éneklés is
(1/b alszint).
– 2. szinten a zenei írást (2/a) és olvasást (2/b) különítette el. Ezen a
szinten kikapcsolja az éneklést, ezért a zenei olvasáshoz olyan feladatokat adott, amelyekben a gyerekdalok tipikus dallam-, illetve
ritmusfordulatainak képét kellett összevetni a hallott dallammal/ritmussal.
– 3. szinten az éneklés és a jel kapcsolatának mobilizálhatóságát vizsgálta. A 3/a alszinten a hallott dallam utószolmizált éneklést, a 3/b
alszinten a betűkotta utáni éneklést helyezte el a kutató.
A vizsgálat eredményeiből kiderült, hogy a közhiedelemmel ellentétben
az ilyen korú gyerekek képességeiről kevéssé kaphatunk visszajelzést énekes
teljesítményük alapján. Amennyiben erre hagyatkozunk, sok hibás diagnózissal kell számolnunk. Ebben az életkorban már nem tűnik hasznosnak a hangszín és a hangerő észlelésének fejlesztését célzó tevékenység, mert mint bebizonyosodott, ezek távol esnek a többi zenei képességtől, inkább az általános értelemben vett akusztikai észleléshez tartoznak. A pedagógiai gyakorlat számára a legfontosabb tanulságot a dallamírás központi jelentősége
adja: e képesség tükrözi legjobban a zenei kognitív képességet a vizsgált
korosztálynál, ezért fejlesztése mindenképpen hasznos. Másrészt látható,
hogy a zenei tehetségek keresésekor érdemes e képesség vizsgálatát is
számításba venni.
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A szerző folytatta a longitudinális viszgálatot ugyanazen gyerekekkel
felső tagozatos korban, ennek eredményei most vannak feldolgozás alatt.
További kutatási eredmények:
Turmezeyné Heller Erika – Balogh László (2009): Zenei tehetséggondozás és
képességfejlesztés. Kocka Kör – Faculty of Central European Studies,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen.
Turmezeyné Heller Erika (2011): A tehetségfejlesztés lehetőségei a kooperatív
tanulásban. Didakt Kiadó, Debrecen.
Turmezeyné Heller Erika (2011): A zenei tehetség felismerése és fejlesztése. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
Turmezeyné Heller Erika (2012): A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése.
In: Balogh László: Komplex tehetségfejlesztő programok. Balogh L. (szerk.):
Függelék. Didakt Kiadó, Debrecen. 343–359.
Turmezeyné Heller Erika (2012): Hogyan gazdagíthatjuk újabb tartalmakkal
a zenei tehetségígéretek műhelyeit úgy, hogy a kodályi alapelveket ne
sértsük meg? Parlando, 54 (6), http://www.parlando.hu/2012/20126/2012-6-01-Turmezey.htm
2. Sporttehetség kibontakozását elősegítő nem specifikus fejlesztő program
kidolgozása és vizsgálata (A disszertációt készítette: Orosz Róbert, jelenleg a
Tanszék tanársegédje. Témavezető: Balogh László)
A téma lényege egy olyan nem specifikus készség- és képességfejlesztő
program kidolgozása és vizsgálata, amely közvetve, nem specifikusan a
sportágakhoz kapcsolódó képességek fejlesztésén keresztül segíti a sporttehetség minél teljesebb kibontakozását a 14–18 éves korosztályban. Közismert ugyanis, hogy a tehetség realizálásában a tevékenység-specifikus tényezőkön kívül túl egyéb, nem specifikus tényezők is szerepet játszanak,
például a kreativitás vagy a szociális kapcsolatok. A modern gyakorlati
sportpszichológiában egyre inkább előtérbe kerülnek azon affektív és kognitív tényezők, amelyek a sportteljesítményre hatással vannak.
A kutató vizsgálati programjában a következő nem specifikus sportági
tényezők vizsgálata áll a középpontban:
– önbizalom, pozitív énkép,
– asszertivitás,
– koncentráció és mentális készenlét,
– szociális készségek (edzhetőség, együttműködő készség, empátia)
– kudarctolerancia
– szorongás,
– kreativitás.
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A vizsgálati eredmények jelentős kapaszkodókat nyújtanak a szakemberek számára a sporttehetség hatékony kibontakoztatásához. A fejlesztő
és vizsgálati program előkészítése folyik.
További kutatási eredmények:
Orosz Róbert, Bíró Zsolt (2009): A siker kapujában. A labdarúgó tehetség
pszichológiája. Kék Bolygó Tehetségpont. Debrecen.
Orosz Róbert (2011): A sporttehetség felismerésének és fejlesztésének pszichológiai alapjai. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
Orosz Róbert (2012): A sporttehetség felismerése és fejlesztése. In: Balogh
László (szerk): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen. 360–376.
3. Péter-Szarka Szilvia: Az idegen nyelv tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos korban (A disszertációt készítette: Péter-Szarka Szilvia,
jelenleg a Tanszék tanársegédje. Témavezető: Balogh László)
A vizsgálat hipotézisei hat csoportba sorolhatóak (vö.: Péter-Szarka Szilvia:
A disszertáció tézisei). A első hipotéziscsoportban az iskolai és az
idegennyelv-tanulási motiváció általános jellemzőivel és a változások irányával kapcsolatos elvárások kaptak helyet. A második csoportban a szakirodalmi adatok alapján a motivációval összefüggésben álló tanulói jellemzők
vannak. A nyelvi teljesítmény összetevőire vonatkozó elvárások alkotják a
következő csoportot, melynek kapcsán rávilágíthatunk, hogy a tanulmányozott jellemzők milyen kapcsolatban állnak a tanuló érdemjegyekben kifejezett teljesítményével. A negyedik csoportba a motiváció, az ezzel összefüggésben álló tanulói jellemzők és a tanulói teljesítmény nemek közötti különbségeivel kapcsolatos feltételezések kerültek. A két utolsó hipotézis csoport a
tanulók különböző almintáinak összehasonlítására szolgál: az ötödik csoport
az osztályok és iskolák különbségeit tárja fel, a hatodik (6.) pedig a teljesítmény, az elérni kívánt nyelvtudás és a tanult nyelvek alapján kialakított tanulói alcsoportok különbözőségeire mutat rá.
További kutatási eredmények:
Péter-Szarka Szilvia (2004): Az idegennyelv-tanulás motivációs jellemzői az
általános iskolában. Alkalmazott Pszichológia, 4: 36–52.)
Péter-Szarka Szilvia (2010): Az idegennyelv-tanulási motiváció és az azzal
összefüggésben álló tanulói jellegzetességek változása a felső tagozatban. Iskolakultúra 9: 105–117.
Péter-Szarka Szilvia (2012): Kreatív klíma az iskolában. Tehetség 19 (2): 5–7.
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4. Rózsa Lászlóné Szabó Dóra: A zenei tehetség fejlődését és kibontakozását
befolyásoló tényezők vizsgálata (Témavezető: Balogh László).
A dolgozat írója a következőket fogalmazza meg a disszertáció Téziseiben.
„Ének-zene tanárként, tehetségfejlesztő szakértőként és négy zeneművész
gyermekem anyjaként fordult figyelmem a zenei tehetségfejlesztés irányába. Vizsgálatomban azt a célt tűztem ki, hogy tehetségfejlődést befolyásoló
tényezőket tárjak fel zenei tehetségek csoportjában, bemutassam fejlődésük,
értékszemléletük, személyiségük jellegzetességeit, a közöttük fellelhető öszszefüggéseket. Olyan életkorú vizsgálati csoportot kerestem, amelyben zenei tehetségígéretek (Czeizel) találhatók, akik tehetségüket produktívan
megmutatják.
Az eredmények tézisszerű felsorolása:
– A családok többségében van minta a zenei pályához.
– A korai kezdés összefügg a tehetség kibontakozásával.
– A családok sokféle módon támogatják gyermekeiket, de a segítés
módjában eltéréseket találtunk a zenész szülők és a versenyeredményeket elért tanulók esetében.
– A tanulók véleménye saját tehetségük kibontakozásához szükséges
tényezőkről egységes.
– A gyakorlás mennyisége összefügg az eredményességgel.
– A gyakorlás mennyisége összefügg a továbbtanulási szándékkal.
– Nincsenek jelentős nemi különbségek.”
További kutatási eredmények:
Rózsa Lászlóné (2002): Zenei adottságok és képességek In: Pinczésné Palásthy
Ildikó (szerk.): A tanítóképzés jelene. KFRTKF, Debrecen, 183–196.
Rózsa Lászlóné (2004): Az intézményválasztás szerepe a zenei tehetségfejlesztésben. In: Szendrey Sándor (szerk.): Tanulmányok. KFRTKF, Debrecen.
173–183.
Rózsa Lászlóné (2007): Gyermekközpontú tehetséggondozó iskolák In:
Gömöry R. – Mohácsi M. (szerk.): Gyermekközpontú pedagógiák. Debrecen. 30–36.)
5. Riesz Mária: Tanulásban akadályozott 7-8. osztályos tanulók érzelmi képesség vizsgálata (Témavezető: Balogh László)
Az értekezésben ismertetett kutatás pedagógusok, nevelők azon megfigyeléseiből indult ki, mely szerint az értelmi fogyatékosok érzelmileg másképp
reagálnak az érzelmeket kiváltó eseményekre, mint az értelmileg normál
képességűek, és ez a másképp reagálás jellegzetes erre a csoportra. Megfigyelték például, hogy nagyobb intenzitással kötődnek az emberekhez,
érzelmeiket erőteljesebben nyilvánítják ki, mint normál értelmi képességű
társaik. A tanulásban akadályozott tanulók esetében is, képességeik fejlesz-
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tése, vizsgálatuk, tanításuk nagyrészt a bal agyfélteke működése által meghatározott képességek, az értelmi képességek mentén történik. A kutatás
kérdésfeltevése arra vonatkozott, hogy vajon az értelmi képességek tanulási
szempontból alacsonyabb foka mennyiben vonja maga után az érzelmi képességek eltérését? A kutatás célkitűzése volt a tanulásban akadályozott és
a normál képességű tanulók érzelmi képességeinek összehasonlítása, a vizsgált érzelmi képesség összetevői különbségeinek, hasonlóságainak részletes
elemzése révén. A kutatás eredményeivel hozzájárul a tanulásban akadályozottak jobb, eddig ismeretlenebb oldalról történő megismeréséhez.
További kutatási eredmények:
Riesz Mária (2004): A tehetségkutatás és – gondozás kérdésköre fogyatékosok esetében. In: Balogh László és Koppány László (szerk.), 15 év a tehetségekért: elmélet és gyakorlat. Koroknay Dániel Általános Iskola és a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke Kiadványa. Mád.
Riesz Mária (2008): Tehetség és fogyaték, avagy érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében. In Balogh László, Koncz
István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás. PEM Tanulmányok, VIII. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest. 161–177.
6. Az idegen nyelv elsajátításában szerepet játszó tényezők vizsgálata (A diszszertációt készítette: Tánczos Judit. Témavezető: Balogh László)
A nyelvi tehetség feltérképezéséhez és fejlesztéséhez nyújtanak segítséget
Tánczos Judit kutatásai. Ezek két tudomány – a pszichológiai és a nyelvészet
– határán helyezkednek el. A kiinduló probléma az, hogyan jelennek meg a
nyelvi jelek és szabályok az emberi pszichikumban, és hogyan sajátítjuk el,
valamint használjuk a nyelvet. A szerző kutatásait a következő hipotézisek
köré csoportosította.
– A jó idegen nyelvi képességekkel bíró tanulók a tananyag elsajátítása során a mélyrehatoló, összefüggéseket kereső tanulási stílust preferálják a reprodukáló, mechanikus tanulási megközelítési móddal
szemben.
– A magas szintű idegen nyelvi képességekkel rendelkező tanulók verbális emlékezetét nagyobb hatékonyság jellemzi. Ez azzal támasztható alá, hogy a négy nyelvi képesség mindegyikének szerves részét
képezik a különféle memóriafajták és memóriatartalmak.
– Az 1. és 2. pontban említett összefüggés még inkább erőteljes lehet
nyelvtagozatos, sikerorientált lányok esetében.
– Az életkorbeli/iskolatípusbeli különbség nem feltétlenül játszik szerepet a fenti össze-függések alakulásában, mivel a „könnyű” nyelvelsajátítás a formális gondolkodás kialakulásával megszűnik, vagyis 12–
14 éves kortól kezdődően az egész felnőttkoron át már analitikusan,
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elemző módon tanuljuk meg az idegen nyelvet, s a szerző által vizsgált korosztályra (14–18 évesek) pedig már ez vonatkozik.
Tánczos Judit hipotéziseinek igazolására az idegen nyelvi képességeket
összevetette a tanulási stílussal, a teljesítményhez kapcsolódó sikerelvárással/kudarcfélelemmel, valamint a verbális memóriával.
További kutatási eredmények:
Tánczos Judit (2000): Relationships among Various Components of Foreign
Language Acquisition. In László Balogh, László Tóth (Eds), Talent for the
New Millennium. The Seventh Conference of the European Council for High
Ability. Abstracts of the Papers. University of Debrecen, Debrecen. 90.
Tánczos Judit, Máth János (2001): Relationships between Language Aptitude,
Verbal Memory, and Learning Orientation. In Balogh László, Tóth László
(Eds.), Gifted Development at Schools: Research and Practice. University of
Debrecen, Department of Educational Psychology, Debrecen. 21–28.
7. A matematikai képességstruktúra összefüggés-rendszereinek vizsgálata
(A disszertációt készítette: Vincze Szilvia. Témavezető: Balogh László)
Az iskolai matematikai eredményesség alakulását sokféle hatás befolyásolja. A két legfontosabb tényezőnek a szerző a motivációt és a kognitív képességeket (általános értelmi képesség, speciális mentális képességek, kreativitás) tartja. Vizsgálatai középpontjában a kognitív képességek néhány
elemének és ezek közötti hatásösszefüggéseknek az elemzése állt. Fontos
kérdésköre volt a kutatásnak az életkor szerinti összehasonlítás, az általános
értelmesség hatása a matematikai teljesítményre, valamint a nemek közötti
különbségek felderítése.
Részletes kutatási eredmények:
Vincze Szilvia (2003): A matematikai képesség összetevőinek vizsgálata és
kapcsolata az intelligenciával. MagyarPedagógia, 103. 2. sz. 229–261.
Vincze Szilvia – Márton Sándor (2004): A kreatív gondolkodás megjelenése
a matematikai teljesítményben. Új Pedagógiai Szemle, 4-5. 15–37.
8. Központi végrehajtó működés, figyelmi szelekció és matematikai tehetség (A
disszertációt készítette: Kondé Zoltán, témavezető: Cziegler István)
A kognitív pszichológiai alprogram keretében folyt a kutatás. Alapvizsgálatként matematikában kiváló és jó képességű 13-14 éves gyerekeket hasonlít
össze a szerző figyelmi szelekciót és központi végrehajtó működést vizsgáló
feladatváltási eljárásban. A kutatás a kísérleti pszichológia módszereit felhasználva kínál eredményeket a hatékony fejlesztő munkához a matematikai
tehetséggondozásban. A vizsgálat alapvetően arra kereste a választ, hogy
a magas szintű matematikai teljesítőképesség magyarázható-e a matemati-
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ka tudáson túlmenően a munkamemória, ezen belül az ellenőrző-figyelmi
rendszer működésének hatékonysága alapján. Végső következtetésként azt
fogalmazta meg a kutató, hogy „…a matematikai intelligencia nem redukálható az általános intelligenciára, sokkal inkább az intellektuális képességek (az intelligencia faktorai) egy sajátos mintázatának tekinthető, ahol
maguk a képességek is (legelő sorban a fluid képességek) az elemi szintű
folyamatok, kiváltképp a kontrollban, ellenőrzésben, szabályozásban szerepet játszó folyamatok sajátos mintázataként értelmezhetők.” (A disszertáció
tézisei, 7. o.)
Részletes kutatási eredmények:
Kondé Z. – Czigler I. (2001): Központi végrehajtó működés, figyelmi szelekció s matematikai tehetség. Alkalmazott Pszichológia, 2., 5–25.
Kondé Zoltán, Czigler István (2001): Mathematical Giftedness and Executive
Control. In Balogh László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at
Schools: Research and Practice. University of Debrecen, Department of
Educational Psychology, Debrecen. 43–54.
Kondé Z., Czigler I. (2003): Mathematical giftedness and information
processing, In Mönks, F. J., Wagner, H. (eds), Development of human
potential: Investment into our future. Verlag Karl Heinrich Bock, Bad
Honnef, Germany, 58–61.
Kondé Z, Máth J. (2011): Matematikai kreativitás és matematikai teljesítmény. In Münnich Á. (szerk.) A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt
Kiadó, Debrecen, 149–176.
9. Szövegértés és ehhez kapcsolódó változók tehetséges tanulóknál (A disszertációt készítette: Döbör Ágota, témavezető: Tóth László)
A szerző tehetséges és kontrollcsoportok összevetésével tanulmányozta a
szövegértést, a nyelvi kreativitást, az irodalmi érdeklődést és az empátiát. A
szerző az értekezését elkészítette, túl van a munkahelyi védésen.
További kutatási eredmények:
Döbör Ágota (2007): Amit a hallgatónak tudni illik a tehetségről. JGYF Kiadó,
Szeged.
10. A matematikai szorongás összefüggése a tehetség adottságelemeivel és
katalizátortényezőivel (A disszertációt készíti: Nótin Ágnes . Témavezető:
Páskuné Kiss Judit.)
A jelölt eddigi, már publikált, illetve publikálásra elfogadott témája a matematikai szorongás. Folyamatosan formálódó témája a tehetség
intraperszonális katalizátorai közül a szorongás eddig nem vizsgált szerepére irányul. A tanszéki kutatómunka keretében eddig a katalizátortényezők
közül az énképet (Bóta), a motivációt (Páskuné), a tanulási orientációt (Ba-
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logh), az adottságelemek közül pedig az intelligenciát (Dávid) és a kreativitást (Tóth, Mező) járta körbe.
11. Kognitív képességek fejlesztése informatikai eszközökkel (A disszertációt
készíti: Szabóné Balogh Ágota . Témavezető: Mező Ferenc.)
Az informatikai eszközökkel támogatott képességfejlesztés longitudinális
vizsgálata arra keresi a választ, hogy az informatikai eszközökkel sikeresen
megvalósítható-e a kognitív képességek fejlesztése, mennyire befolyásolja
az informatikai környezetben történő tanulás az intellektuális képességek
fejlődését és az informatikai tehetségek kialakulását felső tagozatosoknál. A
vizsgálat során a diákok számítógéphez való viszonyával, iskolai motivációjával, tanulási stílusával, informatikai készségeivel, intellektuális képességeivel, tanulási stratégiáival kapcsolatban történik adatgyűjtés és elemzés.
12. A matematikai problémamegoldás iskolai alkalmazásairól (A disszertációt
készítette: Kovács András. Témavezető: Lajkó Károly) (A Matematikai Doktori Iskola keretében készült értekezés.)
A gondolkodási folyamat szerkezetének kutatása állt igazán a középpontjában a vizsgálatoknak. A dolgozatíró a Lénárd-féle struktúrából kiindulva
elfogadja a kettős megkülönböztetését a problémamegoldási folyamatnak:
egyrészt a makrostruktúra, másrészt a mikrostruktúra elemzése adhat kapaszkodókat a problémamegoldási folyamat vizsgálatában. A szerző először a makrostruktúra bemutatást és elemzését végzi el, amely a gondolkodási fázisokra vonatkozik. A saját vizsgálatok eredményeként arra a következtetésre jut, hogy a Lénárd-féle rendszert a matematikai problémamegoldásban aktualizálva célszerű egyszerűsíteni. A tanulók feladatmegoldásai
bizonyították, hogy érdemben három alapvető gondolkodási fázis különíthető el: a ténymegállapítás, a megoldási javaslat és a kritika. A gondolkodási
folyamat szerkezetében a másik összetevő a mikrostruktúra, amely a gondolkodási műveletekre épül. A dolgozatíró a saját vizsgálatok alapján itt is
kritikával fogadja a Lénárd-féle koncepciót, s a matematikai problémamegoldásra aktualizálva, az eredeti 11 műveletet hatra redukálja. Ezek az analízis, szintézis, összefüggések felfogása, kiegészítés, rendezés, analógia. Itt is
bizonyító erejű a szerző érvelése, a többi öt művelet (elvonás, összehasonlítás, elvont adatok összehasonlítása, általánosítás, konkretizálás) beleolvasztható az általa megnevezettekbe. Hasonlóan az új makrostruktúrához, az új
mikrostruktúra gyakorlatban való használhatóságát is bemutatja a szerző a
tanulók matematikai problémamegoldási folyamatának elemzésében. Külön
értéke a munkának, hogy a dolgozatíró elemzés tárgyává teszi az általa
kidolgozott új matematikai problémamegoldási makrostruktúra és mikrostruktúra összefüggését. Új szempontok jelennek meg itt, amelyek a matematikai
problémamegoldás eddiginél átfogóbb értelmezését eredményezik.
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13. Tehetséggondozás hátrányos helyzetű tanulók körében (A disszertációt
készítette: Vecseyné Munkácsy Katalin. Témavezető: Vásárhelyi Éva. A Matematikai Doktori Iskola keretében készült disszertáció.)
A szerző (az ELTE matematika szakmódszertanos oktatója) a matematika
terén tehetségesnek látszó hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének lehetőségeit vizsgálja alsó tagozatos korban. Több vizsgálatot mutat be a tanulók
szociális helyzete és a tanulmányi eredmények összefüggéseiről. Megismerteti az olvasót több esélyjavító programmal. Részletesen bemutatja a Khul
által kidolgozott ún. OMT-tesztet, valamint azt, hogy a teszt tapasztalatai
hogyan alkalmazhatók az iskolai munkában, valamint saját vizsgálataiban.
Saját vizsgálatainak a középpontjában matematikai fogalmak speciális tudományterületi és módszertani elemzése áll. Vizsgálati eredményei nemzetközi relációban is igen értékesek, biztos fogódzókat jelentenek a hátrányos
helyzetű, matematikából tehetségesnek látszó gyerekek intenzív fejlesztéséhez.
3.2.2. Kutatások a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében
Az előző fejezetben bemutattuk azokat a kutatásokat, amelyek a Debreceni
Egyetem több doktori iskolájában folytak tehetség-témakörben. Mint azt
láttuk, a Pszichológiai Intézet vezető oktatói ezek megvalósításában is kiemelt szerepet játszottak. A PhD disszertációk készítésének irányításán túl
azonban minden oktatónak saját kutatási témája is volt, a következőkben
ezekről adunk vázlatos áttekintést.
3.2.2.1. Balogh László főbb kutatásai
3.2.2.1.1. Iskolai tehetségfejlesztő programok készítésének pszichológiai
alapjai
Az iskolai tehetséggondozásnak a gyakorlatban sokféle értékes formája
alakult ki az elmúlt évszázadok során külföldön és itthon egyaránt. Ezek alkalmazásával nagyon sok gyerek szunnyadó tehetségét fedezték fel és fejlesztették intenzíven a lelkiismeretes pedagógusok. Az empirikus tapasztalat
alapján is egyre hatékonyabbak lettek ezek a módszerek, azonban a múlt
század második felétől a tehetséggondozás pszichológiai és pedagógiai
problémái a kutatások középpontjába is kerültek. Az elmúlt évtizedekben
sokféle elméletet és gyakorlati eljárást dolgoztak ki a kutatók, ezek felhasználásával az eddiginél is hatékonyabbá lehet tenni iskoláinkban a tehetségfejlesztő munkát. Balogh László kutatásainak középpontjában állt a nyolcvanas évek második felétől kezdve a hazai tehetségfejlesztő programok készítéséhez kidolgozni a tudományos pszichológiai, pedagógiai alapokat.
Másfél évtized kutatómunkájának eredményeként jelent meg Iskolai tehetséggondozás című műve 2004-ben (Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen).
Ennek első nagy részben a tehetség alapfogalmainak megismeréséhez szük-
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séges alapvető információkat foglalja össze, az intelligencia-kutatásoktól
eljutva a legmodernebb multifaktoros modellekhez. Itt adja közre a tehetség
empirikus jellemzőit is. A második fejezetben az iskolai tehetséggondozás
kritikus pontjait veszi bonckés alá. Ennek során feltárja a magyar iskolák
értékeit is, és rámutat az előrelépési lehetőségekre. Olyan fontos kérdések
kerülnek itt terítékre, mint a tehetség azonosítása, a korszerű képességfejlesztés kritériumai, a gazdagítás, a gyorsítás, a hatékony differenciálás, a
tehetségesek személyiségének és szociális szférájának fejlesztése, a hatékony tehetséggondozó iskola felépítése és funkciói. Mindezek már kapaszkodókat jelentenek a programok készítéséhez, de a programkészítéshez
közvetlenül szükséges ismeretek rendszerszerű bemutatása a következő fejezetben történik. A harmadik nagyobb részben a komplex tehetséggondozó
iskolai programok készítésének elvi alapjait elemzi, majd néhány tipikus hazai programot mutat be, kiemelten közöttük az első magyar komplex fejlesztő programot, a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskoláét.
A külföldi kutatások és gyakorlati programok megismerése folyamatos
volt az elmúlt negyedszázadban, s ez a magyar szakemberek által jelentős
fejlődést eredményezett az itthoni tehetségsegítésben. Ez a folyamat ma is
zajlik, s két új tendencia van kibontakozóban. Egyrészt a tehetséggondozó
programok egyre inkább nem csak a tehetségígéretek képességeinek fejlesztésére koncentrálnak, hanem a teljesítményt befolyásoló „háttértényezőkre” is (személyiség, társas környezet stb.), ezt nevezik világszerte komplex tehetségfejlesztő programnak. Másrészt egyre inkább itthon is elterjedőben van, hogy nem az előre eltervezett speciális tehetségterületi programokhoz keresnek gyerekeket, fiatalokat, hanem folyamatosan keressük a
tehetségígéreteket, s amikor megtaláltuk őket, akkor egyénre szabott fejlesztő programot dolgozunk ki számukra. Balogh László ezen nemzetközi
tendenciákkal összhangban írta meg újabb átfogó művét Komplex tehetségfejlesztő programok címmel 2012-ben (Didakt Kiadó, Debrecen). Ezzel a
könyvvel a szerző az előbb említett, két világszerte terjedőben levő korszerű
irányvonalnak a szaktudományos megalapozását segíti a hazai tehetségfejlesztő munkában, nyolc fejezetben kibontva, elemezve az elméleti alapokat
és a gyakorlati megismerő, fejlesztő módszereket.
Az első fejezetben – amolyan bevezetőként – összefoglalja, hogy milyen változások történtek Magyarországon a rendszerváltás két évtizedében, s már itt feltűnik néhány alapvető fogalom a korszerű tehetséggondozás jellemzőjeként.
Számos fontos kutatót és elméletet találunk a második fejezetben, akik
és amik a tehetség fogalmának, jelentésének, tartalmának, fajtáinak tisztázásához járultak hozzá. Ebben az áttekintésben csak azok a fő modellek
kerülnek terítékre, amelyek a tehetség sokszínű fogalmának megértéséhez
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elengedhetetlenek, ezek nélkül nehéz értelmezni a komplex tehetséggondozó programokat, s még nehezebb alkotni ilyeneket.
A harmadik fejezetben a tehetség-keresés, -azonosítás kérdéskörét veszi
a szerző nagyító alá. Sokan tartják ezt a területet az iskolai tehetséggondozó munka legkritikusabb pontjának. Nem véletlenül, hiszen ha nem találjuk
meg az igazi tehetségígéreteket, nem lehet hatékony a leggondosabban
összeállított program sem. Másrészt azért is kritikus elem ez, mert – a gyakorlatból is tudjuk – nagyon nehéz korrekt módon azonosítani a tehetséget.
A komplex tehetségfejlesztő programok készítésének, megvalósításának
alapvető információi találhatók negyedik fejezetben. A korszerű tehetségmodellek megszületése után fogalmazódott meg az az igény a gyakorlati
fejlesztő munkával kapcsolatban, hogy a tehetség komplex értelmezésével
összhangban komplex fejlesztő programokra van szükség. Ennek az elvárásnak aztán meg is fogalmazódtak a konkrét feladatai a tehetségprogramokra vonatkozóan, e fejezetben ezeket tekintjük át.
Az ötödik fejezetben arra próbál válaszolni Balogh László, hogy milyen
eszközrendszer áll rendelkezésünkre 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 teheségígéretek adottságainak kibontakozását: ezek a gazdagítás,
gyorsítás, differenciálás. Ezek mindegyikének megvannak a maga értékei,
azonban a valóságban csak akkor hatékonyak, ha egységes rendszerben
működnek a tehetség felismerésében és fejlesztésében.
A fejlesztő programok konkrét céljainak megfogalmazásához iskolai keretek között tantervek készítésére van szükség, erről olvashatnak a hatodik
fejezetben. A fejlesztő programokon belüli sajátosságoknak figyelembe kell
venniük a tehetségígéretek jellemzőit, s ezekből kiindulva a tehetségeseknek
szóló tantervek legfőbb specialitásai a következők, különösen az intellektuális tehetségterületeken: a magasabb szintű gondolkodás fejlesztése, a feldolgozási készségek hatékony formálása és a tantárgyakon átívelő megközelítés.
Már az előző fejezetekből is kitűnik, hogy sokirányú, a hagyományostól
gyakran eltérő szerep vár a legfőbb közreműködőkre, a pedagógusokra és
szülőkre. A komplex fejlesztő feladatok sikeres teljesítésére az iskolában
akkor van esély, ha a tantestületen belül jól körülhatároljuk a szerepeket.
Ennek kialakult egy rendszere, amely sikeresen működik nagy hagyományokkal bíró tehetséggondozó iskolákban. A külföldi és hazai tapasztalatok
alapján kialakult tantestületen belüli munkamegosztást tekinti át a szerző a
hetedik fejezetben. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy az iskola egyedül
nem boldogul a fejlesztő munkában, szükség van család közreműködésére. A
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jó család felerősíti a tágabb környezet pozitív, fejlesztő tendenciáit, és csökkenti vagy kiszűri a károsítókat. A diszfunkcionáló család viszont éppen ellenkezőleg hat: a negatív hatásokat erősíti fel, gyengíti a kedvezőek hatékonyságát. Ebben a fejezetben áttekintjük az iskola és a család együttműködésének főbb területeit is a tehetség kibontakoztatásában.
Alapvető követelmény minden fejlesztő munkában, hogy szükség van a
programok értékelésére. Önmagában ugyanis nincs jó vagy rossz program,
ez mindig azon múlik, hogy a célkitűzéseink elérésében mennyire segítette
az a tehetséges tanulók fejlődését. A nyolcadik fejezetben a programok
hatásvizsgálatának problémakörét elemezzük. A fő szempont a tehetségígéretek egyéni fejlődésének nyomon követése a fejlesztő programokban –
figyelemmel a speciális tehetségterületi fejlődésre, valamint a pszichológiai
háttértényezők alakulására is. Világszerte több évtizede indulnak tehetségfejlesztő programok, s hatásuk tudományos vizsgálata is a kutatók érdeklődésének középpontjában áll.
További művek a tájékozódáshoz:
Balogh László (1992): Képességfejlesztés és iskolai tanulás – problémák és
megoldások. In: A sikeresebb Én. MTA Pszichológiai Intézete, Budapest. 3–33.
Balogh László (1993): Tanulási stratégiák és stílusok, a fejlesztés pszichológiai
alapjai. KLTE, Debrecen. 126 lap (Egyetemi jegyzet)
Balogh László (1994): Iskolai tehetségfejlesztés: program és eredmények. In:
A tehetségfejlesztés pszichológiája. KLTE, Debrecen. 181–198.
Balogh László (1996): Tehetségfejlesztő programok és elméleti hátterük napjainkban. In: Tehetséggondozás a kollégiumokban. Református Tanítóképző
Főiskola, Debrecen. 37–46.
Balogh László (1999): Tehetségfejlesztő programok. (Tehetségfejlesztési
szakértő szakképzés sorozata). KLTE, Debrecen. 130 lap
3.2.2.1.2. Komplex iskolai tehetséggondozó programok longitudinális
pszichológiai hatásvizsgálata
A rendszerváltást megelőzően Magyarországon a tehetségfejlesztés nem
szerepelt az iskolai munka kiemelt feladatai között. Sokféle formája volt
ugyan az iskolákban a tehetséges gyerekekkel való foglalkozásnak (tagozatos osztályok, speciális osztályok, szakkörök, fakultációk stb.), azonban
ezek csak részben tudták megoldani a tehetségfejlesztés komplex feladatait. Egyfelől sokkal több tehetséges gyerek volt, mint amennyien ezekbe az
osztályokba bekerültek, másfelől a programok elsősorban csak egy-egy
speciális képességrendszer (ének-zene, matematika, idegen nyelv stb.) fejlesztését tűzték ki célul. Hiányoztak azok az iskolai programok, amelyek a
tehetség felkutatását, alapozását és komplex fejlesztését együttesen tűzték
volna ki célként.
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A nyolcvanas évek második felében már érezhetőek voltak a változás
szelei, s megindult a fellendülés a magyar iskolai tehetséggondozásban. Ez
egyrészt annak köszönhető, hogy a fentebb említett egyoldalú (döntően
csak a képességek fejlesztését célzó) speciális tehetséggondozás a pedagógusokban is hiányérzetet alakított ki, s keresték azokat a formákat, amelyek
a komplex fejlesztés követelményeinek jobban megfelelnek. Másrészt 1987ben megalakult az Európai Tehetséggondozó Társaság (ECHA), illetve ennek
Magyar Tagozata, s ez lehetővé tette a külföldi kutatási eredmények, szakmai tapasztalatok Magyarországra történő átültetését. A kilencvenes évek
elejére már sokasodtak azok az iskolai programok, amelyek komplex (képességekre és személyiségbeli „háttértényezők”-re irányuló) tehetségfejlesztést tűztek ki célul. (Vö: Balogh–Tóth, 1999; Martinkó, 1999.)
Az új programok indulásával egyidejűleg felvetődött a fejlesztő munka
hatékonysága vizsgálatának a kérdése is. A tehetséges tanulók fejlődésének
nyomon követése hagyományosan elsősorban a tanulmányi teljesítményhez
kötődik. Ez sok hasznos információt nyújt a pedagógusoknak a végzett munka eredményességéről és a további teendőkről, azonban azokról a jelenségekről keveset tudunk meg ily módon, amelyek a tehetség kibontakozásának
hátterében húzódnak meg. Külföldi kutatások már régóta jelzik, hogy a tehetség csak a személyiséget átfogó többféle vizsgálati eljárás egymás kiegészítő együttesével ragadható meg. (Vö: Heller–Mönks–Sternberg–
Subotnik, 2000) A Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének kutatói több mint két évtizede törekszenek ezen elv érvényesítésére: a
hatásvizsgálatok során a képességek fejlődésén túl a teljesítményt jelentősen
befolyásoló „háttértényezők” (pl. motívumok, tanulási stratégiák, személyiségtényezők) alakulását is fontos hatékonysági paraméterként veszik figyelembe.
A Balogh László által elvégzett longitudinális vizsgálat során a következő főbb tartalmi szempontok érvényesültek.
1. Hogyan fejlődnek az általános intellektuális képességek?
2. A tanulási motívumok változásai a fejlesztő program során.
3. Hogyan alakulnak a tanulási stratégiák, technikák?
4. A szorongási mutatók változásai.
5. Bizonyos személyiségjellemzők (pl: extraverzió, szociális konformitás
stb.) változásai.
Világszerte ismert és használt mérőeszközök magyar adaptációinak segítségével szerezték az adatokat:
– Raven IQ-teszt,
– Kozéki–Entwistle-féle tanulási motiváció- és orientáció kérdőív,
– Spielberger-féle szorongás-vizsgálat,
– Eysenck-féle HJEPQ-kérdőív,
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– mindezek mellett a tanulmányi eredményt is alapul vettük a tényezők
közötti összefüggések felderítéséhez.
A vizsgált minta jellemzői a következők.
1. Életkor: 10–14 éves korig (5-8. évfolyam).
2. Résztvevők:
– három általános iskola tanulói (Törökszentmiklós: 3 osztály, 64 fő,
Szerencs: 4 osztály, 106 fő, Mátészalka: 4 osztály, 96 tanuló)
– nyolcévfolyamos gimnázium tanulói (Budapest, 6 osztály, 194 fő);
– összesen 17 osztály 460 tanulója vett részt a vizsgálatokban. A hiányzások 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: azonos elvi alapokon és szervezeti keretekben
működő tehetségfejlesztő program. Főbb jellemzők:
– az intellektuális szférában tehetségesnek látszó gyerekek beválogatása a programba 10 éves korban komplex szempontsor alapján;
– külön osztályban tanulnak minden iskolában ezek a diákok, amelyekben a délelőtti tanórák és a délutáni kiscsoportos és egyéni foglalkozások szerves egységben jelentik a fejlesztés szervezeti kereteit;
– a program fő célja: az általános intellektuális képességek és a teljesítményt döntően befolyásoló „háttértényezők” (motiváció, tanulási
stratégiák, személyiségjellemzők) intenzív fejlesztése, valamint a gyerekekben rejlő speciális tehetség megkeresése és fejlesztése. (Vö: Balogh, 2012)
A mérések időpontjai:
– 5. évfolyam kezdete.
– 5. évfolyam vége.
– 8. évfolyam vége.
Mind a 17 vizsgált osztályban ezen időpontokban végezték a méréseket. Mi indokolta az időpontok fenti megválasztását? Egyrészt fontosnak
tartottuk, hogy amikor belép a gyerek a fejlesztő programba, akkor mérjük
fel a kiindulási helyzetet (5. évfolyam kezdete). A fejlesztő program egy év
után már jelez fejlődési tendenciákat, s ezek fontosak lehetnek a program
további megvalósításához (5. évfolyam vége). A négy éves program eredményességét a nyolcadik év végi mérések alapján lehet átfogóan elemezni.
A főbb fejlődési tendenciákat az elvégzett három mérés jól mutatja: az
eredmények egyrészt a fejlesztő program értékeléséhez adnak támpontokat, másrészt a korosztályra vonatkozó életkori fejlődési mutatókat is jeleznek. Főbb következtetések a vizsgálat alapján.
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– A mérési eredmények összességükben a tehetségfejlesztő program
pozitív hatásáról tanúskodnak a fenti „háttértényezők” alakulásában.
– A l0–l4 éves korban a tehetséges tanulóknál a főbb motívumcsoportok (követő, teljesítő, érdeklődő) közül az ún. követő (érzelmi)
elemek végig domináns szerepet játszanak, s ennek kedvező hatása van a kiegyensúlyozott fejlődésre.
– Az egyéni tanulási stratégiák közül a hatékony mélyrehatoló kap
egyre nagyobb szerepet a tanulók információ-feldolgozásában.
– Az intenzív munka és magas követelmények ellenére a tanulók szorongási értékei (aggodalom, emocionális izgalom) összességében
nem haladják meg az átlagot, ez is kedvez a jó teljesítménynek.
– A tanulók extraverziója és önbizalma jelentősen nő, s ez kedvez a
tehetség kibontakozásának.
– A tehetséges tanulók szociális konformitása csökken ötödik osztálytól nyolcadikig, de csak oly mértékben, hogy ez összességében nem jelent akadályt a harmonikus személyiségfejlődésben.
– A kedvező általános tendenciák mellett – ezek a programhoz köthetők – az is egyértelmű, hogy bizonyos területeken iskola-függőek a
mutatók (pl. szorongás).
– Az is látható, hogy bizonyos területeken a nemek szerint is más tendenciák érvényesülnek (pl. szorongás), erre is tekintettel kell lenni a
fejlesztő munkában.
– Az itteni eredmények is bizonyítják a pszichológiai vizsgálatok létjogosultságát, fontosságát a tehetségfejlesztő programok értékeinek,
gyenge pontjainak feltárásában, a korrekciók kialakításában.
További részletek a kutatásról:
Balogh László, Nagy Kálmán (1991): The Development of Personality,
Abilities and Social Relations in a Special Class. In: European Journal for
High Ability, 1991/2. 134–138.
Balogh László (2003/2004): Measuring the Efficiency and ProgramEvaluation of School Talent Nurturing Programs. Applied Psychology in
Hungary, 5-6. 65–82.
Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó,
Debrecen. 302–322.
3.2.2.1.3. Általános iskolában komplex programmal fejlesztett tehetséges
tanulók nyomon követéses vizsgálata az iskolából kikerülés utáni években
Balogh László Nagy Kálmán igazgató úrral, (a törökszentmiklósi Bethlen
Gábor Refomátus Általános Iskola akkori vezetőjével) a komplex program
gyakorlati megvalósításának irányítójával közel 300 olyan tanuló körében
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végezett kérdőíves felmérést, akik 10–14 éves korban részt vettek egy
komplex tehetségfejlesztő programban. Ezek a tanulók 1989 és 2002 között
végezték az általános iskola 5–8. osztályát, s a felméréskor vagy középiskolások voltak, vagy a felsőoktatásban tanultak, illetve már munkahelyen
dolgoztak. Ezen csoportok létszáma az alábbi:
– középiskolába járt a felméréskor: 80 fő,
– felsőoktatásban vett részt (vagy már befejezte): 176 fő,
– a középiskolai tanulmányok után nem tanult tovább: 22 fő.
(Az utóbbi két kategóriából 60 fő munkahelyen dolgozott.)
Az elemzés a komplex tehetségfejlesztő program hosszú távú hatékonyságára vonatkozik. A vizsgálati eredményekből itt csak néhány kérésre
adott válasz elemzését mutatjuk be.
Kérdés: A középiskolai tanulmányait, hol végzi, illetve hol végezte?
Az erre a kérdésre adott válaszok azért érdekesek, mert jelzik, hogy a
Programban résztvevő diákok milyen irányultságot kaptak későbbi tanulmányaikhoz. Magyarországon három irányban lehet továbbtanulni az általános
iskola 8. osztályának elvégzése után: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola. Mit mutatnak az adatok?
– Gimnáziumban folytatta tanulmányait: 206 fő.
– Szakközépiskolában: 72 fő.
– Szakiskolában: nem volt ilyen.
Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a diákok közel háromnegyede
a kimondottan felsőoktatási tanulásra előkészítő gimnáziumot választotta
általános iskola után. Ez már önmagában is komoly eredménye a fejlesztő
programnak, hiszen Magyarországon az adott korosztály 32,4 százaléka
tanul tovább gimnáziumban (Halász és Lannert, 2003), ez a mi tanulóinknál
ennek duplája. Levonható tehát a következtetés, hogy a Program jelentős
szerepet játszott a résztvevő diákok felsőoktatási tanulmányok felé való
irányításában.
Kérdés: A középiskola befejeztével hol folytatja, folytatta tanulmányait?
Igazi mérföldkő a Program értékelésében: hogyan készítettük elő a tanulóinkat a felsőoktatási tanulmányokra. Az adatok itt is perdöntőek a kérdés
megválaszolásában.
Az általunk vizsgáltak közül 198 fő végezte már el a középiskolát, s a
következő megoszlásban haladtak tovább:
– egyetemre nyert felvételt: 95 fő,
– főiskolára került: 81 fő,
– nem tanult tovább érettségi után: 22 fő.
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A Programban részt vett tanulóknak tehát közel a 90 százaléka került a
felsőoktatásba, s ez ugyancsak kiváló eredmény. Magyarországon általában az adott korosztály 44,5 százaléka jutott be akkoriban a felsőoktatásba (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
kedvezően befolyásoltuk diákjaink életútját. Ezt a tanulók további kérdésekre adott válaszai más oldalról is bizonyítják. Természetesen döntő része van
ebben az eredményben a középiskoláknak.
Érdemes szemügyre venni abból a szempontból is az adatokat, hogy
mennyire sokszínű a volt diákjaink felsőoktatási palettája. Szakterületenként
is vizsgáltuk a pályaválasztást, s a következő eredményeket kaptuk.
1. Közgazdász-tanulmányok: 38 fő.
2. Bölcsész (egyetemi képzés): 28 fő.
3. Mérnök: 24 fő.
4. Tanárképző főiskola: 19 fő.
5. Tanítóképző főiskola: 17 fő.
6. Orvostanhallgató: 15 fő.
7. Agrár szakterület: 13.
8. Jogi tanulmányok: 12 fő.
9. Természettudomány (egyetemi képzés): 6 fő.
10–13. Hittudomány: 1 fő.
Gyógypedagógia: 1 fő.
Egészségügyi Főiskola: 1 fő.
Rendőrtiszti Főiskola: 1 fő.
Széles ívű ez a paletta, szinte minden akkoriban Magyarországon létező felsőoktatási szakirányt magába foglal. Ez azt jelzi, hogy a Programnak
sikerült alapozni, elősegíteni a tanulók „testre szabott” pályairányultságát,
az érdeklődésüknek megfelelő tanulmányok folytatását.
Kérdés: Mely tanulmányi versenyeken vett részt?
Magyarországon a középiskolai tanulmányi versenyek közül a legrangosabb az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) – tantárgyanként felmenő rendszerben az országos döntőig. A felsőoktatásban a Tudományos Diákkör (TDK) jelenti a legrangosabb megmérettetést intézményi és
országos szinten. Ezeken túl vannak még speciális művészeti versenyek mind
a középiskolában, mind a felsőoktatásban. A vizsgált tanulók a következő
létszámban vettek részt ezeken.
– Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny: 73 fő.
– Tudományos Diákköri Konferencia: 34 fő.
– Művészeti versenyek: 15 fő.
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Az adatok bizonyítják, hogy a Programban részt vett tanulóink jóval
nagyobb arányban indultak ezeken a rangos versenyeken: általában ezeken a diákok 5 százaléka vesz részt, nálunk ez a középiskolában közel 25
százalék, a felsőoktatásban pedig 12 százalék. A kibontakozott képességek
sokoldalúságát jelzi, hogy szép számban vettek részt – intellektuális pályájuk ellenére – művészeti versenyeken is. Sikerült tehát sokakban azt is kialakítanunk a fejlesztő munka során, hogy merjék saját képességeiket összemérni másokéval.
Kérdés: Szerzett nyelvvizsgája?
Magyarországon a rendszerváltást (1990) követően lendületet vett az idegen nyelvek tanulása, s egyre többen tesznek állami nyelvvizsgát is. A Programban résztvevő tanulók ebben is élen járnak, következő szintű vizsgákat
összesítettük a 278 beküldött kérdőív alapján.
– Felsőfokú nyelvvizsga: 27 fő
– Középfokú nyelvvizsga: 144 fő
– Alapfokú nyelvvizsga: 6 fő
5-6. kérdés: a tanulás hatékonyságára vonatkozott a Programban eltöltött
évek alatt. Minden megkérdezett pozitívan értékelte a tanulás megtanításának a feladatát a tehetségfejlesztő programban eltöltött négy év során.
Ezen túl ki is emeltek egy-egy momentumot, amely különösen sikeres volt
számukra. Ezt az alábbi felsorolás összegzi.
1. Kiválóan megtanulták a vizsgákra való felkészülés módszereit: 34 fő.
2. Kialakították saját tanulási stratégiáikat: 27 fő.
3. Megtanulták a hatékony időbeosztást: 24 fő.
4. Erősödött logikus gondolkodásuk: 21 fő.
5. A tanulás során megismerték egyéni képességeiket: 18 fő.
6. Kialakították a rendszerezett ismeretelsajátítást: 14 fő.
7. Megtanulták a problémák többirányú megközelítését: 12 fő.
8. Megtanulták új helyzetben alkalmazni az ismereteket: 9 fő.
9. Tudásvágyuk erősödött a tanulás megtanulása során: 8 fő.
10. Megtanulták a vázlatkészítést: 3 fő.
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 tehetségfejlesztő program
elején (10. életév) és végén (14. életév) végzett mérésünk eredményei a
következőket mutatták. (Balogh L.–Nagy K. 1995) Egyértelműen sikerként
könyvelhető el tehát a Program hatékony tanulás megtanítására vonatkozó
célkitűzés teljesítését. Ebben egyfelől a tanórai differenciált tanulási tevékenységmódok játszottak döntő szerepet, másfelől a tanulási stratégiákat,
technikákat fejlesztő külön foglalkozások. (Vö: Balogh–Dávid–Nagy–Tóth,
2001)
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7. kérdés: Melyek azok a személyiségjegyek, amelyeket a Programban eltöltött évek legjobban erősítették?
Négy éves fejlesztő programunkban központi célkitűzés volt a képességek
hatékony fejlesztése mellett a tanulók személyiségének formálása is. Ez talán
nehezebb, bizonytalanabb, mint az előbbi feladat, de a mostani vizsgálat
adatai e tekintetben is minősítik a munkánkat. Már elöljáróban megállapítható, hogy sokféle pozitív, értékes személyiségjegyet említettek a megkérdezettek, s előfordulásuk száma alapján rangsorba állítottuk ezeket.
1. Tolerancia: 84 fő említette.
2. Önállóság: 67 fő.
3. Szorgalom: 63 fő.
4. Összetartozás érzése: 61 fő.
5. Magas igényszint: 44 fő.
6. Önbizalom: 39 fő.
7. Rendszeretet: 38 fő.
8. Teherbíróképesség: 37 fő.
9. Küzdeni tudás: 35 fő.
10. Nyitottság: 19.
11. Kommunikáció: 18.
12. Kreativitás: 16.
13. Tisztelettudás: 12.
14. Versenyszellem: 9.
15. Önkritika: 8 fő.
Úgy gondoljuk, a fenti lista önmagáért beszél, s bizonyítja a Program személyiségfejlesztő célkitűzéseinek hatékonyságát. Külön értékként kell említeni, hogy a listán vezető tulajdonságok között egyfelől olyanok állnak, amelyek a harmonikus társadalmi beilleszkedés fontos feltételei: tolerancia, öszszetartozás érzése, rendszeretet. Másfelől az élen azok is megtalálhatók,
amelyek az egyéni érvényesüléshez, a tehetség kibontakozásához elengedhetetlenek: önállóság, szorgalom, magas igényszint, önbizalom.
További részletek a kutatásról:
Balogh László, Nagy Kálmán (1995): A follow up study of pupils having
taken part in a complex talent development 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 László, Dávid Imre, Nagy Kálmán, Tóth László (2001): Learning
Techniques and Self-knowledge with Talented Schoolchildren. In Balogh
László, Tóth László (Eds.), Gifted Development at Schools: Research and
Practice. University of Debrecen, Department of Educational Psychology,
Debrecen. 159–168.
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Balogh László (2012): Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó,
Debrecen. 322–328.
3.2.2.2. Tóth László kutatásairól
Tóth László a nyolcvanas évek második felétől kezdve vezető szerepet vállalt a hazai tehetségkutatásban. A rendszerváltás éveiben elsősorban ahhoz
kapcsolódtak kutatásai, hogyan lehet felismerni, átfogóan megismerni a tanulókat, ezen belül is kiemelten a tehetségígéreteket. Vizsgálatai összegzéseként jelent meg 1995-ben azóta is alapműként tisztelt Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez című munkája (Kossuth Egyetemi Kiadó,
Debrecen), amelyben széles ívű gyűjteményét adja a tehetséges tanulók
megismerését segítő pszichológiai módszereknek. Találunk ebben a tanulóra,
a tanulás folyamatára, a társas kapcsolatokra, a családra, a pályairányulásra vonatkozó vizsgálati módszereket.
A kilencvenes években kutatásai egyre átfogóbban terjedtek ki a tehetséggondozás minden területére, s ennek gyümölcseként született meg A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája (Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2003).
Ebben az összefoglaló műben a szerző szócikkekben fejti ki a tehetséggondozás minden fontos mozzanatát, a hazai kutatások és gyakorlati példák
mellett szép számban bemutatva a tehetség-kutatás és -gondozás nemzetközi horizontját. Ez a kézikönyv mind a kutatók, mind a gyakorló szakemberek számára ma is kiváló eligazodási pontokat ad munkájuk végzéséhez.
Kiemelkedő jelentőségű kutatása Tóth Lászlónak a Tóth-féle Kreativitás
Becslő Skála (TKBS) kidolgozása. (Tóth László (2011): A Tóth-féle Kreativitás
Becslő Skála (TKBS). In: Münnich Ákos (szerk.): A kreativitás többszempontú
vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen. 65–88.) A kreativitás mérése módszereinek egy csoportja a személyiségjellemzők megállapításán keresztül próbálja megragadni a kreativitást. Az általa kidolgozott mérési módszer ehhez a
megközelítéshez tartozik. E skála kidolgozásához az egyik kiinduló pontot
Holmes (1976) kérdőíves vizsgálatának előkészületei adták, amely vizsgálat
a kreatív személyiség azonosítását tűzte ki célul. A szerző azonban csak a
kérdőív itemeinek megfogalmazásáig jutott el, az itemeket nem vonta össze
dimenziókba, és vizsgálatokat sem végzett a kérdőívvel. A másik referenciapontot Davis és Rimm (1976) mérőeszköze, a GIFT (Group Inventory for
Finding Creative Talent) jelentette.
A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS) konstrukciójában hasonlít a
GIFT-hez, számos dologban azonban eltér tőle. A TKBS idősebb diákok
számára készült; figyelembe veszi az újabb kutatások során felderített jellemzőket is, lényegesen kibővítve a dimenziókat; az egyes itemek megítélését az egyszerű IGEN-NEM helyett árnyaltabban teszi lehetővé; a válaszadási beállítódások létrejöttének megakadályozására nagyobb gondot
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fordít. A TKBS lényegét tekintve egy csoportosan is kitölthető kérdőív: 72
állítás megítélését kéri a diákoktól, a válaszadási beállítódás alacsony szinten tartása végett a tételek egy részét inverz (fordított) módon fogalmazta
meg. Az állítások tizenkét dimenzióba sorolhatók, melyek a vonatkozó kutatások szerint a személyiség egy-egy kreatív jellemzőjét képviselik. E dimenziók a következők: komplexitás preferencia (KOM), játékosság (JÁT), kíváncsiság (KIV), türelmetlenség (TÜR), gondolkodásbeli önállóság (GON), önérvényesítés (ÖNE), eredetiség (ERE), nonkonformitás (NON), energikusság
(ENE), dominancia (DOM), kitartás (KIT), kockázatvállalás (KOC).
A faktorelemzés alapján a következő tulajdonságegységek voltak azonosíthatók:
1. Előkészítő folyamatot támogató vonások:
– Komplexitás-preferencia,
– Kíváncsiság,
– Gondolkodásbeli önállóság,
– Eredetiség,
– Energikusság.
2. Inkubációs (lappangás-megvilágosodás) folyamatot támogató vonások:
– Kitartás,
– Játékosság.
3. Kidolgozási (igazolás) folyamatot támogató vonások:
– Türelmetlenség,
– Önérvényesítés,
– Nonkonformitás,
– Dominancia,
– Kockázatvállalás.
Hogyan foglalhatók össze a TKBS tudományos és gyakorlati értékei? A
kutatás egy olyan kreativitás-becslő skála kidolgozására irányult, ami könynyen kezelhető, megbízható és a pedagógiai gyakorlatban is jól felhasználható kiindulási alapot nyújt a pedagógusnak a tanulók értékeléséhez és fejlesztéséhez. E kritériumoknak teljes mértékben megfelel a TKBS, amely a
kreatív problémamegoldó folyamathoz szükséges, alapvetően fontos személyiség-komponenseket méri. A vizsgálatok során kiderült, hogy összetett feladat a kreativitást megalapozó személyiségjegyek feltérképezése, mivel a
valódi kreatív produktum létrejöttében a személyiség többféle, egymásnak
is részben ellentmondó működésmódjai és tulajdonságai vesznek részt. A
pedagógiai és a pszichológiai gyakorlatban használt Torrance-tesztek a
kreativitásnak, mint jelenségnek csupán egyetlen komponensét, nevezetesen
a divergens teljesítményt mérik, ami fontos összetevő és kiindulási alapja a
kreatív problémamegoldásnak. A valódi, társadalmilag elismert kreatív produktum létrejöttéhez a továbbiakban olyan személyiség-tulajdonságok is
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szükségesek, amelyek a felbukkant újszerű, kreatív ötletet eljuttatják a kidolgozásig és megvalósulásig. Ezek a tulajdonságok összhangban vannak a
Graham Wallas által leírt kreatív problémamegoldási folyamatmodellel.
Eszerint az előkészítő, az inkubációs és a kidolgozási folyamat során a személyiség működésének, és erőforrásainak irányultsága merőben eltérő célokat szolgál. Attól függően, hogy a személy hol tart e folyamatban, más-más
tulajdonságok válnak kulcsfontosságúvá, például az inkubációs és a kidolgozási folyamat ellentétes személyiségvonásokat igényel. A három legfontosabb tulajdonságcsoport: (1) előkészítés – kíváncsiság, távolodni a konvencióktól, ötletesség, önállóság; (2) inkubáció – akaraterő, játékosság, ami átsegít a kiábrándultságon; (3) kidolgozás – képviselni az újat, felvállalni az
egyedit a társas ellenállással szemben. E tulajdonságok részben ellentmondanak egymásnak (pl. akaraterő-játékosság), ezért a személyes jellemzők
nem alkotnak egy teljesen egységes és független faktorstruktúrát. Ennek
ellenére a kialakított skálák igen megbízhatóknak bizonyultak, konzisztenciájuk magas, így pontos mérést tesznek lehetővé.
Tóth László kutatói munkásságának legutóbbi termése amolyan integráló
szerepet tölt be: A tehetséggondozás és kutatás története (Didakt Kiadó, Debrecen, 2013) című könyvében a szerző időszerűnek tartotta visszatekinteni a
múltra, hogyan volt a tehetségfejlesztés ügye régen, hogyan változott a
tehetségesekhez való viszonyulás az elmúlt évszázadok alatt a kezdetektől
napjainkig.
Mint a cím is jelzi, ez a könyv nem csupán a tehetséggondozás történetéről szól, hanem azoknak a kutatásoknak a történetéről is, amelyek révén a
tehetséggondozás, tehetségfejlesztés tudományos diszciplínává vált, és bevonult a pszichológia és a pedagógia tudományának, valamint a tanítás
gyakorlatának körébe. Ennél fogva az olvasó kutatástörténeti fejtegetésekkel is találkozik. A magyar mellett külföldi, nagyrészt amerikai történeti vonatkozásokkal is szolgál a könyv, de ezek bemutatása nélkül nem lenne teljes a krónika. Tehetséggondozás és –kutatás ugyanis nem csak Magyarországon folyt, más országok is felismerték a tehetségben rejlő értéket, és ki-ki
a maga módján – olykor több, máskor kevesebb figyelmet szentelve – igyekezett a tehetségesek mellé állni. Amint az egy történettel foglalkozó könyvhöz illik, ez a könyv is kronológiai sorrendben halad, vagyis a kezdetektől
veszi szemügyre a tehetséggondozás problémakörét, és a jelen korral végződik, bemutatva, hogy napjainkra hová fejlődött a tehetséggondozás ügye.
Láthatjuk, hogy a tehetséggondozásban történetileg hullámhegyek és hullámvölgyek követik egymást akár egy országon, például Magyarországon
belül is. Érdemes itt betekinteni a könyv tartalomjegyzékébe, az önmagában
már bizonyíték a kutatás átfogó és komplex jellegére, s bizonyítják már az
alcímek is e történeti kutatás nemzetközileg is kiemelkedő jelentőségét.
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1. Tehetséggondozás a régmúltban
Az ókori Kína
Görögország
Róma, középkor, reneszánsz, reformáció
A török palotaiskola
Amerikai kolóniák
2. A tehetség tudományos kutatásának kezdetei a XIX. században
Galton munkássága
Az eugénika koncepciója
A szociáldarwinizmus
Lombroso és követői
3. A tehetség mint intellektuális képesség
Az intelligenciavizsgálatok története
Az intelligenciastruktúra kutatásának története
Terman longitudinális kutatása
Hollingworth, Leta A. S.
Piaget, J.
4. A tehetségfejlesztési mozgalom története az Egyesült Államokban
Termantól a Marland-jelentésig
A kormány szerepvállalásának alakulása a Marland-jelentés után
A Tehetségügyi Hivatal szövetségi szerepének megváltozása
Állami erőfeszítések a tehetségesek oktatásáért
A helyi szintű oktatás szerepe a tehetségprogramok életre hívásában
A tehetségesek oktatásának helyzete a 80-as években
A tehetségesek oktatásának tendenciái
Nemzeti jelentések az iskolai oktatás színvonaláról és ezek ajánlásai a tehetségesek oktatása számára
Szakértők a jelentésekről
A tehetségesek oktatásának mai problémái
Amiben a tehetségesek oktatásának képviselői hisznek
A legújabb fejlemények
5. A tehetséggondozás története más országokban
Németország
Izrael
Dél-Afrika
Mauritius
6. A kreativitás és kutatása
A kreativitás
Kreativitáskutatás és –fejlesztés
Példák a „csomagok és programok” periódusából
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Kreativitástesztek
A kreativitás mérése napjainkban
7. A tehetséggondozás története Magyarországon
A kezdetek
A magyar tehetségvédelmi mozgalom első szakasza a századfordulótól
1931-ig
A magyar tehetségvédelmi mozgalom második szakasza, 1935–1948
A magyar tehetségvédelmi mozgalom harmadik szakasza, 1948–1989
A magyar tehetségvédelmi mozgalom negyedik szakasza, 1989–2006
A Magyar Tehetséggondozó Társaság története
A Láthatatlan Kollégium
A debreceni tehetségműhely
8. Fejlemények a 2010-es évtized közepétől
A 2006-os Kormányhatározat
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Tehetségpontok
Nemzeti Tehetség Program
Tehetségprogram 2012-re
Főbb művek a további tájékozódáshoz:
Tóth László (1995) Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Tóth László (szerk.) (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó,
Debrecen.
Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. 288 lap
Tóth László (2011): A kreativitás mérésének módszerei. In: Münnich Ákos
(szerk.): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen.
41–47.
Tóth László (2011): A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS). In: Münnich
Ákos (szerk.): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen. 65–88.
Tóth László (2011): Képességstruktúrák és iskolai teljesítmény. Didakt Kiadó,
Debrecen.
Tóth László (2013): A tehetséggondozás és –kutatás története. Didakt Kiadó,
Debrecen.
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3.2.2.3. Münnich Ákos irányításával végzett kutatás: „A kreativitás többszempontú vizsgálata”
A kreativitás vizsgálatának több mint félévszázados története van, ugyanakkor számtalan nyitott kérdése van a témakörnek napjainkban is. Ezek egyrészt kutatásmódszertani problémákhoz kapcsolódnak, másrészt a speciális
képességterületeken kevés kutatás valósult meg eddig. Ezért is nagyjelentőségű, hazánkban mindenképpen hiánypótló ez a kutatás, hiszen azon túl,
hogy szisztematikus áttekintést ad a kreativitás értelmezéséhez kapcsolódó
eddigi kutatásokról, több új módszert ismertet a kreativitás feltárásához,
illetve több speciális tevékenységterületen (pl. biológia, matematika, rajz,
reklám, konfliktusmegoldás) ad áttekintést a kreativitás szerepéről, illetve
fejlesztésének lehetőségeiről. A kutatásról önálló kötet készült (Münnich Ákos
(2011): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó, Debrecen),
amelynek tanulmányai tapasztalt kutatók tollából erednek, így mind szaktudományos, mind kutatásmódszertani szempontból magas színvonalúak. A
kutatás jelentőségét már az is bizonyítja, ha áttekintjük a vizsgált témaköröket alábbiakban.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Kreativitás és a beilleszkedési zavarok (Gyarmathy Éva)
A kreativitás mérésének módszerei (Tóth László)
A kreativitás fejlesztésének módszerei (Mező Ferenc)
A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála – TKBS) (Tóth László)
A kreatív (produktív) tanulás vizsgálata Jupiterbolha-próbával (Mező
Ferenc)
Az „IPOO-minimum” kreatív tanulásfejlesztő program hatásvizsgálata
(Mező Ferenc)
A kreativitás fejlesztése a biológia tanításában (Revákné Markóczi
Ibolya)
Matematikai kreativitás és matematikai teljesítmény (Kondé Zoltán Máth János)
Kreativitásra nevelés: Társadalmi célú reklámok tervezése a rajzórákon (Balázs Katalin - Münnich Ákos)
A kreativitás és a gyermekrajz fejlődése (Inántsy-Pap Judit - Juhász
Eszter Vera)
Kovács Judit - Pántya József: Kreatív konfliktusmegoldás

A tanulmányok minden szempontból magas színvonalúak, s a kötetben
egyértelműen hiánypótló a hazai tehetségkutatás fejlesztésében.
További részletek:
Münnich Ákos (2011): A kreativitás többszempontú vizsgálata. Didakt Kiadó,
Debrecen.
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3.2.2.4. Polonkai Mária kutatásairól
Polonkai Mária a tantervkészítés egyik legkiválóbb szakérője évtizedek óta,
s a kilencvenes évektől kutatásai középpontjába kerültek a tehetségeseknek
készítendő tantervek elméleti és gyakorlati kérdései. Hangsúlyozza a rendszerszeméletet kutatásai alapján, s szerinte a követező főbb elemekre kell
tekintettel lenni a tehetségeseknek szóló tantervek készítése során:
– a tanterv környezete,
– a tehetségesek tantervtervezésének alapelvei,
– a tehetségesek tantervét befolyásoló tehetségsegítési területek
– a tehetségmodellek,
– szempontok a gazdagító tantervek kidolgozásához,
– a gazdagító tantervek értékelése.
Itt most csak az utolsó kettőt mutatjuk be vázlatosan, ezek új alapokra
helyezték a magyar tehetség-tantervek készítését.
Szempontok a tehetségfejlesztő programok kidolgozásához (Polonkai, 1999.
182–185. o.)
A probléma felvetése
(tehetséggondozás vagy képességfejlesztés, a fejlesztés útjának megválasztása)
Kapcsolódások
(eddigi törekvések figyelembe vétele, a fejlesztő programok illesztése az
iskola pedagógiai programjához)
Célok
(az elérni kívánt hosszú távú és rövid távú célok, eredmények, melyek az
értékelés alapját is jelentik)
Célcsoport(ok)
(kiket érint a program, kiknek kötelező és kiknek választható stb.)
Szervezeti formák
(individualizáció, differenciálás osztályon belül, iskolán belül, tanítási órán
kívüli tevékenységek, iskolán kívüli hétvégi programok, nyári kurzusok, kiválasztott gyerekek részbeni elkülönítése, kiválasztott gyerekek külön osztálya, külön iskolája (tehetségesek iskolája), levelező forma, távoktatás
stb.)
Curriculum-választás vagy készítés
(a kapcsolódási pontok és a célok, célcsoportok figyelembe vételével
curriculumot lehet választani, vagy a B), C) pontban (lásd később) leírtakat figyelembe véve készíteni.
Források
(a program megvalósításához szükséges források – emberi erőforrások,
anyagi eszközök, működési költségek – tervezése, előteremtése)
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Értékelés, összegzés
(a megfogalmazott és elért eredmények összehasonlítása, a program sikerességének feltárása, jövőbeli tervek megfogalmazása)
A gazdagító tantervek értékeléséhez Polonkai Mária a CIPP-modellt ajánlja,
ez a modell négy szakaszból áll:
– környezet (C),
– input (I),
– folyamat (P),
– eredmény (P).
Polonkai Mária a gyakorlati tehetségfejlesztő munkában közvetlenül is
hasznosítja kutatási eredményeit: az ő irányításával készültek az Arany János Tehetséggondozó Program kísérleti tantervei, valamint a tehetséggondozó középiskolák tantervei. Az általános iskolák „kísérleti” gazdagító programjainak kidolgozásában is vezető szerepet vállalt Polonkai Mária, vezetésével két témakörben is kidolgoztak komplex tantervet tehetséges tanulóknak. (Ezek alapján készült speciális tantervek megtalálhatók: Balogh, 1999.
186–212. oldalig.) Az elkészült tantervek ma is példaértékűek hazai viszonyok között. A Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének
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 szerencsi Bolyai Általános Iskola programfejlesztő csoportja sikeres pályázatot nyújtott
be a Közoktatási Modernizációs Közalapítványhoz, és kidolgozta az Ember
és természeti környezete, valamint „Zeneművészet és vizuális kultúra” c. tanórán kívüli integrált tehetségfejlesztő programot a 10–14 éves tanulók számára.
Az „Ember és természeti környezete” tehetségfejlesztő programot
Esztergályné Jeszenszky Katalin, Fedora Katalin, Pásztorné Kurucz Márta
(Mátészalka), Banáné Szőke Ilona, Srankó Anna, Tóth András
(Törökszentmiklós), Hudák Tünde, Győrik Ferenc, Szántó István (Szerencs)
készítették. A „Zeneművészet és vizuális kultúra” c. tehetségfejlesztő programot Beregszászi Attiláné, Király Mihály (Mátészalka), Pásztor Andrásné
(Törökszentmiklós), Matuscsák Sándorné, Sike Istvánné (Szerencs) készítették.)
A kutatás további részletei:
Polonkai Mária (1999): Tehetségfejlesztő iskolai programok készítésének
szempontjai. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos
Tudományegyetem, Debrecen. 178–223.
Polonkai Mária (2000): A programkészítés metodikájának kritikus pontjai. In:
Balogh László, Tóth László (szerk.): Tehetség az új évezredért. Az Európai
Tehetségtanács (ECHA) 7. Konferenciájának előadáskivonatai. Debreceni
Egyetem, Debrecen. 72.
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Polonkai Mária (2011): Lehetőségek és megoldásra váró feladatok a hazai
tehetséggondozásban. Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda, Debrecen.
107–120.
Polonkai Mária (2013): Tehetséges gyermekek a nevelési-oktatási intézményekben. In: Mezei Anna, Polonkai Mária, Schmercz István: Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Alkalmazott pedagógiai és Pszichológiai Intézet Műszaki
Pedagógiai Tanszék, Budapest. 37–83.
3.2.2.5. Koncz István kutatásairól
Koncz István csak részfoglalkozásban dolgozik a Debreceni Egyetemen, de
több mint 15 éve bekapcsolódott a Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék munkájába a tehetséggondozás terén, ezért ezen témakörhöz kapcsolódó kutatói tevékenységét e szervezeti kerethez kötjük.
Központi kutatási témája e téren a pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben. Különös értéke kutatásainak, hogy rendszerben vizsgálja e kérdéskört, s hangsúlyozza, hogy csak akkor van esély a tehetségfejlesztő pedagógus sikeres tevékenységére, ha ezen rendszerszemlélet alapján végzi tevékenységét. Ennek főbb elemei a következők:
– Pedagógus-szerep: a pedagógusokkal szembeni elvárások; a tanári
szerepviselkedés, a tanár pozíciói és státusza, szerepkonfliktus, feszültség és megoldás; a hagyományos szerepek dúsítása; a tehetségfejlesztő pedagógussal szembeni kihívások, elvárások, speciális személyiségjegyek és készségek, a személyiségközpontú tanár; a
facilitátor karakterisztikumai, empátia, akceptálás, kongruencia; a
mentorság.
– A pedagógus személyiségének felmérése és fejlesztése: domináns jellemzők; hiteles én-közlés; facilitási és mentori készségek felmérése és
fejlesztése; a személyiségnek mint munkaeszköznek és a hatékony
kommunikáció bázisának fejlesztése; feltáró, karbantartó és kezelési
készségek, speciális jegyek erősítése, teacher self-service, éndinamika térkép.
Sajnos, ezekkel a szerepekkel, követelményekkel nincs összhangban a
pedagógusok felkészítése: az alapképzésben egyetlen szinten sem kapnak
megfelelő ismereteket és módszereket gyakorlati tehetségfejlesztő munkájukhoz. Természetesen sok iskolában van hagyománya a tehetségfejlesztő
programoknak, s igen szép teljesítményt is produkálnak a lelkiismeretes pedagógusok, azonban e munka során csak részben használják fel a külföldi és
hazai kutatásokból levont eredményeket. Különösen fontosnak tartja Koncz
István a következő témakörök elmélyült elemzését a tehetségfejlesztő pedagógusok felkészítésében:
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–
–
–
–

a sikert garantáló személyiségjegyek a pedagógus tevékenységében;
a tehetségesek gondozásához szükséges nevelői attitűdök;
a tehetségfejlesztő pedagógus szerepeire való felkészítés;
a pedagógusok személyiségének felmérése és fejlesztése, korszerű
pedagógiai-pszichológiai technikák a tehetségfejlesztő pedagógus
önismereti és fejlesztő munkájához.

További részletek:
Koncz István (1999): Pedagógusszerep és tehetségfejlesztés. In: Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen.
108–129.
Koncz István (2004): A kiterjesztett tehetséggondozás rendszere és tartalmi
elemei. In Balogh László és Koppány László (szerk.): 15 év a tehetségekért:
elmélet és gyakorlat. Kiadja a Koroknay Dániel Általános Iskola (Mád) és
a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke. 56–61.
Koncz István (2006): A pedagógusszerep. In: Balogh László: Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. 247–308.) Urbis Kiadó, Budapest.
Koncz István (2006): A tehetséggondozás perspektívái (In: Bábosik István: Az
iskola optimalizálása – a struktúra változtatása nélkül. 205–217.) PEME,
Budapest.
3.2.3. Egri Eszterházy Károly Főiskola
3.2.3.1. Dávid Mária, Hatvani Andrea, Héjja-Nagy Katalin közös kutatása: Tehetségazonosítás a pedagógiában (megjelenés alatt)
A szerzők kiemelt jelentőségű kutatási témát választottak. Évtizedekre viszszanyúló szakmai vita van arról, hogy a tehetségígéretek keresésében, azonosításában milyen típusú vizsgálati módszereket célszerű alkalmazni. Meglehetősen sok pszichológiai módszer került kidolgozásra ezen a területen,
azonban a pedagógusok által is használható ilyen módszerek alig találhatók. Ugyanakkor azt senki nem vitatja, hogy a tehetségek felismerésében,
azonosításában a pedagógusoknak is jelentős szerepük van. Dávid Máriáék
kutatása a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak nyújt segítséget ehhez
a munkához.
A kutatócsoport által feltételezett dimenziók tételeivel külön-külön végeztek egykomponenses főkomponens-analízist, hogy megállapítsák az
egyes tételek korrelációs együtthatóit. Kiszámították minden faktor megbízhatósági (Cronbach-alpha) értékét, valamint megvizsgálták, hogy melyik
tétel elhagyása esetén nőne ez az érték. Azokat a tételeket kihagyták, melyek korrelációs együtthatója 0,5 alatt volt, illetve elhagyásuk esetén nőtt a
megbízhatósági együttható. Kiinduló hipotézisük igazolására összehasonlító
elemzéseket végeztek kétmintás t-próbával. A tanárok által tehetségesnek
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tartott tanulók megfigyelési szempontsorának adatait összevetették azon
tanulókéval, akiket a tanáraik nem tartottak tehetségesnek.
Ezen elemzésekkel a próbavizsgálat hipotézisét maradéktalanul sikerült
igazolni. A tehetségszűrő megfigyelési szempontsor minden kategóriájában
szignifikánsan jobb eredményeket értek el azok a tanulók, akiket tanáraik
tehetségesnek tartanak. A 0.001-es szignifikancia szinten kimutatható különbség alapján a tehetségszűrő megfigyelési szempontsor validitását igazoltnak tartják a szerzők, és a kapott eredmények alapján kimondható,
hogy a tehetségesek azonosításra jól használható ez a mérőeszköz. A próbavizsgálat alapján elkészítették a tehetségszűrő megfigyelési szempontsor
véglegesített változatát. A kipróbálásban részt vevő pedagógusok a gyakorlatban könnyen használhatónak és jól alkalmazhatónak tartották a mérőeszközt, a kapott visszajelzések általában pozitívak voltak. A legtöbb kritikát azzal szemben fogalmazták meg, hogy a próbaváltozat túl hosszú volt.
A statisztikai próbák segítettek az állítások szelektálásában és a megfigyelési szempontsor rövidítésében. A végleges változat az eredeti 105 kérdéssel szemben csak 79 állítást tartalmaz, és a statisztikai mutatók szerint lényegesen koherensebb, mint az eredeti volt, megőrizve annak struktúráját,
és jól illeszkedik a tanulmányban leírt elméleti háttérhez.
További részletek a kutatásról:
Dávid Mária, Révész György (2013a): Az intellektuális tehetség keresésének
eszközrendszere, mérhetősége a kortól függően. MATEHETSZ: Talentum
Program Tervezete, Kézirat.
3.2.3.2. Dávid Mária: Pedagógiai tanácsadás a tehetséggondozásban
Amint az előbbi részben megfogalmaztuk, az mindenki számára egyértelmű,
hogy a tehetségek felismerésében, azonosításában kiemelt szerepük van a
pedagógusoknak, a pszichológusok pedig segíthetik ezt a munkát. Az már
azonban kevéssé tisztázott szakmailag, hogy a pedagógusok milyen szerepet tölthetnek be a tehetségfejlesztési folyamat tanácsadói szerepkörében.
Ennek tisztázását is célul tűzte ki Dávid Mária kutatásaiban.
A pedagógiai tanácsadás értelmezésében a Mező-féle meghatározásából indul ki. A tehetség-tanácsadás: „arra szolgál, hogy tisztázza a tehetséggel kapcsolatos problémákat és gondokat. A tehetséges személyek azonosításával, gondozásával és kutatásával kapcsolatban célokat tűzzön ki,
segítse a célokat megvalósítani, a tehetség-ügyet szolgáló döntéseket meghozni, és megfontolt, célirányos tevékenységet folytatni” (Mező, 2004, 10.
o.). Ezt továbbgondolva, Dávid Mária a követező fogalmát adja a pedagógiai tanácsadásnak: „Célorientált problémamegoldó tevékenység, amelyben
a pedagógusok személyközi kapcsolaton keresztül nyújtanak támogatást
tanítványaik/neveltjeik vagy azok szülei, nevelői részére, a gyermekek min-
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dennapi életében, az intézményes nevelés során az óvodai/iskolai pályafutásban előforduló élethelyzetek legoptimálisabb megoldása érdekében.
Ebben az interakcióban az adott probléma megoldásához kapcsolódó információk feldolgozása történik meg a tanácsadó pedagógus segítségével.”
(Dávid M., 2012)
Különösen fontos tisztázni a kompetenciahatárokat is a pszichológusok és
pedagógusok között, erre is tesz javaslatot a szerző. Állásfoglalása szerint a
tanácsadó tevékenységet a probléma komplexitása és a tanácskérő személyiségállapota alapján lehet elkülöníteni különböző szintekre.
– Első szint – orientáció: elsősorban információátadás történik. Általában rövidebb, kevésbé időigényes.
– Második szint – konzultáció: hosszabb időtartamú, kevésbé konkrét
kisérés, vezetés, ahol az információnyújtás mellett annak a feldolgozását és a döntéshozatalt is segítjük.
Ez az első két szint tekinthető a pedagógiai tanácsadás szintjének.
– Harmadik szint – pszichológiai tanácsadás: időigényesebb folyamat, a
támogatás már elsősorban a személyiségre irányul, erőforrás átstrukturálás és összpontosítás történik.
További írások a tájékozódáshoz
Dávid Mária: (2012): A tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata. Szent István Társulat az Apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest.
Dávid Mária, Révész György (2013b): Tehetség-tanácsadás. MATEHETSZ:
Talentum Program Tervezete, Kézirat.
3.2.4. Eötvös Loránd Tudományegyetem
Báthory Zoltán professzor is az ELTE tanára volt hosszú éveken át, kutatói
munkásságát a korábbiakban már vázlatosan ismertettük.
3.2.4.1. Heimann Ilona
Heimann Ilona meghatározó egyénisége a magyar tehetséggondozás elmúlt
évtizedeinek. Kezdetektől fogva bekapcsolódott a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájába, s választmányi tagként, majd alelnökként vezető
szerepet is vállalt a Társaság tevékenységében. Kutatásainak középpontjában egyfelől a hazai tehetséggondozó mozgalmak, programok állnak, másfelől a tanárképzés lehetőségeinek vizsgálata a tehetséggondozás gyakorlatának továbbfejlesztése céljából.
A hazai tehetséggondozó mozgalmak, programok témakörében összefoglaló elemzése jelent meg a Tehetség 2009/5. számában, az alábbiakban ebből idézzük a legfontosabb megállapításait.
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„Még napjainkban is él az a tévhit, hogy a tehetséges gyermekek nem
igényelnek különösebb tanítást, nevelést, törődést, hiszen ők a tehetségük
folytán úgyis érvényesülnek. Számtalan szakmai konzultáció és országos
konferencia az élő bizonyítékai annak, hogy ez az állítás nem állja meg a
helyét. Határon innen és túl együtt gondolkozunk arról, mit is tehetünk, mit is
tegyünk annak érdekében, hogy a tehetségígéretek ne kallódjanak el, és
hogy beváltsák a hozzájuk fűzött reményeket. A tehetségsegítő szervezetek,
a tehetségpontok számának növekedése az ékes bizonyítéka annak, hogy
egyre többen tartják fontosnak a tehetséggondozás és -nevelés ügyét, közöttük szülők és pedagógusok, nem beszélve a tehetségfejlesztés iránt elkötelezett tudósokról, szakemberekről, kutatókról, szponzorokról, vezetőkről.
Napjaink tehetségsegítésre irányuló tendenciái felidézik azt az első tudományos igényű magyarországi tehetségmozgalmat, amely Harsányi István korszakolása szerint a századfordulótól 1931-ig tartott. Ezt a korszakot olyan
személyiségek reprezentálják, mint Nagy László és Révész Géza. Az ő kutatásaik, elveik – együtt néhány jelentős kortárs gondolkodóval – ma is figyelemre méltóak, és így forrásul szolgálhatnak a tehetségfejlesztés jelenlegi
kiszélesítéséhez, megvalósításához. A teljesség igénye nélkül e két kiemelkedő tudós munkásságából idézek fel néhány eredeti elgondolást, kutatási
eredményt, melyek talaján kibontakozott egy átfogó, nemzetközi élvonalba
tartozó tehetségmentő mozgalom. Nagy László (1857–1931) – kiváló pszichológus, pedagógus, a magyarországi gyermektanulmányozásnak mint
tudományágnak megalapítója, kutatója, nemzetközi hírű tudósa – 1903-tól
kezdett intenzíven foglalkozni a tehetséggondozás ügyével. A gyermektanulmányozás révén derítette fel az egyéni szellemi különbségeket, felhívva a
figyelmet az eltérő képességű gyermekekre. Olyan intézmények szükségességét szorgalmazta, melyek igazodnak a tanulók egyéni képességeihez,
legyenek azok akár az átlag alatt vagy felett. Számos olyan szervezet,
fórum, intézmény létrejöttét kezdeményezte, ahol nyilvánosságot kaptak
azok a kutatások, kísérletek és tudományos értekezések, melyek erőteljesen
hozzájárultak a tehetségvédelem és -gondozás országos szintű kibontakozásához. Révész Géza (1875–1955) pszichológusnak, az egyetem pszichológiai laboratórium vezetőjének tudományos munkássága nagymértékben
hozzájárult ennek a korszaknak az egyedülálló tehetségmozgalmához. A
tehetséggondozás gyakorlati problémái mellett számtalan olyan problémát
kutatott, melyek ma is időszerűek, mint például a tehetség korai felismerése,
fejlesztése. Szinte hihetetlen, hogy a mindenki által jól ismert Renzulli-modell
formáját ő már korábban megalkotta, noha akkor még más terminológiát
használt. Révész szerint a tehetség négy hajlamon nyugszik: az intelligencián,
a tehetség irányán, az intuíción és spontaneitáson (amit ma kreativitásnak
tartunk) és a gyermek szellemi, erkölcsi magatartásán és akaraterején.
Meghatározta a jövő pedagógusainak és pszichológusainak egyik legidő-

179

szerűbb feladatát: „Kétségtelen tehát, hogy a jövő pszichológiájának egyik
legfontosabb kérdése lesz a tehetségek és képességek minden irányba kiterjedő tanulmányozása […] A pedagógia feladata lesz a pszichológiai
ismeretek alapján megállapítani azokat az elveket és módokat, melyek segítségével a tehetségeket fejleszthetjük, művelhetjük, kibontakozását segíthetjük. ” (R. G. A tehetség időszerű problémái. Magyar Pedagógia, 1917.
521. o.) A XXI. század tehetséggondozása remélhetően megvalósítja azokat
a feladatokat, melyeket Révész közel száz évvel ezelőtt fogalmazott meg.”
Nagyon szimpatikusak ezek a gondolatok, amelyekkel kimondatlanul is
hangsúlyozza a szerző, hogy a régebbi kutatási eredményekről nem szabad
megfeledkeznünk a tehetséggondozásban sem. Ez különösen azon kutatók
figyelmébe ajánljuk, akik Magyarországon is hajlamosak csak azt értékesnek tekinteni, ami teljesen új, s úgy viselkednek, mintha ő előttük semmi nem
történt volna. Régi bölcsesség mindannyiunk számára: nem minden értékes,
ami új, s ugyanakkor a régebbi kutatási eredmények is szolgálhatnak korrekt támpontul a mai tehetséggondozó gyakorlathoz is!
Heimann Ilona a másik kiemelt kutatási témáját – tanárképzés lehetőségeinek vizsgálatát a tehetséggondozás gyakorlatának továbbfejlesztése
céljából – is szóba hozza a fentebb hivatkozott cikkében is. „A hazai és
nemzetközi kutatások igazolják azt a nézetet, mi szerint a tehetséges gyerekek hatékony fejlesztése a kreatív és motivált, szakmai ismeterekkel rendelkező pedagógusok, tanárok és tanítók közreműködésével a legeredményesebb. Az egyetemeken folyó tehetség szakirányú továbbképzések több mint
tíz éve készítik fel a pedagógusokat a tehetséggondozásra, a feladatok
ellátásához szükséges szakmai tudás és kompetencia elsajátítására.” Részletesen elemzi ezt a kérdéskört az Almanach 2002. (MTT, Budapest, 243249.o.) egyik írásában: „Tehetséggondozás, tanárképzés, tanártovábbképzés”. Ebben a tanulmányban felmérésekre alapozva von le következtetéseket a tehetségfejlesztő pedagógusok elvárásaira vonatkozóan, elemzi a
graduális képzés szerepét a tehetséggondozásra való felkészítésben, s bemutatja a posztgraduális képzés értékeit gyakorlati képzési tapasztalatok
alapján. Ma is iránymutatóak a szerző által megfogalmazott gondolatok, s
vezérfonalul szolgálhatnak a tehetséggondozás szempontjából meglehetősen egyenetlen pedagógusképzés továbbfejlesztéséhez.
További információk:
Heimann Ilona (2011): Kérdések és válaszok a tehetséggondozásról és tehetségvédelemről. Parlando 6. sz. 4–8.
Heimann Ilona (2011): Művészettel a tehetségekért (konferencia-ismertető).
Tehetség, 3. sz.
Heimann Ilona (2009): A pedagógusok felkészítése a tehetséggondozásra.
In. Pedagógusképzés a 21. században. ELTE PPK, Budapest
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Heimann Lászlóné (1992): Tanári képességek fejlesztése a tehetségfejlesztés
érdekében In: Tanárképzés és tudomány 4. ELTE Tanárképző Főiskolai Kar,
Budapest. 69–76.
3.2.4.2. M. Nádasi Mária kutatásai a differenciált fejlesztésről
A tehetségfejlesztés eszköztárában kiemelt szerepet játszik a gyerekek,
diákok differenciált fejlesztése, elmenve egészen az egyénre szabott fejlesztésig. Ez teljesen egyértelmű a sportban, művészetekben, de az intellektuális területen sok kívánnivalót hagy maga után a pedagógiai gyakorlat.
Ezért is óriási jelentőségű M. Nádasi Mária professzor asszony munkássága
ezen a területen.
M. Nádasi Mária és Golnhofer Erzsébet szerint: „a szakirodalomban a
differenciálás szerepét illetően jól elkülöníthető két irányzat. Az egyik szerint
a differenciálás funkciója az egyéni képességek maximális kibontakoztatása. A másik irányzat az egységes követelmények elérése érdekében tartja
szükségesnek az egyéni képességek, sajátosságok figyelembe vételét. Ezek
azonban nem alternatív funkciók, nem zárják ki, hanem egyenesen feltételezik, kiegészítik egymást. A társadalmi munkamegosztás mai szintjén szükség
van egységes alap-követelményrendszerre, amelynek optimális elsajátítása
már az egyéni különbségekhez való alkalmazkodást feltételezi. Ugyanakkor
szükség van a követelmények differenciálására is, ami az adott munkamegosztást és a különböző egyéni sajátosságokat veszi figyelembe” (Golnhofer
és M. Nádasi, 1979, 229. o.).
A differenciálás funkciójának három csoportba sorolását is elvégezte a
jeles kutató. A következő főbb csoportokat találta.
„Egyesek szerint a tanulók fejlesztése, mások szerint a tanulókhoz való
igazodás a differenciálás funkciója és vannak, akik csak sajátos óraszervezési lehetőségnek tartják. A tanulók fejlesztéséhez kapcsolódó értelmezések
köréből a következő tipikus változatokat lehetett kiszűrni: a gyengék fejlesztése a buktatás elkerülése érdekében, felzárkóztatás, azaz a gyengébbek
teljesítményeinek közelebb hozása a jobb tanulókéhoz, tehetséggondozás,
minden tanuló fejlesztése.
Azok a differenciálás funkciójával kapcsolatban megfogalmazott nézetek, amelyek a tanulókhoz igazodást emelik ki, szintén nem homogének.
Vannak, akik ezen a tanuló képességeinek megfelelő feladat adását, mások
inkább a különböző szintű feladatmegoldások lehetővé tételét (szabad választás a különböző nehézségű feladatok között) értik.
A differenciálásban sajátos óraszervezési lehetőséget látnak, segítségével a változatos óramenet megvalósítását és / vagy a tanulói aktivitás kiváltását kívánják elérni” (M. Nádasi, 1986, 23–24. o.).
A munkaformák szerinti differenciálás típusait is elkülönítette a szerző. A
differenciálási módok a következők lehetnek: frontális osztálymunka, páros
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és csoportmunka és az egyéni munka. A differenciálási mód azt fejezi ki,
hogy a pedagógus ki(k)nek adja a feladatot, azaz az egész osztálynak
(frontális osztálymunka), a gyerekek kisebb együttműködő együtteseinek
(páros és csoportmunka), vagy az egyéneknek (egyéni és individualizált
munka). A munkaforma kifejezés pedig azt jelenti, hogy a diák a tevékenységet milyen társulásban végzi (Polonkai, 1999).
„A frontális munka lényege a hagyományos értelmezésben, hogy a tanulók ugyanaz(ok)ért a cél(ok)ért, ugyanolyan tartalom feldolgozásával, azonos időtartamban és gyakran azonos ütemben, párhuzamosan vesznek részt
az elsajátítás folyamatában” (M. Nádasi, 2001, 70. o.). A frontális tanulásszervezési forma a legkevésbé alkalmas a differenciálásra. A differenciálás
első lépéseit csak a hagyományos osztálykereteken belül lehet megtenni.
A páros munka alkalmazásakor „az osztály együttműködésre képes tanulói átmenetileg párokat képeznek, és együttes, közös munkában oldanak
meg valamely tanulmányi feladatot” (M. Nádasi, 1986, 92. o.).
M. Nádasi Mária és Hortobágyi Katalin külön kategóriaként kezeli a két
munkaformát.
– „Egyes szerzők a párban végzett munkát a csoportmunka sajátos változatának tekintik, mások külön beszélnek a páros munkáról és a csoportmunkáról. A csoportmunka és a páros munka nem azonos pedagógiai tevékenység, a tanulási folyamat, a szociálpszichológiai történések szempontjából más minőséget jelent” (M. Nádasi, 1986, 68. o.).
– „A páros munka a kooperációs együttműködés legegyszerűbb típusa,
amely a csoportmunka előzetes formájának tekinthető.” Páros munka
során a pedagógus irányítására az indirekt és a direkt szakaszok
váltakozása jellemző.
A csoportmunka során „az osztály együttműködésre képes tagjai átmenetileg 3–6 fős egységekbe tömörülnek, s ezek az egységek, csoportok közös munkát végeznek valamely tanulmányi feladat megoldása érdekében”
(M. Nádasi, 1986, 65. o.).
„A csoportmunkával jól, eredményesen, a tanulók számára is örömet
okozóan fejleszthetünk olyan személyiségvonásokat, mint például az együttműködési képesség, a közös feladatvállalás, a munka megosztásának, a
probléma, a feladat megszervezésének, a különböző taneszközök felhasználásának, alkalmazásának a készségei és képességei” (Báthory, 1992,
203. o.).
Az egyéni munka M. Nádasi Mária szerint a differenciálásnak az a formája, amelynek során a tanulási folyamat tervezése és irányítása lehetőség
szerint egyénre szabott.
Mint azt mindannyian tudjuk, minden diák másfajta személyiség, így a
differenciált képességfejlesztéshez minden személyiségjellemzőt tekintetbe
kellene venni. A gyakorlatban azonban ez nem megvalósítható, így a sze-
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mélyiségelemek szűkebb körét érdemes megjelölni, azokat, amelyek kellő
kapaszkodót jelenthetnek a differenciáláshoz a tanítási, tanulási folyamatban. Ezek M. Nádasi Mária szerint a követezők.
– Az új ismeretek feldolgozásához vagy az ismeretek alkalmazásához
szükséges tudás, műveleti képességek színvonala.
Itt két végpont van. Az egyiken a megfelelő ismeretekkel, műveleti
készséggel rendelkező tanulók, a másikon pedig a komoly hiányosságokkal bíró, így önálló feldolgozásra képtelen diákok állnak. A két
végpont között további csoportok helyezkednek el a hiányosságok
mértékétől függően. A gyakorlatban ez az aspektus érvényesül a
legtöbbször.
– A tanulásra való készenlét sajátosságainál a tanulók abból a szempontból is különböznek egymástól, hogy mennyire hajlandóak részt
venni a tanítási, tanulási folyamatban.
A tanulók egy része motivált a tanulásra, míg másik részük szinte alig.
Kijelenthetjük, hogy nem lehet sikeres a képességfejlesztés, ha a tanuló nem viszonyul megfelelően a tanuláshoz.
– Az önálló munkavégzéshez szükséges feltételek megléte a tanulóban.
A skála itt is széles. Vannak, akik önállóan képesek dolgozni, míg mások rendszeresen segítségre szorulnak. Ezen szempont megítéléséhez
a főbb paraméterek a következők:
– feladatértési képességek szintje,
– feladatmegoldó műveleti képességek fejlettsége,
– jártasság a munkaeszközök használatában,
– problémahelyzetben a tanuló viselkedése,
– törekszik–e a tanuló a javasolt munkamenet megtartására,
– egyéni munkatempó.
A jellemzőket nagyban befolyásolja az előzetes iskolai tapasztalat,
elsősorban ettől függ fejlettségük. Ezen személyiségjellemzőket nemcsak bemérni, hanem folyamatosan fejleszteni is kell a tanítási-, tanulási folyamatban.
– Fejlettség az együttműködés terén, a társas helyzet jellemzői.
A tanuló szociális képességeinek fejlettsége is befolyásolja a differenciálás lehetőségeit. Fontos tudnunk, hogy hol helyezkedik el a diák
az osztály szociometriai struktúrájában (M. Nádasi, 1986).
A szerző főbb művei a további tájékozódáshoz:
M. Nádasi Mária (1986): Egységesség és differenciáltság a tanítási órán.
Tankönyvkiadó, Budapest.
M. Nádasi Mária (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt, Pécs.
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M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Oktatás-módszertani Kiskönyvtár,
V. kötet. Gondolat Kiadó, Budapest.
M. Nádasi Mária (2011): A projektoktatás elmélete és gyakorlata. Géniusz
Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
M. Nádasi Mária (2011): Adaptív nevelés és oktatás. Géniusz Könyvek,
MATEHETSZ, Budapest.
3.2.4.3. Győri János: „Tehetséges gyerekek gondolkodási készségfejlesztése" témakörben végzett kutatásairól
A szerző a pedagógiai gyakorlatnak két nagy területét vette bonckés alá a
témakörben írt doktori értekezésében: egyrészt a gondolkodási készségek
(képességek) fejlesztésének lehetőségeit vizsgálta meg, másrészt a tehetségfejlesztés különféle aspektusait és kapcsolatát az előzőekkel tűzte ki kutatási
céljai közé. Mindkét közelítésmód önmagában is nagy értékeket rejt magában – meg lehetett volna írni egyikből is, másikból is egy-egy doktori értekezést, az együttes vizsgálat pedig határtalan lehetőségeket biztosított a
széleskörű és komplex vizsgálódáshoz.
A dolgozatíró a tehetség fogalmának tisztázásával kezdi munkáját, s ez
a fejezet a ma használatos, korszerű elméleteket hiány nélkül tartalmazza,
rendszerezett kibontásban. Ezt követően egy saját empirikus kutatás kerül
terítékre, amelynek a középpontjában a tanárok tehetségképének felderítése áll. A fejezetből kitűnik, hogy mind elméletileg, mind módszertanilag kiválóan átgondolt a vizsgálat, s a szerző finom érzékkel hozza ki az adatokból
a témakör szempontjából fontos következtetéseket. Külön érték, hogy nemcsak a saját vizsgálati adatok szűk körű elemzését olvashatjuk, hanem összevetéseket is kapunk a hasonló témájú vizsgálati eredményekkel.
A kutatás középpontjában a gondolkodási készség fejlesztésének pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai állnak. Olyan elemzését kapjuk a
kérdéskörnek, amelyhez fogható magyar szerzőtől eddig nem jelent meg.
Az egyik vezérfonal a szerző gondolatkifejtésében a „területspecifikus”,
illetve „általános fejlesztés” dilemmájához kötődik. Széleskörűen olvashatunk
érveket mindkét irány mellett, de a kutatási témája szempontjából nagyon
fontos és korrekt következtetést vonhat le az olvasó: az általános /direkt/
fejlesztés elméletileg teljesen megalapozott. Ezt követően jön a gyakorlati
bizonyíték: a direkt gondolkodásfejlesztés nagy nemzetközi programjaiból
öt jelentőset mutat be Gordon Győri János. Elméletileg is értékes ezen programok bemutatása, de a kritikai hangvétel és a magyar alkalmazási lehetőségek felvázolása hidat jelent a gyakorlati megvalósításhoz is. Olvashatunk
a kutatás eredményei között a direkt gondolkodásfejlesztés elmúlt
évtizedekbeli hazai törekvéseiről. Ezzel mintegy bizonyítja is a szerző a sikeres nemzetközi fejlesztő programok hazai adaptálásának és széleskörű
alkalmazásának lehetőségét és szükségességét. Külön értékként kell kiemel-
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ni, hogy ilyen átfogó, komplex elemzése a hazai műhelyeknek eddig nem
történt meg: sokféle próbálkozás volt itthon is, de ezek elszigeteltek maradtak, s nem volt olyan komplex elemzés sem, amely ezek értékeit egy csokorban tárta volna a kutatók és gyakorlati szakemberek elé. Azok a kutatók,
akik úttörők voltak ezen a területen (Kelemen László, Lénárd Ferenc, Nagy
József), együtt most kapják meg először munkájuk korrekt szakmai elemzésen alapuló elismerését. A kutatási eredmények elemzésének zárásaként egy
példaszerű taxonómiát kapunk, amely mind a kutatók, mind a gyakorló pedagógusok számára hiánypótló a témakörben. Végül pedig a gyakorlat
felé is hidat ver a szerző, biztos elméleti kapaszkodókat nyújtva programok
kidolgozásához.
További művek a tájékozódáshoz:
Gordon Győri János (2001): Tehetséges gyerekek gondolkodási készségének fejlesztése. Iskolakultúra, 1. sz. 46–55.
Gordon Győri János (2002): Tehetséges személy: Tanárok prototípusképe a
tehetségesekről. Alkalmazott Pszichológia, 4 (3), 5–26
Gordon Győri János (2004): Tehetségpedagógiai módszerek. Gondolat, ELTE
BTK Neveléstudományi Intézet, Budapest.
Gordon Győri János (szerk.) (2011): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja I. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
Gordon Győri János (szerk.) (2012): A tehetséggondozás nemzetközi horizontja II. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
3.2.5. Miskolci Egyetem
Kiemelkedő kutatója a Miskolci Egyetemnek Kovácsné Nagy Emese docens,
aki a hátrányos helyzetű gyerekek tehetségfejlesztésében jár új utakat Magyarországon immár több mint egy évtizede, s kutatásainak középpontjában is ez a témakör áll. Egy társzerzőként megírt könyvben (Harmatiné Olajos Tímea–Pataky Nóra–K. Nagy Emese: A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 2014)
mintegy összefoglalja eddigi tapasztalatait, kutatási eredményeit az adott
témakörben.
„Kutatások támasztják alá, hogy a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulói csoport számára szervezett csoportmunka elősegíti a tanulók
ismeretelsajátítását. Sharan (1992) és Slavin (1990) úgy vélik, hogy a tanulói sokszínűség előnyt jelent mind az új információk könnyebb befogadásában, mind a szociális viselkedés pozitív irányba történő elmozdításában.
Ezzel az állítással azonban többen nem értenek egyet. Kételkedésük alapja
arra a kérdésre a válaszkeresés, hogy a tudásban és szocializáltságban
heterogén tanulói csoportban miként biztosított a tudáshoz és a tananyaghoz
való egyenlő hozzáférés minden tanuló számára. Kérdésként merül fel az is,
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hogyan lehet azonos időben eredményesen megszervezni a felzárkóztatást
és a tehetséggondozást.
A kérdések megválaszolásához tisztázni kell, hogy mit jelent a tananyaghoz való egyenlő hozzáférés, a méltányosság az osztályteremben, és
ez miért szükséges az egyén és a társadalom számára egyaránt.
Először nézzük meg azt, hogy melyek az osztályteremben fellelhető méltányosság jegyei! Az egyik jele annak, hogy a tanulók számára biztosított, a
tananyaghoz való egyenlő hozzáférés az, hogy minden gyermek számára
megfelelő színvonalú, minőségi oktatást nyújtunk, amihez a tanulóknak kihívást jelentő, motiváló feladatok állnak rendelkezésre. Fontos továbbá, hogy
az osztálytársak között egyenlő státusból történő kommunikáció jöjjön létre
(Lotan 2006). Ezek a követelmények azonban csak abban az esetben valósulnak meg, ha az osztályban a tanulók, miközben a feladatokon dolgoznak,
egymást hozzáértőnek, kompetensnek, egyenlő társnak tekintik. Az ilyen
munkaszervezés esetén a tanulóknak lehetőségük van életszerű problémákon
dolgozni, kérdéseket képesek és tudnak megfogalmazni a tananyaggal
kapcsolatban, és gondolatokat ébresztő, érdekes dolgokról beszélnek. A cél,
hogy mindezt egymás teljesítményét elismerve tegyék (Caro-Bruce és mtsai
2007).
Sokszor keverjük össze a méltányosságot a gyermekek közötti barátsággal. Ha a csoportban dolgozó tanulókat figyeljük, gyakran látjuk, hogy a
gyermekek barátságosak egymással, beceneveket használnak, szívesen beszélgetnek az őket éppen érdeklő dolgokról, de ez nem feltétlen jelent
egyenlő státusból történő kommunikációt, és nem jelenti szükségszerűen azt
sem, hogy minden gyermek egymást kompetensnek tartja a feladatok megoldásában. Azt sem gondolják feltétlen egymásról, hogy mindnyájuk képes
építő gondolatokkal hozzájárulni a feladatok sikeres teljesítéséhez.
A Komplex Instrukciós Program, amely a Hejőkeresztúri Modell legfontosabb pedagógiai módszere, egy olyan speciális kooperatív tanítási eljárás,
módszer, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és kifejezőkészség tág határok között mozog. A program célja minden gyermek tudásszintjének emelése, és sikerélményhez juttatása az osztálymunka során.” (I.m. 123–124. o.)
Ezen bevezető gondolataira szervesen fűzi fel a kérdéskör elemzését
Kovácsné Nagy Emese a következő struktúrában.
1. Az ismeretekhez való egyenlő hozzáférés
A témához kapcsolódó fogalmak
A képességek sokfélesége
A pedagógus szerepe a tanulói heterogenitás kezelésében
2. A Komplex Instrukciós Program bemutatása
A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása
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Tehetséggondozás a Komplex Instrukciós Programmal –
A tanítási óra
A Komplex Instrukciós Program tanórán betartandó szabályai és a
tanulói szerepek
3. A Komplex Instrukciós Program alkalmazásának eredményességét segítő társas interakció és tanulás
A tanuló saját viselkedésének a szabályozása, önkontrollja
A tanulók aktív részvétele az ismeretelsajátítás folyamatában
A viselkedés tanulása
Csoportmunka
Az önálló tanulás feltételei
4. A Komplex Instrukciós Programot alkalmazó hejőkeresztúri iskola bemutatása
5. Munka tudásban heterogén tanulói csoportban
A heterogén csoport jellemzői
A tehetséges gyermekek helye a tudásban heterogén tanulói csoportban
6. A tanulók személyre szabott differenciálásának lehetséges módjai
Személyre szabott differenciálás
7. A kooperatív munka előnye
8. Osztályrangsor
9. A Komplex Instrukciós Program alkalmazásának indoka
A státuskezelő csoportmunka hatása
A munka szociológiai háttere
A tanár irányító szerepe és a tanulók egymás közötti munkavégzésének kapcsolata
A státuskezelő technika elsajátításának hatása a tanulók státusproblémájának kezelésében
A hátrányos helyzetű, a tanulási zavarral és a magatartás problémákkal küzdő tanulók eredményében bekövetkezett változás
A fenti fejezetcímekből is kiderül, hogy teljesen gyakorlatorientáltan
dolgozza fel kutatási eredményeit Kovácsné Nagy Emese, s elemzésével a
hazai tehetséggondozás leggyengébb területeinek (hátrányos helyzetű, illetve kettős különlegességű tehetségesek fejlesztése) előrelépéséhez ad kitűnő
kapaszkodókat az ilyen gyerekekkel foglalkozó pedagógusok kezébe.
További információk:
Kovácsné Nagy Emese: Komplex Instrukciós Program. In: Klein Sándor–
Soponyi Dóra (szerk.): A tanulás szabadsága Magyarországon. EDGE
2000, 2011. 357–367.
Kovácsné Nagy Emese (2012): Tehetségfejlesztés táblajátékkal. Fókusz, 14.
(1), 59–75.
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Kovácsné Nagy Emese (2012): Több mint csoportmunka. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Kovácsné Nagy Emese (2013): A tanulók személyre szabott differenciálásának lehetséges módjai. In: PodráczkyJudit (szerk): Különlegesek. Adalékok
a differenciálás módszertanához. Budapest, 13–41.
Kovácsné Nagy Emese (2014): Gondolkodásfejlesztés táblajátékokkal. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ, Budapest.
3.2.6. Nyugat-Magyarországi Egyetem
A Nyugat-Magyarországi Egyetemen Bodnár Gabriella, a Magyar Tehetséggondozó Társaság Felsőoktatási Szekciójának vezetője, az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított kutatásaiban a felsőoktatás tehetséggondozására.
2011-ben két más egyetemen dolgozó kollégájával összefoglaló munkát jelentettek meg: Bodnár Gabriella–Takács Ildikó–Balogh Ákos:Tehetség
menedzsment a felsőoktatásban. Szerkesztette: Bodnár Gabriella. Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, Géniusz Könyvek 19.
A kötet előszavát – amelyet Bodnár Gabriella írt – idézzük a könyv
egészére vonatkozó gondolatcsokor bemutatásához.
„A kötet három fejezete a felsőoktatás tehetséggondozásával és menedzselésével, a pályaszocializációval és a tehetséges fiatalok munkaerő-piaci
lehetőségeivel foglalkozik. A kézirat hiánypótló a tekintetben, hogy ilyen
összefoglaló és egymásra épülő munka még nem került összeállításra. Az
utóbbi 10–15 évben több olyan tanulmányt olvashattunk, melyben a tehetséges hallgatók, diákok jellemzőit ismerhettük meg, azonban az alábbiakban jelzett témákat összefüggésükben így nem találhattuk meg.
Az első fejezetben a teljesség igénye nélkül áttekintést adunk a felsőoktatási intézmények jelenlegi tehetséggondozó munkájáról, programjairól.
Vannak olyan intézmények, egyetemek, ahol a tehetséggondozást komplexitásában szervezik, irányítják, ahol jól érvényesül az összefüggő, átgondolt
egyetemi stratégiába illeszkedő munkaterv. Több intézmény nem feltétlenül
komplexen, hanem a képességek bizonyos területeit tudja kiemelten fejleszteni, támogatni, menedzselni. Azok az intézmények, melyek a felsőoktatás
integrációjában nem vesznek részt, a Géniusz Programban megalapított
„Tehetségpont” megalapításával próbálkoznak, illetve tervezik meg tehetségtámogató programjukat. A három segítőforma mellett más, inkább az
intézmény profiljából adódó tervezett, szervezett munka ismerhető meg. A
felsőoktatás tehetséggondozó programjairól a szerző kutatómunkája és az
internet áttanulmányozása alapján ad áttekintést.
A második fejezet a karriertanácsadás, a pályaszocializáció legfontosabb szakirodalmi utalásai mellett az aktív és gyakorlatorientált pályaszocializációs szakaszolást, a pálya és a képzés összehangolását, valamint en-
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nek megfelelését fogalmazza meg. A szerző hangsúlyozza, hogy a képzésben résztvevők választásuk és tanulmányaik elkezdése mellett kitüntetett
figyelmet érdemelnek akkor, ha képességeiket nem tudják vagy jobban tudnák kamatoztatni.
A harmadik fejezet a felsőoktatás és munkaerő-piac kapcsolódási pontjait mu tat ja be, különös tekintettel a kiváló képességű, tehetséges fiatalok
támogatásának érdekében. Áttekintést adunk a jelenlegi munkaerő-piac
igényeiről, valamint az Unió elképzeléseiről, terveiről, a képzések helyzetének, erősségeinek programjaira fókuszálva.”
A kötetet azoknak ajánljuk, akik a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó-menedzselő munkáival, a fiatalok pálya- és karriertanácsadásával
foglalkoznak vagy foglalkozni szeretnének.
A szerkesztő” (I.m. 7-8. o.)
Amint e tartalmi bemutatás is jelzi, legközvetlenebbül a tehetséggondozáshoz a Bodnár Gabriella által írt első nagy fejezet tartozik, ezért is emeljük ki az ő munkásságának bemutatását a kötet szerzői közül: az alábbi
főbb kérdésköröket elemzi az általa írt részben.
1. Felsőoktatási intézmények komplex tehetségprogramjainak áttekintése
2. A programok tartalmi, időbeni folyamatának, hasonlóságainak, különbségeinek ismertetése
3. Az újszerű programok tartalma mennyiben segíti a hallgatók munkaerő-piaci szerepét, előnyeit?
4. A tehetséges hallgatók támogatási rendszeréről
5. A tehetséggondozásban szerepet vállaló oktatók feladata, elismertsége az oktatási intézményben
6. Képzési lehetőségek a felsőoktatási intézményekben
Bodnár Gabriellának e munkájában megjelent gondolatai iránymutatást
jelentenek minden felsőoktatási intézmény tehetséggondozó munkájához:
teljes körűen elemzi a felsőoktatás tehetséggondozásának kritikus pontjait, s
a széleskörű empirikus kutatás mellett az elméleti támpontokat is világosan
fogalmazza meg a felsőoktatás tehetséggondozásának továbbfejlesztéséhez. Ilyen átfogó elemzés a felsőoktatás tehetséggondozásáról nem jelent
meg eddig Magyarországon, jelentősége kiemelkedő.
3.2.7. Szegedi Tudományegyetem
A Szegedi Tudományegyetem kutatásainak középpontjában nem állt a tehetség-témakör, de több ehhez közvetlenül kapcsolódó kutatást folytattak
az elmúlt években. Ezek eredményei jól hasznosíthatók a gyakorlati tehetségfejlesztésben, így érdemes vázlatosan áttekintenünk a fontosabb eredményeket.
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3.2.7.1. Kontra József kutatása: „A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel”
A szerző a témakörben írt PhD-disszertációjában örökzöld, de kimeríthetetlen problémakör vizsgálatát tűzte ki célul, amikor a matematikai eredményesség problémamegoldó gondolkodásban rejlő összetevőit vette bonckés
alá. Örökzöld, hiszen a gyakorlatban hagyományosan minden generáció
megszenvedi a matematikai feladatmegoldásokban rejlő útvesztőket. Kimeríthetetlen, mert a pszichológia fejlődése újabb és újabb adalékokat szolgáltat a matematikai feladatmegoldások sikerességének növeléséhez.
Ugyanakkor nem könnyű a hidat megépíteni e két terület között. A hipotézisek világosan és pontosan jelzik a vizsgálati irányokat.
Az első célkitűzés hipotéziseiben a kreativitás és a matematikai eredményesség kapcsolatáról esik szó, a másodikban a flexibilis gondolkodás és a
matematikai eredményesség kapcsolatáról. A „flexibilitás” itt a probléma
belátására, tényezőinek integrációjára vonatkozik. A vizsgálat módszerei,
eszközei mind a feltárásban, mind az elemzésben komplexek, körültekintően
fedik le a vizsgálati területeket. Külön is kiemelendő az elővizsgálat szervezettsége, a nagymintás mérésnél az alkalmazott feladatok komplex pszichológiai és matematikai elemzése és a minta pontos jellemzése. Az elemzés a
hipotézisekkel teljes összhangban szerveződik: az elővizsgálatok summázata
után olvashatunk a kreativitás és matematikai eredményesség összefüggéseiről, a flexibilis gondolkodás (belátás!) szerepéről a problémamegoldásban,
a szöveges feladatok megértésének jelentőségéről, valamint a tantárgyi
attitűdök szerepéről, s végezetül ezen tényezők összefüggés-vizsgálatai is
elénk tárulnak. Nagy ívű ez az elemzés, s az eredmények jelentős mértékben
új elemeket is tartalmaznak a vizsgált kérdéskörben.
A vizsgálati eredmények igazi értékét a 7. fejezet tárja elénk, amelyben a szerző összefoglalja kutatásai pedagógiai konzekvenciáit. Az iskolai
munkával kapcsolatos olyan fontos tételek fogalmazódnak itt meg, amelyek
sarokpontjai a sikeres tanítási-tanulási folyamatnak: a gondolkodási folyamat egységes volta, a kreativitás fejlesztésének kiemelt jelentősége, az ismeretek gyakorlati alkalmazására való felkészítés elengedhetetlen volta, a
sikerélmény szerepe az előrehaladásban, az értékelésben az egyéni haladásra és a folyamatra való koncentrálás preferenciája, a metakogníció kiemelt szerepe – hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki. Mindezek jelzik
azt is, hogy a pedagógusképzésben milyen területeket kell erősíteni ahhoz,
hogy a jelenleginél sikeresebb legyen az iskolai képesség- és személyiségfejlesztő munka.
Összegzésként megállapítható, hogy kitűnő elméleti felkészültségre alapozva, egy örökzöld témakör új rendszerben történő közelítésében készült a
disszertáció, amelyben a szerző magas szintű kutatásmódszertani kultúráját

190

és elemző készségét is bizonyította. Az eredmények új elemekkel gazdagítják a vizsgált témakört, s külön is ki kell emelni a matematikai és pszichológiai aspektus szerves integrációját a következtetések levonásában, valamint
a gyakorlati fejlesztő munka szempontjának konzekvens érvényesülését.
3.2.7.2. Nagy Lászlóné Antal Erzsébet kutatása: „Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében”
A szerző PhD-disszertációjában vette szemügyre a kérdéskört. Egyrészt világszerte a kutatások középpontjában van az analógiás gondolkodás, de
még sok feltáratlan eleme van. Másrészt az iskolai képességfejlesztés gyakorlati problémái és tennivalói miatt is fontos a vizsgált kérdéskör.
A szerző – mintegy elméleti alapozásként – hallatlan nagy ívben tekinti
át és dolgozza fel az eddigi kutatási eredményeket. A gondolkodási képességek fejlesztésére vonatkozó kutatások összegezésétől indul el: áttekinti a
tudásfogalom tartalmának változását, a gondolkodási képességek, készségek értelmezését, fejlődésük és fejlesztésük jellemzőit és a gondolkodásfejlesztő programokat. Ezt követően az analógiás gondolkodás fejlődésének és
fejlesztésének elméleti kérdései kerülnek terítékre: az analógiák értelmezése, típusai, szerepük a megismerésben kerül jól rendezett formában az olvasó elé. Innen egyenesen vezet az út a szaktárgyi (biológia) analógiás gondolkodás sajátosságainak áttekintéséhez. Már az elméleti rész terjedelme
(több mint száz oldal) is mutatja, hogy milyen hatalmas munkát végzett a
dolgozatíró, ehhez járul még hozzá értékként a kitűnő rendszerezés és világos gondolatvezetés. Ilyen elméleti összefoglaló munka az adott kérdéskörben itthon még eddig nem született.
Az eredmények bemutatása bizonyíték arra, hogy nemcsak a tervezés
volt magas szintű, de a vizsgálati program végrehajtása is. A fent jelzett
hipotézisekkel teljesen összhangban történik az elemzés, s a következő főbb
eredmények fogalmazódnak meg következtetésként.
– Az alkalmazott tantárgyspecifikus fejlesztő program használata hozzájárulhat az analógiás gondolkodás műveleteinek fejlődéséhez, és
egyben a szilárdabb biológiai tantárgyi tudás kialakulásához.
– Igazolódott, hogy a program eredményességét alapvetően befolyásolja a fejlesztendő képesség és tudás kiindulási szintje, és hogy az
elérhető szintet befolyásolja az életkori maximum-szint.
– Az eredmények azt is bizonyítják, hogy a fejlesztő program normál
osztálytermi keretek között eltérő hatással volt a fiúkra és lányokra.,
valamint a sikeres és kevésbé sikeres tanulókra. A fiúk és a kevésbé
sikeres tanulók körében nagyobb mértékű fejlődést hozott a kísérleti
program.
– A fejlesztő program nem eredményezett statisztikai számításokkal is
alátámasztható pozitív hatást a biológia tantárgyi attitűdben.
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– Igazolódott viszont a tartalom és a feladat-kontextus kognitív teljesítményt befolyásoló szerepe.
– A teszteredmények közötti összefüggés-vizsgálatok eredményei megerősítették, hogy az analógiás gondolkodás a gondolkodás egy általános komponense, és jól kimutatható terület-specifikus tulajdonsággal
rendelkezik.
– A teszteredmények és a háttérváltozók (szülők iskolai végzettsége,
tanulmányi átlag, tantárgyi osztályzat, tantárgyi attitűd) közötti korreláció-számítások szignifikáns összefüggések meglétét igazolták.
– A vizsgálat feltárta a 14 éves tanulók analógiás gondolkodásának
kritikus pontjait és szaktárgyi (biológia) specialitásait is.
Ezen eredmények felsorolása bizonyítékként szolgál arra, hogy valóban
minden szempontból kiválóan megtervezett kísérlet- és vizsgálatsorozat zajlott le, amely adatainak feldolgozása komplex módon, a legkorszerűbb
elemző módszerek felhasználásával történt. Az eredmények bemutatásának
értékét növeli, hogy a szerző minden esetben a pedagógiai gyakorlatra
vonatkozó kitekintést is végzett, így nemcsak elméleti szempontból fontosak
következtetései, de a hétköznapi fejlesztő munkához is ad közvetlenül felhasználható információkat.
3.2.7.3. Gévayné Janurik Márta kutatása: „A zenei hallási képességek
fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4–8 éves kor között”
A szerző PhD-disszertációjában dolgozta fel a témakört, s mind elméleti,
mind gyakorlati szempontból hallatlanul aktuális témát választott. Egyrészt
igaz, hogy világszerte jelentős kutatások folynak a zenei képességek fejlődésének feltárására, ugyanakkor sok még a homályos terület, hazai viszonyok között pedig eddig alig folytak ilyen típusú vizsgálatok az elmúlt évtizedekben. Másrészt általános szakmai vélemény, hogy az általános zenei
nevelés, képességfejlesztés Magyarországon a gyakorlatban visszafele fejlődött az elmúlt időszakban – a zenei tehetséggondozás kitűnő eredményei
ellenére is, így szükség van olyan kutatásokra, amelyek felhívják a figyelmet
a gyakorlati fejlesztés problémáira, s eszközöket, elméleti kapaszkodókat is
kínálnak a zenei nevelés eredményesebbé tételéhez.
A szerző nem bízta a véletlenre saját kutatásainak megalapozását, igen
széles ívben tájékozódott a külföldi és hazai szakirodalomban a témakörében, s a legfontosabb aktuális elemeket logikus rendszerben foglalta össze
elméleti bevezetőjében. Ennek keretében öt nagy fejezetben mutatja be és
tisztázza a tudás és képesség fogalmát, fejlődési jellemzőit; a transzferhatás értelmezését, elméleti megközelítéseit; a zenei képességek strukturált
fogalomrendszerét és fejlődési jellemzőit; a zenei tanulás transzferhatásait;
valamint a zenei nevelés jellemzőit, lehetőségeit óvodai keretek között. A
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logikus, jól strukturált feldolgozás mellett kiemelendő értékként, hogy az
alapozó elméleti elemzés teljesen összhangban van a saját kutatás komplexitásával és interdiszciplinaritásával, az eddigi kutatási eredményeket korrekt módon mutatja be – a kételkedők véleménye is megtalálható az öszszegzésben, ugyanakkor saját véleményét is megfogalmazza a vitatott
eredményekről, következtetésekről. Kitűnő tehát a saját kutatás elméleti
alapozása.
A 16 jól átgondolt hipotézisre épülő saját vizsgálat bemutatása ugyancsak szisztematikus: pontos képet kapunk a négy keresztmetszeti vizsgálatról,
valamint a két kísérletről. Az alkalmazott mérőeszközök, módszerek korrektek – bizonyítják ezt a megbízhatósági mutatók is, s ki kell emelni, hogy saját
fejlesztésű feladatrendszert is használ a jelölt a vizsgálatai során. Jelentős
érték, hogy a szerző kutatása során egyedülállóan finom összefüggések
feltárására törekszik a zenei képességeken belül. A zenei fejlesztési kísérletekhez kapcsolódóan kontrollcsoport is szerepet kapott az eredmények értékelésében. A vizsgálat minta elemszáma is megfelel a követelményeknek. Az
alkalmazott elemző módszerek a legkorszerűbb szemléletmód alapján kerültek megválasztásra.
A dolgozatnak jelentős részét – több mint felét – teszi ki a saját vizsgálati eredmények bemutatása, elemzése. Összhangban a hipotézisekkel, a
vizsgálati eredmények hallatlanul tagoltan kerülnek bemutatásra. A 7. fejezetben a zenei hallási képességek fejlődéséről olvashatunk 4–8 éves korban, nagy ívű, korrekt, széleskörű elemzés ez, amely bizonyítja a jelöltnek
nemcsak az alapos felkészültségét, de kiváló elemzési érzékét is. Mindenképpen kiemelendő eredmény, hogy a szerző megfogalmazza, ellentétes
tendenciák figyelhetők meg az óvoda és az iskola fejlesztő munkája között:
gyakran a zenei képességek visszafejlődnek az iskolában, s ennek több
okát is feltárja. A 8. fejezetben a zenei hallási képességek, valamint néhány
kognitív és szociális készség óvodáskori összefüggéseiről olvashatunk. A korosztályi jellemzők bemutatásán túl növeli az elemzés értékét a nemek és a
családi háttér szerepének vizsgálata is. A szerző által a dolgozatban már
korábban is kialakított logikai rendben következik a 9. fejezetben az összefüggések feltárása a zenei képességek és bizonyos alapkészségek (anyanyelv, számolás) között első és második évfolyamon. Kutatási eredményei itt
is sokszempontúak és meggyőzőek, mint az előbbi fejezetekben, s a gyakorlati munka fejlesztéséhez is adnak kapaszkodókat. Bizonyos értelemben a
csúcsot jelentik a saját vizsgálatokban a szerző által végzett képességfejlesztő kísérletek, amelyekről a 10. fejezetben számol be. A korrekt kísérlettervezés, pontos vizsgálatok és elemzés eredményeképpen világosan tárul
elénk a következtetés, hogy az „explicit” készségek, képességek célzott fejlesztés nélkül visszafejlődnek. Ez figyelmeztető és tanulságos a gyakorlati
pedagógiai munka minden területén! A 11., záró fejezetben összegzi a jelölt
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a fontosabb kutatási eredményeket, ezek mindegyike jól megalapozott,
korrekt következtetésen alapul. Az külön is növeli az értékét a kutatásnak,
hogy komplexitásra törekedett, s nemcsak a zenei képességek rendszerét
vette bonckés alá fejlődésében, hanem más képességekkel együttmozgásban próbálta feltárni ennek jellemzőit, tekintettel arra a fontos tételre, hogy
képességeink rendszerben fejlődnek, még ha ezt a gyakorlati fejlesztő munkában ritkán is érjük tetten!
3.2.8. Szent István Egyetem, Szarvasi Főiskolai Kar
Nagy Jenőné kutatása: „Az óvodai tehetségnevelés specialitásai”-ról
Nagy Jenőné kutatásainak kiinduló pontja a gyakorlat. Hogyan is állunk
ezzel az óvodában? Bekerül a gyermek az óvodába, és egy-két hét alatt az
óvodapedagógusok a szülőkkel együtt – nagyon tudatosan – felveszik a
gyermekről az anamnézist, később elkészítik a gyermek fejlettségét diagnosztizáló megfigyeléseket, majd kiemelik a gyermek azon a képességeit,
amely területen elmaradása van, s aztán fejlesztési tervet készítve, folyamatos odafigyeléssel, egyénileg elkezdik a gyerekeket fejleszteni, tanítgatni.
Erre igen sok fejlesztő játék áll az óvodapedagógusok rendelkezésére, és
bizony túlzott gyakoroltatással, csak a javításra koncentrálva próbálnak
eredményt elérni. Ez a szemlélet nagyon elhatalmasodott a pedagógiai közgondolkodásban. A jelenlegi gyakorlat elsősorban ezzel foglalkozik, és nem
azzal, hogy miként tudnánk minél több élményt, egyéni tapasztalati lehetőséget teremteni a gyermekeknek a játék, mese, a rajz, zene, a mozgás és a
környezet megszerettetése által.
Az igazi fordulat akkor jelenne meg – hangsúlyozza Nagy Jenőné, 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 legjobb adottságait tudnánk felfedezni, megkeresni, és azt tudnánk a szülőknek elmondani, hogy gyermekében milyen területen fedeztünk fel értékeket, tehetségcsírákat, miben lehetnek ők tehetségígéretek, milyen értékeinkre vagyunk büszkék. Ez a szemlélet a személyiséget megerősíti, pozitív irányú, mert hisz abban, hogy minden gyermek megerősödhet valamiben, tehetséges lehet majd. Csak fel kellene fedezni azt, és
nap mint nap meg kellene erősíteni környezetét abban, hogy gondozza,
támogassa őt mindezekben.
Erre a szemléletre nem egyik napról a másikra lehet átállni, de el tudjuk
indítania fejlődést, mert kedvező ma a társadalmi környezet. 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 képviselik azt a nézetet, hogy a tehetségígéretek
olyan kincsek, amit sokféleképpen, nagyon tudatosan gondozni, ápolni kell.
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A nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata a tehetségek
folyamatos segítése. 2008. december 4-én az Országgyűlés (a 126/2008as számú) határozatával elfogadta a Nemzeti Tehetség Programot. E program egyértelműen deklarálta a stratégiai célkitűzésének speciális céljai között, hogy a tehetségsegítést kora gyermekkortól kezdve szeretné elindítani.
Láthatjuk, hogy a tehetséges fiatalok megtalálása már kora gyermekkorban
elindul. Tehát, ha tudatos tehetségsegítő pedagógiai munkát szeretnénk elkezdeni az óvodában, akkor annak minden elméletét át kell gondolnunk az
óvodáskor életkori sajátosságainak tükrében – hangsúlyozza Nagy Jenőné.
Azt is kimondhatjuk, hogy az óvodáskori tehetséggondozást a teljes személyiségfejlesztés pedagógiai folyamatába ágyazva szükséges kimunkálni.
Csak akkor lesz igazán hosszú távú és elfogadott ez az új szemléletű pedagógia, ha megtaláljuk helyét, idejét, tartalmát a teljes óvodai nevelési folyamatban, és ha ezt nem az óvodáskortól idegen iskolás tartalmakkal töltjük meg, hanem figyelembe 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 óvodapedagógia nyelvére, gyakorlatára. Mindez elindíthatja a
kora gyermekkori tehetséggondozást, melynek célja a gyermekek adottságainak minél teljesebb kibontakoztatása, a tanulás utáni érdeklődésük felkeltése, valamint a szülők megnyerése a kora gyermekkori tehetségígéretek
támogatásához.
Azonban az óvodákra vonatkoztatva megállapíthatjuk, hogy a tehetséggondozás egyéni és csoportos szisztematikus fejlesztésének nincsenek
olyan hagyományai, mint például az e területen erős tradíciókkal rendelkező iskoláknak. Nem véletlen, ha néha ironikus megjegyzéseket hallhatunk
egyes szakemberektől – panaszolja a szerző, hogy „mit akar az óvoda a
tehetséggondozással, neki nem ezzel kell foglalkozni, hanem a gyerekek
szokásrendszerének kialakításával, 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
szülőkkel 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 tehetségígéretek felkarolásának átgondolt bevezetése érdekében.
Ezek közül a következőket emeli ki Nagy Jenőné:
– Mire tudunk támaszkodni a helyi nevelési rendszerünkben, ha be szeretnénk vezetni a tehetséggondozást?
– Van-e az óvodának olyan személyiséget diagnosztizáló dokumentuma és nevelőtestületi szinten működtetett egyéni fejlesztési rendszere,
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amivel be tudja azonosítani a gyerekek személyiségjellemzőit?
(Nagy, 2006)
A szülők ismerik-e ezt a folyamatot, nyomon tudják-e követni a gyermekük fejlődési változásait pozitív szemléletű egyéni beszélgetésekkel?
Az óvoda mennyire differenciálta a gyerekek egész napos tevékenységét, vagy még mindent egyszerre végeztet az egész csoporttal?
Kidolgozta-e az egyéni tanulási utakat, differenciálta-e a tanulás tartalmait?
Hogyan és milyen mértékben differenciálta a gyerekek teljesítményértékelését?
Milyen tanulási formákat alkalmaznak az óvodában, és milyen aránya van ezeknek a folyamataikban?
Megjelennek-e a mikro-csoportos (Falus, 1966) tevékenykedtetések?
Milyen a nevelőtestület 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 épülő tartalmaira? (A magyar óvodai nevelésnek különösen a zenei nevelés területén nemzetközileg is elismert, tradicionális értékei vannak.)
Vannak-e hatékony módszerei a család és óvoda kapcsolatában, kimondottan az egymásra építő nevelésben?
Fel tudja-e sorolni egy nevelőtestület, hogy milyen mesterbeli tudással, tehetségterülettel rendelkeznek az óvodapedagógusai, akik a jövő tehetséggondozását hivatottak segíteni?

Ezekre a kérdésekre a kiváló, együttműködő, innovatív nevelőtestületek
meg tudják adni a válaszokat, amelyek igazán értékőrző elemekké válhatnak a tehetségsegítés helyi kiépítésében. Ehhez ad kapaszkodókat kutatásai
alapján a szerző könyvében a következő rendszerezésben:
1. Új szemléletű nevelés, új lehetőségek az óvodás gyermekek nevelésében
1.2. A Nemzeti Tehetség Program alapelveinek értelmezése az óvodai
nevelés tükrében
2. A tehetség értelmezése óvodáskorban
2.1. Óvodai tehetségígéretek gondozáshoz szükséges legfontosabb
alapfogalmak speciális értelmezése
2.2. Tehetségígéretek adottságait, képességeit elemző modell
2.3. Tehetségígéretek gondozásának területei
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3. Tehetségígéretek felfedezése, beválogatása, és a műhelymunka
hatásának vizsgálása
3.1. Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása
3.2. Tehetségígéretek beválogatása
3.3. A gondozóműhelyek hatásvizsgálata
4. Komplex programok a tehetségígéretek műhelyében
További művek a tájékozódáshoz
Nagy Jenőné (2012): Az óvodai tehetségnevelés specialitásai. In: Balogh
László (szerk.) Komplex tehetségfejlesztő programok. Didakt Kiadó, Debrecen. 465–485.
Nagy Jenőné (2012): Hibákat keresve nem lehet sikerélményt adni a gyerekeknek. Hatékony és örömteli tehetséggondozás a művészetek eszközeivel. In: Szaniszló Judit (szerk.) Óvodavilág. Fórum Média Kiadó Kft., Budapest. 27–33.
Nagy Jenőné (2012): Tehetségígéretek gondozásának elmélete és gyakorlata.
Módszertani könyv óvodapedagógusoknak „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” Óvodapedagógusok Országos Szakmai Egyesülete,
Szolnok.
Nagy Jenőné (2013): Tehetséggondozás az óvodákban. Új szemléletű nevelés a gyerekek játékos, felfedező, problémamegoldó tanulásában. In: Kocsis Lívia (szerk.) Óvónők lapja. Romániai magyar óvónők országos szaklapja. Marosvásárhely. 4–8.
4. Gyakorlati tehetséggondozó programokhoz közvetlenül
kapcsolódó kutatások
Az elmúlt három évtizedben több olyan kutatás is folyt hazánkban, amelyek
közvetlenül kapcsolódtak a gyakorlati fejlesztő munkához. Már ez a tény
indokolttá teszi, hogy külön fejezetben foglalkozzunk ezen kutatásokkal.
Azonban ezekre az is jellemző, hogy minden esetben kutatócsoport foglalkozott az adott témakörrel, s többnyire ők többféle intézményből csatlakoztak egy-egy kutatáshoz. Így nehéz lett volna ezeket az összefoglalókat bármelyik korábban említett intézményhez kapcsolni.
4.1. Balogh László, Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit, Máth
János közös kutatása:
Pszichológiai hatásvizsgálat az Arany János Tehetséggondozó Programban
Az Arany János Tehetséggondozó Program első évfolyamán is voltak pszichológiai vizsgálatok az induláskor, azonban a hatásvizsgálati program
végső változata – a Program miniszteri tanácsadóival történt hosszas szak-
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mai konzultáció eredményeként – csak 2001 tavaszán került elfogadásra.
Az itt felhasznált mérésekben az alábbi végleges hatásvizsgálatai program
szerint haladtak.
Szempontok
0. évf
eleje
1. Általános intellektuális képességek
x
2. Kreativitás
3. Tanulási motiváció
x
4. Egyéni tanulási stratégiák
x
5. Énkép, önértékelés
x
6. Szorongás
x
7. Pályaorientáció

Mérés időpontja
0. évf.
2. évf.
vége
vége
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

4. évf.
eleje
x
x
x
x
x
x
x

E hatásvizsgálati program szempontjainak kijelölésekor a tehetség összetevőinek és fejlődésének főbb paramétereit vettük alapul. A mérési időpontok
kiválasztásában döntő szempont volt, hogy folyamatosan legyenek információi a Program fejlesztő hatásáról a közreműködő pedagógusoknak és az
Oktatási Minisztérium irányítóinak.
A hatásvizsgálat eredményeinek értékelése három szinten történt:
– a tanulók egyéni jellemzése,
– minden egyes osztály összesített elemzése,
– országos szintű összesített értékelés.
Jelen elemzés, amely az osztályokra vonatkozó adatok (több mint ezer
tanuló három alkalommal történt mérése!) felhasználásával készült, elsősorban az Arany János Tehetséggondozó Program országos szakmai irányításához adott támpontokat.
a) Az Arany János Tehetséggondozó Program nulladiktól tizedik évfolyamig folyt pszichológiai vizsgálatának elemei közötti főbb összefüggések
Már a nulladik évfolyamon folyt vizsgálatok összegzéseként is megfogalmaztuk a vizsgált tényezők közötti fontosabb összefüggéseket. (Vö: Balogh,
2004b) A három mérés eredményeinek birtokában még mélyebb elemzésre
van lehetőség, s ennek főbb következtetéseit mutatjuk be a következőkben.
Ennek nemcsak kutatási szempontból van jelentősége – ilyen komplex és
nagy létszámú vizsgálat Magyarországon eddig nem folyt a témakörben,
de a gyakorlati fejlesztő munkára vonatkozóan is megalapozott következtetések vonhatók le, amelyek az Arany János Tehetséggondozó Programban
közreműködő pedagógusoknak biztos fogódzókat nyújtanak munkájukhoz a
következő években.
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Nyilvánvaló, hogy ezek a vizsgált tényezők nem külön-külön működnek,
valamilyen összefüggés minden bizonnyal van közöttük – erre már egyes
részvizsgálatok (Balogh, 2000; Dávid, Bóta és Páskuné, 2002) korábban
felhívták a figyelmet. Egységes rendszerben azonban eddig még hazai viszonyok között nem volt kutatás tárgya a tényezők összefüggéseinek feltárása, most viszont a megfelelő létszám és az alkalmazott komplex vizsgálati
módszer-együttes lehetővé teszik a tudományos következtetések levonását.
Vizsgálati mintánkon az alábbi fontosabb összefüggéseket vettük 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,
– tanulási stratégiák és szorongás,
– szorongás és énkép.
Amint már fentebb is jeleztük, ezen tényezők közötti összefüggések feltárása nemcsak tudományos szempontból jelentett újat, de a gyakorlati fejlesztő munkában is fogódzókat jelenthetnek a feltáruló kapcsolatok. Ennek
megfelelően ezen összefoglaló fejezet végén a gyakorlati pedagógiai munkához is megfogalmazunk ajánlásokat.
b) Főbb következtetések a gyakorlati fejlesztő pedagógiai munkához
Mindenekelőtt – most már a három mérés adatai bizonyító erejének tükrében – ismét le kell szögeznünk, hogy a tehetségfejlesztés, képességfejlesztés
általunk vizsgált „háttértényezői” rendszerben működnek, s több tekintetben
is kapcsolatban állnak egymással. Melyek ezek közül a legfontosabb összefüggések?
– A tanulási motivációt és az énképet szoros kapcsolat fűzi egymáshoz, a
pozitív énkép kedvezően befolyásolja a tanulási motivációt és fordítva. Tehát nehezen képzelhető 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 hatékonyabb információ-feldolgozási módszereket alkalmazza.
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– Az is egyértelmű, hogy minél szorongóbb valaki, annál inkább hajlamos
a reprodukáló, mechanikus tanulási módszerek alkalmazására.
– Ugyancsak szoros kapcsolat van a szorongás és az énkép között: minél
alacsonyabb szintű a tanuló önértékelése, annál nagyobb az esély a szorongásra.
E néhány fontos megállapítás is azt mutatja, hogy nem lehet külön-külön
fejleszteni ezeket a háttértényezőket: a tanulási motiváció, az énkép, a szorongás és a tanulási stratégiák egységes rendszerben működnek, fejlesztésük is csak együttesen oldható meg. Ennek megfelelően kell újragondolnunk
az iskolai pedagógiai munkát is, hiszen ma még gyakran csak mozaikszerűen kerül a figyelem középpontjába egy-egy fenti tényező, s így nehéz érdemi eredményt elérni. Vizsgálatunk eredményei kiindulópontul szolgálhatnak egy újfajta iskolai fejlesztő stratégia kimunkálásához is, amely a képességek fejlesztése mellett nagyobb figyelmet fordít a fenti személyiségtényezők formálására is. Az mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy ezek nélkül
nincs magas szintű tanulói teljesítmény.
További részletek a kutatásról:
Balogh László (2000): Iskolai tehetségfejlesztés: program és eredmények. In:
Balogh László, Herskovits Mária, Tóth László (szerk.): A tehetségfejlesztés
pszichológiája. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 181–198.
Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss Judit (2002): Tehetségkutatás. Kossuth
Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Balogh László – Máth János (2004): Az Arany János Tehetséggondozó program pszichológiai vizsgálatainak összefoglalása, In: Balogh-Bóta-DávidPáskuné: Pszichológiai módszerek a tehetséges tanulók nyomon követéses
vizsgálatához. Budapest, Arany János Programiroda, 183–192.
Balogh László (2011): A tanulási stratégiák fejlesztésének pszichológiai alapjai. Didakt Kiadó, Debrecen.
4.2. Balogh László, Kormos Dénes, Sarka Ferenc: Felmérés Borsod-AbaújZemplén megye iskolai tehetséggondozó programjairól és hálózati program kidolgozása
A) A kutatás főbb eredményei
1999-ben és 2000-ben egy átfogó program keretében, a Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával felmérés készült több közoktatási körzetben az iskolai tehetséggondozás helyzetéről. 118 iskola 44.926 tanulójára
terjedt ki a vizsgálódás, s az alábbi főbb eredmények születtek, amelyekre
építve egy hálózati program kidolgozására került sor Kormos Dénes és Sarka Ferenc irányításával.
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1.A tehetség fogalmáról vallott nézetek
A tehetségfejlesztés gyakorlati megvalósítását is befolyásolja az, hogyan
vélekednek a pedagógusok a tehetség összetevőiről. Ezért volt fontos tanulmányozni ezt a kérdéskört is. A megkérdezett iskolák a tehetséges tanulóknak az alábbi kiemelkedő tulajdonságait jelölték meg:
– fejlett kreativitás,
– átlagosnál nagyobb képesség a fejlődésre,
– magas feladatvállalási és teljesítési készség,
– eredetiség,
– problémaérzékenység.
Ezek valóban fontos összetevői a tehetség fogalmának, azonban egy kivétellel a tehetség képesség-oldalát képviselik. Egyedül a harmadik jelez
személyiség-összetevőt, pedig a koherensen fejlődő személyiség-háttér nélkül nem bontakozhat ki a tehetség, nem jöhet létre a magas szintű teljesítmény. Ezek az eredmények összhangban vannak azzal az országos tendenciával, hogy az iskolai tehetségfejlesztésben elsősorban a képességek edzésére fordítanak gondot a pedagógusok, a személyiség-háttér formálása
kevésbé kap kiemelt szerepet. E hiányért nem a pedagógusok a felelősek,
főiskolai, egyetemi képzésük során keveset kaptak ezekből az ismeretekből.
Továbbképzéssel ezt azonban pótolni kell, e komplex szemléletmódot kialakítva van esély hosszú távú eredményeket elérni a tehetséggondozásban.
2. A tehetséges tanulók azonosításának eszközei az iskolai gyakorlatban
A tehetséggondozó programok akkor hatékonyak, ha azokba olyan gyerekek kerülnek be, akik adottságaik alapján valóban odavalók. Ezért van különös jelentősége a tehetség azonosításának. A gyakorlatban sokféle módszert alkalmaznak a pedagógusok, ezeket csoportokba sorolva kérdeztünk
rá az azonosítás eszközeire. Mit mutatnak az eredmények? Két relációban is
rákérdeztünk a tehetségfejlesztő programokba való beválogatás eszközeire: egyfelől meg kellett jelölni a tehetség kiválasztásának iskola által alkalmazott módszereit, másfelől a konkrét programok felsorolásánál kértük
megnevezni a beválogatás alapjául szolgáló eszközt.
Alkalmazott módszerek iskolai összesítésben:
1. Összesen: 118 iskola
2. Módszerek:
– komplex információ-gyűjtés: 72 iskolában
– tantárgytesztek:
71 iskolában
– tanulóképesség vizsgálata:
61 iskolában
– kreativitás-vizsgálat:
38 iskolában
– intelligencia-vizsgálat:
17 iskolában
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– énkép-vizsgálat:
6 iskolában
– tanulási stratégiák vizsgálat:
4 iskolában
Az adatok egyrészt azt mutatják, hogy sokszínű az alkalmazott módszerek tárháza, hiszen minden főbb típus megtalálható az iskolák gyakorlatában. Másrészt azonban a gyakoriságban nagy eltérések mutatkoznak: sok
iskolában a kreativitás-vizsgálat nincs napirenden, az énkép-vizsgálat és a
tanulási stratégiák vizsgálata pedig alig fordul elő. A korszerű tehetségértelmezésben és -fejlesztésben az utóbbiak is kiemelkedő szerepet játszanak, ezek nélkül hiányos alappal végezzük a tehetséggondozást. Pozitívumként kell megemlíteni, hogy több iskolában alkalmazzák a sokoldalú információgyűjtést. Az egyenetlenség mögött minden bizonnyal nem a pedagógusok szándékos kitérő magatartása áll, valószínűleg nem kaptak megfelelő
muníciót ezen módszerek alkalmazásához sem a pedagóguspályára való
felkészítésük során. A sikeres munkának feltétele e hiányosságok pótlása is.
A konkrét programoknál alkalmazott beválogatási módszerek:
1. Összesen: 313 program
2. Módszerek:
– tudásszint-mérés:
166 programban
– képességszint-mérés:
147 programban
– tanulmányi eredmény:
144 programban
– pszichológiai módszerek:
11 programban
3. Többnyire komplex azonosítás
(89 programnál csak egy módszert alkalmaznak!)
Itt más csoportosításban adtuk meg a tehetségazonosítás eszközeit, hogy
újabb oldaláról vehessük szemügyre a kérdéskört. A legfőbb érték, hogy az
alkalmazott módszerek közül gyakran fordul elő a képességszint mérése, ez
adekvát módszer a beválogatáshoz. Ugyanakkor problémaként kell megemlíteni a következőket. Egyrészt nem szerencsés, hogy a programok közel
felébe úgy kerül be a gyerek, hogy nem alkalmaznak beválogatási módszert. Másrészt az alkalmazott módszerek közül különösen a tanulmányi
eredmény, de a tudásszint-mérés sem a leghatékonyabb formák közé tartozik, s itt ezek is szép számmal fordulnak elő. A pszichológiai módszerek hiánya is negatívumként szerepelhet a listán. A hiánypótlás itt is fontos feladat
a pedagógusok továbbképzésében.
3. Tanórai tehetségfejlesztő programok
Az iskolai tehetségfejlesztés rendszerében kiemelt szerepe van a tanóráknak. Igaz, hogy csak a tanórán nem lehet megoldani a tehetségek felderítését és kibontakoztatást, de az alapokat itt kell lerakni. Két összefüggésben is
szereztünk információkat e tekintetben: egyrészt azt derítettük fel, hogy mi-
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lyen szervezeti formákat alkalmaznak az iskolák, másrészt a speciális tehetségterületek szerinti foglalkozások arányaira voltunk kíváncsiak. A következő két táblázat ennek megfelelően összesíti az eredményeket.
A tanórai tehetségfejlesztés szervezeti formái:
1. Tagozat:
7537 tanuló
2. Emelt szintű képzés:
7148 tanuló
3. Nívó csoport:
4433 tanuló
4. Fakultáció:
3414 tanuló
5. Tanórai differenciálás: 1409 tanuló
Összesen: 23.941 tanuló (44.926-ból!)
A táblázat mutatja, hogy minden érdemi formája előfordul a tehetségfejlesztésnek a tanórai keretek között. Nyilvánvalóan történelmi hagyományok
is befolyásolják, hogy melyikből van több, valójában mindegyik hatékony
lehet. Mai ismereteink szerint a nívócsoport a legrugalmasabb forma, ezt
érdemes minél szélesebb körben elterjeszteni – akár a többi szervezeti formát felváltva is. Elismerésre méltó, hogy a gyerekek több mint fele vesz
részt ezeken a programokon.
Tanórai programok speciális képességek szerint:
1. Idegen nyelv:
67 program
2. Természettudomány: 49 program
3. Matematika:
37 program
4. Számítástechnika:
34 program
5. Anyanyelv:
32 program
6. Sport:
25 program
7. Rajz:
20 program
8. Ének-zene:
19 program
9. Társadalomismeret:
16 program
10. Táncművészet:
9 program
11. Dráma:
2 program
12. Bábozás:
1 program
Kommunikáció:
1 program
Háztartási ismeret:
1 program
Összesen 313 program működik tanórai keretekben, s ezek meglehetősen sokszínűek. Ugyanakkor nagy a különbség az egyes iskolák között a
programok számát illetően: van, ahol egyetlen program sincs, más helyen
pedig közel tíz is működik. Ez utóbbi az etalon, növelni kell e programok
számát minden iskolában.
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4. Tanórán kívüli tehetségfejlesztő programok
A tehetséges gyerekek fejlesztésében nélkülözhetetlenek a tanórán kívüli
formák. Az érdemi egyéni fejlesztő munka – megfelelő differenciálással – itt
történhet. Ezért is vettük leltárba a tanórán kívüli programokat.
Tanórán kívüli programok speciális képességek szerint:
1 Sport:
6803 tanuló
2. Idegen nyelv:
2472 tanuló
3. Matematika:
1965 tanuló
4. Számítástechnika:
1625 tanuló
5. Természettudomány:
1314 tanuló
6. Ének-zene:
1302 tanuló
7. Anyanyelv:
972 tanuló
8. Táncművészet:
847 tanuló
9. Rajz:
833 tanuló
10. Dráma:
766 tanuló
11. Képzőművészet:
636 tanuló
12. Társadalomismeret:
310 tanuló
13. Kézimunka:
279 tanuló
14. Bábozás:
113 tanuló
15. Elsősegély:
50 tanuló
16. Egyéb: KRESZ, Iskolarádió:
20 tanuló
Összesen: 23.607 tanuló (44.926-ból!)
Meglehetősen színes ez a paletta is: a speciális képességek fejlesztése gazdagon valósul meg a tanórákon kívül is. Ugyanakkor elismerésre méltó az is,
hogy a gyerekeknek több mint fele jár ezekre a foglalkozásokra. Aránytalanságok is vannak: egyrészt kevés nem tantárgyhoz kapcsolódó foglalkozás
van, másrészt nagy a szóródás az iskolák között az indított foglalkozások
számát tekintve is – van ahol nincs ilyen program, máshol pedig több is előfordul. Itt is ez utóbbi a követésre ajánlott.
5. További kiegészítő információk
A) Egyéni fejlesztési programok kiemelkedő tehetségesek részére
1. A megkérdezett 118 iskolából ötvenben van ilyen program. Ahol nem
létezik ez a forma, ott az okokat a következőkben látják:
– nincs órakeret, fedezet,
– nincs kidolgozott módszer.
2. Körzeti programok iránti igény
Sok megkérdezett iskola, 118-ból 86 támogatja a körzeti programok szervezését, szívesen venne részt ezekben.
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3. Továbbképzés iránti igény
Minden iskola igényli a továbbképzést, a következő megoszlásban:
– hatvanórás akkreditált tanfolyamra 178 pedagógus jelentkezett,
– kétéves „tehetségfejlesztési szakértő” képzést 47-en végeznének.
B) Tehetséggondozó megyei hálózati program kidolgozása a mérési eredményekre építve
Az előbbi eredmények egyértelművé tették, hogy milyen bázisra lehet építeni a megyei hálózati tehetséggondozó programot, ennek kidolgozását
végezte el a megye két vezető tehetséggondozó szakértője: Kormos Dénes
és Sarka Ferenc. Itt csak a pilléreit tudjuk bemutatni ennek a rendszernek.
1. A háttérkutatás megállapításai, amelyekre épült a hálózati program:
– a tehetséggondozás témakörben biztosítani kell a pedagógusok képzését, továbbképzését, átképzését, az ismeretszerzés folyamatos bővítését,
– a tehetségfejlesztő iskolai programokba való beválogatást kognitív
és nem kognitív eljárások alkalmazása előzze meg,
– a tehetségesek kiválasztásában lényeges követelmény a rendszerszemléletű, komplex módszerek alkalmazása,
– a tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, ehhez
szükség van speciális tantervekre, jól felkészült pedagógusokra és
megfelelő tárgyi feltételekkel rendelkező tehetséggondozó műhelyekre (Az egyes speciális képességekhez fejlesztő programok kellenek)
– igen fontos a tehetség időben történő felismerése, amelyhez régiós,
esetleg országos hálózat kialakítására lenne szükség (A régiókban, a
megyékben, a megyei jogú városokban, a kistérségekben Tehetségdiagnosztikai Központokat/ Decentrumokat kellene létrehozni.)
– az azonosított tehetség után kapjon a gondozást végző szakmai intézmény normatívát (tehetséggondozói normatíva) az iskola költségvetésében,
– az azonosított tehetség foglalkoztatására átfogó programokat több
iskola összefogásával lehetne megvalósítani és hatékonyan működtetni (Térségi, Körzeti, Városi tehetséggondozó műhelyek létrehozása
és működtetése)
– a megyei közoktatási közalapítványok – alapító okiratuk módosítását
követően – a rendelkezésre álló keretösszeg egy részét fordítsák tehetséggondozásra, és nem feltétlenül tanulmányi versenyekre,
– régiónként, megyénként évente találkozót kellene szervezni a tehetséges diákok számára, amelyre a részt vevő diákoknak pályaművet
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kellene készíteniük (A találkozó aktuális témáit a régió, a kistérség
problémái közül kellene kiírni.)
– igen fontos lenne a felsőoktatási intézmények érintett tanszékeinek
bekapcsolódása a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásba (kutatások, mérések, monitoring stb.).
A hálózatok kialakításának alapfeltételei:
– térségi szemléletű komplex oktatástervezés,
– együttműködésben érintettek elkötelezettsége,
– megfelelő szakmai-tudományos háttér,
– fenntarthatóságot biztosító, kiszámítható erőforrások,
– folyamatos nyomon követés,
– monitoring működtetése.
A megyei tehetséggondozó hálózat kiépítését segítő tényezők:
– helyi, térségi, megyei kutatások,
– hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatai, a témában megjelent
szakirodalom,
– szakmai konferenciákon szerzett ismeretek,
– program iránti érdeklődés, van-e szándék az iskolák, a települési önkormányzatok, a helyi politikai vezetés részéről,
– már működő helyi/körzeti kezdeményezéssel elindított tehetséggondozó programok,
– Arany János Tehetséggondozó program tapasztalatai.
További tényezők, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tehetséggondozó hálózati program megyei sajátosságaiként jelentkeztek:
– akkreditált pedagógus továbbképzés szervezése és megvalósítása (A
B.-A.-Z. Megye Közoktatásért Közalapítvány támogatásával az
1997/1998-as tanévben nagyszámú pedagógus végezte el a Debreceni Egyetem 60 órás akkreditált továbbképzését.),
– a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel kialakított együttműködés,
mentori program,
– a civil szakmai szervezetekkel kialakított partneri együttműködés,
– a közművelődési és közgyűjteményi intézmények bekapcsolódása a
programba,
– és nem utolsó sorban a megye szakmai és politikai vezetésének elkötelezettsége a tehetséggondozás témája iránt, felismerve azt a lehetőséget, hogy ez a program óriási segítséget ad a megye pedagógusainak esélyteremtő-, hátránykompenzáló munkájához, a tanulók esetében a minőségi oktatáshoz való hozzáféréshez.
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„A tehetségfejlesztő program célja, hogy hálózati rendszerben segítse
elő a megyében a tehetségkutatás és fejlesztés szakmai megalapozottságát,
a tevékenység-struktúra gazdagítását, az esélyteremtést.” (B.-A.-Z. Megyei
Fejlesztési Terv) A cél realizálása érdekében feladat volt tehetségkutató,
tehetségfejlesztő decentrumok, műhelyek, képzési és fejlesztési központok
kialakítása és működtetése.
2. A megyei, kistérségi tehetséggondozó hálózati program vázlata, szervezeti felépítése

TÉRSÉGI TEHETSÉGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATI PROGRAM
Megyei-, Megyei Jogú Városi
Szakmai és Szakszolgálati Intézet

Miskolci Egyetem
Debreceni Egyetem
Fenntartó
önkormányzatok

Többcélú kistérségi
társulások
Megyei Tehetségfejlesztési
Koordinációs Fórum
(társadalmi összefogás)

Megyei bázisintézmények

Körzeti tehetségfejlesztő és
tanácsadó központok

Tanácsadás, továbbképzés
Mentori hálózat

Megyei iskolán kívüli
tehetséggondozó központok

Megyei tehetségfejlesztő és tanácsadó központ
(szakmai szolgáltatás,koordináció)

Tehetségazonosítás

Körzeti tehetségfejlesztő és
tanácsadó központok

Tehetséggondozás

Támogató programok

Monitoring
Partneri hálózat

Tehetséggondozó körzeti munkaközösségek működtetése tehetségfejlesztő szakértők
Települési és kiskörzeti tehetséggondozó műhelyek, iskolai és iskolán kívüli színterek
Általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatás

A kutatás további részletei
Balogh László (2001): Iskola és tehetséggondozás. In: Iskolai tehetséggondozás. BAZ-Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc. 7–25.
Kormos Dénes, Sarka Ferenc (2006): A tehetséggondozás hálózati programja. Tehetség, 14, (3-4), 6–7.
Sarka Ferenc (2006): „Hogy legyen egyenlő esélyük” Hátrányos helyzetű
tanulók tehetséggondozása. Alkalmazott Pszichológia, 8 (2).
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Kormos Dénes, Sarka Ferenc (2008): Tehetséggondozás hálózati programban. In Balogh László, Koncz István (szerk.): Kiterjesztett tehetséggondozás.
PEM Tanulmányok, VIII. Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest. 279–292.
4.3. Balogh László, Márton Sándor, Mező Ferenc, Münnich Ákos, Fónai
Mihály: Kutatás a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának
beválogatási rendszeréről
A Debreceni Egyetemen, hasonlóan a hazai egyetemekhez, jelentős múltja
van a tehetséggondozásnak. A jogelőd egyetemeken és főiskolákon ide sorolható előzményként említhetjük a szakkollégiumi mozgalmat. 2000-ben az
új, integrált egyetem első rektora, Fésüs László akadémikus vetette fel egy
egyetemi szintű tehetséggondozó program megszervezését és indítását; az
őt követő rektorok is az egyetem egyik kiemelt feladataként kezelték e
programot. A 2000/2001-es tanév során került sor a program előkészítésére, a különböző bizottságok létrehozására és az első hallgatói beválasztásra.
1. A DETEP célja és tartalmi elemei
Az egyetemei tehetséggondozó program célja a tehetséges hallgatók programszerű támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel
együttműködve, azok sajátos céljait és feladatait figyelembe véve. Lássuk
azokat a területeket, amelyeken a DETEP e célját megvalósítani szándékszik:
E területek, mint ajánlatok keretjellegűek, az egyes karoknak saját lehetőseik
szerint ajánlják azokat hallgatóiknak.
1. Egyéni munka tutorok irányításával. Minden hallgató munkáját egy
tutor segíti, aki ösztönzi a hallgatók kutatómunkáját, szakmai tevékenységét, 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 perszonalizációt segíti.
4. Tudományos diákköri tevékenység.
5. Konferenciák rendezése a DETEP-ben résztvevő hallgatóknak.
6. Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása.
7. Hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj.
8. Közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben.
9. A Debreceni Egyetem pályázatain a programban résztvevő hallgatók preferálása.
A program kiválasztási eljárása
Hogyan kerülhetnek a hallgatók a programba? A kiválasztási eljárás és
szempontok kidolgozása nagy felelősséggel járó eleme az egész tehetség-
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gondozási programnak. Az elvek és metodikák meghatározásánál arra törekedtünk, hogy több szempont érvényesülhessen, így valóban azoknak legyen esélye, akik karjaik, szakjaik tehetséges hallgatói. A kiválasztás a következő lépcsőkből áll:
2. A beválogatás mechanizmusa
Menete:
(1) A tanulmányi átlag alapján a karok képviselői delegálták a hallgatókat a DETEP felmérésre. A jelöltek azon másodéves hallgatók voltak, akik tanulmányi átlaguk alapján, kari szinten a legjobb 20%
között voltak.
(2) Pszichológiai, szociológiai vizsgálatok (intelligencia, pályaérdeklődés, motivációk, karriercélok)
(3) A kérdőívek, tesztek eredményeinek kiértékelése. Javaslat a beválogatható hallgatók körére a kiválasztási szempontok alapján.
(4) A kari döntéshozók a javaslatok alapján, szakmai elbeszélgetés után
döntenek a beválogatott hallgatók köréről.
A DETEP-be bekerülés főbb szempontjai:
– Általános értelmi képességet vizsgáló teszt eredményei (Non-verbális
teszt – logikai gondolkodást vizsgálja)
– Tanulmányi eredmény
– Motivációs index
Motivációs index készítése
A motivációs indexet több kérdés alapján képeztük. Az indexet az egyes
kérdésekre adott válaszok értékei alapján számítottuk., a mutató értéke
maximum 16-ot vehetett fel.
Javaslat a beválogatható hallgatók körére
A megadott szempontok alapján sorba rendeztük a hallgatókat az elért
eredményeik alapján. Az első 3 évben a szempontok sora a következőképpen alakult: elsődleges szempont volt az intelligencia teszt eredménye, majd
a tanulmányi eredmény, végül a hallgató motivációját vettük figyelembe.
Ennek a módszernek az volt a hátránya, hogy akinek nem sikerült jól az intelligencia tesztje (beteg, fáradt volt stb.), hiába teljesített jól a tanulmányi
munkában, illetve volt magas a motivációs indexe, hátrább sorolódott a
rosszabb intelligencia teljesítmény miatt.
Ennek kiküszöbölésére kidolgoztunk egy pontrendszert, amivel a különböző típusú eredményeket egyenrangúvá tettük, majd ezekből készítettünk
egy teljesítményt mutató pontszámot, amely alapján a hallgatók abszolút
értelemben sorba rendezhetőkké váltak.
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A mutató készítéséhez minden teszt esetében – ismerve a maximálisan
elérhető pontszámot – százalékosan hozzárendeltük a hallgatók teljesítményét. Az így kapott százalékos teljesítmények már összehasonlíthatókká váltak. A különböző szempontok eredményeit átlagoltuk, így minden hallgató
esetében egy „relatív” – az általunk használt mérőeszközök szerinti – százalékos teljesítményt adtunk meg. Ezek alapján állítottuk fel a hallgatói abszolút sorrendet, természetesen a karok szerinti bontásban. Az új pontszám és
az intelligencia teszt eredménye közepesen korrelál (rp=0,485), a belőlük
képzett scatterplot diagram alapján elmondhatjuk, hogy az új kiválasztási
rendszer igazságosabb.
Az abszolút és az intelligencia teszt százalékos eredményeinek scatterplot
diagramja

abszolút pontszám %-ban
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40,00

20,00

0,00

20,00
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Intelligencia teljesítmény %-ban

Az ábrából kitűnik hogy a magas intelligencia pontszámot elérők, de az
egyéb teszteken rosszul teljesítők esélye csökken a beválogatásra.
Az egyes beválogatási szempontok eredményeit összehasonlítottuk, melyet a következő ábra szemléltet:
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A beválogatási szempontok százalékos megoszlása 2003 és 2006 között
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Az ábrát elemezve, az eredeti intelligencia teszt eredményei és az abszolút pontszám értékei között nincs nagy eltérés, viszont az előző két ábrát
együtt tekintve az abszolút pontszám használatával differenciálhatóbbá
váltak a hallgatók teljesítményei.
A kutatásról további eredmények olvashatók:
Márton Sándor, Mező Ferenc, Balogh László, Fónai Mihály (2006): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) és beválogatási
szempontjai. In: Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László (szerk.): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. Konferenciája – Tanulmányok. Debreceni Egyetem, Debrecen. 7–12.
Balogh László, Münnich Ákos (2012): A debreceni Egyetem tehetséggondozó
Programja 2001-től napjainkig. In: Balogh László: Komplex tehetségfejlesztő programok, Függelék. Didakt Kiadó, Debrecen, 609–626.
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4.4. Mező Ferenc – Kurucz Győző: Az APM intelligenciateszttel kapcsolatos vizsgálati tapasztalatok a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában 2002–2008 között
A magyar felsőoktatási tehetséggondozás palettáján unikumnak számított a
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) 2002–2008. közötti időszakának beválogatási eljárása. A beválogató vizsgálatok eredményei azonban nemcsak a hallgatókról, hanem magukról a vizsgálat során
alkalmazott eszközökről is sokat mondhatnak. Az alábbiakban a DETEP-ről
szóló ismertető után, a beválogatási vizsgálatban (nem kizárólagos!) szerepet játszó intelligenciára, illetve annak mérési aspektusaira fókuszálunk,
majd összefoglaljuk a DETEP beválogatás során alkalmazott APM intelligenciateszttel kapcsolatos tapasztalatainkat.
A tanulmányban azt tűztük célul, hogy megvizsgáljuk, hogyan működik a
Raven Nehezített Progresszív Mátrixok (más néven: APM) teszt egyetemisták
esetében, s ennek érdekében megvizsgáltuk, milyen jellegzetességeket mutatnak a tesztpontszámok eloszlásai. Különös tekintettel voltunk arra, hogy a
pontszámok normál eloszlást követnek-e, illetve milyen jellegzetes eltéréseket mutatnak a normál eloszlástól. További célja volt a vizsgálatnak, hogy
megállapíthassuk az eredmények megfelelnek-e a tehetségdiagnosztikai
felhasználás során említett „jól szórás” követelményének, tehát az eredmények megfelelően változatosak-e, és megfelelő-e a skálaterjedelmük.
Az adatgyűjtés 2002 és 2008 között történt a Debreceni Egyetem karainak azon másodéves hallgatói körében, akik kiemelkedő (kari szinten a legjobb 10% közé tartozó) tanulmányi eredményük alapján kaptak meghívást
a programba. Összesen 3183 hallgató vett részt a beválogatáson ebben az
időszakban (évente átlagosan 455 fő). A hiányzó adatokkal rendelkező
hallgatók kizárása után, az adatelemzés a fennmaradó 3170 hallgató adatai alapján történt. A minta nagy részét a nők teszik ki (2137 fő, a minta kb.
67%-a), továbbá a hallgatók többsége a Bölcsészettudományi, illetve a
Természettudományi Kar hallgatója volt (együttesen 1197 fő, a minta kb.
38%-a). A mintában az átlagos életkor 20,63 év (19–34 év, szórás: 1,54)
és csekély változatosságot mutat, a hallgatók többsége 20, illetve 21 éves
(2459 fő, a minta kb. 78%-a).
Összefoglalás
A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) keretében a
2002-2008. közötti időszakban több mint 3000 hallgatóval vettük fel az
APM intelligenciatesztet. Jelen tanulmányban arra fókuszáltunk, hogy az
APM megfelel-e a felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjaiba történő beválogató vizsgálatokkal szemben támasztott olyan követelményeknek, mint: képes legyen jól differenciálni a kitöltők között; kerülje el a
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„plafon effektust”; ne legyen diszkriminatív a nemek és a karok vonatkozásában.
Az eredmények szerint az APM-II pontszáma megfelelő szórással rendelkezik ahhoz, hogy képesek legyünk differenciálni a jó képességű hallgatók között. Bár némi tendenciát találtunk arra vonatkozóan, hogy a hallgatóknak a feladatok némileg könnyűek, ugyanakkor ez még közel sem jelenti
azt, hogy plafonhatással kellene számolnunk a teszt alkalmazása során.
A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karáról, valamint Természettudományi Karáról meghívott hallgatók összehasonlítása azt is feltárta, hogy
a teszt nem jelent diszkriminációt a humán, illetve reál beállítottságú, sem a
férfi, illetve női hallgatók szempontjából.
Az eredmények alapján javasoltunk egy normát, amely – hiánypótló! –
viszonyítási alapot szolgáltathat a tehetséggondozó programokba jelentkező egyetemista hallgatók APM-en elért eredményeinek az értelmezéséhez. E
norma azonban a felsőoktatási tehetséggondozó programok világán túl, a
személyzeti kiválasztás rendszerében is felhasználható lehet a pályakezdő
diplomások pszichológiai jellegű prediktív beválás vizsgálatai alkalmával.
További irodalom a tájékozódáshoz:
Balogh László (2002): Tehetségkutatás a Debreceni Egyetem Doktori Programjának keretében. Alkalmazott Pszichológia. IV. évf. 4. szám. 103–111.
Balogh László (2009): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja
2001-től napjainkig. In: Educatio, XVIII. évf., 2. szám (2009-nyár). 174–
187.; 187.
Balogh László – Mező Ferenc – Tóth László (szerk.) (2003a): A Debreceni
Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. Konferenciája – Tanulmányok.
Debreceni Egyetem, Debrecen
Balogh László – Mező Ferenc – Tóth László (szerk.)(2006): A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. Konferenciája – Tanulmányok. Debreceni Egyetem, Debrecen
4.5. Sarka Ferenc irányításával végzett kutatás gyakorlati fejlesztő program kidolgozásában: „Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében”
Magyarországon jelentős hagyománya van az iskolai szervezett tehetséggondozásnak, nemzetközileg is nagyra értékelt sikereket elérve évszázadokon át. Ugyanakkor a múlt század hetvenes éveitől a külföldi kutatások
felhívták arra a figyelmet, hogy nem elég a tehetségígéretek általános és
speciális képességeinek az intenzív fejlesztése, más tényezőkre is tekintettel
kell lennünk a fejlesztő programok során, tehát komplex fejlesztésre van
szükség. Ezek a szempontok világosan fogalmazódtak meg a világszerte
elfogadott Mönks-Renzulli modellben, valamint a hazai elméletek közül a
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leginkább iránymutató Czeizel-féle modellben. Ezek az új kutatási eredmények külföldön a nyolcvanas évek elejétől kezdték átalakítani a gyakorlati
tehetségfejlesztő programokat, itthon az utóbbi években vett lendületet ez a
munka. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola kötetben jelentette meg az
ezen új tehetségfejlesztő szemlélet alapján készített, szakmailag Sarka Ferenc által irányított tudományos igényű program kidolgozásának elvi alapjait, gyakorlati vonatkozásait és modulrendszerét. Már a tartalomjegyzék is
bizonyítja a komplexitást és tudományos igényességet. A kötet a következő
írásokat tartalmazza.
– A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola Tehetséggondozó programja
(Bagi István)
– Egyéni (tehetséggondozó) fejlesztési tervek készítésének pedagógiai
elvárásai (Lubinszki Mária – Sarka Ferenc)
– Egyéni tehetséggondozó fejlesztési terv egyik lehetséges felépítése
(Sarka Ferenc)
– A TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111 pályázati projekt fő célkitűzései
(Lövei László)
– A „Szakmai team” tevékenysége a TÁMOP 3.4.3-08/2-2009-0111
projektben (Vári Vince)
– Tehetséggondozás a rendészeti képzést folytató intézményekben
(Heiling Ferenc)
– A tehetséges rendőr képe a rendőrség különböző szolgálati ágainál
a rendőri szakmai munkához szükséges kompetenciák oldaláról
(Zajácz István)
– A kompetenciamérések rendszere a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában (Szarka Jánosné)
– A tehetséges tanulók azonosítása, valamint mérések alkalmazása a
Tehetséggondozó programban (Bárány Zoltán)
– A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulóinak a Renzulli-Hartman
skála alapján végzett tehetségazonosítása (Sarka Ferenc)
– Tehetségszűrés a Renzulli modell alapján. Egyéni fejlesztési irányok
meghatározása (Lubinszki Mária)
– A rendészeti képzésben használható tehetséggondozó egyéni fejlesztési terv (Baginé Urszin Mária)
Amint látjuk, a kötetben olvashatunk a program átfogó elemzéséről, az
egyéni fejlesztési tervek készítésének elvi és gyakorlati vonatkozásairól példák bemutatása is megtörténik, a tehetséggondozás helyéről a rendészeti képzésben, a kompetenciamérések rendszeréről, a tehetséges tanulók
azonosításáról, programba való beválogatásáról, s DVD-n megjelennek a
speciális tananyagelemek, eszközkészlet és szituációk gyűjteménye is.
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Az külön kiemelendő, hogy a kötet teljesen összhangban van a legkorszerűbb tehetségfejlesztési elméletekkel. A komplexitás elvét konzekvensen
érvényesíti a program: ez magában foglalja a tehetségígéret erős oldalának fejlesztése mellett a gyenge oldal keresését és fejlesztését, a társas
kapcsolatokra épülő megfelelő légkör biztosítását, valamint a tanulók feltöltődését segítő „lazító” programok megvalósítását tanórai és tanórán kívüli
keretekben egyaránt. Ezen szempontok maximális figyelembe vételével,
szisztematikusan épül fel a modulrendszer, amelyben a képességfejlesztés és
személyiségfejlesztés egysége konzekvensen vonul végig. Ebben kiemelkedő
szerepet kapnak azok a foglalkozások, amelyeken a szakterületi képességeken túlmenően egyrészt az önálló tanulási technikák, stratégiák fejlesztése
folyik, illetve az önismeret, társismeret témakörébe tartozó modulok is meghatározóak a fejlődésben.
A kötet minden írásában érvényesülnek a tudományos értékű publikációval szembeni tartalmi és formai elvárások, szerkezetileg jól tagoltak az írások, s hallatlanul szisztematikus az egésznek a felépítése, ez a minden szempontból kitűnő szerkesztői munkát bizonyítja. Hasonló képzési intézmények
számára mintául szolgálhat mindenféle szempontból e gyűjtemény.
További művek a tájékozódáshoz:
Sarka Ferenc (2012): A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulóinak a
Renzulli-Hartman skála alapján végzett tehetségazonosítása. In: Sarka
Ferenc (szerk.): Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
képzési rendszerében. Módszertani kézikönyv. Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc. 68–82.
Sarka Ferenc (2012): Egyéni tehetséggondozó fejlesztési terv egyik lehetséges felépítése. In: Sarka Ferenc (szerk.): Tehetséggondozás a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola képzési rendszerében. Módszertani kézikönyv.
Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc. 23–27.
Sarka Ferenc, Bagi István (2011): A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
Tehetséggondozó Programja (Miskolc). In: Polonkai Mária (szerk.): Tíz jó
gyakorlat a hazai tehetséggondozásban. Géniusz Könyvek, MATEHETSZ,
Budapest, 165–192.
4.6. Páskuné Kiss Judit irányításával végzett kutatás: A tehetséggondozó
szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférést feltáró és azt célzó kutatás támogatása című kutatási pályázat eredményeiről (a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett NTP-TSZK-M-MPA-12-01) Közreműködtek a
kutatásban: Bíró Zsolt, Harmatiné Olajos Tímea, Mándy Zsuzsa, Mező Ferenc,
Nótin Ágnes, Szilágyi László
Már a cím is jelzi, hogy a hazai tehetséggondozásnak érzékeny területét
vette nagyító alá a kutatócsoport, hiszen a hétköznapi tapasztalatok is bizo-
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nyítják, hogy óriási különbségek vannak Magyarországon a tehetséggondozó programokhoz való hozzáférés tekintetében. Remélhetjük, hogy e nagy
ívű kutatás eredményei kellő kapaszkodókat szolgáltatnak a jelenlegi helyzet pozitív irányú megváltoztatásához.
Páskuné Kiss Judit az alábbi összefoglalót készítette a kutatásról.
(www.mateh.hu) „A Magyar Tehetséggondozó Társaság a nemzeti tehetségsegítés esélyjavító, társadalomépítő programjának aktív résztvevője. Közel
25 éves fennállása óta meghatározó civil szervezetként működik a magyar
tehetséggondozásban. Számos egyéb tevékenysége mellett a tehetséggondozás fejlesztését szolgáló tudományos kutatások támogatása is az itt folyó
szakmai munka részét képezi. Ennek a hagyománynak a keretében folytattuk jelen kutatási munkánkat is.
A kutatási program célja, felépítése
Programunkban kiemelt célterületként jelent meg – igazodva a pályázati
kiíráshoz – a különböző településeken élő tanulók tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való hozzáférésének meghatározása, a hozzáférés jellemzőinek
a feltárása. A hozzáférés fogalmát két oldalról közelítettük meg: egyrészt a
kínálati oldal felől, amely a tehetséggondozó szolgáltatások különböző formáinak bemutatását, egyenlőtlenségeit, illetve az azokban alulreprezentált
csoportok kimutatását célozta meg.
Az eredmények rámutattak többek között arra, hogy a tehetségsegítő
szolgáltatások kínálata szignifikánsan különbözik tehetségterületenként és
korcsoportonként is. Ennek következtében nem egyforma eséllyel talál az
adott területen gondozást nyújtani tudó szolgáltatást két különböző területen
tehetséges fiatal, főleg, ha eltérő korosztályhoz tartoznak. Hasonló egyenlőtlenség mutatkozik a településtípusok mentén is, nem meglepő módon a
városok, még inkább a megyeszékhelyek javára. Az eredmények alátámasztják azt a következtetést, mely szerint a vertikális vagy horizontális társadalmi struktúra mentén hátrányos helyzetből származó tanulók számára
nem tehetségazonosításra, hanem minél szélesebb körű tehetséggondozásra
van szükség.
A kínálati oldal bemutatása mellett a tehetséggondozó szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés a keresleti oldal felől is értelmezhető. Innen
nézve azonban inkább beszélhetünk az igénybevétel és a „távolmaradás”
kérdéséről, ahol bizonyos intrapszichés történések mint katalizáló, illetve
akadályozó tényezők merülnek föl (a gagnè-i modell keretében utóbbiak az
intraperszonális katalizátorok hiányát jelentik). Ennek az oldalnak a feltárására vállalkozó kutatási moduljaink és azok nyomán születő tanulmányok a
felkínált lehetőségek és a tehetség fejlődési folyamatára ható intraperszonális tényezők közötti kapcsolatot is firtatják, utalva arra, hogy a tehetséggondozó szolgáltatásokba való bekapcsolódás igénye egyfelől következ-
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mény, másfelől előzmény. Eredményeink alapján megfogalmazott fontos
következtetés, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges tanulók esetében a
közoktatás színterén biztosított tehetségszolgáltatások keretében kapott
fokozott odafigyelésnek és a hasonló érdeklődésű és helyzetű társak támogató jelenlétének az elmaradása a családi támogatás átlagtól elmaradó
szintjével együtt veszélyeztetetté teheti őket a felsőoktatásba kerülvén, tekintettel arra, hogy a felsőoktatási környezet kevésbé nyújtja a középiskolai
években megszokott védett intézményes hátteret. A társas megerősítésben
kevés forrást biztosító hallgatói életforma az ő csoportjukat feltehetően jobban fenyegeti, ami felhívja a figyelmet a szakszerű után követésre, mentálhigiénés támogatásra és nem utolsó sorban a hallgatói közösségekhez vagy
kisebb hallgatói csoportokhoz való tartozás fontosságára, ezáltal kijelöli a
felsőoktatásra felkészítő és a felsőoktatásban megvalósítandó tehetséggondozás feladatait.
Összességében empirikusan is alátámasztást nyert, hogy a személyes
jellemzők egyedivé teszik azokat a hatásokat, amelyek a környezetből érkeznek. Noha az általunk vizsgált személyes jellemzők nem kemény mutatói
a tehetségességnek, ámde ismeretük és fejlesztésük hozzájárulhat egy erőforrás-kereső pszichológiai értékbecsléshez.
Vizsgálatunk több szempontból is megerősítette az extrakurrikuláris és
iskolán kívüli programok személyiségalakulásra gyakorolt pozitív hatását,
amelyek nem csak a tehetséges, hanem bármilyen képességekkel rendelkezők számára kínálnak pszichológiai nyereségeket. Ugyanakkor tény, hogy
az iskolai eredményesség, illetve annak észlelése jelentősen befolyásolja az
ilyen programokhoz való csatlakozás hajlandóságát.
A tanórán kívüli gazdagító programokról végezetül meg kell jegyezni,
hogy az azokat szervező intézmények Magyarországon sokszor nem tartják
magukat „tehetséggondozó program” kidolgozóinak. Programjaikon minden
tanuló – képességeitől függetlenül – gazdagodik. Ami biztos, hogy ezek
megfelelnek a gyerekek érdeklődésének, sok idő és energiaráfordítást igényelnek, hiszen a programok egy-egy speciális területet érintenek, és a foglalkozásokon érdeklődésük és képességeik tekintetében hasonló társak között dolgozhatnak. Egy tanórán kívüli gazdagítás akkor válik tehetséggondozóvá, ha programja a differenciált, egyéni fejlesztésre gondot fordító
terv részeként szerepel, s ezáltal több és hatékonyabb lehet egy pusztán
befogadó, érdeklődést keltő, szórakoztató elfoglaltságnál. Eredményeinkkel
a további hazai tehetséggondozó programok fejlesztéséhez kívánunk hozzájárulni, javaslatokat megfogalmazni.”
További információ:
A tehetséggondozó szolgáltatásokhoz történő hozzáférés pszichológiai és
szociológiai tényezői, 2013. Kutatási beszámoló, 204 o.
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Befejezés
Amint azt már a tanulmány bevezető részében is megfogalmaztuk, e keretek
között nem vállalkozhattunk arra, hogy teljes képet adjunk az elmúlt három
évtized hazai tehetségkutatásairól. Természetesen megérdemlik a hazai
tehetségkutatás – nemzetközileg is elismert – eredményei, hogy megtörténjen egy részletekbe menő bemutatás, értékelés, amely azonban a jelenleginél jóval nagyobb ívű munkát kíván. E keretek között csak arra volt lehetőségünk, hogy e kutatások főbb irányait bemutassuk vázlatosan, s megemlítsük azokat a kutatókat, akik a legtöbbet tettek Magyarországon a rendszerváltást követően a tehetséggondozás gyakorlati tevékenységének tudományos megalapozásában. Természetesen eközben kiemelt figyelmet fordítottunk azokra a kutatókra, akik a Magyar Tehetséggondozó Társaság munkájában meghatározó szerepet vállaltak, hiszen végül is a Tehetség Almanach II. megszületésének a fő motívuma a MTT elmúlt 25 évének bemutatása,
értékelése, s ebben nem maradhatott el a kutatómunka főbb eredményeinek
vázlatos közreadása sem. Úgy gondoljuk, hogy ezen hiányosságok ellenére
is kellő bizonyíték ez az összegzés arra, hogy sokirányú kutatás is folyt a
hazai tehetséggondozás területén a rendszerváltás éveitől kezdve, van miből meríteni a tehetséggondozás gyakorlatának további intenzív fejlesztéséhez.
2014. május

218

Szakdolgozati témaválasztás
és hallgatói visszajelzések
Dr. Dávid Imre
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
Pedagógiai‐Pszichológiai Tanszék
davidi@pmail.hu

Almanachunk eme részében két fontos tartalmi egység kapott helyet. Elsőként is szeretnénk átfogó képet adni arról, hogy a tehetségfejlesztő szakember képzés beindítása óta hallgatóink milyen témákat választottak szakdolgozatuk témájául. Úgy gondoljuk, hogy az olvasónak érdemes „csemegézni”, végigfutni azt, hogy milyen elméleti és gyakorlati vonatkozású kérdések azok, melyek leginkább érdekelték az elmúlt évtizedekben tanítványainkat. Tesszük ezt annál is inkább, mert egyfajta kordokumentumot is
jelent a témaválasztás prezentálása: kaleidoszkóp a hazai tehetségfejlesztő szakember képzés „hőskoráról”, közelmúltjáról és jelenéről. Úgy
véljük, hogy a maga nemében igen tanulságos olvasmány lehet ez olvasóinknak. Mint ahogy nem kevésbé tanulságos a második tartalmi egység,
amelyben az ország különböző képzőhelyein végzett hallgatók visszajelzéseit adjuk közre az általuk elvégzett képzésekre vonatkozóan. Ezekből a
visszajelzésekből kiviláglik, hogy mit kaptak a résztvevők a képzés évei során emberileg/szakmailag a képzésekben oktató kollégáktól.
1. A tehetségfejlesztő szakértő és szakvizsgás képzésben Debrecenben végzett hallgatók szakdolgozati témaválasztása
Aki hisz a számmisztikában, annak még különös jelentőséggel is bírhat, hogy
1999-től kezdődően a Debreceni Egyetemen (és jogelődjén, a KLTE-n) öszszesen 444 szakdolgozat született a tehetségfejlesztő szakértő és szakvizsgás képzés keretein belül. Természetesen ennyi írásmű között igen nehéz
lenne bármilyen rendező elvet következetesen végig vinni, hiszen a témák, a
megközelítések igen-igen szerteágazóak. Ugyanakkor fontosnak tartjuk,
hogy néhány iránymutató szempontot közre adjunk a tájékozódást segítendő.
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Az első ilyen az életkori megoszlás. A 444 cím közül 31 esetben utal a
cím óvodai fejlesztő munkára. 74 esetben találunk egyértelmű utalást az
általános iskolai életkorra: vegyesen az alsó és felső tagozatra vonatkozó
kutatások voltak ezek. Nem sokkal lemaradva ettől számarányát tekintve a
középiskolai korosztály következett: 63 végzős hallgató vizsgálta ezt a korosztályt, vagy írt le olyan fejlesztő programot, melynek középpontjában a
14–18 éves diákok állnak. Érdekes, hogy a felsőoktatás területe messzemessze alulreprezentált: alig 4 olyan írásművet leltünk fel, melynek célcsoportja ez a korosztály volt. Mit jeleznek ezek a számok? Megítélésünk szerint
hűen tükrözik a tehetségfejlesztés témakörében koncentrálódó humán és
egyéb erőforrásokat. Azt, hogy az érdeklődés homokterében döntően a
közoktatás alanyai állnak. Implicit módon természetesen ez utal a hallgatók
munkahelyi beosztására is: döntően általános és középiskolai pedagógusok
jelentették és jelentik mind a mai napig a képzésben résztvevők „derékhadát”. A dolgozatok bevezetőinek átolvasásából kiderül, hogy elsősorban
eme életkorokban látják a hallgatók a tehetségfejlesztés relevanciáját.
Örömteli, hogy igen nagy számban találkozunk olyan dolgozatokkal,
melyek egy-egy intézmény sajátos tehetségfejlesztő programját (arculatát,
ars poeticáját) mutatják be. E tekintetben az óvodák járnak elöl a sorban. Itt
figyelhető meg leginkább, hogy – talán az iskolákkal szembeni nagyobb
szabadságfok miatt is – több lehetőség, tágabb tér nyílik az egyénibb intézményi kezdeményezésekre. Az óvodában dolgozó óvodapedagógusok
speciális képességei és érdeklődése mentén alakulnak a fejlesztő programok: valamelyik fókuszában a drámajáték áll, a másikéban a bábozás, a
harmadikéban a zenei képességek fejlesztése. Az általános iskolákban még
rendre megjelenik az egyénibb arculat a tehetségfejlesztésben. A középiskola világában azonban vélhetően némiképp szűkülnek a lehetőségek. Erre
utal, hogy a címekben elég ritkán fordul elő az egyedi sajátosság a tehetségfejlesztés tekintetében. Valószínűleg nem meglepő, hogy az egyes speciális területek vizsgálatán alapuló szakdolgozatok közül a kreativitás áll az
első helyen. A képzésben oktató tanárként is azt tapasztalom, hogy a kreativitás jelenségvilága egyre nagyobb érdeklődésre tart számot, a jelenségkör fajsúlya egyre nő. Ennek hátterében az is lehet más okok mellett, hogy a
képzésbe járók annak idején főiskolás és egyetemista korukban többnyire
igen keveset hallottak erről a pszichológiai területről. Amely terület fontosságát azonban senki nem vitatja el a tehetség fejlesztés folyamatában. Talán ez a „kései találkozás” is generálhatott így egy komolyabb érdeklődést.
Valamint az, hogy „eszközösség” tekintetében ez az egyik olyan pszichológiai tartalom, amellyel kapcsolatban vélhetően a legkevesebb áll rendelkezésre a gyakorló pedagógusok kezében. A következő nagyobb tartalmi kör
a tehetségdiagnosztika témaköre. Természetesen van több olyan dolgozat
is, amelyben a kreativitás kifejezés ebben a kontextusban jelenik meg. Ismé-
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telten a már korábban kifejtett gondolatunkhoz térnénk vissza: a képzésekkel szemben támasztott igen fontos hallgatói követelmény a gyakorlat centrikusság. Az, hogy a képzés során elsajátított tudást szinte promt tudják alkalmazni hétköznapi munkájuk során. Ezért is lehet oly kedvelt ez a terület: a
tehetségdiagnosztika eszközeinek megismerése és kipróbálása révén ez a
fajta tudás és magabiztosság szerezhető meg. A hallgatók számára többnyire új és sokszor szinte „varázslatos” a pszichológiai eszközök világa (tesztek, kérdőívek). Fontos ugyanakkor hangsúlyoznunk, hogy a kompetencia
határokat minden esetben be kell tartani!
Némiképp a személyiséglélektan világához kapcsolódó téma az énkép
vizsgálata. Erről az igen fontos területről is több dolgozat értekezik. Ennél a
jelenségkörnél különösen fontos az a tény, hogy a pedagógus számára az
egyik legnehezebben gyűjthető információ tanítványaitól. Az intellektuális
szféra esetében könnyebb helyzetben vannak: akár a számonkérések is támpontként szolgálhatnak diákjuk értelmi képességei megítéléséhez. Az énkép
ezzel szemben igen nehezen megközelíthető világ.
Befejezésül még egy témára (illetve annak a címek szintjén való csekély
megjelenésére hívjuk fel az olvasók figyelmét: a tehetséges diák fejlesztésével
foglalkozó tanár vizsgálata csak elvétve bukkan fel a címek között! Holott
gondoljunk csak bele (és emlékezzünk a Bevezetőben olvasottakra!): egy kiégett, örökösen stressztől hajszolt pedagógus naponta akár 200 gyerekkel is
kapcsolatba kerülhet! Vajon miként fog rájuk eredményesen hatni, fejleszteni
őket, ha pszichés energiáit a saját problémáira való befelé figyelés köti le…?
2. A hazai képzőintézményekben végzett hallgatók visszajelzése
a képzésekről
Hosszú évek teltek el, mióta az első tehetségfejlesztő szakértő pedagógusképzés beindult Debrecenben. Örömteli jelenség, hogy mostanra 6 különböző képzőhelyen sajátíthatják el hallgatóink a tehetségfejlesztéssel kapcsolatos legmodernebb elméleti és gyakorlati ismereteket. Ugyanakkor természetesen a képzések oktatóiként nem dőlhetünk hátra, nem ülhetünk a babérjainkon. Szükséges, hogy a legfrissebb nemzetközi és hazai fejlemények alapján időről-időre revideáljuk tananyagainkat, az átadni kívánt tudás állandó
és folyamatos bővítést, gazdagítást igényel. A közel másfél eltelt évtized
pedig igen jelentős változást hozott a tanítványaink attitűdjeit illetően is.
Kifejezetten szolgáltatás centrikusak: abszolút jó értelemben véve minőséget
várnak a befizetett tandíj ellenértékeként. Kezdetben javarészt a hallgatót
a képzésbe delegáló intézmény állta a tandíjat. Manapság ez nem már így
van: rendre magának a hallgatónak kell előteremtenie képzési költsége
döntő hányadát. Ehhez még járulékos költségként hozzá jönnek a szállás és
a képzés ideje alatti étkezések költségei. Mindebből még hangsúlyosabban
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következik, hogy a minőségbiztosítás jegyében magas színvonalú, szinte napi
gyakorlati hasznosságú képzéseket kell fejleszteni és megvalósítani.
Tanulmányunk befejező részében arra próbálunk választ adni, hogy a
különböző képzőhelyeken mit is kaptak „útravalóként” a képzésben részt
vevők. Vajon mennyiben volt meghatározó az „iskolapadokban” felnőtt fejjel eltöltött két év?
Hogyan gyűjtöttünk adatokat? Levélben kértük meg az egyes képzések
szakfelelőseit, hogy kérjenek írásos véleményt egykori hallgatóiktól a képzéssel kapcsolatosan. A két nyitott kérdés az alábbi volt:
– Hogyan változott a tehetséggondozásról alkotott szemlélete a képzés
eredményeként?
– Hogyan változott a gyakorlati fejlesztő munkája a képzés következtében?
Az egyes leírásokat gyakorlatilag tartalmi szerkesztés nélkül adjuk közre. Látni fogjuk majd, hogy többek esetében mennyire meghatározó volt a
tehetségfejlesztés témakörében való elmélyülés. Megtermékenyítően hatott a
képzés a tehetségesek tanítására vonatkozó attitűdökben, a fejlesztésük
során alkalmazni kívánt módszereket illetően. Örömteli, hogy a különböző
képzésekben részt vevő pedagógusok többsége mára a honi tehetséggondozás „élharcosának” számít. Ezt mutatja, hogy többen közülük az igen rangos „Bonis Bona” díj kitüntetettjei lettek a nyár folyamán.
A tartalmi megfogalmazást tekintve néhol jelentősebb eltérések is tapasztalhatók: akad olyan kolléga, aki elsősorban egy általa meghonosított
tanulmányi verseny bemutatására fókuszál leírásában. És akad olyan is, aki
általánosságban ír a képzés hasznos voltáról – már-már filozofikus magasságokba emelkedve… Úgy gondoljuk, hogy jól van ez így. A sokszínű tehetséget és a fejlesztés kérdéskörét sem lehet csupán egyoldalúan közelíteni. A
visszajelzések megfogalmazásában sem lehet királyi utat követni és számon
kérni.
A különálló (soron következő) írásművet mindig idézőjellel kezdjük. Szó
szerint beemeltük a szerzők vélekedését. A tartalmi rész után az esetek döntő többségében feltüntetjük a szerző nevét, a végzés helyét és évét, a szerző jelenlegi munkahelyét és beosztását. Sajnos néhány kollégáktól nem kaptunk meg minden információt (nyilvánvalóan a napi terhek, a hajszoltság
okozhatta), így néhol hiányosak ezek az adatok.
Az olvasónak érdemes olyan szemmel is tanulmányozni ezeket a visszajelzéseket, hogy a részint a képzések során kapott impulzusok következtében hol is tartanak ma egykori „kisdiákjaink” a pályájukon.
„1997 és 1999 között, az első évfolyam tagjaként végeztem el az akkor
még Kossuth Lajos Tudományegyetem tehetségfejlesztési szakértő szakirányú
szakját. A képzés új volt, és a téma is úttörő jellegűnek számított, hiszen Ma-
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gyarországon ez volt az első ilyen jellegű posztgraduális tehetségpedagógus képzés. Éppen ezért a Pedagógiai Pszichológiai Tanszék által meghirdetett programra jelentkező hallgatók is, inkább csak több-kevesebb tapasztalati jártassággal, mint tudományos alapú ismeretekkel bírtak az iskolai
tehetségfejlesztés terén. Így voltam ezzel én is, aki fiatal pályakezdőként, 5
éves tanítási gyakorlattal a hátam mögött, jelentkeztem a képzésre. A tehetséggondozásról, akkor még csak annyit sejtettem, hogy azoknak a gyerekeknek, akik kiemelkedő iskolai teljesítménnyel vagy egy-egy területen átlag feletti ismeretekkel, tudással rendelkeznek, segítségre van szükségük
képességeik kibontakoztatásában, de nem csak a hagyományos keretek
(szakkör, verseny-előkészítő) között, hanem új módszerek alkalmazásával is.
Aztán a kurzus elvégzése alatt rá kellett jönnöm, hogy a tehetségfejlesztő
munka mennyivel több tudást, odafigyelést és összetettebb tervezést igényel, a tehetségek felismerése és gondozása során egyaránt. Kiváló oktatóim rádöbbentettek arra is, hogy az ismeretek gazdagítása és a képességek
fejlesztése mellett az eredményes tehetségsegítő munka közben, mennyire
fontos a tehetséges tanulók személyiségének alakulására, alakítására figyelmet fordítani, megelőzve ezzel esetleges „kiégésüket”, aszociális magatartási formáik kialakulását. Az elméleti oktatás mellet azonban emlékezetesek voltak a játékokkal teli tréningek is, amelyek, a későbbi hasznosíthatóságuk mellett, közösségünket összeszokott csapattá formálták. Ám a szakirányú képzés tényleges jelentőségét igazán mégis a gyakorlatban, akkor tapasztalhattam meg, amikor, az iskolánkban útnak induló Arany János Tehetséggondozó Program programfelelőseként, ismereteimet eredményesen tudtam beépíteni a hátrányos helyzetű tanulók tehetségfejlesztésének munkájában. Talán ennek is köszönhető, hogy igazgatói kinevezésem után iskolánk
hat évfolyamos képzésében is elindítottunk egy komplex tehetségfejlesztő
programot, valamint akkreditált kiváló tehetségpontként részeseivé válhattunk a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programnak. A jeles felkészítésnek köszönhetően, az elmúlt szűk másfél évtizedben számos eredménynyel és örömmel teli pillanatnak lehettem részese, ami mindig megerősít abban, hogy érdemes volt pedagógusi munkámat a tehetségfejlesztés irányába fordítani. Ezért mára a tehetséggondozás elkötelezett híveként törekszem
annak fontosságát, és tartalmi elemeit minél szélesebb körben terjeszteni,
úgy, hogy mindig számíthatok az időközben barátaimmá váló egykori tanáraim, csoporttársaim segítségére, tanácsaira.”
Tóth Tamás
Végzés helye, ideje: KLTE Debrecen Pszichológiai Intézet
Munkahely: Sárospatak Árpád Vezér Gimnázium
Beosztás: igazgató
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„A tehetséggondozás mindig is jelen volt a magyar iskolákban. Amelyekben
tanítottam, ott lehetőséget adtak a szakkörökön, délutáni foglalkozásokon,
hogy az erős oldalukat tovább fejlesszék a diákok, és talán ez által irányt
adjanak a későbbi tanulmányaikhoz, életútjukhoz.
Ma már tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, és nem is pontos. Sok tehetséges gyerek kallódhatott el. A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének
Tehetséggondozás- tehetségfejlesztés pedagógus szakvizsga programjának
keretében a szemléletem a tehetségről alapjaiban változott meg. Sokszor
hallani környezetünkben olyan mondatokat, mikor valaki lehet, hogy egyszer, valami szépet alkotott, hogy „mennyire tehetséges”, vagy panaszkodnak kollegák, hogy „mennyire szemtelen ez a diák, mindig közbeszól a tanítási órán”. Ma már mosolygok ezen, és tudom, hogy nem szabad könnyelmű
kijelentéseket tenni.
A tehetséget nem lehet egyetlen összetevőre leszűkíteni. Ezt bizonyítja
Mönks-Renzulli komplex tehetség- modellje, amiből világosan látszik, hogy a
tehetség a három alapcsoport interakciója. Ez a három alcsoport az átlagon
felüli általános és/vagy specifikus képességek (kivételes képességek), a magas fokú feladat iránti elkötelezettség (motiváció), és a kreativitás. Ezeken
kívül környezeti tényezők is befolyásolják a tehetséget, az iskola, a társak, a
család. Czeizel Endre az átlagon felüli képességeket külön választja általános intellektuális képességre és speciális mentális képességre, de emellett
marad a motiváció és a kreativitás jelentősége is. A külső tényezők mellé
pedig társít egy ún. „sors-faktort”. Ez lehet biológiai sors, önsorsrontás, társadalmi sors. Ez utóbbiban kapunk szerepet, mert mi tanárok óriási felelősséggel bírunk a tehetség felismerésében, fejlesztésében, pályaorientációjában.
Ehhez szükséges a kívánatos pedagógiai attitűd, mely három összetevőből áll. Az egyik a hitelesség, miszerint összhangban legyen a belül megélt
és a kifelé kommunikált érzelmek. A második a feltétel nélküli elfogadás,
mely jelenti a tanulói értékek tiszteletét, a hitet, hogy képes a fejlődésre. A
harmadik összetevő az empatikus megértés, mely során a tanuló érzéseit,
aktuális lelkiállapotát a tanár megérti, s spontán vissza tud jelezni rá.
Való igaz, hogy a tehetséges gyerekek gyakran problémásak, nehéz a
figyelmüket ott tartani az órán. Közbeszólnak, kérdeznek, sokszor nem oda
illő kérdéseket tesznek fel, ellent mondanak, vagy éppen elábrándoznak,
elmerengenek. Nem szabad leszidni őket kíváncsiságuk miatt, vagy azért
mert ők más oldalról közelítenek meg egy problémát. Lehetőséget kell adni
nekik, hogy bebizonyítsák felvetéseiket, és nekik gondolkodtató, összefüggéseket kereső, és arra rávilágító feladatokat kell adni. Ilyen esetben, mint a
varázsütés kezdenek dolgozni, ötleteik vannak, és csillog a szemük a sikerélménytől. Tehát nem szabad unatkozni hagyni őket, ez esetben kulcs a differenciálás. A kooperatív tanulás, a társakkal való interakciókon keresztül
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ad alkalmat a gyakorlásra, fejlesztésre. A kooperatív tanulás növeli a motivációt, a tanulói aktivitást, ezáltal fokozza az oktatás hatékonyságát. Lehetőséget ad a hatékony tanulási technikák elsajátítására, ezáltal a tehetségeseket elősegíti a képességeiknek megfelelő szintű önálló munkára. Ez fejleszti a kreatív problémamegoldó képességét, a kritikus gondolkodás gyakorlását. Felelnek a csoporttársaik haladásáért is, segítik a gyengébben haladókat, így a „tanítva tanulni” a tehetségesek számára mélyebb tudást eredményez. Lehetőséget ad arra, hogy figyelembe vehessem a tanulók igényeit. A
kooperatív technikák megismerése révén bátrabban használom e munkaformákat. Átrendeztem a termet, csoportokban ülnek, és több projekt feladatot
építettem be. Ez sok energia, és plusz feladat, de a befektetés megtérül. Az
érdekes feladatokkal, az új dolgok felismerésével, s azok megtanulásának
örömével motiválhatunk.
A család szerepéről a tehetséggondozás kapcsán csak említést tettem,
pedig nagy jelentősége van. Észrevettem, hogy többet kommunikálok a szülőkkel. Nem csak a tehetségesekkel kapcsolatban, hanem az alulteljesítő
diákokkal kapcsolatban is. Ők segíthetnek feltárni az okokat, vagy a tehetségeseknél az érdeklődési kör feltérképezésében.
A pedagógusnak modellként kell működnie. Szakterületét kiválóan kell
ismernie, magas szintű pedagógiai és pszichológiai felkészültséggel kell,
hogy rendelkezzen. Legyen elkötelezett a feladat iránt és legyen kapacitása a kemény munkára. Emellett kreatív, rugalmas, és a feszült pillanatok
oldása érdekében kellő humorérzékkel rendelkezzen. Hiszen a kiváló tanár
egyéniség mellett megnő a tehetséges tanulók száma, főként, ha képes a
Flow- élmény elérésére. Az áramlás- élmény arra serkent, hogy új kihívásokat keressen, tanuljon, s egyre magasabb szintű képességeket fejlesszen ki.
Tanulmányaim során nem csak a szemléletem változott, vagy ismertem
meg új munkaformákat, lehetőségeket, hanem kialakult az igényem arra,
hogy a fent említettek a későbbiekben a munkámat jellemezzék.”
Név: Tóth Zsuzsa
Végzés helye, ideje: DE Pszichológiai Intézet, 2013.
Munkahely: Debreceni Bocskai István Általános Iskola
Beosztás: földrajz-rajz szakos tanár
„Tessék egy kicsit lazítani! – tehetséggondozás közben is!”
Kluka Hajnalka vagyok, a „Tehetség és fejlesztése” pedagógus szakvizsgás
továbbképzést 2013-ban végeztem el a Debreceni Egyetemen.
A továbbképzésre nagyon prózai, gyakorlati okokból jelentkeztem:
munkahelyem, a debreceni Ady Endre Gimnázium „Kiváló tehetségpont”, s
én magam is tanári pályám kezdete óta rendszeresen foglalkozom tehetséggondozással. Emellett egy korábbi ígéret szerint a pedagógus életpálya
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modell bevezetése után anyagi előnyt is jelenthetett volna a szakvizsga. Úgy
tűnik, ez az ígéret nem fog megvalósulni, vagy legalábbis nem úgy, ahogy
eredetileg szó volt róla. Mégsem bántam meg, hogy a 2011/2012-es és a
2012/2013-as tanév hétvégéinek nagy részét egyetemi konzultációkon
töltöttem, sőt…
A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tanárai elméleti információkat és gyakorlati képzést is biztosítottak számunkra. Kollégáknak tekintettek bennünket, meghallgatták a tapasztalatainkat, ötleteinket. Emellett
arra ösztönöztek minket, hogy egymástól is tanuljunk. (Az általunk tartott
beszámolók, kiselőadások szintén ezt a célt szolgálták.) Az én szemléletemet
leginkább azonban azzal formálták, hogy nem vasfegyelemmel és vasszigorral próbáltak oktatni, hanem játékosan, baráti hangvételben megszólítva
bennünket. Kicsit kiléphettünk a szürke hétköznapok világából, s kipróbálhattuk kreativitásunkat, összpontosítási képességünket is. Játszhattunk rövid jelenetekben, szabadon engedhettük fantáziánkat egy-egy rajzot látva. Én elég
nehezen oldódó típus vagyok, ezen a képzésen mégis sikerült a tanároknak
és az évfolyamtársaimnak olyan légkört teremteniük, hogy felszabadultan
játsszam és tanuljak egyszerre én is.. Szeretném, ha iskolai munkámba át
tudnám vinni ezt az attitűdöt, de sajnos, egyelőre még csak időnként sikerül.
Egy életre való útravaló számomra az is, hogy a tehetséggondozást nagyon tudatosan kell végezni. A vizsgákra készülve, szakdolgozatomat írva
döbbentem rá például arra, hogy a kreativitáshoz mennyi minden tartozik
hozzá, milyen sok momentumra kell/érdemes odafigyelni, ha ezt a képességet szeretnénk fejleszteni.
A kooperatív tanulás és a csoportmunka közötti különbséget szintén most
értettem meg. Kipróbáltam a gyakorlatban a kooperatív tanulás módszereit,
s rájöttem, hogy jóval hatékonyabb, mint a csoportmunka. Sok időt vett
igénybe a képzés, teljes állás mellett nem volt könnyű elvégezni, de megérte! Bátran ajánlom mindenkinek!”
Név: Kluka Hajnalka
Végzés helye, ideje: DE Pszichológiai Intézet, 2013.
Munkahely: Debreceni Ady Endre Gimnázium
Beosztás: magyar szakos tanár
„Intézményünk a 2009/2010-es tanévben sikeresen pályázott intézményi
tehetséggondozó program kialakítására. A program célja, hogy a tehetséggondozás intézményi kialakítása megfelelő bemeneti mérésekkel és nyomon
követési rendszerrel támogassa a tehetséges gyermekeket. Intézményünk
2009. óta Tehetségpontként működik a Közép- Magyarországi régióban. A
„TEGYEK” Tehetséges Gyerekek Köre Tehetségpont, mint hálózati rendszer
alkalmas arra, hogy a kistérségben is meghatározó szerepet kapjon intéz-
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ményünk a tehetséggondozás területén. Az egyéni képességek minél jobb
kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengébbek, lassabban haladók felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik.
A tehetséggondozó és felzárkózató foglalkozáson való részvétel ingyenesen igénybe vehető.
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi,
sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente
rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a nevelők
szakmai munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik.
Létrehoztunk egy Tehetség Díjat is, melyet minden évben a tanévzáró ünnepségen ad át iskolánk igazgatónője a legtehetségesebb tanulónak, annak,
aki országos, megyei, vagy térségi versenyen kiemelkedő eredményt ért el.
Már 5. éve tartok tehetséggondozó foglalkozást matematikai-logikai területen.
A tehetséggondozásról alkotott szemléletem nagyban változott a képzés
során. Ismerem a tehetséggondozás történetét, tisztában vagyok a tehetséggondozással kapcsolatos kifejezésekkel. Türelmes vagyok az alulteljesítő
tehetségekkel, és tudom, hogy a sors-faktornak nagy szerepe van abban,
hogy valakiből igazi tehetség váljék.
Mivel iskolánkban én végeztem el ezt a képzést, én lettem a tehetséggondozó-koordinátor. A tanulmányaim nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy
az intézmény egészét átlássam, szervezeti felépítését, értékelését megismerjem, tisztában legyek a hatályos jogszabályokkal. A szervezetfejlesztés, a
vezetési kultúra, a minőség-ellenőrzés és természetesen a szakmai önismeret
megismerésével tudatosabban tudok dolgozni a mindennapokban. Segítséget tudok adni a hozzám forduló tanulóknak, szülőknek és kollegáknak is a
tehetséggondozás problémáival, a tehetségdiagnosztikával kapcsolatban.
A gyakorlati munkában bátrabban fogok hozzá a tehetségfejlesztő programok elkészítéséhez. Tudatosan alkotom meg a programomat. Alkalmazom
a tehetségfejlesztésben is a kooperatív tanulás-technikákat, melynek gyakorlati órái rendkívül sokat segítettek annak megértésében.”
Seresné Mészáros Katalin
Pedagógus szakvizsga/tehetséggondozó, tehetségfejlesztő
Végzés helye: DE Pszichológiai Intézet,
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„Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának.
Csodát tör utat! Azt úgy el lehet nyomni és taposni, mintha ott sem lett volna.”
(Szentgyörgyi Albert)
Ezzel az idézettel és a következő kérdésekkel kezdődött a szakdolgozatom
a két éves képzés végeztével. Mi a tehetség? Kit nevezünk tehetségesnek?
Kerestem és keresem a válaszokat a mai napig ezekre számos pedagógustársammal együtt. A fogalomalkotáshoz és a történetiséghez, valamint az
egyes gondolkodók munkásságának a megismeréséhez már az első órákon
sikerült közelebb kerülnöm. Az egymás véleménye, tapasztalata, felfogása
a témával kapcsolatban segített abban, hogy önmagam számára megfogalmazzam a tehetségről alkotott saját véleményemet. Mindez egy olyan
szemléletformálás volt a számomra, ami a hétköznapok szakmai tevékenységében tudatosabb fejlesztőmunkára sarkalt. Az egyetemi órák után már
nem hagyatkozhattam csak az ösztöneimre. Meg kellett tanulnom a megfigyeléseimet a tehetségmodellek kapcsán elhelyezni, és komplexen értelmezni. Arról a szakmai munkáról, amit a képzés előtt is képviseltem igazolódni
látszott, hogy egy rendszer részét képezi. Miközben rendszereztem, magam
is rendszert alkottam. Egyre többet beszélek arról, hogy hogyan látom az
egyes tanítványok alapképességeinek a fejlődését más területeken és meggyőződésemmé vált, hogy minden hat egymásra az egyes tanórákon hallott
és megélt információkon keresztül. Többen a környezetemben nyitottan és
legalább ugyanennyien szkeptikusan, sztereotípiákba kapaszkodva álltak a
kérdéshez. A szakvizsga a kezdeti kíváncsiságomat elégítette ki. Rávilágított
arra, hogy a kérdés sokkal összetettebb annál, mint amit magam gondoltam
a megélt-átélt tapasztalataim alapján.
A hosszú évtizedekre nyúló visszatekintéskor azt tapasztaljuk, hogy a tehetséggondozás a gyakorlatban is széles skálán mozog. A tanáraimnak köszönhetem azt a rávilágítást, hogy az oktatásnak ez a területe nem csak a
kiemelkedő képességek további gondozását, fejlesztését jelenti, hanem a
gyenge oldalak megerősítésére is gondolni kell. A fejlesztés mellett a regeneráció legalább olyan fontos egy folyamatban, mint a fő tevékenységek
sokasága.
Az alapkérdések után sorozatosan tettem fel magamnak, magunknak
azt a kérdést is, hogy hol rontom, rontjuk el a folyamatot, ha a tanítványaink, nem azt az utat járják be, amit a sors eléjük rendelt? A pedagógia
nagy sikertelenségének tartom, hogy a tanítványaink nem vagy csak részben
vonnak párhuzamot az egyes tanórákon hallott ismeretek között. Ezek után a
tantárgyközi ismertek átadás, feldolgozás lett az új kihívás a szakmai tevékenységemben. Kerestem a képzőművészet helyét a ma pedagógiájában. A
képzőművészeti tehetségterület a későn megmutatkozó tehetségterületek
közé tartozik. A kamaszkor végére a gyerekek érdeklődése rendszerint el-
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fordul erről a területről, vagy megközelíthetetlen misztikumként néznek, az
egykor jó kedvel és önfeledten végzett tevékenységre.
A kompetencia alapú oktatásban és a vizuális nevelésben rejlő lehetőségek szinte határtalanok, egy gyermekközpontú kreatív pedagógus a művészeti nevelés eszközeivel kinyithatja a gyerekek számára a világot. Képi
gondolkodással nem csak azok rendelkeznek, akik a képzőművészeti műfaj
iránt érdeklődnek. A tudás birtoklásához sokan a vizuális memóriájuk segítségével jutnak. Kétségtelen, hogy azoknak az embereknek, akik a rajzórák
bűvöletében nevelkedtek, intenzív vizuális emlékezőképességük van. A művészeti nevelés szerepe az érzelmi nevelésben nagyon jelentős. A művészet
eszközeivel a gyermekek számára élvezetessé lehet varázsolni a gyermekkort és a tanulást, ami meghosszabbítható a felnőtté válás után azok számra, akik élethivatásnak tekintik a művészetet. A tanulók, akik élethivatásszerűen köteleződnek el a képző- vagy iparművészettel, a felnőtt kor küszöbére
ön álló alkotói programmal bírnak. Az örömmel, kedvvel rajzoló gyermekek
közül nem lesz mindenkiből művész,és ez nem is célja a művészeti nevelésnek.
Azonban a képzőművészeti tehetségek fejlesztése csak egy jól strukturált
oktatásban biztosítható, s mind a kettő nemzeti érdekünk. A tehetséggondozásban tudatosabban eltöltött idő arra döbbentett rá, amit Nikosz Kazantisz
oly érzékletesen foglal össze, miszerint:
„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át rajta; majd miután
megkönnyítette számukra az átjutást, boldogan összeroskad, arra buzdítva
őket, hogy maguk építsenek hidakat”
Hogy tehetségesek-e azok a tanulók, akikkel találkozunk pályánk során?
Valószínűleg igen, hogy találunk-e közöttük géniuszokat, az a formálódó
jelenben és a jövő művészettörténetéből derül majd ki.
Név: Kiss Papp Csilla
Végzés helye, ideje: 2010. Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
Munkahely: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola,
Debrecen
Beosztás: Művészeti igazgatóhelyettes, Vizuális nevelőtanár
„Gondolatok a tehetséggondozásról
A tehetség-összetevőket nem készen kapjuk születésünk által, ezek hosszas
fejlesztő munka eredményeként formálódhatnak. Soktényezős a tehetség
fejlesztésének folyamata, s a képességeken kívül nem kevés elemnek kell
megérnie, fejlődnie ahhoz, hogy a szunnyadó tehetségből teljesítményképes,
kibontakozott tehetség alakuljon ki.
A Debreceni Egyetem pedagógus szakvizsgára felkészítő képzése előtt
úgy gondoltam, hogy talán jobb kiválasztani és elkülönítetten fejleszteni a
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tehetségígéreteket. A képzés során megtanultam, hogy nem szerencsések
azok a tehetséggondozó mozgalmak, programok, melyekben tudományos,
szakmailag alátámasztott módszerrel valamilyen életkorban kiválasztanak
gyerekeket, fiatalokat, akik „kiválasztottként” megkapnak mindent, ami a
tehetségük kibontakoztatásához szükséges. Másképp kezelik őket, mint a
„maradékot”, akik nem kerültek be ebbe a körbe. A két kört teljesen elválasztják egymástól. Az igazán ideális tehetséggondozó rendszer legfontosabb eleme az esélyegyenlőség biztosítása, hiszen valamihez mindenkinek
van tehetsége, és ez óriási felelősséget ró az egyénre és a környezetére is.
Mindkettőnek arra kell törekednie, hogy ez az esetleg rejtett, szunnyadó
tehetség felszínre kerülhessen, és a látható tehetséggel együtt kibontakozhasson. Sok esetben a hátrány szociális értelemben jelentkezik. Az ingerszegény, élményszegény, „különlegességszegény” környezetből jött gyerekben
nem alakul ki vagy nem erősödik meg az a tudat, hogy ha határozott elképzelése, célja van, akkor előbb-utóbb el fog jutni olyan közegbe, ahol ezt az
elképzelést meg tudja valósítani. Nincs ilyen élménye, mert az ő környezetében nincs példa erre. Ugyanis képességek mindenütt vannak, sportban, zenében, képzőművészetben, matematikában vagy szociális képességekben.
Pedagógusként igyekszem odafigyelni tanítványaimra és sokféle lehetőséget megmutatni nekik, hogy megtalálják azokat a területeket, ahol kibontakozhatnak, és ahol örömüket lelik ismereteik bővítése közben.
A képzés során még inkább megerősítést nyert bennem, hogy az eredményes tehetséggondozás elengedhetetlen feltétele az összefogás és az
együttműködés a folyamatban érintett szereplők – a család, az iskola, a
társak és a társadalom – között. A szülőtől azt lehet elvárni, hogy vegye
észre a gyereke tehetségét, bíztassa, bátorítsa, és ne riadjon vissza attól, ha
a gyerek valamiben kicsit eltér az átlagostól, s ezt a tehetséget akarja kibontani. A tehetséggondozás a szülő hatékony közreműködése nélkül nem
megoldható. Fontos tehát a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, információcsere. Osztályfőnöki munkám során erre sokkal nagyobb hangsúlyt
helyezek, mint korábban.
A tehetségfejlesztő programok célkitűzései között a képességek mellett
a személyiség-tényezők formálásának is nagyon fontos szerepet kell kapnia,
ezért odafigyelek, hogy a program során a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése mellett a gyenge oldal fejlesztésére is jusson idő, megfelelő
„légkör” alakuljon ki, tehát kiegyensúlyozott társas kapcsolatot alakítson ki a
tehetséges gyerek a pedagógusokkal és társaival, és a programban helyet
kapjanak olyan szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést és a pihenést.
A képzésnek köszönhetően megismerkedtem a tehetségazonosítás módszereivel, és ezek alkalmazásával sikerül a szunnyadó, lappangó tehetségeket is megtalálni. Az egri Dobó István Gimnáziumban már 2 évfolyamnál
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végeztük el a tehetségazonosítást ezekkel a módszerekkel, és az eredmények ismeretében kínálunk a diákoknak különböző tehetséggondozó programokat.
A tanítási órákon gyakran használom a kooperatív tanulási formát, amelynek kedvező hatása nemcsak a tanulmányi eredmények javulásában mutatkozik
meg, hanem az osztályon belül az összetartozás érzése is erősödik.
Felismertem a képzés kapcsán, milyen nagy jelentősége van annak, ha a
tehetséggondozás szintjei egymásra épülnek, az óvodától a felsőoktatásig.
Hisz a zenei, matematikai, bizonyos mozgásbeli tehetség már óvodáskorban
megjelenhet. Ezek programszerű egyéni fejlesztése tehát már ekkor fontos. A
kisiskoláskorban elsősorban a tehetség általános képességeihez tartozó elemeket kell hatékonyan fejleszteni. A felső tagozat (illetve az ennek megfelelő gimnáziumi osztályok) már színtere lehet a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. A középiskolás kor ad igazán teret a hatékony speciális tehetségfejlesztéshez. De még ekkor is lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, hogy érdeklődésének változásával, új, magas szintű képességének
megjelenésével összhangban tudjon változtatni képzési menetrendjén. A tehetség kibontakoztatásában a pontot az i-re a felsőoktatásban tudjuk feltenni, a felsőfokú szakképzéstől a PhD-ig. Jelenlegi munkahelyemen azon
fáradozom, hogy megteremtsem a kapcsolatot és a tudatos együttműködést
a szintek között, hogy boldog, kiegyensúlyozott és motivált fiatalok lépjenek
ki az iskola falai közül a munka világába.
Mindennapi munkámhoz nagyon sok erőt, energiát, biztatást és megerősítést kaptam a Debreceni Egyetem képzése során az oktatóimtól, akiknek
ezúton is szeretnék köszönetet mondani és kifejezni hálámat.”
Név: Szántó Mariann
Végzés helye, ideje: 2013, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
Jelenlegi munkahely: Eszterházy Károly Főiskola
Jelenlegi beosztás: Tanársegéd
Megjegyzés:
Amikor elkezdtem a pedagógus szakvizsgás képzést, akkor az egri Dobó
István Gimnáziumban dolgoztam német-történelem szakos tanárként. 2013
szeptemberétől dolgozom a főiskolán, ahol számítanak rám a tanárképzésben a tehetséggondozás területén, illetve a főiskola és az oktatás alsóbb
szintjei közötti együttműködés kialakításában.
„A pedagógus a fejlődés mozgatója
Petőné Papp Margit vagyok, a püspökladányi Petritelepi Általános Iskolai
Tagintézmény felsős munkaközösség-vezetője. Magyar nyelv és irodalmat
tanítok 5. és 8. évfolyamon, és 8.-ban látok el osztályfőnöki feladatot.
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A 37. tanévemet kezdtem 2013. szeptember 1-jén választott pályámon,
amit mindig hivatásomnak tekintettem. Az elmúlt évtizedek alatt többször
volt lehetőségem kiemelkedő képességű, költői vénájú, az átlagostól eltérő
személyiségi jegyekkel rendelkező gyermekkel kapcsolatba kerülni. Mindenki számára kihívás, hogy a problémákat minél változatosabban, kreatívabban oldja meg, mi tagadás, nem minden esetben tudtam azonosulni, megértéssel fordulni azon gyermekek iránt, akikről ma már tudom, tehetségük okán
produkáltak az átlagtól eltérő -nem ritkán – „antiszociálisnak" tűnő magatartást. Hiszem, a pedagógus személyisége a tehetségek felismerése és kiválasztása során döntő fontosságú, ezért elhatároztam 2012 tavaszán, hogy
követem azt a közhelynek tűnő, de igaz megállapítást, mely szerint „tanulni
sohasem késő”. Jelentkeztem a Debreceni Egyetem által szervezett szakvizsgás képzésre. Magyartanárként – munkám során – a kreativitás kibontakoztatására mindig törekedtem, de a hagyományos óraszervezést tartottam
„etalonnak”. Az új ismeretet közlő típus esetében el sem tudtam más formát
képzelni, mint tanári magyarázatot, majd a megszilárdítást követően a számonkérést. Köztudott, hogy az anyanyelvi kompetencia, kulcskompetencia,
elengedhetetlen az életben való eligazodáshoz. A tehetségek fejlesztésére
irányuló munka sikere pedig leginkább a befolyásoló tényezők hatásától –
a tanári tevékenységtől, családi háttértől stb. – függ, és maradandó eredmény csak átfogó fejlesztéssel érhető el. A szakvizsgás képzés során olyan
ismereteket szereztem, melyeket tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon is
jól tudok hasznosítani. A gyakorló órákon kooperatív csoportok kialakításával szervezz ma már a munkát, ahol a tehetséges tanulók a társaik elismerésére is számíthatnak. A szerepek kiosztását követően hat hétig változatlan
összetételben és feladatellátásban tevékenykednek a gyermekek. Öröm
látni, hogyan kovácsolódnak össze a csoporttagok, hogyan törekszik minden
tanuló a feladatát a lehető legjobban elvégezni. Intézményünkben
(Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény) közel 20 éve képesség szerinti
nevelés-oktatás folyik a párhuzamos osztályokban matematika, magyar
nyelv is irodalom órákon. A differenciálás tehát régóta hagyomány, de a
kooperatív csoportmunka ettől a tanévtől vált általánossá, miután munkaközösség-vezetőként – a megszerzett ismeretek birtokában – rövid tájékoztatást tudtam adni kollégáimnak erről a tanulásszervezési formáról. Természetesen tudjuk, a tehetségfejlesztés nem válhat senki számára automatizmussá,
a fejlődést a tanórán kívüli munkával is biztosítani kell. Intézményünkben
olyan tehetségműhely működik ettől a tanévtől, melyben a diákok az újságírással, versírással ismerkednek meg, és iskolai lap kiadását tervezik. A foglalkozások javítják a tanórai munka hatékonyságát, hiszen versmondó, mesemondó versenyeken is összemérhetik tudásukat a gyermekek. Az egyetemi
konzultációkon számtalan példával találkoztam, megismerhettem, hogyan
törekszenek a kollégák munkájukat még hatékonyabbá tenni. Jó ötleteket
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kaptam a tanórai, tanórán kívüli nevelés-oktatás színesebbé, érdekesebbé
tételére, arra, hogy higgyek magamban, nézzem más szemmel, ha valaki
eltér az átlagostól, és bízzak abban, hogy a tehetségfejlesztésnek csak
nyertesei lehetnek azok is, akik nem hoznak létre maradandó produktumot.
2013 nyarán három nyári táborban közel 100 gyermekkel foglalkozhattam.
A partiumi Biharfélegyházán – ahova 5 éve járok három kolléganőmmel –
júliusban 4 napig végezhettük karitatív munkánkat, melynek során új tevékenységi formákat is kipróbálhattunk. Külön öröm volt számunkra, hogy a
záró rendezvényen több gyerek – akik eddig visszahúzódóak voltak –, sikeres színjátszóként mutatkozhattak be. A balatongyöröki két táborban a hátrányos helyzetű gyermekek előtt tudtuk felvillantani azokat a munkaformákat, melyek által gazdagodni, önmagukra találni nyílt lehetőségük. Megtapasztalhattam, hogy az élet számos területe tartogathat számomra olyan
lehetőséget, amely mellett ismeret hiányában talán elmennék. Az egyetemi
képzés során többletet kaptam nemcsak kitartásból, de azokból a módszerekből, munkaformákból is, melyek hasznosítása a jövőben jobbá, hatékonyabbá teheti nevelő-oktató munkámat. Hiszem, hogy fejlődni minden korban lehet. A gyermekek lesznek végső soron az igazi nyertesei annak a
megszerzett tudásnak, aminek hasznosítása a tehetséggondozásban és a
tehetségfejlesztésben alapot teremthet a sikeres feladatellátásra. Hinni kell
abban, hogy a gyermek „csiszolatlan gyémánt”, a kibontás pedig a mi feladatunk.
Név: Petőné Papp Margit
A végzés helye, ideje: Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet, 2013.
„Csak az ajtót nyitják ki…
Kinyitották az ajtót, és a szőke copfos lányka már ott állt a színpadon. Keze,
lába remegett, a gyomrában mintha pamutgombolyagok kezdtek volna vad
táncba. Minden erejét összeszedve próbált a begyakorolt mozdulatokra koncentrálni, ahogyan azt a hegedűtanárával megbeszélték. Egész végig azt sem
tudta, hol van… de a végén a taps! És a mosolyok, az apukája öröme! Azért
ez már mégis valami! Itt, a városi színpadon egy feles hegedűvel mosolyt varázsolt.
Én voltam az a kicsi lány. Azt hiszem, akkortól kezdve érdekel a tehetség, a tehetségsegítés. A megerősítést, a támogatást, a törődést, amit gyermekként szüleimtől, tanáraimtól kaptam, eszmélésem óta vágytam továbbadni. Tanár lettem. Ösztönösen és a kapott mintákat követve segítettem a
rám bízott tehetségígéreteket.
Idealista mindent akarással az elején hittem, hogy minden gyerekben
van tehetség, és őszintén bíztam abban, hogy mindegyikőjükben kibontakoztatható, és hogy minden csak rajtam múlik.
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Azóta eltelt néhány évtized, sokat tanultam. Ma már tudom, hogy nem
mindenki tehetséges, de még mindig azt hiszem, a tehetség kibontakoztatásáért sokat tehet a tanár, a mentor.
A tehetségfejlesztés szakvizsgaképzésen komoly szakmai megerősítést
kaptam. Ám kiderült, hogy sztereotípiák kötnek a tehetségdiagnosztikában.
Elsajátítottam néhány új pedagógiai módszert. A képzésnek köszönhetően
kipróbáltam és örömmel alkalmazom a kooperatív tanulást az óráimon. Új
pszichológiai mérőeszközöket próbáltam ki a tanulók megismerése során.
Rendkívüli hatással volt rám a rendszerszemléletű személyiségfejlesztés modellje. Hasznos ismereteket és tapasztalatokat szereztem a pedagógiai tervezés területén. Nagyon örülök, hogy végre lehetőségem nyílt pszichológiát
tanulni, ezt régen terveztem.
Különleges élmény, hogy huszonkilenc évnyi pedagógiai tapasztalattal a
hátam mögött most egészen másképpen tanultam, mint eddig. Pályámnak
ebben a szakaszában minden megszerzett ismeretet, szakirodalomból szerzett tudást a pedagógiai gyakorlattal összevetni – ez a tanulás értelme. S
ha ez szemléletváltozást eredményez – akkor nem volt hiábavaló.
Örülök, hogy ma már tudom:
– A tehetségfejlesztés a ma iskolájának stratégiai fontosságú feladata.
– A tehetséggondozás nem tévesztendő össze a személyiségfejlesztéssel, de eljárásai használhatóak a többi tanuló személyiségének a fejlesztésében is.
– A tehetségdiagnosztika fontos!
– Ösztönösen és apám tanítói példája nyomán már eddig is azt vallottam: a gyereket teljes egészében, a körülményeivel és lehetőségeivel
együtt kell segíteni. Nagy megerősítés, hogy tanulmányozhattam a
rendszerszemléletű tehetséggondozás modelljét.
– Megerősített a képzés abban, hogy minden pedagógiai törekvésnek
arra kell irányulnia, hogy boldog, harmonikus embereket neveljünk –
alkalmaznunk kell az élménypedagógiai eljárásokat a tanulásban.
– A tehetségsegítő pedagógusnak mentornak kell lennie. Támogatnia,
ha szükséges, vezetnie, s végül elengednie is kell a rá bízott tehetségígéretet.
„A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell.” (kínai közmondás)
Mócsánné Nagy Ágnes
Végzés éve, helye, ideje: 2013. Debreceni Egyetem
Munkahelyek: Jókai Mór Református Általános Iskola Nyíregyháza / tanár;
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Nyíregyháza / tanár
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„A tudatos tehetséggondozás Jász-Nagykun-Szolnok megyében
A tudatos tehetséggondozásról az 1980-as években hallottam először JászNagykun-Szolnok megyében, pontosan, hogy Törökszentmiklóson a Bethlen
Gábor Általános Iskolában tehetséggondozó program indult. Ugyanezen idő
tájt Szolnokon pedig elsőként a városban a Széchenyi István Gimnáziumban
indult szintén tehetséggondozó osztály. Természetesen mivel magam is tanítottam egy szolnoki iskolában több mint húsz évig matematikát és kémiát,
saját tanítványaimmal is készültem tanulmányi versenyre, főként kémia órákra kerestünk külön témákat, amelyekből felkészülhettek a tanulók. Akkor még
nem tudtam, hogy ezzel gazdagító programot végzek, sőt egyik évben egy
lány hetedikben levizsgázott az egész éves kémia tananyagból. Ebben az
időben terjedt el a differenciálás, s a mi iskolánk a Zsolnai József nevével
jelzett Értékközvetítő és Tehetséggondozó Program alapján dolgozott, így
ez a mindennapi munka részévé vált. Ezt segítette az a tény is, hogy ebben
az időszakban kezdett kitágulni az ismeretszerzés lehetősége, új csatornákhoz lehetett hozzáférni a televízióban, valamint egyre bővült az internetezés
lehetősége, amely egyre közelebb került a tanulókhoz a megjelenő mobiltelefonok útján. Mivel a mi iskolánkba sok jó képességű tanuló járt, érdeklődők
voltak, jelentős volt a szülői ház támogatása, befogadók voltak, így a kibővített ismeretszerzésre is sok lehetőség adódott.
Húsz év tanítás után a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézetben vállaltam munkát, előbb szaktanácsadóként majd az intézet munkatársa lettem. Szaktanácsadóként láttam, hogy főként matematikából milyen
sokféle a versenyzési lehetőség a tanulók számára, s ezt a szaktanárok milyen szívesen használják fel. A versenyekre történő felkészülés során sok új
ismeretet szereztek a tanulók. Tízesével oldották meg a feladatokat. A munkaközösségi gyűléseken, a szaktanári fórumokon, pedagógiai napokon, be is
számoltak erről, rengeteg bemutató szakköri foglalkozáson vettünk részt,
ahol elemeztük a tanulói munka megszervezését, az ismeretszerzés módját, a
munkaformákat.
A Pedagógiai Intézetbe kerülésem után munkaköri feladatként kaptam
az általános és középiskolai tanulmányi versenyek szervezését. Ennek egy
része adminisztratív feladat volt, de nagyon sok tehetséges tanulóval ismerkedtem meg, elkötelezett pedagógusokkal, akik a tanulóikkal sokat foglalkoztak még szabad idejükben is, és ott voltak a gyermekükért aggódó szülők, akik szintén támogatóan léptek fel.
Ekkor találkoztam a Debreceni Egyetem Tehetség és fejlesztése szakvizsga programjával, s mivel a munkakörömhöz a szakvizsga megléte követelmény volt beiratkoztam ide. Az iskola elvégzése alatti két évben nagyon
sok ismerethez jutottam, sok volt az olvasási kötelezettség, olyan módszereket ismertem meg, amelyekről addig keveset vagy egyáltalán nem hallottam. Sok pedagógussal találkoztam és beszéltem az évfolyam társaim közül
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akikkel azóta is tartom a kapcsolatot, gyakran találkozunk rendezvényeken.
Mivel úgy éreztem, hogy a pedagógusok is érdeklődőek, ezért számukra
tehetségfejlesztő pedagógusok szakmai műhelyeit hoztuk létre, amely később kibővült az óvónőkkel is.
A kétezres években aztán sok tapasztalat birtokában örömmel fogadtam a sok tehetséggel kapcsolatos pályázat megjelenését. Ezekben sok sikert értünk el a vezetésemmel kollégáim segítségével, e pályázatok útján
sok lehetőséget teremtettünk a pedagógusok számára ismereteik bővítésére.
Két harminc órás tanfolyamot akkreditáltattunk, amelyen azóta kétszáznál
több pedagógus vett részt, ezek jelentős részét magam vezettem. Azóta is
rendszeres a tehetségfejlesztő műhely, sőt ezt a pályázatok segítségével
tankerületi szinten is igyekszünk megvalósítani a lakó- és munkahely közeli
szolgáltatás igényét szem előtt tartva. Évente konferenciát szervezünk,
egyetlen rendezvény sem marad tehetséggondozás nélkül, a tanév előkészítő fórumoktól a rendszeresen megrendezésre kerülő Megyei Pedagógiai
Hetekig. Sok nevelőtestület részére tartottam bevezető, érzékenyítő foglalkozást, s részben ennek is köszönhető, hogy közel ötven Tehetségpont alakult
a megyében és elsők között hoztuk létre a Jász-Nagykun-Szolnok Tehetségsegítő Tanácsot. Ebben sokat segített a Tanács elnöke az akkori alpolgármester asszony, utóbb megyei kormánymegbízott, aki a Tehetségsegítő Tanács elnökeként elkötelezett a tehetséggondozás iránt.
A többi megyében lévő pedagógiai szakmai szolgáltatónál dolgozó
versenyszervező kolléga hasonló utat járt be, közülük is sokan szereztek tehetségfejlesztési szakvizsgát, sőt hálózatot alkotva dolgozunk, együtt alkotjuk a Magyar Tehetséggondozó Társaság Versenyszervezési szekcióját.
Úgy érzem, hogy a Debreceni iskola elvégzése sokat segített rajtam,
egyrészt a saját ismereteim bővítésével, valamint hozzájuttatott ahhoz az
információs hálóhoz, amely a szervezőmunkához elengedhetetlen. Bár az új
jogszabályok alapján a tehetséggondozás a pedagógiai szakszolgálatok
feladatát alkotja, bízom benne, hogy nem szakadok el teljesen ez általam
kedvvel és eredményesen végzett munkától.”
Név: Császár István
Végzés éve, helye: 2009. Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet
„Sokat gondolkodtam azon, hogyan változott a tehetséggondozásról alkotott szemléletem a képzés eredményeként. Egy szóval jellemezhető leginkább: gyökeresen. Azon szerencsések közé tartozom, akik azt csinálják, amit
szeretnek. Foglalkozásom a hobbym, pályám kezdetétől szeretem mindenestől. Szeretem a Gyerekeket, Fiatalokat, a zenét. Szeretek játszani a hangszeremen, tanítani. Szeretek koncertezni, új ismereteket szerezni, különböző

236

tanítási módszereket megismerni, minél hitelesebben tolmácsolni a tanultakat,
kísérletezni, jobb megoldásokat keresni.
Minden bizonnyal hatással volt a pályám alakulására az a tény, hogy
volt szerencsém nagy mesterektől megtanulni a szakmát (jó tanárok a főiskolán, mesterkurzusok itthon és külföldön). Alkalmam volt a megszerzett tudást
kamatoztatni, mint sikeres szólista és sikeres tanár. Biztos voltam benne, hogy
jó tehetséggondozó vagyok, mint oly sok kiváló, igényesen munkálkodó kollégám.
Mégis… két visszatérő kérdés foglalkoztatott: Egyrészt, jól tettem-e, ha
lelkesedésemmel, nem kevés túlmunkával, akarva-akaratlanul arra ösztönöztem tanítványaimat, hogy zenei pályára lépjenek?
Másrészt személyes kudarcként éltem meg, nagyon megviselt, ha tanítványaim egyszer csak (ki előbb, ki később) elváltak tőlem. Sehogy sem értettem: hogyan lehet a zenetanulást abbahagyni.
Ám, egyszer beiratkoztam a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének tehetség és fejlesztése szakvizsga programjára. Kiváló tudós szakemberektől tanulhattam. Újra átélhettem a tanulás örömét, rádöbbenve arra,
hogy mennyi mindent meg kell még ismernem a saját mesterségbeli tudásom
mellett, milyen lényeges tényezők befolyásolhatják a fiatalok életútját, sikeres pályaválasztásukat, és mekkora ebben a tanár felelőssége.
Megerősödött bennem, hogy sokkal tudatosabban kell feltárni a gyermek érdeklődését, képességét és készségét, szükségleteit. Már nem akartam
minden tanítványomat zenei pályára csábítani, erőltetni és mindenáron ezen
a területen versenyeztetni. Fontosabb lett számomra a velem dolgozó fiatal
igénye, az Ő szükséglete, mi a fontos számára és miben lehet jó. Ez akár a
zene is lehet, de gyakrabban a zene, az egyéb tehetségterületek kibontakoztatását segítő eszközként szerepelhet.
A legnagyobb eredménye a szakvizsga programnak talán a szemléletbeli változás mellett, hogy még inkább nyitott lettem a tehetséggondozásfejlesztés iránt és vágytam ezen a téren újabb és újabb ismeretek megszerzésére. (egyetemi fokozat, számos továbbképzési programban részvétel,
szervezés, írás)
A gyakorlati fejlesztői munkámban örömmel tölt el, ha sikerül feltárni a
velem kapcsolatban lévő fiatalok érdeklődési körét, (kutatva, hogy mi teszi
őket boldoggá) erősségeiket, hiányosságaikat annak érdekében, hogy jobban megismerjék saját magukat, lehetőségeiket. Személyiségük kibontakoztatása áll a fókuszban, tiszteletben tartva a saját önállóságukat. Fontos,
hogy megtanuljanak gyorsan reagálni a változásokra. (persze számunkra is
nagy kihívás ez) Mindezekre alapozva törekszünk gazdagító programokat,
jó egyéni terveket készíteni. (és felülbírálni – ha szükséges)
Egyre nagyobb szerepet kapnak a szülőkkel kialakított közös programok, szorosabb együttműködések, részvétel – feladat konferenciáink – te-
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hetségnapjaink programjaiban, tanácsadás, konzultációk, tanulásfejlesztés
szülőknek (is), közös műveltségi verseny a fiatalokkal, közös kirándulás, játékok stb.
Sok egyéb személyes hozadéka is van a szakvizsga megszerzésének:
szélesebb körű szakmai kapcsolatok, az újabb és újabb ismeretek iránti folyamatos igény. Erősödött bennem a kreativitás, problémamegoldás – mind
a munkában, mind a magánéletben. Mindezek – úgy érzem a velem kapcsolatban lévő fiatalokra és kollégákra is pozitív hatással vannak, és várhatóan
lesznek továbbra is.
Hálás vagyok azoknak, akik tanítottak és a mai napig segítenek a tehetségfejlesztői - gondozói tevékenységemben. Köszönettel tartozom azoknak a
kollegáknak is, akik felhívták a figyelmemet a Debreceni Egyetem tehetség
és fejlesztése szakvizsga programjára. Ugyanezt szeretném tenni, amikor
kedves zenetanár kollégáim figyelmébe ajánlom e lehetőséget. Olyan ismeretekre tehetünk szert, melyek nélkül ma már nem képzelhető el a sikeres
oktatás.
Név: Sz. Pálkövi Mária
Végzés helye, ideje: 2009. Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet
„Mit jelentett számomra a tehetségfejlesztés szakvizsgás képzés?
Pedagógusként, anyaként és egy matematikus feleségeként információ-éhesen
kezdtem meg tanulmányaimat tehetséggondozó szakirányban. Az elmúlt két év
eredményét úgy tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni, hogy helyükre
kerültek a dolgok, ösztönös tehetségfejlesztőből tudatossá értem.
Családomban nem idegen a tehetség fogalma, de bevallom, néhány
éve igencsak pontatlan definíciót tudtam volna adni, ha megkérdezik tőlem,
mit is értek tehetség alatt. Az biztos, hogy a kreativitás, egyéni látásmód a
paramétereim között szerepelt volna, de alapvetően egy logikus gondolkodású, szorgalmas és jó feladatmegoldási technikával rendelkező diákot láttam volna magam előtt, aki versenyekre jár és megtestesíti az ideális diákot.
Már a Géniusz képzések során be kellett látnom, hogy milyen keveset is tudok a témáról. Olyannyira nem voltam ’képben’, hogy értelmes, novellákat
író legkisebb lányomról három évvel ezelőttig egészséges anyai büszkeséggel tele, de (majdnem) teljes tudatlansággal beszéltem, ha esetleg a tehetség szóba került. Így történhetett, hogy az egyik nyíregyházi képzésen, valamikor 2011. tavaszán döbbentem rá, hogy egy tehetséges gyerek édesanyja vagyok.
Ahogy teltek a hónapok lassan kezdtem megérteni, hogy a jó adottságú
gyerekből miért nem lesz tehetség, és miért nem lesz rendszerint az iskola jó
kislányaiból/fiaiból tálentum. Önigazolásként azonban arra is rájöttem,
hogy ösztönösen a fizika szakköröm már 15 évvel ezelőtt is egy igazi tehet-
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séggondozó gazdagító program volt, és nem is csodálkozom azon, hogy
egykori szakköröseim ma már az élet számos kreatív területén gazdagítják
a világot. Annak ellenére, hogy nem egy versenyistálló agyonedzett versenyzői lettek, olyat adtunk egymásnak, amit csak ritkán érez egy tanár.
Igen, nem csak nekik igyekeztem adni, hanem bizony én is sokat tanultam
tőlük lelkesedés és motiváció terén.
Szívmelengető arra is visszaemlékezni, hogy egykori szomszédunk kamasz lánykáját négy év kitartó fizika tanulása után hogyan térítettem az
orvosi pályáról a fizikusira. Nem csináltam mást, csak próbáltam átadni azt
a szemléletet, ahogyan én látom a fizikát. Tícia ma már fizika doktori PhD.
fokozattal egy német egyetem oktatója. Valószínű ez sem volt véletlen, bár
tagadhatatlan, hogy a sors faktor kis hazánkban igencsak meghatározó. A
KLTE matematika-fizika-számítástechnika szakos diplomájával olyan gondolkodásmódot tanultam, ami máig meghatározza életem.
Klasszikus, de nem merev szemléletem azt diktálta számomra, hogy nem
a gyerekeimet, tanítványaimat kell a saját képemre formálnom, hanem anynyit kell adnom, ami segíti őket abban, hogy megtalálják azt a területet,
amiben a legjobbak. Ehhez azonban nekem kell megteremteni a lehetőségeket: így adódott, hogy lányaimnak lehetőséget adtam, hogy megismerkedjenek a zenével, de a listán szerepelt Kung Fu, majorette, japán nyelv és még
megannyi olyan szakkör, ami hozzájárult ahhoz, hogy kipróbálhassák magukat, megtalálhassák azt a területet, ami a legtöbb örömöt jelent számukra.
Diákjaimnak valahol én is megadtam azt a pluszt, ami teret engedett a kreativitásnak, hiszen mi már akkor projektmunkát csináltunk, amikor még azt se
tudtuk, hogy van ilyen…
Azt is meg kellett tapasztalnom, hogy egy kivételes adottság egyéni
motiváció és elhivatottság híján hogyan nem válik beteljesüléssé. Naponta
szembesülök szakiskolás tanítványaim körében, hogy hányan vannak közöttük, akik messze jobb képességűek annál, amit mutatnak, csak éppen nem
tudtak/tudnak alkalmazkodni oktatási rendszerünkhöz. Szomorú számomra,
hogy olyan szemléletű közegben kell dolgoznom, ahol a szabályoknak megfelelés az ideális, az egyéniség, a kreativitás sok esetben sokadrendű, sőt
gyakran nem kívánatos.
Ma már tudatosan igyekszem túlélni és tehetséggyanús diákjaim számára útmutatóul szolgálni, hogy a kreativitásukat hogyan tudják megőrizni,
legyenek büszkék, ha másként látják a világot. Iskolánkban sajnos érdemi
tehetséggondozás nincs. Hivatalosan nincs… Renitens módon felvállalom,
hogy az „éles eszű” diák be tudjon illeszkedni a közösségbe, ne váljon kirekesztetté, lehetőséget adok, hogy megismerhessék a társai, megtalálja a
helyét a világban.
Mások szemében nem biztos, hogy amit csinálok, az „tehetséggondozás”, de arra büszkék, hogy XY olyan értelmesen véleményt nyilvánított és
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felvállalta, hogy elindul egy történelem versenyen, pedig még egy hónapja
begubózva ült a bal szélső padban. Pech, hogy éppen nem matekból zseni… Ma már tudom, hogy jó úton járok és a háttérből figyelem, kiből tudnék
kihozni többet. Sokkal jobban látom, hogy mire kell figyelnem, milyen módszerrel tudnám elérni azt, hogy közösen dolgozzunk.
Szülőként azt is megértettem, hogy mindenki számára a legfontosabb a
gyereke. Elvakult szeretet helyett a támogató, építő szeretet az, ami a helyes önismeret és önértékelés révén a legtöbbet adhatja gyerekeinknek,
diákjainknak. Így a szakvizsgás képzés szellemiségének továbbgondolása és
gyakorlati alkalmazása révén sokkal jobban figyelek arra, hogy a szülőkkel
milyen a kapcsolatom, hiszen munkám csak akkor lehet eredményes, ha az
úton gyerek, szülő és tanár egymásra figyelve, közös célokért küzdve jut el
oda, ahol a tehetségígéret kibontakozhat.
A képzés legfontosabb hozadéka azonban számomra az, hogy megismerkedhettem olyan társakkal, szakemberekkel, a tehetséggondozásban számomra
etalonnak számító személyekkel, akikkel a közös gondolkodás megerősített
abban, hogy van mit tennem, és ami még fontosabb, tehetek is valamit azért,
hogy az adottság csíráiból kinyíljanak a valódi tehetség virágai.”
Név: Barsy Anna
Végzés helye, ideje: DE 2013
Munkahely: Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi
Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Nyíregyháza
Beosztás: matematika-fizika-számítástechnika szakos középiskolai tanár
Egyéb tehetséggondozó tevékenységem: A FIATAL TEHETSÉGEKÉRT alapítvány önkéntese
Huszonkilencedik tanévemet kezdtem ez év szeptemberében a pedagógus
pályán. Óvodától a felső tagozat nyolcadik évfolyamáig tanítottam már.
Kezdetben kerestem a helyem, melyik korosztály áll legközelebb hozzám.
Aztán 20 éve végérvényesen kikötöttem az alsó tagozatnál. Munkám során
a tanulás, az egyéni fejlődésem mindig fontos volt számomra. A folyamatos
önképzést, továbbképzéseket a mai napig munkám részének tekintem. Soha
nem elégedtem meg azzal, ami van, keresem a megújulás lehetőségét.
Jelenlegi munkahelyemen Győrben, a Gyárvárosi és Szabadhegyi Magyar-német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Középiskola Gyárvárosi
Általános Iskolájában 16. éve tanítok.
Gyorsan változó világunkban nagyon nehéz megtalálni az egyensúlyt a
napi gyakorlatban, és biztosítani a hatékony együtt tanulás lehetőségét a
különböző képességekkel rendelkező heterogén tanulócsoportoknál. Különösen aktuális probléma ez napjainkban, amikor egy osztály tanulói között az
átlagosak vannak a legkevesebben.
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Nyolc éve a HEFOP 3.1.3. pályázat kapcsán megismerkedtem a kompetencia alapú oktatással, mely komoly nézőpontváltást hozott az életembe.
Rájöttem, hogy a frontális osztálymunka mellett vannak sokkal hatékonyabb,
a tanulók számára sokkal érdekesebb módszerek. Miután gyermekeim már
befejezték a középiskolát, ráeszméltem, én is szívesen visszaülnék az iskolapadba. Először az ELTE tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakán végeztem
2010-ben, majd elvégeztem a hozzá kapcsolódó, pedagógus szakvizsgás
képzést, 2012-ben pedig a mesterképzést pedagógiából. Már az első hónapokban nagyon élveztem a tanulást, érdeklődéssel hallgattam az előadásokat. Kellő motiváció volt számomra az is, hogy egyetemi oktatóim kollégaként tekintettek ránk. Addig is foglalkoztam tehetséggondozással, tartottam
szakköröket, de inkább a megérzéseimre hagyatkoztam. Tanulmányaim során jöttem rá, hogy milyen sokat kell még szakmailag fejlődnöm ahhoz, hogy
tanítványaimnak a lehető legtöbbet tudjam nyújtani, és ne tévúton járjak. A
tehetséggondozás a szívügyem lett, de sajnos a mai napig is úgy érzem,
hogy az oktató-nevelő munka terén nem kapja meg a neki kijáró figyelmet.
Iskolámban, már az egyetemi évek alatt hozzáfogtam a tehetségpont kialakításához. Szerencsére egyre több kollégámat sikerült „megfertőznöm” a
tehetséggondozás ügyével, és kapcsolódtak be a tehetséggondozói munkába. Ehhez szükség volt egy támogató iskolavezetésre, mely biztosítja a megfelelő körülményeket számunkra. A tehetségfejlesztési munkacsoport vezetőjeként mindent megteszek, hogy színvonalas munkát végezzünk. Intézményünkben egyre tudatosabban végezzük tehetséggondozói munkánkat. Először Regisztrált Tehetségpontként működtünk, 2011 júniusától pedig Győr
város köznevelési intézményei közül elsőként kaptuk meg az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet. A MATEHETSZ továbbképzéseinek, pályázatainak
köszönhetően, folyamatosan tudunk fejlődni. Egyre több tehetségponttal
működünk együtt a megyében, részt veszünk az egymás által szervezett
tehetségnapokon, szakmai előadásokon, melyek segítik a még színvonalasabb munkát.
Jelenleg is tanítóként dolgozom. Saját iskolai feladataim mellett, két
Győr-Moson-Sopron megyei köznevelési intézménynek nyújtok szakmai segítséget a tehetségponttá válásukhoz.
„Van egy téveszme, hogy a lángelmét nem lehet elnyomni, az utat tör magának. Csodát tör utat! Nincs könnyebb dolog, mint egy lángelmét elnyomni,
mert az nagyon érzékeny. Azt úgy el lehet fújni és taposni, mintha ott sem lett
volna.” (Szent-Györgyi Albert)
Szent-Györgyi Albert szavaiból kiderül, hogy a tehetséges gyermek
mind képességeiben, mind érzelmeiben más, mint a többiek. Fontos feladat
hárul az iskolára, és ránk, pedagógusokra, hogy a tehetséges gyerekeket ne
akadályozzuk, hanem minden segítséget megadjunk fejlődésükhöz. A mi
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intézményünkben ez jól működik. Ennek a folyamatnak az alapjait, a szakirányú továbbképzésen kapott ismeretek, és szemléletmód adták. Munkánk
soha nem tekinthető befejezettnek, az eredményekkel sokszor csak évek
múlva szembesülünk.”
Név: Vida Ilona
Végzés helye, ideje: ELTE
Beosztás: tanító
„Sokkal fontosabbnak tartom a tehetséggondozást. Mivel iskolánk 2011-től
Regisztrált Tehetségpont, tehetségfejlesztő szaktanácsadóként, illetve koordinátorként kiemelt figyelmet fordítok a tehetség ígéretek azonosítására,
gondozására és fejlesztésére. A családon kívül a legnagyobb lehetősége a
tehetségek gondozására a tanítóknak, tanároknak van. A mindennapi tanítás
során tehát a tehetségekre is gondolnunk kell. Az ő tanításuk azonban más
szemléletet, speciális módszereket kíván. Elsődleges feladatom tehát az
újonnan elsajátított ismeretek, tanítási-tanulási módszerek alkalmazása a
saját szaktárgyi óráimon. A tanulók érdeklődésének felkeltése, motiválásuk,
elindításuk az önálló ismeretszerzés és munkavégzés útján.
A humán munkaközösség vezetőjeként bemutatató órákon, illetve azt követően szakmai megbeszéléseken szeretném majd tovább adni a tudásomat
és tapasztalataimat a munkaközösség tagjainak és a tantestületnek egyaránt. Az óralátogatások során figyelemmel tudom majd kísérni, hogy a
kollégák mit tudtak ebből profitálni, hogyan valósítják meg a tehetséggondozást.
Szorgalmazom a tantárgyi, illetve a tanórán kívüli gazdagító tehetségfejlesztő programok kidolgozását Renzulli triád modellje alapján. A gazdagítás a tananyaghoz is kapcsolódhat, de azon túl is mutathat. Elsősorban
készség és képességfejlesztés, ami sokféle módszer ötvözeteként valósulhat
meg. Fő aspektusai az újdonság, a nehézség, a változatosság. A gazdagító
programoknak intellektuális kihívás elé kell állítania a tehetséges tanulókat,
fejleszteniük kell a kreativitást és a társas készségeket egyaránt. Végül valódi alkotó munkát kell eredményezniük, ahol igazi problémákat oldhatnak
meg a tanulók, miközben elsajátítják a tudományos vagy művészeti tevékenység gyakorlati fogásait is. Az eredmény, a produktum pedig erőt adhat
a további munkához, önfejlesztéshez, alkotáshoz. Az ilyen programok kidolgozása és megvalósítása nagy szaktudást, pedagógiai-módszertani felkészültséget kíván a pedagógusoktól, ami az oktatás színvonalának emelkedésében is megmutatkozik.
Igyekszem a tanultakat hasznosítani, a mindennapi tanítási gyakorlatomba beépíteni. Megtanultam, de naponta tapasztalom is, hogy digitális
korunk gyermekei, és köztük a tehetség ígéretek számára is a hagyományos,
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verbális tanítási módszerek már kevésbé vonzóak. Nekik már mást, de leginkább másképpen kell tanítani. Szemléletváltásra van szükség. Az ismeretek
átadása helyett az érdeklődés felkeltésére, a folyamatos tanulásra, változásra való készségek és képességek kialakítására van szükség. Ezért nagy
gondot fordítok diákjaim tanulási módszereinek fejlesztésére. Gyakorolják
az információ gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának technikáit:
jegyzetelés, értő olvasás, átszerkesztés, információgazdálkodás, grafikus
ábrák készítése. Ezek elsajátítása az élethosszig való tanulásnak is az alapfeltétele.
Nagyobb hangsúlyt fektetek a különböző észlelési csatornák használatára: látás, hallás, mozgás, tapintás. A leggyakrabban alkalmazott módszerek: képek, rajzok, ábrák elemzése; vizualizáció, a fogalmak rajzban történő megjelenítése; pókábra, vagy gondolattérkép készítése; zenehallgatás;
rajzolás; dramatizálás. A gyerekek könnyebben tanulnak, ha az észlelés,
mozgás és az érzelmek segítik őket. Ehhez segítséget nyújtanak a digitális
oktatási eszközök, az interaktív tananyagok is. A tanítási órákon egyre
gyakrabban váltogatom a frontális osztálymunkát csoportmunkával, de leginkább a differenciált egyéni feladatvégzést preferálom. Nem csak az a
fontos, hogy a tanulók a képességeiknek leginkább megfelelő nehézségű
feladatot oldják meg, hanem az is, hogy szabad kezet kapjanak a megoldás módjában. Díjazom, ha valaki másképp jut el a megoldáshoz, ha önállóan gondolkodik, vannak ötletei, kérdései. Minden egyes gyerekben keresem az egyedit, a megismételhetetlent, megpróbálom elfogadni, megkísérlem megérteni őket.
Kiemelt feladatnak tekintem a kreativitás fejlesztését, hogy tanítványaim
alkotó módon tudják használni a tudásukat. A tanítási óra bármely szakaszába beiktathatók olyan feladatok és gyakorlatok, amelyek ezt a célt szolgálják. Lényegük, hogy a problémamegoldás részeként egyaránt építenek a
logikára és a fantáziára. Például egy asszociációs lánc segítségével kapcsolatot találhatunk két látszólag távoli tárgy vagy fogalom között. Egy témakör bevezetéseként tarthatunk ötletbörzét (brain-storming): Mi jut eszükbe a
cím hallatán? A gyerekek írhatnak fogalmazást egy történelmi eseményről,
de az adott korban élt személy szemszögéből. Összefoglalásként egy fogalom, vagy egy személynév betűinek felhasználásával írhatnak mondatokat a
lecke anyagából. A lehetőségek végtelenek, azoknak csak a pedagógus
kreativitása és ideje szab határt.”
Végzés helye, ideje: Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán a tehetségfejlesztő szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen végeztem 2012.-ben.
Az oktatás színvonalával nagyon elégedett voltam mind a szervezés, mind a
tartalom tekintetében. A 4 féléves képzés első részében az igen alapos elméleti oktatás dominált, a másodikban viszont a gyakorlat. Kiváló egyetemi
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oktatók és gyakorló pszichológusok, a szakma elismert kiválóságai adták át
tudásukat, ajánlottak szakirodalmat. A tehetség témakörén túl, de azzal
szoros összefüggésben genetikai, pszichológiai, szociológiai ismereteket is
nyújtottak. Bevezettek a tanulásmódszertan, a konfliktuskezelés, és a tanácsadás alapjaiba.
Számomra nagyon hasznosak és értékesek voltak a már régóta Kiváló
Tehetségpontként működő oktatási intézményekben tett látogatások. Az ELTE
gyakorló gimnáziumában, egy budai önkormányzati és egy alapítványi iskolában, a gyakorlatban is megfigyelhettem a tehetséggondozás különböző
formáit és lehetőségeit. Különösen a kreativitás fejlesztése területén gyarapítottam a tudásomat, pedagógiai-módszertani ismereteimet. Ehhez kiváló
alkalmat biztosítottak a mikro-tanítások is, ahol egymást tanítva egymástól is
sokat tanulhattunk.”
Név: Szabóné Boritas Marianna
Munkahely:Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola. Miskolc, 3527 Soltész
nagy Kálmán utca 27.
Beosztás: Tanár - könyvtáros - tehetségfejlesztő szaktanácsadó, tehetségkoordinátor
„Oláhné Balogh Éva vagyok, 1988-ban végeztem a győri Apáczai Csere
János Tanítóképző főiskolán. Munkámat a tapolcai Batsányi János Általános
Iskolában kezdtem. Közel 14 évig tanítottam az Értékközvetítő- és Képességfejlesztő Programban.
2003-óta dolgozom az Óbudai Harrer Pál Általános Iskolában. Pályám
során elkötelezettje lettem a kisiskolások tehetséggondozásának, és hogy
szakmailag is megfelelő kompetenciákkal rendelkezzem, végeztem el az
ELTE PPK tehetségfejlesztési szakértői szakot 2008-ban, majd 2009-ben
pedagógus szakvizsgát is tettem. Jelenleg iskolánk alsó tagozatos munkaközösség-vezetője vagyok, és lelkesen irányítom a Harrer Tehetséggondozó
Rendszert.
A képzés elvégzése után tehetséggondozó tevékenységem nagymértékben kibővült. Ugyanis a szakképzés elvégzéséig inkább csak a versenyfelkészítésre fókuszáltam. Miután megismerkedtem a tehetséggondozás, fejlesztés
területeivel, úgy tevékenységem is egyre több irányba tört. Az elsajátított
ismereteket igyekeztem az iskolámban hasznosítani és kollégáimnak átadni.
Nem egy továbbképzésen, nevelési értekezleten mutattam be a tehetség
összetevőit, illetve hívtam fel a figyelmet a „Tehetségesek különleges csoportjai” közül a kisiskolásokra.
Személyemhez fűződik iskolám Tehetségpont akkreditációs kérelmének
az előterjesztése, melyet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
által felkért Akkreditációs Bizottság 2011. január 18-án Akkreditált Kiváló
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Tehetségpont cím használatára engedélyezett. Folyamatosan részt vettem
az elmúlt 5 évben a tehetségsegítő pályázatok elkészítésében, melyek közül
az alábbiak sikeresek voltak.
TÁMOP-3.4.3-08/1-2009-0012 A „Harrer” Tehetséggondozó Rendszere 5–14 éves korig
NTP-OKA-II/1-269 „Harrer Tehetséggondozó Műhely 5–7. osztályos tanulóknak
443/2011 Nyári ifjúsági tábor
NTP-KTMK-11-0151 A közoktatásban tanulók természettudományos
kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programok
OPER 1292 Tanórán kívüli tehetségsegítő programok
OPER 1282/5 A tehetséges fiatalt segítő műhelybeszélgetések szülőknek és pedagógusoknak szakértők bevonásával.
……./2013 Nyári Tehetséggondozó Tábor
Mint kapcsolattartó, lelkesen szerveztem és szervezem kollégáim és a
szülők számára az egyéni FAT illetve csoportos PAT képzéseket a GÉNIUSZ
illetve jelenleg a Tehetséghidak Program által nyújtott képzésekre. Személyesen is részt vettem több képzésen: (A képzőművész tehetségek gondozása, Mentor tevékenység a tehetségpontokban, A drámapedagógia szerepe
a tehetséggondozásban, Tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz) Aktív
szerepet vállalok iskolám hálózatépítésében is. Ezek közül kiemelkedik az
ELTE Pedagogikummal és az ISZE Tehetségponttal kötött együttműködés.
Számos fővárosi és vidéki közoktatási intézménnyel és közhasznú szervezettel van együttműködési megállapodásunk. Tagja vagyok az ISZE Tehetségsegítő Tanácsának. Az elmúlt évben két alkalommal szerveztem továbbképzést iskolámban az ELTE tehetségfejlesztési hallgatói, valamint a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem tehetséggondozásban érintett hallgatói számára.
Polonkai Mária felkérésére bemutattam az iskolámban folyó tehetséggondozó munkát a Géniusz könyvek 21 sorozatában „Tíz jó gyakorlat a hazai
tehetséggondozásban”. Negyedik éve veszek részt a Harrer Tehetségnap
megszervezésében és lebonyolításában. Napi munkám során koordinálom az
évenkénti tehetségazonosítást, aktív vezetője vagyok az iskolámban működő
tehetségműhelyeknek, melyek közül a Kobaktörőt személyesen irányítom az
alsó tagozatos gyerekek számára, és természetesen igyekszem felkészíteni
tanulóimat a versenyekre. Tanítványaim annak ellenére, hogy még csak alsó
tagozatosok kiemelkedő eredményeket értek el a kerületi és országos versenyeken. 2012-ben 3. évfolyam Bolyai Anyanyelvi csapatversenyen területi
1. hely és országos 7. helyezés. 2012-ben és 2013-ban Bolyai Matematika
Csapatverseny területi 2. helyezés.
2013-ban 4. évfolyamon 2 fő az Országos Bendegúz döntőn 1. helyezést, a fővárosi Kenguru matek versenyen 4. helyezést ért el. Az idei tanév-
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ben osztályomból 27-féle versenyszámban értek el 1-6. helyezéseket a
gyerekek. Bíztatásomra az alsó tagozatosok közel kétharmada versenyez
az Országos Bendegúz Akadémia, levelezős versenyeiben. Az ISZE Tehetségpont és Tehetségtanács támogatásával két gazdagító kör szervezésében
és munkájában is részt vettem a tanévben, melyet alulteljesítő tanulók számára hirdettünk meg a kerületben.
A nyáron két tehetséggondozó tábort is szerveztem lelkes tanítványaim
számára.
Az elmúlt négy évben minden alkalommal megkaptam a Bendegúz
Gyermek-és Ifjúsági Akadémiától a „Tehetséggondozás Aranydiplomás
Nagykövete” címet.
2009-ben megkaptam a Harrer Kiváló Pedagógusa elismerést.
2013-ban elnyertem a BONIS BONA A nemzet Tehetségeiért díjat.
Úgy érzem, pedagógiai pályám a tehetséggondozással kiteljesedett,
örülök, hogy sok kisgyereket indíthatok el a tudás útján, akik tehetségüket
kamatoztatva boldog, sikeres felnőttek lesznek.”
„A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány, ahol ügyvezetőként dolgozom,
2008-ban alakult és a kezdetektől a szociokulturálisan hátrányos helyzetű,
tehetséges általános iskolás gyermekekkel kívánt foglalkozni.
Az Alapítvány családi táborral, évente több, nyári tehetséggondozó táborral, mentori tevékenységgel támogatott Ösztöndíj rendszerrel, év közben
művészeti és természettudománnyal foglalkozó programsorozattal, Tehetség
nappal és pályázatokkal támogatja térítésmentesen a tehetségek felkutatását és fejlesztését.
Folyamatosan éreztük, hogy nagy felelősség a tehetségmagok kiválasztása és egy iskolán kívüli tehetséggondozó programba illesztése. Kiváló
szakembereket gyűjtöttünk magunk köré, akik önkéntesen adták szaktudásukat, idejüket a célok megvalósításáért.
A remek szakemberek is azonban bebizonyosodott milyen sokféleképpen gondolkodnak a tehetségről és annak gondozásáról, mennyire különböző szemléletmódok vannak a gyakorlati életben. Megérett bennem a gondolat, hogy nem elég csak egy-két, vagy nagyon sok akkreditált tanfolyamra
járni a tehetséggondozás különböző szegmenseit érintve, hanem egy átfogó
szemléletmódra az alapok erős letételére van szükségem, hiszen vezetőként
az én feladatom, hogy a teljes szakmai programot kidolgozzam, megtaláljam hozzá a megvalósításban együttműködő személyeket és megvalósítsam
a programokat.
A két éves képzés során Magyarország vezető szakemberei, tanárai oktattak, amely emelte a képzés iránti és a téma iránti elkötelezettségemet. A
képzés valóban az alapoktól indult, amelyben megismertük a korábbi tehetséggondozó modelleket, módszereket, amely úgy gondolom nagyon fontos,
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hiszen minden új, valamire épül és számtalan gondolatot indított ez be nálam. Az Alapítvány tehetséggondozó munkájában is nagyon fontosnak tartom a komplexitást akár a személyiséget tekintve, akár a programok, fejlesztési módszerek tekintetében. Örömmel tapasztaltam ezt a szemléletmódot a képzés során, hiszen a pedagógus személyiségéről, különböző fejlesztő módszerekről, ezek tervezésének metodikájáról, gyermeklélektanról, és
fejlődéslélektanról is egyaránt kaptunk képzést. A konfliktuskezelésről, a
tanácsadás metodikájáról nem csak tanultunk, hanem sok gyakorlati órában
is részesültünk. Ugyanilyen fontosnak tartom, hogy a tehetségfejlesztő órákat
egymás előtt tartottuk meg. Nagyon hasznos volt az is, hogy a diplomavédések a teljes évfolyam előtt zajlottak.
A lényeges és hasznos információkat sikerült rendszerezni is és aktív tudásként a gyakorlatba beültetni, hiszen minden ilyen jellegű képzésnek ez a
lényege. A képzés plusz értéke, hogy nagyon jó kollégákat ismertem meg,
akikkel a mindennapokban is tartjuk a kapcsolatot és segítjük egymás tehetséggondozó munkáját.
A képzés hatására megerősödött bennem, hogy mindaz a szemléletmód,
metodika, ahogy a tehetség kiválasztásról és gondozásról gondolkozom és a
gyakorlatban alkalmazom, az a korszerű tehetséggondozással szakmailag
maximálisan összhangban van. A tehetséggondozás innovative terület, így a
tehetséggondozónak is annak kell lennie, ezt a szemléletmódot is magunkévá
tehettük a képzés során. A tudatos, strukturált szervezéshez, információforrások alkalmazásához is sok adalékot kaptunk.
Sok megtisztelő feladatot kaptam azóta a Géniusz és a Tehetséghidak
programban is. Például az Alapítvány általam kidolgozott módszertani
programja a Magyar Géniusz Program szakmai zsűri értékelése alapján
bekerült a 10 példa értékű tehetségsegítő program közé.
(www.geniuszportal.hu; Tehetségkönyvtár). Az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében megrendezett, Első Európai Tehetségnapon, 2011-ben személyes felkérést kaptam, hogy ismertessem Alapítványunk teljes körű tehetséggondozói tevékenységét.”
Név: Készítette: Krassói Karolina
Képzésmegnevezése: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógikum
Központ
Tehetségfejlesztő Szaktanácsadó Szakirányú Továbbképzési Szak
Végzés ideje 2011-2012.
Jelenlegi munkahely: Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
Jelenlegi beosztás: ügyvezető igazgató
„Az ELTE tehetségfejlesztő szaktanácsadó képzésén sokoldalú pszichológiai,
fejlődéslélektani ismereteket szereztünk, a motiváció felkeltése módszereinek

247

megismerésében is segített a képzés. A nem szabályos tehetségek felismerése terén, valamint fejlesztésük módszerei terén is jelentős előrelépést jelentett
szakmai munkámban a továbbképzés. Gondolkodásomban előtérbe került a
tehetséges gyermek erősségeinek fejlesztése mellett a gyenge oldalak feltérképezése, és különböző gazdagító programok segítségével a személyiség sokirányú fejlesztése. Nagy hatással volt rám Gardner többszörös intelligencia elmélete, mely alapján több gyermekben tudom felismerni a tehetség sokféle csíráját.
Tehetséggondozással a szakirányú továbbképzés elvégzése előtt is foglalkoztam, de a tehetségfejlesztés komplex feladatának tervszerű felépítésére kevesebb figyelmet fordítottam.
Korábban is foglalkoztam gazdagító programok tervezésével, számos
projektben vettem részt, de kevésbé tudatosan terveztem a projekttevékenységeket. A képzés elvégzése után a legtöbb tanórán kívüli gazdagító programban az igények felmérése után, közös projektötletek megvalósítására
törekszem a diákokkal, így a flow élményt szélesebb körben tudjuk megtapasztalni.
Szakdolgozatom Népművészet, népi kézművesség az iskolai tehetséggondozásban (gazdagítás) címmel írtam, a népi kultúra kifejezéstárán keresztül felmutatva a lehetőséget a kreatív gondolkodás fejlesztésére, a
problémamegoldásra, az összefüggések felfedeztetésére más művészeti
ágakkal.
A képzés befejezése óta is foglalkoztat a magyar és egyetemes kultúra
értékeinek felfedeztetése, az alapvető erkölcsi értékek tükröződése a kézművesség, képzőművészet és más művészeti ágak kifejezőeszközeiben. Ezért
tanórán kívüli gazdagító programok keretében a 2012-2013-as tanévben is
több lehetőséget megragadtam, hogy a diákok élményteli tevékenységek
során jussanak ismeretekhez, majd az élményeket kreatív alkotótevékenységben dolgozzák föl, rögzítsék, a projektekben való együttmunkálkodás
által önmagukat és társaikat jobban megismerjék, társas intelligenciájuk
fejlődjék.
Különböző szervezeti keretek között valósítottunk meg iskolám, a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjaival projekteket, pl. a Rákóczi Szövetség Szent Imre Ifjúsági Szervezetének
tagjaival a nemzeti összetartozás napja alkalmával négynapos tanulmányutat tettünk Erdélybe Az út többek között az érdeklődés felkeltését szolgálta, későbbi elmélyültebb közös munka alapjait fektette le. A projekt produktuma az úti élményekből összeállított sokrétű PPT-előadás, valamint az intézményünk diáksága számára összeállított ünnepi műsor és óriásparavánon
kiállított képes útinapló volt.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Határtalanul! pályázatára osztálykeretben
megvalósított projekttel pályáztunk „Mikor Csíkba elindultam…” címmel,
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melynek kapcsán egy csíkszentmártoni gimnázium diákjaival működünk
együtt. A projekt eredménye, hogy egymás természeti, kulturális, emberi
értékeit, hagyományait és jövőképét a diákok a közös tevékenységek kapcsán egymás által ismerik meg. Az erdélyi utazást követően Határtalanul!
Témanapot szerveztünk, melynek keretében az osztály tanulói az Egészség
témakör köré szervezett bemutatókat tartottak 9-12. évfolyamos diáktársaiknak. Lelki egészség – Csíksomlyó, ahogyan mi megéltük; Egészséges táplálkozás – változatos erdélyi konyha; Egészséges táj – egészségturizmus,
borvíz utak; Egészséges nemzettudat; Egészség és mozgás, néptánc. A témanap hozzájárult a diákok élményeinek és megszerzett ismereteinek újabb és
újabb szempontú rendszerezéséhez, megosztásához, az együtt gondolkodáshoz.
A Vásárhelyi Alapfokú Művészeti Iskolával való intézményi együttműködésnek köszönhetően a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében angol nyelvű
gazdagító órákat vezettem 5 diák számára English Language Art Lessons
címmel. A projektbe való beválogatás szempontjai voltak, hogy a diák az
alapfokú művészeti iskola növendéke legyen, legalább középhaladó szintű
angol nyelvi tudással rendelkezzen, valamint az ajánlott témakörök feldolgozásában, alakításában kellően motivált legyen. A projektben a következő
területeken gazdagodtunk:
– a haiku műfaj megismerése, versírás természeti fotók alapján, haiku
versillusztráció
– a Thuróczy-krónika Szent László-miniatúrája alapján vizuális üzenetek
dekódolása, folyamatábrák készítése
– Bosch: A házaló c. festménye képi világa alapján a keresztény szimbolika megismerése, metaforikus látásmód felismerése az evangéliumi
Tékozló fiú példázatában
– hogyan gazdagítja Horváth János kortárs festőművész Hegyi beszéd
c. festményének képi világa, szerkesztési elvei az evangéliumi szónoklatot, hogyan helyezhető a regionális kultúra szélesebb kontextusba
– hogyan elevenedik meg a filmvásznon Bruegel Út a Kálváriára című
festménye Majewski Malom és Kereszt című filmjében; a digitális
kompetenciákat alkalmazva a www.themillandthecross.com honlap
hogyan segíti ismeretszerzésünket a Németalföld történelméről, a film
készítéséről; a nyelvi kompetencia fejlesztésével hogyan folytatható
a filmrendező Majewski invenciója, a Bruegel-festmény alakjainak
személyes története.
A projekt során a diákok idegen nyelvi kompetenciája a kontextusba
helyezett nyelvtani és szókincsbeli ismeretekkel bővült, illetve frissült fel. Fejlődött lényeglátásuk, rendszerező képességük, az önálló véleményalkotás,
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az érvelés és kérdésfelvetés képessége. Gyakorlatot szereztek az internetes
információk megszűrésében. Könnyebbé vált számukra az érzelmek leolvasása a vizuális kultúrában, ezzel társas intelligenciájuk fejlődött. Kreativitásukat nyelvi és vizuális téren is kipróbálhatták.
A tehetségfejlesztő szaktanácsadó képzésen szerzett ismertekkel és tapasztalatokkal felvértezve magabiztosabban végzem tehetségfejlesztő munkámat, nagyobb nyitottsággal fogadom az új kezdeményezéseket a diákok
részéről is.”
Név: Kaszásné Tóth Judit
Végzés helye, ideje: ELTE-PPK, 2012 júniusában
Munkahely: a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola,
Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola.
Jelenlegi beosztás: magyar-angol szakos tanár, nevelési igazgatóhelyettes.
„Véleményem szerint az alap pedagógusképzés nem készít fel kellően a
sajátos nevelési igényű gyerekekkel való foglalkozásra. A 7 évente kötelező
pedagógus továbbképzésemet ezért olyan képzésen szerettem volna eltölteni, ami valóban segíti a mindennapi munkámat, módszertani megújulást hoz
számomra. Alsós tanító lévén, írni-olvasni tanítom a gyerekeket, és először itt
szembesültem azzal a képzésbeli hiányossággal, hogy a különböző részképesség-zavarokat mutató gyerekeket nem tudom megfelelően felismerni,
oktatni. Ekkor végeztem el, a 120 órás Meixner továbbképzést, ami azóta is
nagyon jó döntésnek bizonyult, igazi módszertani megújulást jelentett számomra.
Az idő múlásával egyre inkább érzékeltem, hogy a gyerekek milyen
sokfélék, vannak közöttük igazán kiválóak, és számukra is szerettem volna
többet, jobbat adni, így esett a választásom az ELTE tehetségfejlesztő szaktanácsadó képzésére (2010–2012). Nagy öröm, mikor az ember olyat tanulhat, ami valóban érdekli, a munkájában jól hasznosítható ismereteket kap
és mindezt úgy teheti meg, hogy az iskolavezetés is ezt támogatja. A körülmények abban is szerencsések voltak, hogy a képzést uniós támogatással (T
315) végezhettem – más tanár társaimmal együtt, akik szintén a saját érdeklődésüknek megfelelő területen szerezhettek új ismereteket. Nem csak a
tandíjunk, de az útiköltségünk is térítésre került, sőt szakkönyveket is vásárolhattunk. Az 50%-os munkaidő kedvezmény pedig igazán lehetővé tette,
hogy a tanultakban kellően elmélyülhessünk. A főiskola befejezése óta először kerültem így olyan helyzetbe, hogy újra komolyan tanulhattam, olvashattam szakirodalmat, és minderre kellő időm is volt! Munka és család mellett tanulni nagy feladat, de én mégis köszönöm ezt a lehetőséget! Az egyetemi csoporttársak is nagyon sokat adtak: olyan jó volt találkozni sok hasonló
gondolkodású, nyitott, kreatív tanárral, akik ugyan az oktatás különböző
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pontjain tevékenykednek, de mégis erősítést jelentettünk egymás számára.
Jó volt tapasztalatot cserélni, egymástól is tanulni!
Olyan tanárok vezettek bennünket a képzés során az új ismeretekben,
akik nagy tapasztalattal, sok gyakorlati tudnivalóval rendelkeznek, így az
elméletből a gyakorló pedagógus számára is jól hasznosítható tudás lett.
Empátiájuk, a képzés során felmerült problémák megoldásában igazán példaként állhat minden tanár előtt! Az egyetemről kilépve több külső helyszínen megtartott foglalkozáson is részt vettünk, ami nem csak az oktatási rendünket színesítette, hanem valódi jó gyakorlatokat ismertetett meg velünk. A
TED konferencián való részvétel örök élmény marad számomra!
A kapott új ismeretek elsajátítása közben sokszor megfogalmazódott
bennem, hogy milyen jó lett volna ezeket már hamarabb is tudnom, így tanítványaimmal és saját gyermekeimmel is sok mindent másként csináltam
volna…
A tanulással töltött idő alatt az oktatás mindennapjaiban is egyre nagyobb szerepet kapott a tehetséggondozás, így szinte azonnal szükség is
volt a megszerzett tudásomra: tehetség munkacsoportot majd munkaközösséget hoztunk létre és az intézmény tehetségprogramjának kidolgozásában
vettem részt. Tehetségsávok indultak iskolámban, ezek programjának összeállításában többen kértek tőlem tanácsot. A gazdagítás mind a tanórán,
mind a tanórán kívüli helyszíneken megjelenik saját munkámban is, ezekhez is
kaptam számos ötletet. Belső képzések, szakmai napok során a kollégáim
felé továbbadtam a tudásom egy részét. Szem előtt tartom, hogy a tehetséggondozás csak igazi team munkában valósulhat meg: igazi lelkes csapat
vesz körül, akikkel jó együtt dolgozni a gyerekekért. Több alkalommal vettem részt konferenciákon és szerveztünk mi is több sikeres tehetségnapot,
szülők klubját. Mindezek közben több tehetségpályázat írásában, kivitelezésében részt vállaltam.
Magamon is észrevettem több nagy változást, amit az egyetemi képzés
hatásának tartok: sokkal nyitottabb, vállalkozó szelleműbb lettem minden
téren. Köszönet érte Gyarmathy Évának! A tehetségfejlesztő szaktanácsadó
2 éves képzésemet követően a pedagógus szakvizsgát is letettem, és azzal
párhuzamosan a PIL akadémia képzésén is részt vettem. 2013. augusztusában Polgár Judit Sakkpalota programját is megismertem, így ebben a tanévben első osztályosaimmal a tehetségfejlesztő sakk segítségével a kreatív
gondolkodást fejlesztjük. Kollégáim, szülők is jelezték többen, hogy milyen
sokat jelent számukra az a segítség, amit nekik tudok adni a munkájukhoz,
nevelésükhöz. Szakmailag magabiztosabb, tudatosabb lettem, így tudok
segíteni annak, aki hozzám fordul. Azt is megtanultuk, hogy milyen sokszínű a
tehetség, így tanítványaimra még inkább figyelek, egyéniségük kibontakozásában támogatom őket, másságuk megértésében szüleiket és kollégáimat
is segíteni tudom.
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Jelenleg az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium,
Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty tagintézményében vagyok alsós munkaközösség-vezető és tanító. A tehetség munkaközösség tagjaként is tevékenykedem. Úgy gondolom, hogy az a szemlélet, értékrend, ami az egyetemi képzés során az enyém lett a további sikeres munkavégzésemhez elengedhetetlen.
Szent-Györgyi Albert szavai- mely iskolám mottója is - igazi tartalommal teltek meg számomra:
„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
Név: Csányi Judit
Végzés helye, ideje: ELTE-PPK, 2012.
Munkahely:Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty tagintézménye
Beosztás:alsós munkaközösség-vezető és tanító.
„1995-től dolgozom a Hild József Építőipari Szakközépiskolában, egyikeként azon mérnöktanároknak, akik a felsőfokú tanulmányok befejeztével
tanárként tértek vissza az alma materba. Mivel tanulmányaim közben különböző külföldi felsőoktatási intézményekben is tanultam így közvetlen ismeretekkel rendelkezek a magyar mellett más országok képzési rendszeréről is.
Oktattam: építészeti és szakmai német nyelv tantárgyakat. E mellett osztályfőnök is voltam. Igazgatóként épített környezetet és építészettörténetet tanítok. Többször láttam el technikusminősítő vizsgán kérdező tanári, a szakmai
és az érettségi vizsga bizottsága mellett jegyzői feladatokat. A szakmai
vizsgákon a Nemzeti Munkaügyi Hivatal és Kamara által delegált elnökeként, valamint érettségi elnökként rálátásom van más intézményekben folyó
munkára is.
Tanórán kívüli tevékenységek keretében vezetem az 1996-ban általam
alapított Népi Építészeti Diákkört, valamint szervezem az ehhez kapcsolódó
nyári Népi Építészeti Felmérő Táborokat. Táborainkban az eltelt időszakban
több mint 250 diák vett részt. Munkánk eredményét a győri Xántus János
Múzeummal közösen rendezett kiállításon (2011. 04.07. – 2011. 05.01.) és
az ehhez kapcsolódó tudományos konferencián (2011. 04. 18.) ismertettük
meg a tudományos közélettel, iskolánk diákjaival és az érdeklődőkkel. Az
iskola a Xantus János Múzeummal való példamutató együttműködése elismeréseként 2011-ben, PRO MUSEO – A MÚZEUMÉRT díjban részesült.
A Diákkörök munkájában évről-évre 15–20 diák vesz részt. Itt készülünk
különböző pályázatokra, amelyek az iskolai tanulmányok mellett, azokon
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túlmutató, kiegészítő könyvtári és levéltári gyűjtéseket, kutatásokat is igényelnek. A diákok szívesen vesznek részt ebben a munkában, nemcsak iskolai
tevékenységként, hanem szabadidejük „terhére” is. Tevékenységükön keresztül jó hírünk messze túljut a régiónk határain, a rendszeresen kimagasló
eredményeket országos, nemzetközi megmérettetések kapcsán jegyzik.
2002 óta folyamatosan dolgozom a Talentum Műhely által díjazott, Épített Környezet című Tehetséggondozó Mentori Projekt tematikus programja
szerint. Tanórán kívül foglalkozva a Hildes és a különböző győri és Győr
környéki általános és középiskolákból érkező építészet iránt érdeklődő tehetséges diákokkal. A tehetséggondozó tevékenységem tudományos elmélyítése érdekében tehetségszakértői diplomát szereztem a Nyugatmagyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai karán 2010 júliusában.
A képzés vezetője Dr. Bodnár Gabriella, ill. a különböző tárgyak, az országhatárokon kívül is elismert előadói olyan speciális ismeretekkel egészítették ki a tudásomat, amelyek nagy segítséget nyújtanak a tehetséges diákokkal történő foglalkozásban, de a mindennapi munkám során is. Nagy
örömöt jelentett számomra, hogy a diplomám megszerzése után lehetőségem
volt a következő évfolyamok részére az iskolánkban folyó tehetséggondozó
munkát bemutatni. Intézményünk a Hild József Építőipari Szakközépiskola
Építészet, Műemlékvédelem Tehetségpont. Mint a nevéből következik elsősorban a szakmai megmérettetéseken, országos és nemzetközi szakmai versenyeken elért eredményei által érdemelte ki a Tehetségpont elnevezést.
Ennek megfelelően, és ezt kiegészítve folyamatosan dolgozunk azon, hogy a
tehetséges, érdeklődő diákjaink részére minél több lehetőséget biztosítsunk
a szakmai és általános műveltségük fejlesztésére és a képességeik kibontakoztatására. Az országos kompetenciamérés intézményi eredményei az előző éveknek megfelelően kiválóak voltak. Diákjaink az ország szakközépiskolái között az élvonalban szerepeltek.
A sajátos nevelési igényű, tehetséges diákok felismerése, képzése terén
szerzett ismereteimet, mint a Tehetségpártolók Baráti Körének tagja (2005)
és a Kutató Tanárok Országos Szövetségének alapító tagja (2005), tudom
elmélyíteni. 2010. óta a szövetség alelnökeként országos rálátásom nyílt a
pedagógusok, a közoktatás szereplőinek munkájára, eredményeire. Több
olyan a Magyar Tudományos Akadémián és más helyszíneken a közoktatás
megújításának lehetőségeiről szervezett szakmai fórumon vehettem rész,
ahol a nemzetközileg is elismert magyarországi kutatók mellett más országok kutatóit és munkájukat ismerhettem meg. Kivételes és szakmailag nagyon fontos gondolatokat ismerhettem meg az Európai Unió Magyar Elnöksége keretében megrendezésre kerülő Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferenciáján és Első Európai Tehetségnap rendezvénysorozatán.
A Hild József Építőipari Szakközépiskola építészet, műemlékvédelem tehetségpont részvétele az Első Európai Tehetségnapon (Talent Day). A Tehet-
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ségnap hivatalos kiadványába a magyar tehetséggondozás reprezentánsai
közé beválogatták az iskola tehetséggondozó programját is.
A pályázatainkban is igyekszünk diákjainknak minél több lehetőséget
biztosítani.
Ennek keretében pályázati támogatással vettek rész diákjaink: Észtországban, Erdélyben és Ausztriában szakmai alapokon nyugvó cserediák
kapcsolatokban.
A TÁMOP 3.4.3 – 08/2 Összefogással a győri tehetségekért Konzorcium lehetőséget biztosított a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium, a Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda és a Hild József Építőipari Szakközépiskola diákjainak 2009-2011 között az egyes iskolákban zajló tehetségpedagógiai foglalkozások látogatására.
2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a gyermekek harmonikus
személyiségformálásában végzett kiemelkedő munkámért Németh László díj,
miniszteri elismerésben részesültem.
Név: Józsa Tamás
Végzés helye, ideje:
Munkahely: Hild József Építőipari Szakközépiskola, Győr
Beosztás: igazgató
A Czuczor Gergely Nyelvművelő Versenyről
„2009-ben, amikor dolgozni kezdtem új munkahelyemen, a Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség Talentum Műhelyében
mint tehetségpedagógiai koordinátor, igazgatónőm javaslatára elkezdtem a
Nyugat-Magyarországi Egyetem tehetségfejlesztési szakértő szakát.
Tele izgalommal, nagy várakozással, érdeklődéssel ültem be ismét az
iskolapadba. Akkor már közel 30 éve voltam a pedagógus pályán, és
számomra mindig fontos volt a gyermekek differenciálása, a lemaradó
tanulók felzárkóztatása épp úgy, mint a tehetséges tanulók fejlesztése.
Dr. Bodnár Gabriella szervezésében egy olyan magas színvonalú képzésben vettem részt, mely megerősített abban, hogy jó úton haladtam eddig is.
Olyan előadók voltak tanáraink, mint Bodnár Gabriella, Czeizel Endre,
Gyarmathy Éva, Heimann Ilona, akik szakmai tudásuk legjavát adták, így
rengeteg új ismerettel is gazdagodtunk.
Most, ebben a cikkemben egy olyan tehetséggondozó munkáról
szeretnék beszámolni, mely egyik büszkeségem, és egyben az önzetlen
összefogás szép példája is. A Győr-Moson-Sopron megyei Czuczor Gergely
Nyelvművelő Verseny, melynek megálmodója és szervezője vagyok, idén
ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját.
A gyerekek általában szeretnek játszani. Találékonyak, leleményesek,
ügyesek. Úgy gondolom, hogy nem csak a számítógép előtt ülve találják fel
magukat, hanem nyelvi leleményességük sem ismer határt.
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Pillanatok alatt fejtenek meg nyelvi rejtvényeket. Olyanokat is,
melyeken mi, felnőttek napokig törjük a fejünket.
Tíz évvel ezelőtt az Anyanyelvápolók Szövetsége győri csoportjának
vezetősége elé – melynek én is tagja vagyok – azzal a felvetéssel álltam,
hogy hagyományt teremtő céllal egy olyan magyar versenyt kellene
szerveznünk, mely még nem volt a magyar nyelv- és irodalom versenyek
palettáján Győr-Moson-Sopron megyében.
Az ötlet megálmodását, a verseny teljes szervezését, a kivitelezést,
egyáltalán a verseny mikéntjét a vezetőség rám bízta. A feladat, a
felelősség óriási kihívást jelentett számomra.
Mivel országosan és a megyében is – szerencsére – nagyon sokféle
magyaros versenyt szerveznek, ezért egy olyan megmérettetésen
gondolkoztam, mely újszerű, és melyen szívesen vesznek majd részt tanulók,
pedagógusok egyaránt.
Fő célom a magyar nyelv humorának, játékosságának, gazdagságának
megláttatása, gyakorlása volt. Kiemelt fontosságú volt számomra a
gyermekek nyelvi intelligenciájának fejlesztése, a közmondások, szólások
minél sokrétűbb felismerése.
Miért épp Czuczor Gergely Nyelvművelő Verseny? Az elnevezéshez
Baksa Péter tanár úr segítségét kértem, aki a szakmánkban, Győrött nagy
szaktekintélynek örvend. Mivel a tanár úr az Anyanyelvápolók Szövetsége
győri csoportjának titkára is, nagy örömmel segített nekem. Ő Czuczor
Gergely nevét javasolta. Czuczor Gergely többek között költő és nyelvtudós
is volt, aki több évig Győrött tanított. A győri Bencés Gimnázium és
Kollégium az ő nevét viseli. Győr ápolja emlékét, méltón tiszteleg e neves
tudós előtt. Jedlik Ányos és Czuczor Gergely szobra Győrött a Bencés
Gimnázium előtt található.
A versenyt minden évben két kategóriában hirdetjük meg: 5-6.
osztályosoknak és 7-8. osztályosoknak.
A verseny három fordulóból áll:
(1) iskolai forduló (iskolánként, korcsoportonként minimum 25-25 fő)
(csak írásbeli feladatok)
(2) középdöntő (iskolánként 2-2 tanuló jut be korcsoportonként)
(csak írásbeli feladatok)
(3) döntő (mindkét korcsoportból az első 10-12 tanuló kerül a döntőbe)
(írásbeli és szóbeli feladatok)
E verseny nagyon népszerű évek óta a gyermekek, a magyartanárok, és
legnagyobb meglepetésünkre a szülők körében is.
Minden évben kb. 250–400 gyermeket mozgat meg, késztet arra, hogy
játékos formában foglalkozzon a magyar nyelv szépségeivel. A feladatok
nem tananyagot ölelnek fel egyik évfolyamon sem, de a központi felvételik
stílusa felismerhetők bennük.
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Mi a sikere 10 év óta ennek a versenyünknek?
Erre a résztvevő gyermekek, a felkészítő tanárok és a verseny után
megkapott kitöltetlen feladatlapokat otthon lelkesen megoldó szülők
tudnának legjobban válaszolni.
Egy biztos, hogy mi, magyartanárok minden évben várjuk a találkozást.
Várjuk azt a csodát, ahogyan ilyenkor elfelejtjük a világ dolgait, örülünk
egymásnak, örülünk egymás sikerének.
Várjuk a gyermekek örömtől csillogó szemét, amikor egy-egy feladatra
rájönnek, és soha nem feledjük, ahogy egy-egy nyelvi játék, nyelvi humor a
verseny közben megnevetteti őket. 10 év óta mindezt tesszük társadalmi
munkában, nevezési díj beszedése nélkül, a gyermekek és anyanyelvünk
iránti hittel, alázattal és szeretettel. Ezekért a pillanatokért érdemes élni,
érdemes versenyt szervezni, és érdemes folytatni a megkezdett munkát talán
még éveken át...
Név: Havasréti Béláné, a verseny szervezője
tanító, magyartanár, országos tehetségfejlesztő szakértő, közoktatási vezető
Péterfy-díjas, Bonis Bona-díjas pedagógus
Végzés helye, ideje: Nyugat-Magyarországi Egyetem,
Munkahely: Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Győri
Tagintézménye – Talentum Műhely
Beosztás: tehetségpedagógiai koordinátor
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Gondolatok a tehetségről
Dr. Mező Ferenc
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet,
Pedagógiai‐Pszichológiai Tanszék

A tehetséggel kapcsolatos gondolatok tanulmányozása, amellett, hogy kultúrtörténeti csemege a téma iránt érdeklődő műkedvelő közönség számára,
igen hasznos azok számára is, akik e gondolatokat szűkebb-tágabb környezetük rövid vagy hosszú távú tehetségstratégiájának kialakításához kívánják
felhasználni.
A következőkben először olyan személyek tehetséggel kapcsolatos gondolatait közöljük, akik a tudományos, üzleti élet jeles képviselői, a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács tagjai, vagy éppen a hitélet, illetve a tehetségpedagógia képviselői. Így találkozhatunk Prof. Dr. Pálinkás József (az MTA elnöke), Mireisz László (a Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke) és Csörgő Zoltán
(a Tan Kapuja Buddhista Egyház Közoktatási Bizottságának tagja), Ábrahám
László (az NI Hungary Software és Hardware Kft ügyvezetője, a Magyar
Innovációs Szövetség elnökségi tagja), Szőke Judit (a Roma Tehetségsegítő
Tanács, illetve a Polgár Alapítvány képviseletében), Havass Miklós (a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke), Szalai Kristóf (filmrendező, a Deutsch
mit Comics szerzője, a budapesti Álmos Vezér Gimnázium német nyelvtanára) gondolataival.
Ezután a Magyar Tehetséggondozó Társaság „Tehetség” című folyóiratának 1993–2013 között (évente négy számmal) megjelent húsz évfolyamának hasábjain megjelenő gondolatok közül közlünk szemelvényeket. Az idézett gondolatok olyan személyektől származnak, akik a kultúra legkülönbözőbb területe felől reflektálnak a tehetséggel, tehetségazonosítással, tehetséggondozással, tehetséggondozókkal kapcsolatos kérdésekre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tehetségről alkotott, alábbiakban közölt
gondolatok az idézettek magánvéleményét tükrözik, amiket nem azért szeretünk, mert megegyeznek a mi álláspontunkkal, hanem mert segítségükkel
egyfajta színes, tanulságos és generációkat, illetve kulturális területeket átívelő felfogások kavalkádját tárhatjuk a Tisztelt Olvasó felé.
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1. Felfogások kavalkádja
Tehetségvonások
Pálinkás József, az MTA elnöke
A tehetség: adomány. Olyasvalaminek a birtoklása, ami előbb vagy utóbb
az élet hajtóerejévé válik. Sokszor tartunk tehetségesnek olyanokat, akik
rátermettek és szorgalmasak. Ők is kiválóak lehetnek, e kettő a boldog és
teljes hivatáshoz több mint elég. De a tehetség mégis más. A tehetség nem
csupán képesség vagy adottság, hanem ajándék. Amikor találkozunk vele,
amikor felfedezzük, akkor hálát és örömet érzünk. A tehetség – bármilyen
körülmény, személyiségvonás, kritika takarja is el – végső soron utat kér, utat
keres, utat teremt magának. Azért, hogy aztán, a talentum szó egykori jelentéséből kiindulva, súllyá és teremtő erővé váljon.
A tehetség nem anyagi természetű. Kifejezhető olyan tettekkel és tulajdonságokkal, amelyek materiálisak, de jellegét tekintve mégis szellemi, lelki:
megfoghatatlan, mégis mindenben megmutatkozik. Aki bírja a tehetséget, az
legtöbbször birkózik is vele. Csak az elfogadott tehetségből, a megértett
ajándékból lesz áldás. Minden egyéb esetben a tehetség küzdelmet és terhet is jelent. Olyan belső erőt, amelyet szolgálni kell, de amelyet egyúttal
meg is kell zabolázni, szolgálatba is kell állítani. Talán ezért félünk néha a
tehetségtől, mert elvár, mert nem hagy nyugodni; gondolkodásra, tettre,
felelősségre késztet. A tehetséget nehéz leírni, jellemezni, had illessem én
mégis öt jellemzővel: a teljességgel, az utánozhatatlansággal, a felismerhetőséggel, az embermértékűséggel és a titokzatossággal.
Kezdjük hát az elsővel! A tehetségben az a legcsodálatosabb, hogy
mértéktelen, nem mérhető egységekben. Nem lehetünk tehát kicsit tehetségesek, éppen úgy, ahogyan nem lehetünk kicsit tisztességesek sem. A tehetség
– bár kiteljesedése különböző módon, és nem mindig egészében történik
meg –, önmagában teljes, valójában mindenre képes. Persze, a birtokosán
múlik, mit él meg, mit bontakoztat ki belőle. De az ajándék mindvégig
ugyanaz az „egész” marad. A tehetség nem a körülmények foglya, és nem
mindig tervezhető az, milyen módon jelenik meg mások számára.
A tehetség másik különleges vonása, hogy nem utánozható. Tanulni, meríteni lehet a tehetséges ember példájából, de másolni lehetetlen: éppen az
veszne el belőle, ami egyedülálló, különleges, megismételhetetlen. Éppen
így, a tehetséges ember sem mintákat követ. Támogathatja azoknak a sorsa,
pályája, akik tehetségüket kibontakoztatták, de az igazi „receptért” saját
magának kell megdolgoznia, végső soron mindig utat kell teremtenie. Nincsen tehetséges embertípus. Tehetséges emberek vannak. Néhányan közülük
ragyogó közéleti emberek, mások csöndes, elhúzódó tudósok, megint mások
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korszakos sportolók, tanárok, építészek és zenészek. Mindannyian másként
részesítenek minket a tehetség ajándékaiban.
A tehetség harmadik tulajdonsága, hogy anélkül ismerhető fel, hogy ezt
külön tanulnánk. A tehetség közelében a fontos dolgokkal való találkozás
különös, sokszor nyugtalanító érzése jár át minket. Érezzük: itt valami történhet vagy történni fog. Valami lényegest, valami számottevőt, valami mást
tapasztalunk. Például, amikor a zongorista játéka messzire ragad minket a
hétköznapi élettől. Amikor a bonyolult tudományos kérdésről beszélő kutató
szavai nyomán megnyílik a világ. A tehetség közelében a világ megváltozik,
értelemmel és erővel telik meg.
A tehetség negyedik jellemzője, hogy az irányát az értékrend, az emberség, az erkölcs határozza meg. A tehetség, ez a kivételező és kivételessé
tevő hatóerő birtokosa jó szándékaival, emberségével válhat csak igazán
építővé. A tehetség nem önmagában minőség, hanem az emberrel együtt az.
Ezért kell rajta annyit dolgozni, ezért kell jól szolgálni és a jó szolgálatába
állítani.
A tehetség ötödik jellemzője, hogy minden ismeretünk, vizsgálatunk, tapasztalatunk ellenére megtartja titokzatosságát, sokértelműségét. Látszik ez
meghatározásainak, kiteljesítésének sokféleségén is. A tehetség tehát nem
összegezhető agyi működésben, nem írható le csupán képességekben, mindig ott marad benne az ajándék titokzatos, ígéretes szépsége.
Fontos azonban azt is tudnunk, hogy a tehetség félreismerhető és elfecsérelhető. Így a tehetséget gondozni kell, növését, virágzását segíteni szükséges. A támogatók tehetsége az, ha meglátják a különleges erőt valakiben,
a tehetségesek feladata pedig az, hogy megtalálják azt, aki, ami útjukon
segítheti, figyelmeztetheti, bölcs belátásokra késztetheti őket.
A tehetség önmagában még nem garancia semmire. Az erkölcs, a lehetőségek és kihívások nélkül olyan, mint a korán elhalt remény, amelynek
szépsége csalóka. A tehetségesek útja és élete nem a könnyebb út, nem a
kényelmes élet, nekik és segítőiknek egyaránt folyamatosan tenniük kell
azért, dolgozniuk kell azon, hogy a tehetség értéket teremjen.
Ha viszont az érték megszületik az nem csak a tehetség ünnepe, hanem
valamennyiünké. Keressük ezért a tehetséget először saját környezetünkben,
közösségünkben! Barátunkban, aki kivételesen jó matematikából. Rokonunkban, aki egyedülálló érzékenységgel és ízléssel alkot. Kollégáinkban, akik a
maguk területén különleges eredményeket érnek el. A tehetség ajándéka
ezekkel a felismerésekkel és felelősséggel lesz mindannyiunké.
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A tehetség fogalmának buddhista megközelítése
Mireisz László, buddhista tanító, a Tan Kapuja Buddhista Egyház elnöke
Csörgő Zoltán, Buddhista tanító, a Tan Kapuja Buddhista Egyház
Közoktatási Bizottságának tagja

A tehetség fogalma alatt legtöbbször az átlagon felüli vagy az átlagot
meghaladó emberi képességeket vagy valamiben kiemelkedő jártasságot
szokták érteni. A tehetség szó, amint azt a kifejezés magában rejtve tartalmazza, sokkal inkább a minden emberben meglévő tetterőt, kreativitást fejezi ki, amelyet egy adott személy kimunkál – ekkor általában tehetséges
emberről beszélünk –, vagy sem, s ebben az esetben a külső feltételrendszer, a külső körülmények határozzák meg az illető életben elfoglalt helyét.
Ennek alapján kimondhatjuk, hogy minden emberi lénynek valamilyen speciális területen – vele született hajlamainak megfelelően – átlagon felüli tehetsége van, azonban legtöbbször ennek kifejlesztése elmarad, s ennek okát
az önismeret hiányában jelölhetjük meg.
Kétféle tehetséget különböztethetünk meg: a „született tehetséget”, tehát
a már eleve meglévő és az általánostól eltérő képességet birtokoló személy
esetét, amikor például egy gyermek már korán valamilyen területen kimagasló képességet mutat. Ebben az esetben a környezetének nincs más dolga,
mint segíteni ezt a képességet minél magasabb szintre fejleszteni, illetve
segíteni azt, hogy a személyisége a fejlődése során ne váljon egyoldalúvá,
ne korlátozódjon le az eleve meglévő képességére, hanem a már eleve
meglévő tehetsége legyen a személyiség fejlődésének a motorja.
A született tehetségek képességeiről – melyeket a modern gondolkodás
a genetikai tényezőknek tudja be – a buddhizmus azt feltételezi, hogy a
személy korábbi testet öltésében, korábbi életében alapozta meg, és ebben
az életben egy már korábban kimunkált képesség vagy hajlam él tovább és
egy adott területen, mint kiváló tehetség mutatkozik meg. Az ilyen embereknek eleve tehetségük van valamiben, már gyermekkorban megmutatkozik ez
a képességük és ennek fejlesztése könnyű, és egyértelmű sikert eredményez.
A másik és általánosabb eset az, amit „kifejlesztett tehetségnek” nevezhetünk, vagyis amikor egy ember önmagából kimunkálja, kifejleszti, felszínre
hozza azt a képességet, amely az ő sajátja, és amely később az élete mozgatóerejévé tud válni. Ennek segítésére különböző módszerek és technikák
lehetségesek és a pedagógiának az egyik fontos feladata éppen az, hogy
ezt a folyamatot elősegítse, támogassa. Ez a folyamat szoros összefüggésben van az önismeret kifejlődésével, mert a minden emberben potenciálisan
meglévő tehetség kifejlesztése a lelki vagy tudati (ezeket esetünkben szinonimaként érthetjük) folyamatok megismerése során válnak lehetségessé. En-
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nek illusztrálására tekintsük át röviden a buddhizmus személyiségről szóló
tanítását.
A buddhizmus a személyiség vagy más megközelítésben a tudat összetettségét tanítja. Az emberi én-élmény öt tudatfolyamból áll össze. Ezek a
formai világ tapasztalása, az érzelmi és emocionális folyamatok, a gondolkodási és képalkotási folyamatok, az akarat és kreativitás folyamatai, valamint az eddigieket én-élménnyé összefogó tudatosság, amely az én-tudat
élményét adja. Ezek egyre szubtilisabb síkjai az emberi léleknek, vagyis
formai tapasztalása minden emberi lénynek van, de a bensőbb érzelmi, értelmi és különösen az akarati síkokat, melyhez a tehetség kérdése is kapcsolódik, csak azok az emberek tapasztalják meg, akik az önismeret valamilyen
mértékével bírnak. Ennek alapján a minden emberben meglévő tehetség
kifejlesztése azon múlik, hogy az önismeret során a fejlődő lélek tapasztalatot nyerjen önnön belső lelki folyamatairól, és ebben eljusson odáig, hogy az
akarati síkon „kódolt” hajlamait és tehetségét felismerje, ráébredjen arra,
hogy mi is az ő egzisztenciájának központi lényege, vagyis mi az a terület,
ahol önnön lényét kibontakoztatva értékes és boldog életet tud élni.
A buddhizmusban jól kidolgozott gyakorlatrendszer segít ebben a folyamatban, az úgynevezett belátás-gyakorlás (kontempláció, vipasszaná),
amely nem csak megalapozza a későbbi koncentrációs és meditációs gyakorlatokat, melyek a buddhizmus céljához vezetnek el, hanem önmagában is
biztosítja, akár gyermeki korban is azt, hogy az ember egyre tisztábban
lássa önmagát, önnön belső érzelmi, gondolati és akarati folyamatait és
ezek során hajlamait és tehetségét is.
Úgy összegezhetjük az eddigieket, hogy buddhista szempontból a tehetség gondozása és a tudat gondozása legalapvetőbb szinten ugyanazt jelentik. Mindkettő a buddhizmus elsődleges céljaként hagyományosan említett
felébredés irányába tett lépés, ám míg előbbi lényegét tekintve ezen az
úton inkább eszköz, a tudat megismerése már módszernek tekinthető. A
buddhizmus sajátossága pedig éppen az, s ebben különbözik a többi vallástól, voltaképpen a vallásoktól, hogy megismerésre épít. Ebbéli jellemvonása
sokkal közelebbi kapcsolatba hozza a tudományos megismeréssel, mint azt
általában tételezik. A buddhizmus így inkább filozófiai, illetve gyakorlatalapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte.
Az emberi lét alapkérdéseire keresve a választ a buddhizmus egyetemes módszert dolgozott ki, olyat, amely nem kor- vagy kultúrafüggő. Talán
ebből a fajta megközelítésből fakad, hogy a tehetségfejlesztéssel kapcsolatban is feltehetően olyan megközelítést kínál, amely különbözik attól, amit
a jelenkor és azon belül is a nyugati, modern tudomány szemléletének homlokterébe enged. Ez a megközelítés néhány alapvonásban az alábbi pontok
szerint foglalható össze.
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1. Buddha felismerésének rövidített leírását: „meglátni a dolgok valódi
mivoltát”, szó szerint: „úgy ismerni és látni a dolgokat, ahogyan valójában
vannak” – a tehetséggel kapcsolatban úgy értelmezhetjük, hogy nem elérni
kell egy állapotot, megszerezni valamit, ami még nincs a birtokunkban, kifejleszteni egy képességet, hanem a cél a látásmód megtisztítása. Ez azt jelenti,
hogy a valóságnak megfelelően lássuk a világegyetemet és az ember léthelyzetét.
Van egy torzító effektus, ami miatt a dolgokat nem a valóságnak megfelelően látjuk, de megvan a lehetőség, hogy mégis tisztán lássuk. A külső és
belső tapasztalati világot alkotó dolgok nem önmagukban, objektíve olyanok, amilyenek, hanem amit tapasztalunk, az a saját tudatunkon, tudatunk
állapotán múlik. A tudat azonban hétköznapi szinten zavarodott állapotban
van, tehát nem látja a valóságot úgy, ahogy az valójában van.
A buddhista gyakorló önfigyeléssel és önelemzéssel fejleszti ki azt a látásmódot, amelynek eredendően a birtokában van, de ezt homály borítja,
„por fedi”. Ez egy „szellemi vakság”, amely révén tulajdonképpen a saját
valódi mivoltunkról szóló tudás veszett el. A tudás úgy szerezhető vissza, ha
eloszlatjuk a homályt, vagyis meg kell szabadulni a valóság látását elfedő,
elkendőző rétegtől. A hiteles látás, megismerés érdekében szükséges megtisztítani a tudatot a helytelen működésektől, megszüntetni a berögződött,
ámde téves szokásokat, például azt, hogy önmagunkat szilárd és változatlan
lényként tapasztaljuk.
A meditációs fokozatokon, állapotokon áthaladva a tudat teljesen megtisztulhat a szabadságát megakadályozó, elhomályosító szennyeződésektől,
minden fátyoltól, ami elhomályosíthatná a tudat világosságát, így a tudat
hétköznapi állapota összeolvadhat annak megvilágosodott természetével,
saját terében megjelenhet annak egyik eredendő állapota, a bölcs belátás,
a valóság teljesen tiszta megértése.
2. Az előbbiekben összefoglaltak a buddhizmus alapvető mondanivalóját hordozzák. Nagyon lényeges megközelítés, szemléleti alapállás ebben,
hogy visszatérni kell egy látásmódhoz. Ez azonban mégis, nyugati fogalmakkal leírva egy tehetség képességgé fejlesztését jelenti. Egy olyan tehetségét, ami azonban nem kevesek kiváltsága, egyedi sajátossága, nem valami keveseknek megadatott, „plusz” képesség, hanem valamennyiünkben
meglévő potencialitás. Ennek a potencialitásnak az aktualizálása a cél. Ez a
potencialitás látensen minden létezőben benne szunnyad. A szunnyadó képesség felébreszthető – és magát a folyamatot úgy is nevezik: felébredés,
aki pedig megvalósította, elérte ezt a látásmódot, szellemi állapotot, az a
felébredett.
A megismerést nem az korlátozza, hogy hiányozna belőlünk egy képesség. A szellemi látóképesség, amely a dolgokat a valóságnak megfelelően
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tudná mutatni, nem hiányzik, minden emberben megvan, ám feledésbe merült. Olyan hosszú ideig nem használtuk, hogy immár nem is vagyunk képesek
ezen keresztül érzékelni. Ám bennünk van, vagyis minden ember és buddhista megközelítésben végső soron minden úgynevezett érző lény is magában
hordja a tökéletesség lehetőségét. Ezt az eredendően bennünk lévő képességet hívhatjuk bölcsesség-természetnek, ami voltaképpen a felébredés
potencialitása.
Bölcsességtudatunk ösztönös törekvése, hogy kapcsolatba lépjen a dolgok torzítatlan valójával. Ebben a valóság iránti fogékonyságunkban és
mélyről fakadó, romlatlan érzékenységben testesül meg eredendő józanságunk és jóságunk. Rögzült személyiségünk azonban a valóság jól megszokott
változatának hirdetésében és védelmezésében leli biztonságát. Minden ember bölcsesség és rögeszmék egyvelegét hordozza magában, mindenkinek a
látásmódjában vannak egészséges és torz elemek.
Beszűkült látómezőnk kiterjesztésének egyszerű és hatásos módjai a tudatosságot fejlesztő módszerek. Az olyan gyakorlatok, mint az éberségmeditáció, különösen nagy hasznára válhatnak az embereknek. Ezek a technikák lecsillapítják zakatoló elménket, élesebbé teszik tudatunkat és az ítélőképességünket, ezáltal segítségünkre lehetnek abban, hogy a közvetlen tapasztalásunkat el tudjuk különíteni rögeszméinktől és előítéleteinktől.
Mivel ez mindenkiben létező, felszínre hozható képesség, ezért buddhista megközelítésben e téren mindenki tehetséges, mindenki elérheti szelleme
maradéktalan felszabadítását, tudata valódi természetének megtapasztalását.
Ez a valódi természet, amelynek révén jelenlétet és tudatosságot tapasztalunk, egyetemes, mindent átfogó, mindent magába ölelő. A tudatnak ez az
alapvető minősége, a tudat világossága, az éber tisztánlátás az egyetlen
dolog, ami közös bennünk, ami összeköt bennünket egymással, ami
mindannyiunkban azonos.
3. A buddhizmus a tisztánlátás elvesztésének gyökérokát az emberi tudatnak abban a már említett torzulásában, elváltozásában jelöli meg, amelyet tudatlanságnak, nemtudásnak nevez. Elfelejtettünk valami tudást, ennek
következtében állt be a megismerésbeli fogyatékosság. Nem olyasfajta
tudatlanságról van tehát szó, mintha valamilyen ismeret hiányozna, hanem
egyfajta tehetetlenség teszi lehetetlenné a valóság tisztánlátását.
Tehetetlenség alatt a tudat függését értjük. Hétköznapi szinten a tudat
működését meghatározzák a tudatban zajló irányítatlan folyamatok, a saját
tudatunk megismerő funkcióiban kialakult torzulások, amelyek a közönséges
élet labirintusába zárnak minket. A tehetség valójában a tehetetlenség megszüntetésének lehetősége.
A tudat működésének a leglényegesebb sajátossága a koncentráció. A
tudatra nagy- mértékben jellemző az a fajta tehetetlenség, hogy nem képes
elengedni a tapasztalt jelenségek által felkeltett érzelmeket és gondolato-
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kat, valamint motivációkat. Ezek a folyamatok anélkül indulnak el, hogy lenne bennük bármiféle tudatos rendező erő, hiszen hétköznapi szinten nincs
arra szeme az embernek, hogy a saját belső folyamatait lássa. Azáltal,
hogy a szemlélődési és meditációs gyakorlatokon keresztül tudatosan megismerjük önmagunkat, s azokat a mechanizmusokat, amelyek következtében
tudatunk hozzátapad a jelenségekhez, sikerül átlátnunk önmagunkon, s megértjük, hogyan működünk. Így képessé válunk arra is, hogy feloldjuk ezeket a
mechanizmusokat.
Az érzések, gondolatok, akarati, azaz szándékfolyamatok mind mélyebb rétegeiben zajlanak a tudatnak. Ebből az is következik, hogy ha sikerül az érzékszervi benyomások hatására felbukkanó zavaró érzelmek – voltaképpen mint emóciók, kimozdultságok – terén stabilitást teremteni, majd a
rendszerint spontán megjelenő gondolatokat is irányítás alá vonni, azaz öszszességében feloldani a tudat túlzottan a jelenségekhez tapadását, akkor
jut el az ember oda, hogy összpontosítással,a tudat önkényesen kavargó
képzeteinek akaratlagos kizárása révén megjelenő erő segítségével megvalósuljon az akarat, azaz a tetterők, a cselekvőképesség fölötti tudatos kontroll.
A tudatos akarat, a tiszta szándék az a szellemi hozzáállás, mely a cselekedetekben csak kifejezésre jut. A szándék kontrollja, irányítása kritikus
jelentőségű ahhoz, hogy az ember valóban tehessen, vagyis tehetsége egy
minden pillanatában tudatos folyamat eredményeként bontakozzon ki.
4. A megismerés révén tudásra teszünk szert. Buddhista megközelítésben
iránya szerint ez a tudás lehet kifelé, az érzékszervek által tapasztalható
anyagi valóságra irányuló, avagy az emberre, a tapasztalóra irányuló.
Alapvetően tehát kétféle tudás létezik: tárgyi tudás és látásmódbeli tudás. Az
első az anyagi tudásnak és ismereteknek felel meg, a másik, amit alanyi
tudásnak is hívunk, a szellemi, bölcseletbeli tudásnak felel meg.
A nyugati ember érzékszerveinek, értelmének és akaratának használatával „kifelé” irányul. Valamit néz, valamit hall, valami tárgyra gondol, valaminek a fogalmát megalkotja, valamiről ítéletet mond. Az ilyen „megkülönböztető értelmi tevékenység” persze fontos és hasznos. De lehet az embernek az ellenkező irányba, nem kifelé, hanem befelé is elindulnia. Ehhez is
az szükséges, amit az előbbiekben említettünk: csökkenteni, sőt leállítani az
érzékelés, az érzelmek, a gondolkodás és az akarat nyugtalan, cél nélküli,
kavargó, irányítatlan folyását. Ha ez sikerül, akkor elérkezünk lényünk benső
csendjéhez, ami zavartalan, ugyanakkor mindenre nyitott.
Ez a nyitottság épp ellentéte az egy dologra, egy ismeretcsoportra való
összpontosításnak. A tárgyi tudás megszerzése során megtanuljuk az élet
szabályait. Eközben viszont nem vesszük észre azt, hogy miközben egyre
többet tudunk, úgy szűkül tudatunk szabadsága, úgy csökkennek lehetősége-
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ink, lesznek egyre kevesebben az ok-nélküli, szabad cselekedeteink, szabad
felismeréseink.
Az alanyi tudás a konkrét ismeretektől való függetlenség. A nyitottságban megjelenő tudás nem valami tényállás puszta ismerete, hanem intuitív
bölcsesség, ami mindent a valóságnak megfelelően és nem torzítottan tud és
lát. A feladat az, hogy megtanuljuk elérni az érintetlen felismerés, az elfogulatlan gondolkodás képességét, elsajátítsuk a nem kötött, szabad, tiszta
látásmódot, azaz kibontakoztassuk a tudat eredeti természetét.
5. Ha ez a szabad látásmód kibontakozik, megjelenik az éber tudatosság, az intuitív bölcsesség, akkor megvalósul az a szabadság is, hogy a tudatunk független legyen a korábban megszerzett ismeretektől, a gondolkodás megszabaduljon a biztos tudástól. Meglepő lehet ez a gondolat, hiszen
egész nyugati szemléletünk, tudományunk arra épül, hogy korábban megszerzett ismeretekre újabbakat építsünk fel, létrehozzuk az ismeretek hálóját.
Ez a háló képes újabb ismereteket is kifogni, ám meg is köt, el is határol.
Annak érdekében azonban, hogy új felismerésekre legyünk képesek, tudnunk
kell úgy látni, érezni, gondolkodni, cselekedni, ahogy addig még nem. A
szellem akkor képes teljesen kötetlenül, kreatívan működni, ha nem köti a
régi. Az ilyen tudat potenciálisan mindentudó, vagyis amit meg akar ismerni,
azt meg is ismeri, hiszen megszabadul minden korláttól.
Buddhista megközelítésben tehát a tehetséggondozás nem egy képesség fejlesztését, egy szakterületre összpontosítást jelent, amikor a megismerés speciális eseményekre és jelenségekre irányul, mivel az beszűkítést
eredményezne. Ha a megismerésünk, az érdeklődésünk, a figyelmünk egyoldalúan rátapad, vagy ráirányul bizonyos fajta megismerési módokra, akkor az valóban hordozza annak esélyét, hogy az ember szakbarbárrá váljon. Ha az ember mindig azzal foglalkozik, ami egy bizonyos képességének
az irányába esik, akkor könnyen megtörténhet, hogy az egyéb képességek
és megismerési érzékenységek elsorvadnak, akár pusztán a használat hiánya következtében is.
Amikor elménk figyelme túlságosan rögzül egy benyomáson, gondolaton, elveszítjük a rugalmasságunkat és a könnyedségünket, a tudati szabadságunkat. A buddhizmusban fontos cél, hogy az ember kellő mértékben fejlessze tudata mozgékonyságát, hogy az soha ne váljon merevvé, ne legyen
kiszolgáltatott a rögzült reakcióknak. A meditáció módszerével elérhető,
hogy semmilyen gondolaton, észlelésen vagy érzelmi reakción ne ragadjon
meg a figyelmünk és megtanuljunk egy rugalmasabb, több mindent befogadó tudatosságot kialakítani. Ez lehetővé teszi, hogy egyfajta szellemi magaslatot elérve önző és rögzült nézőpontjaink fölé emelkedjünk, kilépjünk
megszokott gondolati mintáinkból, ismereteink és hiedelmeink, előítéleteink
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világából és képesek legyünk friss, elfogulatlan szemmel megvizsgálni bármilyen kialakult helyzetet.
Ha a tudat nem kötődik hozzá azokhoz a jelenségekhez, amelyek az érzékeken keresztül merülnek fel, akkor olyan szintű nyitottságra és rugalmas
megismerésre lesz képes, hogy bármiben jó lesz, bármiben tehetséget árul el.
Úgy tűnik, mai világunkban, amikor a legtöbb ember annak kényszerét
érezheti, hogy minél előbb megtalálja érdeklődésének irányát és egy területen szakértővé, de legalábbis piacképes, a társadalmi munkaerőpiacon értékesíthető képességeket felmutató emberré váljon, kevés esély van arra,
hogy holisztikus látásmódra tegyünk szert. Ez ugyanis egyszerre feltételezné,
hogy valaki a lehető legszélesebb körben képes átlátni a világi folyamatokat és az azok közötti összefüggéseket, s akkor még nem is beszéltünk arról,
hogy az univerzális nyitottság mellett vertikálisan, a tárgyi, anyagi világban
átélhető és az afölötti, transzcendens tapasztalatokat is egyaránt képes
legyen értelmezési keretbe, rendszerbe helyezni.
Megnehezíti ezt a hozzáférhető, megszerezhető ismeretek rendkívüli
mennyisége is. Ma ritkán, vagy egyáltalán nem, mindenesetre egyre nehezebben képződnek, fejlődnek ki olyan személyiségek, akiket polihisztoroknak nevezhetnénk, akik interdiszciplináris összefüggéseket lennének képesek
meglátni, hiszen egy adott területen is óriásira nőtt a feldolgozandó ismeretek mennyisége. Talán mondanunk sem kell, hogy a jövőnk, az emberiség
céljainak szinoptikus egybelátása, végső soron a helyes célok, fejlődési orientációk meghatározása szempontjából is mennyire fontos lenne, hogy esély
legyen az egyetemes látásmódra. Nem mondhatunk mást a korábbiakban
leírtak függvényében, mint hogy a buddhizmus képes eszközt és módszert
biztosítani egy ilyen emberideál megvalósulásához.
6. A saját tudatállapotunkra történő reflektálás, képességeink tudatosítása és fogyatékosságaink kiküszöbölése egyaránt az éber tudatosságot
feltételezi. Buddha tanítása szerint az ehhez vezető út, a tudati elhomályosulást keltő zavaró érzelmek legyőzése, a hatalmas erőket bontakoztató szellemi tökéletesség ugyan esetleg mások útmutatásával, de végső soron csakis
saját elmélkedésünk révén következhet be.
A buddhista út alapja a személyes tapasztalás, életünk összefüggésrendszerének és tudatunk működésének precíz, mélyreható megfigyelése és
megismerése. Az önmagunkra alapozva megszerzett, személyesen átélt
igazság egyre inkább áthatja életünket és megalapozza a jelenségek valódi természetére történő meditatív ráébredést. Mindenki csakis önnön erejéből,
önmagára támaszkodva tehet szert erre a tudásra.
Ezt: az egyéni megtapasztalást, a benső önátalakítást, az éber tudatosságot ma mindenképpen segíti az a pedagógiai koncepció, amely az iskolai
kötelező relaxáció gyakorlatát tűzte ki célul. Meggyőződésünk, hogy ez
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lehetővé teszi, hogy ne csak olyan emberek képződjenek az iskolában, akik
képesek lesznek – ilyen vagy olyan fokon – eligazodni a társadalmi, gazdasági és egyéb összefüggések rendszerében, azaz a társadalmi szabályrendszerek, együttlétezési módok olykor egyre szövevényesebb dzsungelében, hanem olyanok, akik részben megőrzik, részben kifejlesztik magukban
azt a képességet, hogy tájékozódhassanak benső világukban, lelki folyamataikban is. Ezt nélkülözhetetlennek tarthatjuk az egész ember felnevelésében:
aki tehát mind külső, mind benső világának megismerője, sőt ismerője.
7. A támasz a támaszték nélküliséghez, a teljes tudati szabadsághoz
azonban lehet az ember veleszületett öntermészetének egy olyan aspektusa,
egyedi jellegzetessége, amely egyediségénél fogva a legnagyobb segítség
lehet az út során. Ezt nevezhetjük tehetségnek is: voltaképpen, ha ezen a
területen elindulunk a tökéletesség megvalósítása felé, óhatatlanul szembesülhetünk benső akadályainkkal. Tudatosíthatjuk, hogy a benső akadályok
nem mások, mint a beszűkült megismerési képességből fakadó beszűkült tudatosság.
A buddhizmus megközelítésében az előbbiek szerint ez megváltoztatható, vagyis az emberi lény nem egy véglegessé rögzült struktúra, hanem az
összetevők folytonosan változó viszonyrendszerében megtestesülő megismerési folyamat. A helyes megismerés nyomán születő belátás elmélyült és
megtisztult, etikus magatartásra kötelez, ez a magatartásmód pedig továbbvisz egy még bölcsebb, letisztultabb megismerés felé. A tehetség, a
tudat gondozása tehát ezért sem egy cél elérését, hanem egy erényeket és
értékeket teremtő megismerő folyamat fenntartását jelenti.
Idealista megközelítésben nem mondhatunk mást, mint azt, hogy létünknek oka és célja van. Ebből az is következik, hogy senki sem születik meg
anélkül, hogy ne lenne értelme, elrendeltsége földi létének. Mindenki azért
születik meg, mert létének van egy olyan lehetősége, hogy valamit ő adjon
hozzá a világ rendezettségéhez. Ez a „hozzáadott érték” tehetné a világunkat kozmosszá, átlátott renddé, ahelyett, hogy a káosz növekedne benne.
Ezért is nagy felelősség, miként találhatjuk meg annak módszerét, hogy bárkit eljuttassunk léte értelmének, céljának megtalálásához. Ez egybeesne a
veleszületett sajátos tehetsége megtalálásával, adott területen képességgé
fejlesztésével. Az önmegvalósítás, önkiteljesítés pozitív értelme ebben ragadható meg, s tágabban egy olyan összefüggésrendszerben, ahol kinekkinek a léte beleágyazódik a mindenség mindenkit elválaszthatatlanul öszszekötő egészébe.

267

Gondolatok a tehetségről
Ábrahám László, NI Hungary Software és Hardware Kft, ügyvezető
Magyar Innovációs Szövetség, elnökségi tag
Mi is a tehetség? Mitől tehetséges valaki? Hol a határ a tehetség, a tudás és
a szerencse között? Lehetne tovább sorolni a sok-sok kérdést, de talán már
ez a néhány is igyekszik rávilágítani a dolog lényegére. Általában azt az
illetőt szoktuk tehetségesnek nevezni, aki a pályafutása elején van, de már
számos kisebb nagyobb siker áll a háta mögött. A tehetséges jelzőt a fiatalok sajátítják ki, hiszen a korábbi tehetséges fiatalok már beértek és az
adott terület elismert vezetői lettek, legyen az üzleti élet, vagy tudomány
vagy akár politika.
Miből áll a tehetség? Az biztos, hogy kell egy nagy adag tárgyi ismeret, szakmai háttér, hogy az illető az adott területet jól ismerje, biztos tudása
legyen, hogy a komfort zónája belső köreiben kényelmesen és biztonságosan mozogjon. A tárgyi ismeretek hiánya biztosan predesztinálja a tévedések akár egész sorozatát, ami kizárja az eredményességet és így a sikerességet is. A tárgyi ismeretek viszont önmagunkban nem garantálják a sikert.
Bizonyára mindenki emlékszik néhány iskolatársára, aki a klasszikus „jó tanuló” volt, mindig mindent tudott, csakis ötösre felelt, de később, elhagyva az
iskola padját, tulajdonképpen eltűnt a szürke átlagban és mindennek lehet
nevezni, csak sikeresnek nem, és így a tehetség is megkérdőjelezhető. Tehát
a tudás mellett más is kell a tehetséghez. Talán a szorgalom? Igen a szorgalom szükséges, de még az sem elegendő. A szorgalom csak azt jelenti, hogy
az illető hajlandó az ideje jelentős részét a munkára fordítani, így tud előre
haladni, sikereket érhet el, de lehet, hogy az egész tevékenységének „izzadság szaga” lesz, és így a tehetség megint csak nem bukkan elő. A szerencse támogatja-e a tehetséget? Azt szokták mondani, hogy jó helyen kell
lenni jó időben. Valóban sok példa van ilyen esetekre, de ezek főleg csak
utólag derülnek ki, hogy mi a jó hely és mikor van a jó idő. És ami fontos,
hogy ki tudja felismerni, hogy most éppen a hely „JÓ” és hogy most éppen
elérkezett a „Jó Idő”. Nyilván csak az, aki birtokolja a tudást és van képessége a helyzet értékelésére. Ugyanazon információból valaki „A”, míg másvalaki „B” konklúziót vonna le, és utólag azt mondjuk, hogy a tehetséges
ismerte fel az alkalmat, a másik tévedett, és nem tehetséges… Vagy azt is
mondhatjuk, hogy az egyiknek szerencséje volt, a másiknak nem. De ha
megnézünk néhány klasszikus jó példát, mondhatjuk, hogy az illetőnek szerencséje volt, de ha játszanánk vele, pl. Zuckerberg úrral, akkor ő többször
dobna hatost egy kockával, mint mi, mert neki SZERENCSÉJE van??? Bizonyára nem! Tehát a szerencse nem egy személytől független objektív dolog,
amely mint egy fátum lendíti, vagy gátolja a sorsunkat. A szerencsés helyze-
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tet fel kell tudni ismerni, és kell tudni megfelelően lépni a sikerességhez,
hogy aztán mondhassák, hogy tehetséges az illető.
Tehát a tehetség nagyon összetett dolog. Sok-sok ismeret, tudás és képesség bonyolult keveréke, magában foglalva a kreativitást, a proaktivitást,
helyzetfelismerő képességet, absztrakciót, kitartást, szorgalmat, tudást, kapcsolatépítést, kommunikációt, akaratérvényesítő képességet stb.
Hogyan tudunk tehetségessé válni? Bizonyára nem tud mindenki az lenni,
de az sem igaz, hogy arra születni kell, és csak arra születve lehetünk azok.
Valóban kell számos adottság, amelyek ha megvannak, akkor kialakítható a
tehetség, de ezeket az alap adottságokat lehet és kell is fejleszteni. Talán a
gyermekkor a legmeghatározóbb!
Ekkor lehet szinte játszva terelni és fejleszteni a képességeket és elindítani valakit, úgy, hogy az ismeretek megszerzése, a tanulás ne nyűg legyen,
hanem egy természetes és örömet szerző folyamat. A közösségbe történő
beilleszkedés, a szocializáció is alapvető dolog, mert beilleszkedés nélkül
még tudós csak-csak lehet valaki, de sikert nem érhet el és nem is mondják
majd róla, hogy tehetséges. Ezért nagyon fontos az óvoda és az iskola szerepe, mert ott dőlnek el a dolgok, hogy kiből milyen ember lesz. Persze a
család és a hozott gének is fontosak, de ezek együttes hatása alakítja ki a
tehetséget, vagy hagyja örökre szunnyadni.

Gondolatok a tehetségről
Szőke Judit, Roma Tehetségsegítő Tanács, Polgár Alapítvány
Mit jelent az, hogy „tehetség”? Mikor mondhatjuk azt valakiről, hogy tehetséges? Véleményem szerint a következő fogalmakat érdemes tisztázni ebben az esetben:
– készség: valami kész, amit kaptunk, és ami rendelkezésre áll
– képesség: az a készség, ami a tanulás által működésbe lép
– tehetség: több képesség együtt, amellyel az átlagtól, megszokottól
eltérő, jobb, azt meghaladó minőségű, egyedi jellemzőkkel bíró produktumot lehet létrehozni
Tehetségesnek azt az embert mondhatjuk, aki valamely társadalmilag
elismert területen az átlagot meghaladó, illetve egyedi (beazonosítható)
teljesítményre képes.
Ma Magyarországon/Európában a tehetségekkel azért fontos foglalkozni, mert minden nagyrendszer (közoktatás, felsőoktatás) az „átlag” kiszolgálására van berendezkedve. Ha nem így lenne, nem kellene külön foglalkozni a nem átlagosokkal. Így viszont kell, kisebb rendszerek, jelen esetben nemzeti tehetség programok kialakításával.
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Az sem közömbös, hogy milyen a tehetségképünk, azaz milyennek látjuk
a tehetséges fiatalokat, és mit gondolunk arról, hogy miben és hogyan kell
őket segíteni. A tehetséges fiatalokat először is be kell azonosítani, majd
olyan helyzetekbe kell hozni, hogy a tehetségüket saját maguk is felismerjék
és értékeljék. Meg kell velük ismertetni az adott területen az eddig, más
tehetségek (mesterek) által elért eredményeket, hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy kialakítsák azt a motivációs és tanulási bázist, amiben optimálisan
fejlődhetnek, és erről rendre számot adhatnak. A felkészítés több szereplős,
vannak, akik (amik) a kereteit teremtik meg a tehetség munkájának (család,
iskola, tehetségprogramok, ösztöndíjak), vannak, akik személyes segítséget
nyújtanak (mentorok és szakemberek) és közvetetten azok, akik az adott
területen szintén tehetségesek (versenyek, kollaborációk).
Kérdés az is, hogyan lehetne megoldani, hogy a fiatal tehetségek megvalósíthassák önmagukat, kamatoztathassák tehetségüket. Az egyik alapkérdés, hogy a tehetség milyen közegben él, különösen, hogy szegény-e
vagy sem. Ha az előbbi, akkor számára nagyon sok mindent kell biztosítani
Magyarországon ahhoz, hogy ellensúlyozzuk a közoktatás szelektivitását, az
egyenlőtlen hozzáférést a jobb szolgáltatásokhoz, az anyagi, kulturális,
kapcsolati tőke hiányát.
Végül: fontos az is, hogy legyenek példaképek. Modellnek ajánlanám
talán a mesebeli legkisebb fiút, akinél a próbák során előjött az a bizonyos
plusz, amivel élt és nyert.
Gondolatok a tehetségről
Havass Miklós, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács alelnöke
Mentegetődzés
Szerkesztőnk 2013. október 18-án kért meg arra, hogy írjak egy rövid eszszét a tehetségről, nem szokványos megfogalmazásban, október 25-ig. A
határidő rövidsége miatti szabódásom ellenére, kitartott kérése mellett, így
e kis tanulmányban arra maradt erőm, hogy egyszerűen felvillantsam öt, volt
gimnáziumi osztálytársam sorsát, anélkül, hogy messzemenő elméleti következtetésekre jutnék a tehetség mibenlétét illetően. Hat nap arra elegendő,
hogy öt életutat felvázoljak, s hozzátegyem saját élettapasztalataimat. Ami
legjobban izgat: a kiemelkedő képességek, vagy a környezet által segített
mély elköteleződés a tehetség meghatározója – a későbbi élet tükrében?
Amint az öt fiatalember sorsából kitűnik, hajlok arra a következtetésre,
hogy: is! Ám a második tényezőt kissé erősebben hangsúlyozva. Ami önmagában ugyan nem elég ahhoz, hogy valaki „világelső” legyen, de nélkülözhetetlen ahhoz, hogy „nemzeti szintű jó”-vá váljék, akikből pedig sokra van
szüksége egy országnak.
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A helyszín egy nagy, vidéki város gyakorlógimnáziuma, ahol a szóban
forgó osztály 32 tanulója között volt két „zseni” ígéret, vagy 20 városi értelmiségi gyerek, hasonló képességekkel, eltérő szorgalommal, s vagy 10
környező tanyákról bejáró „paraszt” gyerek. Mint gyermekkorában is demokratának, akkor ez az osztályzás nem jutott eszembe. Azonban, utólag
meg kell, valljam, tisztelettel emlékezem az utóbbi tízről, akiknél körülményeik miatt fel sem merült a tehetség kérdése. Első megszólalásuk, a tájszólás, a fogalmazási nehézségek, az absztrakciós elmaradottság, rögtön alsóbb osztályba sorolták őket, egy soha ki nem mondott (tudat alatt talán
szégyellt) szellemi válaszfalat emelve közénk és közéjük. S mondom ezt annak ellenére, hogy tanáraink hihetetlen erőfeszítéssel, szolidaritással bátorították őket. S azóta tudom, az érvényesülés egyik nélkülözhetetlen kelléke a
szerencse: milyen családba születtél?
Z.
Egy neves egyetemi tanár fia, magas reményekkel, szerető szülőkkel. Matematikából, természettudományos tárgyakból nem írt jelesnél rosszabb dolgozatot. Egyszerűen ösztönösen, magabiztosan tudta a dolgokat. Otthonosan mozgott az ismeretek belső struktúrájában. Mindent jobban csinált! Jó
magasugró volt, jól kosarazott. Zenét szerzett. Az iskola legkiválóbb szavalója volt. Irodalomtanárának irodalmi kérdésekben egyenrangú beszélgető-,
ill. vitapartnere. Szerény, derűs, társaihoz, barátaihoz kedves, közvetlen.
Erkölcsileg mindig magas értékeket képviselve, bátran szembeszállt az iskolát az 1956-os események után meglátogató szovjet ezredessel, természetesen oroszul, mert ezen a nyelven is folyékonyan beszélt.
Egyetemre német-angol szakra vették fel, ahol hamarosan nemzetközi
reputációt vívott ki nyelvészeti, nyelvanalitikai munkásságával. Gyorsan haladt előre, mint tanszékének jövőbeni professzorát, a német nyelvészet nemzetközi rangú vezető szellemiségét emlegették. Úgy 30 éves kora körül tört
rá orvul az agydaganat, s fél év alatt elvesztettük. Suttogták, a kivételes
képesség, és a gyors agysejt szaporodás talán összefügghettek?!
K.
A helyi színház gazdasági vezetőjének egyetlen fia. Magas, a város legszebb, legdaliásabb alakja, akinek lábainál hevertek a színház művésznői,
tacskó, gimnazista létére. Elegáns, régimódi viselet, megfelelő alkalmakkor
természetesen szmoking, szürke, nyúlszőr Eden-i kalap, elegáns esernyő. Tudása Z-ével vetekedett, bár a sportot mellőzte. Eredetiben olvasta Kantot,
Fichtét, Hegelt, Schellinget. Jó barát volt, egyben titkon utánzandó mintakép,
aki minden mókában részt vett.
Jogi egyetemre került, ahol „padló alá mosta” fiatalabb tanárait. Dolgozatai reveláció erejével hatottak. Ám nem az egyetemi pályát választot-
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ta. Budapestre került, ügyvédnek. Jól menő praxisa lett, híres büntető ügyek
védője volt. Azonban rossz társaságba keveredett, inni kezdett, majd eleltűntek a nála letétbe helyezett pénzek. Kizárták az Ügyvédi Kamarából. A
végletes lecsúszásnak viszonylag korai halála vetett véget.
Gy.
Falusi értelmiségi környezetből származott, a falusi iskolák hátrányaival, de
kiegyensúlyozott családi légkörben nevelkedett. A négy esztendő alatt nem
sokat hallottam folyamatosan beszélni. Legtöbbször kicsit elpirulva, duzzogó
tekintettel, szótlanul állt, ha felszólították. Elégséges-közepes szinten végezte
a féléveket, éveket, s így is érettségizett. Erős baráti köre – legalábbis a
gimnáziumban – nem volt, bejáró társaihoz fűzte erősebb ragaszkodás.
Egyszer csak azt hallottuk, hogy felvették mezőgazdasági egyetemre,
majd azt is, hogy az egyetem jól megy neki. Ahogyan később mesélte, akkor
érett meg benne egy elhatározás, hogy ő megmutatja a világnak, hogy
több van benne, mint amit hisznek róla. Az osztályból ő szerzett legelőször
tudományos minősítést, s ma Magyarország legelső szaktekintélye, termesztője, kutatója egyik növényfajtánknak. Hatalmas birtokon gazdálkodik tudományos munkája mellett, s különösen a szomszédos országokban, ill. a
harmadik világban óriási ismertsége van, s csak úgy emlegetik szeretettel:
Gy-bácsi.
J.
Nyomorult körülmények között, lényegében szülők nélkül nevelkedett, egy
kollégiumban. Jó sportoló volt, becsületesen tanult, de képességei, műveltsége nem ígértek semmi különösebbet. Az osztály szellemi közéletében nem
vett részt. Szerény volt, barátságos, de nem barátkozó. Mint később megtudtuk tőle, egyik tanárunk a hóna alá nyúlt, s kezdte nevelgetni, emberi-,
szülői tanácsokkal ellátni. Ennek az lett az eredménye, hogy bejutott az orvosi egyetemre. Ehhez az akkori káderpolitika is segítette: több munkásfiatalt az egyetemekre! Ahogyan később elmondta, sokat küzdött azzal a
problémával, hogy a kollokviumokra legalább olyan jól megtanulta az
anyagot, mint több más társa, azonban a kisebbrendűségi érzései miatt zavarba jött a vizsgákon, s alig tudott megbirkózni velük. Később egyre inkább belejött, egyre inkább izgatták a radiológia kérdései. Egy ragyogó,
intelligens, segítő feleséget kapott, akivel harmonikus házasságban élnek, s
egyik vidéki városunk megbecsült, rangos vezető főorvosa lett. Két fia elsőrendű egyetemi kutató, egyikük Angliában. Ami megmaradt: a szerénység
és az alázat.
I.
Orvosprofesszor elkényeztetett fia. Mindene megvolt (beleértve az autót).
Képességei jók voltak, magas szellemiségű szülői háttér. Ám alig akadt
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olyan eset, hogy az iskolai órákra készült volna. Ellinkeskedte életét, előbbutóbb nem érdekelte más csak a haverok, a balhé, a móka. Egy végzetes
ivászat után, az ő általa okozott autóbaleset vetett véget életének.
Önvallomás
E sorok írója is közéjük tartozott. Képességeimről nem vagyok hivatott nyilatkozni, bár valamilyen szinten valószínűleg lehettek. Nem pedagógus pályán dolgoztam, kutató, menedzser lettem, ennek ellenére alelnöke lettem a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak. Mi az, ami engem elsősorban segített az
általam objektíven nem definiálható életutamon? Kisgyermekkoromban, egy
esti elalvás idején félig nyitva maradt a gyerekszoba ajtaja, s odaát a felnőttek beszélgettek. Édesapám némi büszkeséggel valami olyasmit említett,
mint Arany: „e fiúból pap lesz, akárki meglássa”. Ez akkor engem nagy
örömmel töltött el, és egy mély elhatározással: máskor is szeretném, ha így
említenének, s ezért meg is teszek mindent! Amikor „rossz” származásom miatt nem akartak felvenni gimnáziumba, cselló tanárom azt közölte: Miklós, te
ezután naponta nem 1, de 2 Sadlo etűdöt tanulsz meg, s akkor a zenegimnáziumba származásod ellenére felveszünk. Adminisztrációs tévedés miatt, a
zenegimnázium helyett mégis gimnáziumba kerültem. Ott egyszer matematika tanárnőm szólított meg (végig mérve!), Miklós, magából nem lesz futballista! Jöjjön, fejtsen inkább matematika feladatokat a Középiskolai Matematikai Lapok versenye számára! S ha egy-egy szombaton nagyon vonzott
volna is a helyi Honvéd stadion egy-egy rangadója, fülemben motoszkált
Piroska néni búcsúszava: Mikós! Szombaton feladat-leadási határidő van! S
én szaladtam az utolsó percben a postára, feladni megoldásaimat. Amikor
már matematikusként jártam az egyetemre, professzorom Laci bácsi vett rá,
hogy vegyem fel tanulmányaim közé az akkor itthon még nem is létező informatikát is, maga mellé véve. És még sorolhatnám életfordulóimon társul
mellettem álló, bátorító feleségemet, főnökeimet, kollégáimat.
Igen. Életutamon végigtekintve ma már nagy bizonyossággal állítom:
szüleim, tanáraim, társaim álltak mellettem, s buzdítottak, löktek mindig tovább. S igen, szerénytelenül be kell vallanom azt is, hogy volt egy különös
tehetségem is. Amikor egy útra rátévedtem, egy célt megtaláltam, és azzal
azonosulni tudtam, akkor többé nem törődtem fizetéssel, elismeréssel, kudarccal, szórakozással, azért a célért önfeledten, boldogan – hangsúlyozom:
boldogan –, megfeszített erővel dolgoztam, küszködtem, harcoltam. S ha
nem értem el a célt, akkor is enyém volt a küzdés öröme!
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A tehetségről
Szalay Kristóf, fimrendező, a Deutsch mit Comics szerzője, a budapesti
Álmos Vezér Gimnázium német nyelvtanára
Amikor valaki nekem szegez egy kérdést, amire nem számítok (mert például
éppen az utcán sétálgatok az eget szemlélve) mindig a következő választ
adom (hogy gondolkodási időt nyerjek): „Úgy vélem, hogy ebben a kérdésben egyet kell értenem Ficzere professzor, a neves dán ichtiológus antitézisével, miszerint a kiropraktika modern erővonalai a tomista nekromancia felé
konvergálnak.” Ez a válasz – amit egyébként még egy Hahotában olvastam
– szinte mindig beválik, és már 12 éves korom óta használom, azóta több
reménytelennek látszó helyzetből mentett már ki. Volt például, hogy egy
fontos dilemmában mutatott helyes utat. Egyszer ugyanis, még egyetemista
koromban, randira akartam hívni egy bölcsészhallgató leányzót és poénból
megkérdeztem tőle, hogy ő mit gondol Ficzere professzor gondolatairól.
Erre ő – ahelyett, hogy egy jót nevetett volna rajta – komoly fejjel elkezdte
magyarázni, hogy ő ebben a témakörben még nem annyira olvasott, így
sajnos nem tud nyilatkozni a kérdésben. Ebből rögtön tudtam, hogy azt a
randit talán még sem kéne erőltetni. Udvarlás ugyanis ide vagy oda, a műveltség humor (vagyis: kreativitás) nélkül nemhogy tehetséget, de szimpátiát
sem nemz – maximum esti testit.
A „mi a tehetség?” kérdésre is Ficzere professzor sorai jutottak rögtön
eszembe. Ennek két oka van:. Egy: tulajdonképpen valahol az is tehetségnek
tekinthető, ha valaki oldalakat ír tele, hosszú órákat beszél anélkül, hogy
annak bármi értelme lenne. Kettő: arra szerettem volna utalni, hogy maga a
kérdés nagyon összetett, hiszen az élet minden területén elérhetünk olyan
eredményt vagy teljesítményt, amely messze túlmutat az átlagoson. Persze
ha valaki nem átlagos, az még nem biztos, hogy tehetséges! Gondoljunk
csak a pszichopatákra, akik emberi agyat falatoznak és hűtőszekrényükben
befőttesüvegekben tárolják az egyéb „ínyencségeket”. Amiért még nehéz
erre a kérdésre válaszolni, az az, hogy mindenki másban látja a tehetséget:
általában abban, amihez ő maga nem ért. Mert amint valaki az élet bármely területén sikeres lesz, és könnyedén elboldogul, azt ő maga természetesnek fogja tartani, és nem érti, a többiek miért csodálják. Ha valaki engem
megkérdezne, hogy kit tartok tehetségesnek, akkor elsősorban rajzolókat
említenék, mert bár gyerekkorom óta szeretek rajzolni képregényeket és
karikatúrákat, de a pálcikaember stílust még mindig nem voltam képes továbbfejleszteni. Úgyhogy, ha meglátok egy igényesen megrajzolt képregényt vagy karikatúrát, a rajzoló számomra rögtön zseniként áll előttem,
akire csak felnézni tudok.
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Egyébként meggyőződésem, hogy valamiben mindenki tehetséges, csak
sokan nem tudják, hogy mi az, amiben tehetségesek, így elmarad az adott
képességterület fejlesztése, és az egyén nem magaslik ki a „szürke tömegből”. Ahhoz ugyanis, hogy átlagon felüli eredményeket érjen el valaki, rengeteg akaraterő és kitartás kell.
A recept tehát a következő:
1. Ismerjük meg magunkat és képességeinket!
2. Válasszuk ki azt a területet, ami érdekel, és amiben jók az eredményeink!
3. Kezdjük el fejleszteni ezt a területet!
4. Köszönjük meg, majd vegyük át a Nobel-díjat!
A fenti gondolatmenetből következik, hogy egyértelműen szükség van
az egész világon tehetségfejlesztésre és a tehetségek segítésére, hiszen nem
tudhatjuk, mikor, melyik koponyából pattan majd ki egy korszakalkotó ötlet,
ami megoldja korunk valamely égető problémáját. Mert mindig az egyedi
ötletek visznek előbbre minket, legyen szó tudományról, építészetről vagy
technikáról.
Ráadásul a tehetséges embereknek sok az irigye és ellenlábasa, hiszen
ők a saját pozíciójukat érzik veszélyben, ha a saját területükön egy náluk
tehetségesebb egyénnel találkoznak és ilyenkor mindent megtesznek, hogy
„letörjék azok szárnypróbálkozásait”. Ezért is fontos, hogy ha tehetséges,
ám önbizalomhiánnyal küszködő egyénnel találkozunk, akkor biztassuk és
támogassuk, hogy erősödjön az önmagába vetett hite. Ismerek egy karikaturistát, aki meg volt róla győződve, hogy személyét a szakmai körökben nem
kedvelik, hiszen jobbnál jobb rajzaival még sosem nyert karikatúraversenyt.
Hogy igazát bizonyítsa, az egyik pályázatra női álnéven adta be munkáját
és a rajzot tőle teljesen szokatlan stílusban alkotta meg. Természetesen a
poén kitalálható: a rajz első helyezett lett, majd amikor kiment átvenni a
díjat, a zsűritagok rögtön felismerték és kiült arcukra teljes megrökönyödés.
Sajnos a „mutyizás” mindenhova beférkőzött: szakmai klikkek osztogatják
egymás között a díjakat és elismeréseket, sokszor esélyt sem adva a tényleg
tehetségeseknek. Egy anekdota szerint amikor híre ment, hogy egy amerikai
filmtrösztnek (nevezetesen a Paramount Pictures-nek) az alapítója a magyar
származású – és 103 évet élt! – Zukor Adolf (1873–1976), magyarok tucatjai mentek Amerikába és keresték fel a vezérigazgatót, abban a reményben, hogy jobbnál jobb főszerepeket kapnak majd tőle. Zukor, megunva a
dolgot, ajtajára a következőt írta ki: „Nem elég, hogy magyar vagy, tehetségesnek is kell lenned.”
Az én tehetség példaképem (ha csak egyet lehetne említeni), egy katalán képregényrajzoló, Francisco Ibanez, aki már több, mint 50 éve rajzolja
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saját fejlesztésű képregénysorozatát két titkos ügynökről, Mortadeloról és
Filemonról. Eddig több mint kétszáz albumot írt és rajzolt, ami önmagában is
hihetetlen teljesítmény, mert ugyanennyi idő alatt Lucky Luke-ból körülbelül
80, Asterixből pedig mindössze 36 album jelent meg. Ráadásul Ibanez
egyedül dolgozik, míg Morris és Uderzo az albumok túlnyomó részét szerzőtársukkal „követte el”. Ettől még Asterix és Lucky Luke ugyanúgy zseniális, de
a sikerhez két tehetséges ember összefogására volt szükség. Ezért is fontos,
hogy a tehetséges embereknek lehetőségük legyen egymással találkozni és
eszmét cserélni, mert két tehetséges ötletből zseniális művek születhetnek.
Ami Ibaneznek hiányzik, az egy jó menedzser, aki megismertetné őt a
világgal, mert spanyol nyelvterületen kívül nem sokan ismerik munkásságát,
jóllehet egy időben több nyelven is megjelentek képregényei, de mégsem
hozott akkora átütő sikert, mint kollégáinak az imént említett sorozatok. Bezzeg a belgák külön múzeumot csináltak Hergének, a Tin Tin kalandjai megalkotójának, aki szerepel a minden idők legfontosabb belga személyiségeinek top tízes listáján (a felmérést pár éve olvastam egy újságban).
Visszatérve Ibanezre, akinek képregényeit már több mint harminc éve
olvasom. Kiemelném, hogy történeteit már 10 évesen szöveg nélkül is szórakoztatónak találtam és konkrétan emlékszem, hogy egyszer szalámis szendvics evés közben az egyik rajzon olyan röhögőgörcsöt kaptam, hogy félrenyeltem és majdnem megfulladtam. Ibanez képregényeiben ugyanis minden
rajz önálló karikatúraként is megállja a helyét, és a legtöbb képkocka olyannyira gazdag részletekben, hogy percekig lehet szemlélni, sőt, érdemes is,
mert a kép hátterében sokszor valami extra-poénra bukkanhatunk (banánhéjon elcsúszó giliszta, mini űrhajóból kiszálló űrlény, betonból kikandikáló
cápauszony, nyakkendőt viselő disznó, stb. stb.). Nem csoda, ha a képregény
már tízévesen a teljesen rabul ejtett és mivel a szöveg németül volt (mert a
német nyelvű kiadáshoz viszonylag könnyen hozzájutottam), így pár év alatt
megtanultam németül olyan szinten, hogy megértsem a képregény szövegét
is. Az én gyermekkoromban magyar nyelven nagyon kevés képregény volt
elérhető, így „kénytelen voltam” nyelveket tanulni, hogy élvezhessem kedvenceimet. Franciául is teljesen önszorgalomból kezdtem tanulni, mert a képregények fellegvára Franciaország és Belgium. Nemrég viszont azt olvastam
egy netes fórumon, hogy Ibanez szójátékait nagyon nehéz más nyelvre átültetni, így már látom, hogy a jövőben spanyolul is meg kell tanulnom, hogy
megismerkedhessem Ibanez mester műveinek egy, számomra még ismeretlen
dimenziójával. A legfontosabb lépést már megtettem: tavaly jártam Ibanez
szülővárosában, Barcelonában és vettem vagy 20 albumot spanyol nyelven.
Képregények iránti fanatizmusom végül odáig fajult, hogy német szakos
tanár lettem és már majdnem húsz éve tanítok német nyelvet - ha tehetem:
képregényekből! Sajnos olyan tankönyvet eddig nem találtam, amiben kizárólag csak képregények és karikatúrák találhatók, így tavaly írtam egyet
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„Deutsch mit Comics” címmel és a legtöbb csoportommal már ebből haladunk. Bár még mindig sokan lenézik nálunk e műfajt, egyre több jel utal arra, hogy a mostani generációt könnyebb megfogni a vicces képregényekkel.
A jó karikatúra ugyanis elgondolkodtat, a poénra rá kell jönni és a képek
közötti összefüggést felismerni. Sokszor alapvető általános műveltségre is
szükség van ahhoz, hogy egy viccet megérthessünk, amiben olyan kulturális
vagy történelmi utalás található, amely kulcsfontosságú a poén megértése
szempontjából.
Gondoljunk bele: a képregény, mint műfaj, egyesíti a legismertebb tehetség definíciók elemeit, hiszen motiválja a diákokat (motiváció), vizualitása
segíti a befogadást (jobb agyféltekés gondolkodás), logikai készséget fejleszt (értelmi képesség) és számos kreativitást fejlesztő gyakorlat épülhet rá
(kreativitás)! A képregénnyel a beszéd és az íráskészség egyaránt remekül
fejleszthető, hiszen a képregények eljátszhatóak, mivel a legtöbb képregényben a dialógus dominál. Továbbá a rengeteg képleírás és történetmesélés mind-mind a beszédkészséget segíti. Ami az íráskészséget illeti: a diákok a már megtanult képregény szövegét írásban visszaadják, ezzel a helyesírást is gyakorolják. Fontos szempont még a rövidség, gyorsaság. Egy
mai gyerek átlagosan 6-7 percig képes koncentráltan figyelni, ezután új
ingerekre van szüksége a figyelem fenntartásához. A képregény rövid és
gyorsan végigolvasható, az újabb és újabb képek és cselekmény képes
hosszabb ideig lekötni a gyereket.
Egy utolsó gondolat a tehetségről: minden lehetőséget meg kell adni arra, hogy kibontakozzon, megnyilvánulhasson! A maga eszközeivel pedig a
tanár – akár úgyis, mint tananyag kidolgozó – nap mint nap teret engedhet
a szárnyaló képzeletnek, kreativitásnak. Kérdés azonban, hogy valóban
teret enged-e, vagy éppen korlátok közé szorítja azt? Mit is értek azalatt,
hogy engedjük kreatívnak lenni a tanulókat? Képregényes nyelvkönyvembe
például több diákomat is bevontam, akik - profi karikaturisták, képregény
alkotóművészek között – stripeket (2-3 kockából álló képsorokat) és képregényeket rajzoltak – alkotásaik még színesebbé és érdekesebbé tették a
kiadványt. Így jött az az ötlet, ami remélem „új fejezetet” nyit majd a nyelvoktatásban. A következő, második könyv rajzaira pályázatot írtam ki, amiben már az ország valamennyi diákját biztatom arra, hogy készítsen rajzokat és stripeket a második kötet témaköreihez. A legjobb rajzok megjelennek majd a könyvben. Egy diáknak az, hogy a rajza megjelenik egy könyvben, jelzi képességeit, kreativitását, érdeklődését. Arról nem is beszélve,
hogy talán felfedezhetünk olyan rajztehetségeket, akik gondoskodnak majd
a képregény rajzolók utánpótlásáról kis hazánkban.
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2. Gondolatok a tehetségről
avagy: szemelvények a Tehetség című újság
1993–2013 között megjelent lapjairól
Mező Katalin és Mező Ferenc
Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet

A Tehetség című folyóiratot a Magyar Tehetséggondozó Társaság 1993
óta, évente négy számmal jelenteti meg. Az elmúlt húsz év alatt a tudományok, művészetek, sportok, szakmák számos képviselőjének gondolatait közölte az újság. E gondolatok közlésére két formában kerülhetett sor: a) vagy
a gondolkodó írta le és adta közre gondolatait; b) vagy a gondolkodót
bemutató, idéző szerzők tették ezt. Bárhogyan is történt, izgalmas, 20 évet
átölelő, „gondolat-tár”, s remélhetőleg „gondolat-ébresztő tár” jött létre a
lap hasábjain keresztül. Az alábbiakban e gondolatokból idézünk szemelvényeket.
A jelen tanulmányban idézett gondolatok gyakran ugyanarról a hol szűkebben, hol tágabban értelmezett témáról szólnak, ám létrehozóik között az
agykutatótól az orvos-genetikusig, a fazekastól a humoristáig, a szobrásztól
a zongoraművészig, a pedagógusoktól a pszichológusokig sokféle szakma
képviselőit tisztelhetjük. A szakmai tapasztalaton túl pedig az itt közölt gondolat-gyűjtemény több generációt felölelő élettapasztalaton alapuló kollektív bölcsességére is szeretnénk felhívni a figyelmet!
E gondolatgyűjteményt négy nagyobb témakör köré csoportosítottuk.
Először a tehetség fogalmáról, lényegéről szóló megnyilatkozások közül
adunk közre egy válogatást – igyekezvén nem ismételni a Százdi Antal cikkében leírtakat.
A tehetség fogalmi sajátosságaira fókuszáló témakör után a tehetségazonosítással kapcsolatban megfogalmazott gondolatok közül válogattunk ki
néhányat. A „tehetség” és a „tehetségazonosítás” témaköreit azért tartottuk
szükségesnek közvetlenül egymást követően tárgyalni, mert az, hogy valaki
kit tekint tehetségesnek (s hogyan kívánja azonosítani a tehetséget) legelsősorban azon múlik, hogy mit gondol magáról a tehetség természetéről. E két
témakör közötti kapcsolat napjaink hazai és nemzetközi tehetségmozgalmaiban is rendre napi rendre kerül, mint a tehetség konceptualizálásának (fogalmi meghatározásának) és operacionalizálásának (vizsgálhatóvá tételének) egymással szoros interakcióban lévő problémája.
A harmadik nagyobb témakörben a tehetséggondozással kapcsolatban
megfogalmazott gondolatok közül gyűjtöttünk össze egy csokorra valót. Mint
az az idézetekből is ki fog tűnni, a tehetséggondozás olyan közvetlenül,
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olyan szorosan kapcsolódik a tehetség fogalmának és azonosításának témaköreihez, hogy gondolatban történő elkülönítésük is igen nehéz. Látni fogjuk,
hogy a tehetséggondozásról szóló idézetek nagy részében óhatatlanul történik valamilyen utalás a tehetségazonosításra is.
A tehetséggondozás témája után a tehetséggondozókkal kapcsolatos
gondolatok közül emelünk ki párat. A tehetséggondozók szerepe, embersége, tehetségesekkel és általában az emberekkel szembeni attitűdje, elkötelezettsége mellett a tehetségesekkel való lehetséges problémákra és azok
kezelésére is rávilágítanak majd ezek az idézetek.
A szövegbeli könnyebb, gyorsabb tájékozódás érdekben a témakörökön belül vezetéknév szerinti ABC sorrendben fognak következni a megidézett személyek (s a szövegben is igyekeztünk a személyekről legalább anynyit elárulni, hogy milyen területen dolgoznak, alkotnak). Látni fogjuk, hogy
vannak köztük közismert személyek, és vannak csak a szűkebb szakmai közösségek által ismertek.
Jelen válogatás számtalan lehetséges hibája közül szerzői szempontból
a legfájóbb: a „Tehetség” újság 1993 óta megjelent számait áttekintve azt
találjuk, hogy hatalmas szellemi, kulturális kincs halmozódott fel a lap hasábjain, amiből jelen tanulmányban csak a teljesség igénye nélkül áll módunkban egy (meglehetősen szubjektív alapokon nyugvó) válogatást közölni. Ezúton kérjük mindazoknak (s a lap összes szerzője és riport alanya közül ők
vannak többségben) az elnézését, akiknek gondolatait, írásait nem állt módunkban az alábbiakban nevesíteni, kiemelni. Külön megértését kérjük azoknak a szerzőknek, akik tudományos igényű, a szakirodalmak áttekintését is
célzó írásaikkal járultak hozzá a lap magas szakmai színvonalához. Írásaikra történő hivatkozásra azért nem került sor e válogatásban, mert e gyűjtemény célja elsősorban a szubjektív beszámolókból, riportokból, emlékek felidézéséből táplálkozó tehetségsegítéssel kapcsolatos gondolatokra történő
figyelemfelhívás volt, semmint a tudományos igényű tanulmányok bemutatása, elemzése.
Ugyanakkor a tanulmányban szereplő gondolatok megalkotóitól is itt és
most kérünk elnézést azért, ha a bemutatásuk során más tudományos titulust,
szakma megjelölést alkalmaztunk, mint ami aktuálisan igaz rájuk. E bemutatások alkalmával egyrészt a tömörségre törekedtünk (abban bízva, hogy az
érdeklődő olvasók a teljes és részletes szakmai önéletrajzokat önállóan felkutatják majd, ha egy-egy gondolat alkotóját és munkásságát jobban meg
szeretnék ismerni), másrészt arra, hogy a „Tehetség” újság lapjain megjelent
időszakban aktuális titulusokat, szakma megjelöléseket használjuk. Különösen
nehéz helyzetben voltunk azoknál a gondolkodóknál, akik többféle területen,
sokféle titulussal rendelkeznek. Őket (ismét szerzői önkénnyel élve, amiért
újra elnézést és megértést kérünk) csak azon információk alapján mutattuk
be, amelyek: a) vélhetően jól orientálják a tanulmány Olvasóját azzal kap-
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csolatban, hogy kinek a gondolataival találkozik; b) az idézett gondolatokban megjelenő szakterülethez kapcsolható.
Gondolatok a tehetség fogalmáról
Jelen kötetben Százdi Antal tollából már olvashattunk egy csokorra valót a
„tehetség” fogalmának rövid, ám velős megközelítéseiből. E mondatok nagyszerűen világítanak rá a tehetség sokszínű világára, értelmezésének sokféle
lehetőségére. A tehetséggel foglalkozó kezdeményezések egyik legnehezebb pontja éppen tárgyuknak, a „tehetség”-nek a meghatározása. E definíciót persze nem mindenki tudja/akarja egyetlen mondatban megfogalmazni. Következzék néhány bővebben kifejtett tehetség meghatározás.
Ádám György akadémikus tehetségfelfogása Százdi (1994, 7. o.)
tolmácsolásában: „A tehetség tulajdonképpen – műszaki nyelven szólva – a
gyors jel-zaj szétválasztásának képessége. Képesség arra, hogy a lényeget
a lényegtelentől, a jelt a zajtól el tudjuk választani, és az információk közötti
eligazodásban rögtön választ tudjunk adni. Gyorsan osztályozni,
feltérképezni a környező világot. S hogy ez milyen területen bontakozik ki,
abban számos ok közrejátszik, de leginkább genetikai tényezők határozzák
meg. Azt a fajta mentális fejlettséget, ami az átlagból kiemeli az illetőt,
talentumnak, tehetségnek nevezzük.”
Balogh János zoológus-ökológus, akadémikus (idézi: Bokros Katalin, 1997, 4.
o.) szerint: „Az értelmes, tanult embereknek a legtöbb társadalomban három
csoportját különböztetjük meg. Valamennyi tudást mindenkinek meg kell
szereznie ahhoz, hogy a társadalom létezni tudjon. A következő szinten arra
van szükség, hogy legyen egy réteg, amely képes kezelni a tudást, amelyet
a legfelső csoportban lévők felhalmoztak. A harmadik csoportba azok
tartoznak, akiknek köszönhetjük az emberiség számára nélkülözhetetlen
ismereteket. Ők a legtehetségesebbek, az Isten adta zsenik, ők adják azt a
többletet, amit nem lehet megtervezni, más úton nem lehet megteremteni. A
zseniális emberekre szükség van, hiszen ők viszik előre a világot.
Felbukkanásuk azonban teljesen esetleges.”
Bilek István (idézi: Udvarhelyi, 2002, 6. o.) sakknagymester: „A tehetség azt
jelenti, rátermett vagyok valamiben, például az anyanyelvem olyan szinten
művelem, ami elégséges ahhoz, hogy saját ideáim legyenek. Ez fontos.
Vannak saját ötleteim, majdnem mindenben. Tehát nem csak a sakkban,
hanem az élet más területein is rájöttem néhány dologra. Nem nagy
dolgokra persze, de amikor egy villanás alatt rájössz olyasmire, ami más
szakembernek húsz éve nem sikerül – az felvillanyozó érzés.”
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Buda Béla (2007, 4. o.) pszichiáter kritikai észrevétele: „A tehetség tautologikusan használt fogalma elfedi a problémát (vagyis: ha képes valaki valamire, ha tud valamit, akkor tehetsége van, és ha kimondom, hogy valaki tehetséges, akkor mindent meg is magyaráztam;ezt a fajta érvelést már az
ókori görög logika is mint tévedésforrást írta le a »clarus per obscurius« fogalmában, amikor valamit úgy teszünk világossá, hogy valami még homályosabb dologgal magyarázzuk meg).(...) Szerintem tehát a tehetség üres,
káros fogalom; el kellene hagyni, illetve fel kellene bontani. Ez ma megvalósítható, kezdenek kialakulni a pszichológiai ismereti alapjai. Erről sokat lehetne beszélni, de ez messzire vezetne.”
Czeizel Endre (1997, 1. o.) orvos-genetikus professzor, a Magyar Tehetséggondozó Társaság egykori elnöke: „Olajban, aranyban, urániumban szegény országunkban bizonyosan az emberi tehetség tekinthető a legnagyobb
természeti kincsünknek. (...) Most már kimondható: a társadalom jövője nem
kis részben a kivételes képességű emberek cselekvési lehetőségeitől függ,
hiszen ők mutatják az utat,siettetik a haladást, és példát adnak sokszor emberségből is. Nagyon fontos feladat ezért a tehetséges gyermekek felismerése és segítése.”
Ugyancsak Czeizel Endre (2003, 1. o.) egy későbbi gondolata: „A
képességek optimális funkcionálásának alapvető feltétele, hogy a
környezetből érkező számtalan inger közül a központi idegrendszer azokat
a válassza ki, amelyek az adott pillanatban fontosak az egyén számára. A
tehetségesenél is alapvető fontossága van az idegrendszeri szűrésnek, hisz a
jó teljesítményhez a külvilágból érkező minden zavaró tényezőt hárítania
kell ahhoz, hogy a meglévő ismereteit felhasználva, a képességei szerinti
maximumot nyújtsa."
Hámori József agykutató, tudós gondolatait idézi Százdi (2002, 7. o.):
„Tehetséges az, aki valamiben az átlag fölé emelkedik, valamilyen
dologban, amit az emberek fontosnak tartanak, többre képes. A tehetség
alapja lehet éppen a bal láb is. Mint Puskás Öcsié volt, aki amellett még a
focihoz tartozó egyéb képességekben is kimagasló teljesítményre volt képes.
Véleményem szerint a gyerekek tulajdonképpen tehetségesnek születnek, s
nagy többségük a környezetük korlátozása révén válik átlagos képességű
fiatallá, majd felnőtté. A tehetség alapja a kíváncsiság, a kérdezés. A
kisgyermek is állandóan figyel, kérdez, tanulja a világot, saját
személyiségén keresztül próbálja a külső ingereket befogadni, átalakítani és
hasznosítani. Mi, felnőttek azonban folyton letiltjuk őket amikor kérdeznek, s
az átlag felé tereljük eredendő kreativitásukat, kioltva ezzel bennük lévő
tehetségük alapjait. Sokszor teszi ezt az iskola és ezt teszi a család is. Pedig
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a gyermeki kíváncsiság megörzése nagyon fontos ahhoz, hogy eredetit
alkossson. Einstein élete végéig megőrizte gyermeki kíváncsiságát és ebből
fakadó kreativitását. Nagyon fontos tehát, hogy a gyermek kérdéseit
komolyan vegyük, s válaszoljunk azokra, s ezzel újabb kérdések feltételésre
ösztönözzük őket, megtartva ezzel eredendő kíváncsiságukat.”
Kerényi Ferenc (2002, 8. o.) irodalomtörténész, író: „A tehetség sokszínű
fogalmának tartalma: Az egyik: Ne hagyjuk elszegényedni az új, az
értékesíthető értékrend nyomán a tehetség sokszínű fogalmának
tartalmát…. A másik: egy új helyzetben szemléletváltásra van szükség.”
Kibédi Ervin színész (idézi: Százdi, 1995a, 8.o.): „Meggyőződésem szerint
mindenkiben van valami tehetség….Az a fontos, hogy valamivé váljon, ha
már tehetséges. Márpedig mindenkinek van valamihez tehetsége. A jó
esztergályosnak az esztergáláshoz. Mindenki csinálhat valamit jobban, mint
mások. Fontos, hogy az ember ne érezze tehernek azt, amit csinál. A
tehetség nagyon fontos, nélküle nem érdemes hozzákezdeni semmihez.”
Palotás János (2002, 1. o.) közgazdász, nemzetközi pénzügyi szakértő: „Ha
egyetlen fogalommal kellene meghatároznom, hogy a gének biztosította
adottság talaján és a társadalmi környezet korlátai között kibontakozott
tehetség esetében mi az a hajtóerő, ami a tehetséges emberi tevékenységben vezérli, további feladatok elvégzésére ösztönzi, mindenekelőtt a
sikerorientáltságot nevezném meg. A sikert, amely továbblendít.”
Popper Péter pszichológus (idézi: Százdi, 1995b, 7. o.): „Én nem hiszek az
elkallódott tehetségekben. Ezzel fel is szoktam bőszíteni az embereket. A
valódi tehetség áttör. Áttör a körülményeken, fölhasználja a lehetőségeket.
Az alkalom mindig jön, csak észre kell venni. Ha valaki elkallódik, akkor az
nem volt igazi tehetség. Valami hiányzott belőle. Például a szívósság, az
elszántság, a lemondás. Sok minden kell ahhoz, hogy a tehetség valóra
váltsa azt az ígéretet, ami benne van. Például nagyon sok lemondás. Sok
este, amit az ember könyvek fölött tölt el és nem moziban üldögél.”
Zsolnai József kutató, pedagógus (idézi: Udvarhelyi, 2002, 6. o.): „A
tehetséget kizárolóagosan az alkotáshoz kötöm. A tehetséges egyben alkotó
ember is. Aki tud alkotni az élet bármely területén, az tehetséges. Alkotni
pedig azt jelenti: valamit eredetien látni, valami újat létrehozni. Erre minden
ember képes. Az alkotás lehetőség, mert szocializálja, hogy ki mihez ért.”
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Gondolatok a tehetségazonosításról
A tehetségazonosítás: a tehetséggondozás sokat emlegetett, sokat kritizált
velejárója. Világszerte sokan és sokféleképpen próbálják a tehetségeket
azonosítani bizonyított teljesítményeik vagy (prediktív előrejelzés esetén)
aktuálisan fennálló (megfigyelésen, interjún, tartalomelemzésen, kérdőívezésen illetve teszteken alapuló) vizsgálati eredményeik alapján. Az alábbiakban ismerjünk meg néhány gondolatot ezzel a témakörrel kapcsolatban is!
Bohdaneczky Lászlóné (2009, 20 o.) tanár a tanulmányi versenyek
tehetségazonosításban betöltött szerepéről így írt: „A »hagyományos« tanulmányi versenyek fontosságát és szerepét szükségtelen hangsúlyozni, a jól
bevált gyakorlat magáért beszél. Köztudott, hogy ezeken a versenyeken
lehet kiválasztani az adott területen legtehetségesebb diákokat. A versenykiírók napjainkban új célok kitűzésével új utakat keresnek, főként olyan lehetőségeket, melyek segítségével feltárható és egyben fejleszthető a tehetséges tanulók kreatív gondolkodása is.”
Czeizel Endre (2009, 7. o.) orvos-genetikus professzor a társadalom szerepét emelte ki a tehetségazonosítás folyamatában: „A jól ismert aforizma
szerint a nagy nemzetek naggyá teszik fiaikat, ezzel szemben a kis nemzetek fiainak maguknak kell naggyá tenni hazájukat. Ennek első feltétele annak felismerése, hogy a tehetség a legnagyobb természeti kincs, amire úgy
kellene vigyáznunk, mint a szemünk világára. A tehetség azonban csak a
lehetőséget jelenti, ennek talentummá érlelése a külső feltételektől függ.
Potenciálisan minden nációban hasonló a tehetségesek és ezen belül a ritka
géniuszpalánták relatív aránya. Hogy közülük hányból lesz talentum és különösen géniusz, az az adott közösségtől függ, kezdve a családtól az iskolarendszeren át a társadalmi lehetőségekig.”
Kronstein Gábor (1998, 1. o.) a tehetség érvényesüléséről: „A tehetség érvényesüléséhez szükség van az érvényesülés tehetségére. Ez utóbbi tehetséghez hozzátartozik az előrejutás feltételeinek, korlátainak, esetenként
lehetetlenségeinek felismerése is. Lehetőleg még időben.”
Popper Péter pszichológus alkotó tehetségről szóló gondolatait idézi Százdi
(1995b, 7. o.): „Az igazi nagy alkotó tehetségekben nagyon sok a szó
legnemesebb értelmében vett gyermeki vonás. De ezért nagyon nehéz velük
együttélni, mert nehezen tudnak polgári módon illeszkedni.”
Szák-Kocsis Kata (2010, 5. o.) tanárnő: „A gyerekekben mocorgó energiát,
kreativitást rosszaságnak látni: bűn.”
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Gondolatok a tehetséggondozásról
Hiábavalóan azonosítjuk a tehetségeket, ha identifikációs törekvéseinket
nem követi valamilyen tehetségsegítő, tehetséggondozó aktivitás. Az elmúlt
húsz év során a tehetséggondozással kapcsolatban is napvilágot láttak
kreatív, lényegre törő gondolatok a Tehetség című újság lapjain. Íme néhány
tehetséggondozással kapcsolatos szemelvény:
Balogh László (2011, 7. o.) tehetségkutató, a Magyar tehetséggondozó Társaság elnöke gondolatai a tehetséggondozással kapcsolatban: „A nemzet
elemi érdeke, hogy képességeiknek megfelelő fejlesztő képzést kapjanak
azok a tehetséges gyerekek, akik valamilyen műveltségterületen, valamilyen
művészeti, sport, kézműves stb. ágban kimagasló érdeklődést, motivációt,
alkotóképességet, gyors előrehaladást, kiemelkedő eredményeket mutatnak
az óvodában, az általános iskolában, az alapfokú művészeti iskolában vagy
a középfokú iskolában.”
Faludy György (1998, 7. o.) költő a tehetségek támogatásáról: „A segítség
csak az, hogy menjünk el az előadásaikra, olvassuk őket, dicsérjük őket
egymásnak, növeljük a hírüket, az önbecsülésüket.”
Hámori József agykutató (a Magyar Tudományos Akadémia egykori
alelnökének) gondolata (idézi: Százdi, 2002, 7. o.): „Vannak tehetségterületek – ilyen a zene, a matematika – amelyekben az adottság korán
megmutatkozik, s ennek megfelelően a célzott fejlesztést is hamar meg kell
kezdeni, s minél előbb sikerélményhez kell juttatni a gyermeket. A
sikerélmény nagyon fontos motiváló erő, ezért fontosak a különböző
versenyek. Ide kell sorolni a másik motiváló erőt, a családot is, amelynek
támogató, elismerő szerepe nagyon sokat jelent a gyermek későbbi,
felnőttkori teljesítménye, sikere szempontjából is.”
Lázár Melinda (2009, 10. o.) ének-zene tanár vélekedése a zenei
tehetségek felkarolásáról: „Gyakran a véletlenen múlik a talentumok
felfedezése. Két lehetőség adott. Az egyik az elkallódás, a másik a
kiemelés, felfedezés. A gyermekkor a legideálisabb időszak a kiválasztásra.
Mit tehetünk mi pedagógusok a jövő nemzedék érdekében ezen a téren?
Még többet, mint eddig. A körülmények fokozatosan nehezednek, nem
szabad tétlenül nézni az értékek elvesztését. A legtöbb tanár megkeseredett
állapotban tanítja az ének-zenét. Heti egy órában lehetetlenség komoly
zenei alapokkal ellátni a tanítványokat. »Éneklő Magyarországról«
álmodott Kodály Zoltán és mi is. A megszállott pedagógusok igyekeznek a
szabad idejük alatt foglalkozni a jó hangú diákokkal, de ez kevés. Ráadásul
túlterheltek a tanítványok és a pedagógusok egyaránt. A »kihalászott« kis
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Ígéreteket, tehetségeket összefogással kell felkarolnunk! Meg kell ragadni a
fellépési és megmérettetési lehetőségeket!”
Martinkó József (2002, 10-12. o.) a tehetségmozgalom történetéből
kiindulva fogalmazott meg néhány figyelemreméltó tanulságot: „Az első
tanulság: mindig voltak tehetségek, és őket felkaroló tanárok, mecénások (...)
A második tanulság: a tehetséggondozás akkor volt a legeredményesebb,
amikor az állam szerepet vállalt benne. (...) A harmadik tanulság: a
tudomány mindig kialakította a tehetségekkel kapcsolatos álláspontját,
módszereit. (...) Negyedik tanulság: a tehetséggondozásnak lehet motorja
civil szervezet, mint a Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT), de a
tehetséggondozást ellátni – erőforrások hiányában – képtelen (...) Az ötödik
tanulság: a tehetséggondozás decentralizált, mert azt a szakemberek
egyedileg végzik, s a tehetséggondozással foglalkozó intézmények,
alapítványok nem fogadják el a központi koordinációt.... Sok érvet lehet
felsorakoztatni a tehetséggondozás fontossága mellett, én mindössze egyet
írok ide: nem szabad hagyni elkallódni azt, akinek kiemelkedő tehetsége az
ország javát szolgálhatja.”
Petrovics Emil zeneszerző a tehetséggondozásáról (idézi: Petrovics Eszter,
1994, 7.o.): „A művészet tanítása, a tehetség gondozása abból áll, hogy a
mester felhívja a figyelmet azokra a buktatókra, azokra a hibákra,
megoldatlanságokra, amelyeket a tehetség is lépten-nyomon képes
elkövetni, mert hát annyira tele van mindazzal, amit mondani akar, hogy
nem képes figyelni arra is, hogy hogyan is kell azt elmondani. A tehetség
gondozása tehát a »hogyan« gondos mérlegelésén áll, vagy bukik.”
A következő vallomás érdekessége, hogy azt a speciális helyzetet demonstrálja, amelyben még az iskolakerülés is kvázi tehetséggondozó hatású lehet... Így vall Popper Péter pszichológus a gimnáziumi éveiről (Százdi, 1996,
6. o.): „A középiskolás éveimben gyűlöltem az iskolát. Zömmel úgy történt a
dolog, hogy elindultam az iskolába, és amíg jó idő volt elkanyarodtam a
Gellért-hegy felé, ott töltöttem az időt és olvastam. A táskám tele volt regényekkel, versekkel. Zömmel ma is abból élek, amit a gimnázium nyolc éve
alatt összeolvastam. Ebből következően én a furcsa, lógós, rossz tanuló, társaimnál műveltebb, olvasottabb, bizonyos tekintetben originálisabb voltam.
Egy furcsa fiú, az iskola réme, rengeteg stiklivel, aki azonban bizonyos helyzetekben nagyon használható volt. A gimnázium számomra a megaláztatások és a szorongások helye volt. Azt hiszem joggal nem szerettem, és joggal
nem szerettek engem.”
Varga József István (2012, 16. o.) pedagógus: „Mondják valakire, hogy
istenáldotta tehetség. Ez a tehetség azonban vajmi keveset ér, ha netán nem
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párosul az egyén kvalitásait, tehetségét felszínre hozó, alkotni vágyó, belső
megmutatkozási kényszerrel. Az igazi tehetség felfedezése a társadalom
számára a legnagyobb haszon, amely kamatostul megtérül az általuk
létrehozott alkotásokban. Felfedezésük, megbecsülésük és kiteljesedésük
elősegítése tehát mindannyiunk kötelessége. Az igazi tehetség nemcsk saját
boldogulása érdekében munkálkodik, hanem a társadalomért is alkot
maradandót. Támogatásuk, elismerésük fontos a világ azámára is,
bizonyítva a magyar nép kvalitatív képességét.”
Zsolnai József (kutató, pedagógus, a Zsolnai-módszer megalkotójának) az
alkotókészség előhívásának lényegéről szóló gondolatait idézi Udvarhelyi
(2002, 6. o.): „A gyerekről derüljön ki, miben érett az alkotásra, miben
tehetségígéret és miben kell csipkednie magát.”
Gondolatok a tehetséggondozókról
A tehetséggondozás az esetek többségében nem autodidakta jellegű folyamat (bár erre is akad példa), hanem minimum „mester és tanítványa”
szereposztást feltételez (a mesterek és a tanítványok száma persze egynél
nagyobb is lehet esetenként). A tehetséggondozás hatékonysága, stílusa,
időtartama, eredményeinek minőségi és mennyiségi mutatói erősen tanárfüggőek lehetnek. A „Tehetség” újság hasábjain a következő gondolatokat
olvashatjuk ezzel kapcsolatban:
Balogh János akadémikus a tudós tanárról (Bokros,1997, 7. o.): „Egy tudós
akkor tekinti teljesnek munkásságát, ha tanítványai között akad olyan, aki
túlszárnyalja őt. Az én tanítványaim között pedig már vannak olyanok, akik
túlszárnyalnak engem.”
Baranyi Károly (1993, 5. o.) a Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztályvezetője: „A tehetség nagyon nehezen ismerhető fel. Borzasztóan
nehezen, hiszen erre nézve semmiféle igazán biztos módszert nem tudunk.
Amit az ember tehet, az az, hogy bőséggel osztja a tudást és azt a tanári
kegyet, hogy minden gyermeket szem előtt tart. Nekem kicsit minden gyerek
olyan, mintha az enyém lenne, minden gyerekben van valami rejtett tehetség. Mindenesetre meg kell teremteni azt a melegágyat, amiből ez ki tud
kelni.”
Bodnár Gábor (2009, 10. o.) egyetemi docens, ELTE BTK Zenei Tanszék
vezetője az egyetemi oktatás céljáról: „Célunk: megtalálni mindegyikük
számára azt, amiben tehetséges és sikert érhet el – egyrészt saját
képességeinek és tudásának pozitív értékelésére, másrészt, hogy ezt a
különleges érzést minél több gyerekkel tudja megismertetni.”
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Debreczeni Tibor, drámapedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság
alapítója önmagáról (idézi: Százdi, 2009, 11. o.): „Hályogkovács voltam, de
annyit bizonyosan tudtam magamról, birtokában vagyok a hatásgyakorlás
képességének. Ezt ugyanis megtapasztaltam, szinte diákkoromtól, amikor
szavaltam, prédikáltam templomban, vagy ha felszólaltam értekezleten,
mindig elcsöndesedett a terem, az emberek figyelni kezdtek. Nem kellett
megküzdenem a diákokkal, hogy legyenek csendben, figyeljenek rám. Hogy
ez ekként legyen, az érdeklődés felém irányuljon, semmi erőfeszítést tőlem
nem kívánt. Tudomásul vettem, hogy létezik az embernek veleszületett
adottsága, s nekem ez az adottságom.”
Duró Zsuzsa (2011, 20. o.) pszichológus, tehetségfejlesztési szakértő: „A
tehetségesektől származó szellemi sziporkák, olykor sarokba szorító
megjegyzések igen frusztrálólag hatnak a tehetségeseket tanító
pedagógusokara. Ez úgy előzhető meg, ha a tanár facilitátorrá válik:
engedi, hogy a tanulók a gondolataikat elmondhassák egymásnak, minden
tanulói választ méltányol, a csoportmunkát bátorítja, és olyan légkört teremt,
hogy mindenki meghallgasson mindenkit.”
Kronstein Gábor (2006, 3. o.) közoktatás szakértő: „A pedagógus egész
személyiségével nevel, az egész személyiségével hat.”
Martinkó József (2001, 11. o.) pszichológus, tehetségkutató: „A tehetséggondozás minden tanár feladata. A tanár egyik felelőssége, hogy felismerje
a tehetséget, és esélyhez jutassa. Azok számára, akik kis falvakban élnek,
ahol ma még nem annyira nyilvánvaló, hogy a felemelkedéshez az út a
tanuláson keresztül vezet, ott tanítani, nevelni, inspirálni kell a
tehetségeseket. A tanár feladata, hogy tartást és lelkierőt adjon. Ez egyéni
és családi feladat is egyben. (…) »A tehetség mindig utat tör magának«
aranyigazság nem mindig igaz – segíteni kell a tehetségeseket. A
folyamatos kontroll nem nyűg, ez a kitörés lehetősége.”
Trencsényi László (2004, 11. o.) tanár úr a tehetséges tanárról: „Ha
énképemben ott van a saját tehetségemről való tudás bizonyos eleme, akkor
nekem, a tanárnak ad biztonságot: bátran röptethetem magasba, magasra
növendékemet, nem köztünk van a verseny! Ilyen énképpel lehet igazán
örülni a »mesterét legyőző tanítvány« esetének, ilyen énképpel jelent
önmegvalósítást a tanárnak is a növendéke tehetségéből adódó siker."
Összefoglalás
A „Tehetség” újság elmúlt 20 évben kiadott számait tanulmányozva lenyűgöző
mennyiségű eredeti gondolattal találkozhatunk. Ezek egy része a különböző
szakterületek eltérő nézőpontjaiból a tehetségre fókuszáló (talán nem is
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olyan) távoli asszociációk. Más esetekben a tehetségesekkel, tehetséggondozással kapcsolatos tanulságos anekdoták, emlékek (kvázi esetismertetések) közreadása történt meg. Az emlékezések egy része ráadásul valódi
önvallomás. Az esetek többségében azonban ezek a kategóriák keverednek: elkezdődik egy (akár önvallomás, akár másokra vonatkozó) emlék felidézése, megtapasztaljuk a szakterület és a tehetség közötti asszociáció
kibontását, s sok esetben az ars poetica is megfogalmazódik (a sorrend persze nem ennyire kötött, s egyes elemek hiányozhatnak is).
A „Tehetség” újság immár két évtizedes működése során közérthető, ám
mégis igényes, tudományos-ismeretterjesztő stílusban biztosít lehetőséget a
tehetség iránt érdeklődő vagy éppen elkötelezett író-olvasó közönség virtuális találkozására. Mint a fenti szemelvénygyűjteményből is kiderült más
szakmai folyóiratokkal szembeni különös értéke a lapnak a közvetlenebb
hangvételű interjúk, megemlékezések közlése. Amellett, hogy ezek emberközeli megvilágításba helyezik a tehetség-ügyét, eredeti látásmódjuknál fogva
nagy kulturális és tudományos értéket képviselnek. Az ezekben megfogalmazódó értékes és tanulságos gondolatok a „Tehetség” című lap nélkül nemcsak
örökre elvesztek volna, de talán felszínre sem kerülhettek volna soha.
Irodalom:
*A címként „Feljegyzés”-nek jelölt hivatkozások esetében az újság adott oldalán a szerzőnek jelölt személytől származó feljegyzés, idézet található.
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A Magyar Tehetséggondozó Társaság szerepe
a Nemzeti Tehetség Program megvalósításában
Kormos Dénes

1. Bevezetés
A Nemzeti Tehetség Program elfogadása óta több mint 5 év telt el. Ebben
az időszakban a nagy hagyományokkal rendelkező hazai és határon túli
tehetségsegítés új fejlesztési korszakába lépett. Mára az ország nagy részére és a határon túlra is kiterjedő hálózat formálódik. 15 000 pedagógus
vett részt képzéseken, több százezer fiatalt értek el a különböző tehetségsegítő programok. Egyre erősödik a tehetségügy társadalmi beágyazottsága, esélyjavító és társadalomépítő hatása. A magyarországi tehetséggondozás nemzetközileg ismertté, elismertté vált. Ezzel együtt azt is látnunk kell,
hogy fél évtized elteltével a Program hazai ismertségével, a benne rejlő
lehetőségek kihasználásával nem lehetünk teljesen elégedettek. Számos
olyan térsége van az országnak, ahol a legalapvetőbb információk is hiányoznak. Az információhiány nem csupán a pedagógusokra, szülőkre, szakmai és civil szervezetekre jellemző, hanem több esetben tetten érhető az
intézményfenntartók, a működtetők, valamint a gazdasági élet és a szakpolitika szereplői között is.
Visszatekintve az elmúlt fél évtizedre, a Program megvalósításában
szerzett gyakorlati tapasztalatokra, időszerű lehet egy áttekintés és értékelés is. Hol tartunk, milyen irányban kell folytatni munkánkat az elkövetkező
években?
A tanulmányban mindezekre figyelemmel fontosnak tarjuk a Nemzeti
Tehetség Program értékrendjének, céljainak bemutatását. A bemutatásnál
az eredeti Országgyűlési Határozat szövegére támaszkodunk. A tanulmány
második részében az egyes fejlesztési területekhez kapcsolódva az eddig
elért eredményeket ismerhetik meg az olvasók, valamint felvetünk olyan
problémákat is, amelyekkel az elkövetkező időszakban foglalkoznunk kell.
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2. Hogyan jött létre a Nemzeti Tehetség Program?
A Nemzeti Tehetség Program létrejötte kiváló példája a civil szakmai szervezetek és az állami, törvényalkotó szervezetek együttműködésének. A gondolat, hogy Magyarországon a határon túli területek bevonásával szükség
lenne egy komplex átfogó tehetségsegítő program megalkotására a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsban fogalmazódott meg. A Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot 2006-ban a magyarországi és a határon túli tehetségsegítéssel
foglalkozó civil szervezetek hozták létre az alábbi célok megvalósítása érdekében:
– A Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek
egyeztessék álláspontjukat. A hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek
megszerzésével, új támogatási formák átgondolásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar tehetséggondozás
rendszerének további fejlődését.
– A Tanács a Kormány 1043/2006.(IV.19.) Korm. sz. határozata alapján állandó és szervezett formát kínál a fenti Szervezetek és a
kormányzat párbeszédére, a Szervezetek igényeinek megfogalmazására, a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek véleményezésére, és ilyen irányú munkájának társadalmi ellenőrzésére.
(Ezt a határozatot a 2010-ben megalakult kormány 2011-ben viszszavonta.)
– A Tanács állást foglal, és véleményt nyilvánít a tehetségek segítésével
kapcsolatos kérdésekben, e véleményét a médiában megjeleníti.
– A Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló
információkat közös web-oldalon (www.tehetsegpont.hu), kiadványokban, regionális információs pontokon (Tehetségpontok), regionális
fórumokon és a médiában közre adják.
– A Tanács a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és
mestereik elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését, és társadalmi felelősségvállalását.
A Tanács civil kezdeményezésre létrejött olyan független szervezet,
amely munkájában koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (továbbiakban: MATEHETSZ) látja el.
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A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések hívták
életre, amelyek évtizedek óta magas színvonalon törődnek a tehetséges
fiatalok segítésével. A Szövetség olyan önálló elképzelésekkel és célokkal
rendelkező közhasznú egyesület, amely meghatározó szerepet tölt be a
hazai tehetségsegítő programok fejlesztésében és megvalósításában. Tagszervezeteivel együttműködve eredményesen valósította meg a Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Programot (2010–2011) megteremtve ezzel a Nemzeti Tehetség Program szervezeti és szakmai kereteit és a Tehetséghidak Programot (2012–2014), amely keretében közvetlenül a tehetséges fiatalokhoz jutottak el a különféle fejlesztési lehetőségek, hathatós támogatást kaptak a tehetségekkel foglalkozó szakemberek, és a szülők is. A
szervezet az elmúlt években végzett munkája alapján elismerést és tekintélyt
szerzett a tehetségsegítők és partnereik körében.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és annak vezetője Dr. Csermely Péter
fontosnak tartotta, hogy a tehetségek segítésével kapcsolatos elképzeléseket a Tanács minél szélesebb körben vitassa meg. Az együttgondolkodásban
a civil szervezet mellett partnernek bizonyult a szakminisztérium, az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága, melyet a megbeszéléseken Kormos Dénes képviselt. Megegyezés született abban, hogy egy átfogó, komplex Nemzeti Tehetség Program megvalósításában fontos szerepe lehet a
szakmai civil szervezeteknek, azonban egy hosszabb távon kiszámítható és
fenntartható Programhoz egyértelmű állami szerepvállalásra is szükség van.
Erre az időszakra már körvonalazódtak az Európai Uniós támogatással
megvalósítandó Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program tartalmi
elemei, ami megfelelő kiindulási alapot jelentett a Nemzeti Tehetség Program kidolgozásához is. A Program formába öntését, a Parlament elé terjesztendő Országgyűlési határozat megszerkesztését Dr. Csermely Péter és
Kormos Dénes végezték el. A kormányzati és parlamenti szakbizottsági
egyeztetéseket követően a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2008. december 4-én elfogadta a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló
határozatot. (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat)
A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól
kezdődően 20 évre határozott meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a
tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására.
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3. Mit tartalmaz a Nemzeti Tehetség Program?
A Program abból az alapvetésből indul ki, hogy a tehetségek segítése csak
akkor lehet eredményes, ha azt nemzeti ügyként kezeljük és a lehető legszélesebb szakmai, társadalmi összefogással valósul meg!
3.1. A Nemzeti Tehetség Program általános alapelvei
A Nemzeti Tehetség Program általános alapelveinek áttekintését azért tarjuk fontosnak, mert ebből megismerhető a Program értékrendje és láthatóvá
válik, hogy a megvalósítás elmúlt 5 évében lefutott különböző projektekben,
projektelemekben hogyan érvényesültek ezek az elvek. Az alapelvek bemutatásánál az eredeti 126/2008. (XII. 4.) OGY határozatban leírtakra támaszkodunk.
3.1.1. Hosszú távú szemlélet
A tradicionálisan vett tehetségsegítés általában a kora gyermekkortól a
munkába állás és a tehetség hasznosulásának kezdeti fázisai idejéig (~35
éves korig) tart. Ebből következően a tehetségsegítés – még szűken értelmezett felfogásban is – egy egész emberöltőt felölelő feladatként értelmezhető. Az utóbbi időben úgy véljük, hogy egyre inkább fontossá válik a felnőttkori tehetségek segítése is.
A tehetségek segítése sorsfordító események sorozata, és ebből fakadóan a programot irányítók és a tehetségeket segítők számára is óriási felelősséggel járó feladat. Nem lehet, nem szabad egy, a tehetségsegítő programba bekerült gyermeket magára hagyni azzal, hogy „Itt a program véget
ért, innen kezdve boldogulj magad”. A Nemzeti Tehetség Program ezért 20
éves időtávban, folyamatban gondolkodik.
A tehetségek segítése stratégiai és átfogó célkitűzéseinek állandósága
mellett a tehetségsegítés feladatai, módszerei időről időre módosulhatnak.
Változik a tehetségeket körülvevő társadalmi környezet, változik, fejlődik a
tehetségsegítés szakmai tudományos háttere. A tehetségsegítés rendszere
csak egy változásokra érzékeny nyitott, kölcsönös bizalomra épülő rendszerként lehet eredményes és életképes.
3.1.2. Az értékőrzés elve
A köznevelési intézmények, továbbá az állami, önkormányzati, egyházi és
civil tehetségsegítő programok számos olyan kiváló hagyományt teremtettek,
amelyek megőrzése rendkívül fontos szakmai és társadalmi feladat. A sikeres tehetségsegítés egy tehetséges fiatal életében évtizedes távlatokat ölel
át. A sikeres programokban megőrzött hagyományok elsorvadásának megengedése, vagy meggondolatlan átrendezése kibontakozóban lévő életpályák sokaságának fejlődését törheti meg.
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Egy ilyen helyzet a tehetséges fiatalokon túl elbizonytalanítja a tehetségsegítésben dolgozó szakembereket, közösségeket is. A mindenkori szakmai, szakmapolitikai döntéshozóknak másra nem áthárítható felelőssége van
ebben a kérdésben.
3.1.3. A sokszínűség elve
Nem csak a tehetség sokszínű, hanem sokszínűek a tehetségeket segítő programok is. A tehetségsegítésnek sehol sem született egyedüli, kizárólagos
programja. A tehetség rendkívül sokrétű, így fejlesztése változatos programokat igényel. További sokszínűség adódik a tehetséges fiatal életkorából,
kulturális, társadalmi hátteréből, tehetségének, elkötelezettségének, motivációjának mértékéből. A tehetségsegítő programok sokszínűsége tehát nemcsak a programrendszernek a változó körülmények közötti túlélése szempontjából érték, hanem e nélkül a tehetséges fiatalok fogadása és fejlődési
szakaszaiknak megfelelő változatos segítése el sem képzelhető. A tehetségsegítő programok esetén tehát az uniformizálás, a centralizáció nemhogy
nem növeli a hatékonyságot, hanem éppen ellenkezőleg, a programrendszer
bemerevedéséhez és elértéktelenedéséhez vezet. Így, paradox módon, a
tehetségek segítésében a hatékonyság csak a sokféle, és ezért sok egyedi –
emiatt magas fajlagos költségigényű – programra áldozott többletforrásokkal érhető el.
3.1.4. Az esélyteremtés elve
A tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a
programokba való bekerülés kritériumainak nyilvánosságát, a bekerülés
folyamatának ellenőrizhetőségét biztosítani kell. Kiemelten fontos a programok elérhetőségében a területi egyenlőség megteremtése. Különös figyelmet
kell fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, a roma tanulók, a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű kistérségekben élő
tehetséges fiatalok bevonására a tehetségsegítő programokba. Legalább
ennyire fontos, hogy a különböző fenntartású intézménytípusban, civil szervezetben dolgozó, a tehetségek fejlesztését végző szakemberek azonos
eséllyel hozzájuthassanak a szakmai ismeretekhez, a programmal kapcsolatos információkhoz és forrásokhoz.
3.1.5. A folyamatosság és átjárhatóság elve
A tehetségsegítés az életpálya jelentős részére kiterjedő hosszú folyamat.
Eközben a tehetséges fiatal igényei (tehetsége kibontakozásával, életkorának növekedésével és életkörülményeinek más változásaival párhuzamosan)
folyamatosan változnak, amelyek egy idő után sok esetben más jellegű tehetségsegítő programban való részvételét teszik indokolttá. Igen sok fiatal
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egymással párhuzamosan több speciális tehetséget őriz magában. Annak az
eldöntése, hogy mely tehetségfajta érdemes a leginkább a fejlesztésre, sokszor több programban való és optimálisan egymás utáni részvételt is feltételez. Különös figyelmet kell fordítani az egyik tehetségsegítő programból a
másikba való átkerülésre az életszakasz-határokon (pl.: óvoda-iskola, általános iskola-szakiskola-középiskola, középiskola-, felsőoktatás, iskolamunkahely átmenetek), valamint a lakóhely változtatások során. Meg kell
teremteni a különböző tehetségsegítő területeken folyó tehetségsegítő munka
(pl.: tudomány, mesterségek, művészetek, sport) az eddigieknél sokkal erőteljesebb koordinációját.
3.1.6. A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elve
A tehetséges fiatalokra, különösen kora gyermekkorban a környezetük figyel fel, és tehetségük kibontakozásához többlet-lehetőségeket biztosít.
Ugyanakkor az életkor előrehaladásával mind fontosabbá válik a tehetséges fiatal elkötelezettsége, motivációja a saját tehetségének kibontakoztatásában. A felnőttkorhoz közeledvén a tehetségsegítés egyre inkább a tehetségsegítő és a tehetséges fiatal szövetségévé válik, amelyben a tehetségsegítő annak arányában nyitja meg az új és új lehetőségeket, amennyire
azt a tehetséges fiatal fejlődése igényli. Így a kezdeti kiválasztást egyre
inkább a tehetséges fiatal által kivívott eredményekből következő kiválasztódás váltja fel, ami változatos szakmai, közösségi, társadalmi interakciók
rendszerében valósul meg.
3.1.7. A hatékonyság, fokozatosság elve
A tehetség különböző mértéke eltérő tartalmú és intenzitású fejlesztést igényel. Ugyanakkor a folyamat kezdeti szakaszában sokszor nem ítélhető meg
egyértelműen, hogy az adott fiatal csak valamivel az átlag feletti, kivételes,
vagy egyenesen zseniális képességekkel rendelkezik. Emiatt egy jó tehetségsegítő programnak állandóan lehetőséget kell biztosítania az egyre aktívabbá váló, egyre jobb képességűek számára igazán hatékony – és emiatt drágább – programfajtákba való bekerülésre. A tartósan alulteljesítők
esetében meg kell adnia az adott programból, illetve a program adott
szintjéből való kilépés lehetőségét. A kilépés nem hozhatja megalázott helyzetbe a résztvevőt, meg kell találni azokat a formákat, amelyek elismerik a
résztvevő addigi teljesítményét és további segítséget ad számára.
3.1.8. Felelősség és társadalmi felelősségvállalás elve
A tehetség olyan adottság, adomány, amely hordozójának fokozott felelősségét igényli. A tehetséges fiatal felelőssége tetten érhető abban is, hogy
élete alakulása nem csak a saját magánügye, hiszen fejlődésének elősegítéséhez a társadalom anyagi és emberi erőforrásainak az átlagosnál jóval
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nagyobb részét mozgósította. Az értékeinek kibontása során a tehetséges
fiatal és a tehetségsegítő között megkötött egyezség, az önfejlesztés, a tehetséges fiataltól sok erőfeszítést követel. A tehetséges fiatal felelősségének
második lépcsőfoka a tehetségének kibontakozása után, a tehetségével kivívott siker esetén jön el. A társadalmi felelősségét felismerő tehetség a következő generáció tehetségeinek útját egyengető, őket kivételes képességeivel
kivételes módon segítő ember.
A tehetség különleges mértékű, összetételű és irányú adottságokat jelent.
Hasznosítása az eddig ismert formák újragondolását, sok esetben vadonatúj
keretek megalkotását igényli. Közös felelősségünk és egyben esélyünk, hogy
e tehetséghasznosító formák kialakítására Magyarországon, vagy a világ
más tájain nyílik-e jobban esély. Egy ország tehetségmegtartó képessége
tükre a társadalmi, politikai kultúrájának és egyben versenyképességének
egyik meghatározó eleme is.
A tehetség különleges, ezért mobilitása is sokszor az átlagot meghaladó.
Az új megoldásokat az eddigieknél sokkal jobban befogadó, lehetőségeket
nyitó társadalmi környezetet kell teremtenünk ahhoz, hogy ne csak jelszó
maradjon: „Magyarország hazahívja a tehetségeit!”
3.1.9. A tehetségsegítők megbecsülésének elve
A tehetségeket segítők áldozatokra képes, a közösség, a tehetségsegítés
ügyét a saját érdekeik elé helyezni képes emberek. A tehetségek kibontakozása érdekében végzett munkájuk mással nem pótolható. Sok esetben
erőn felüli, családjukat, egészségüket veszélyeztető mennyiségű és intenzitású munkát vállalnak. Emiatt a tehetségeket segítők fokozott megbecsülése,
védelme, számukra a tehetségekkel való foglalkozáshoz megfelelő időkeret
biztosítása, kiégésük elkerülése legalább olyan fontos, mint a tehetségek
segítése.
3.1.10. A fenntarthatóság és társadalmi támogatottság elve
A tehetségek segítésének a tehetségsegítő programok által nem megragadható, apró mozzanatai sok esetben a legfontosabb elemek. Ezek a mozzanatok igen sokszor egy tehetségsegítéssel nem „főállásban” foglalkozó szülő,
tanár, vagy ismerős útbaigazító, bíztató példája, szavai és tettei. És fordítva: sok esetben a tehetségsegítés nem képes kompenzálni a család vagy a
szűk baráti, iskolai környezet teljesítményellenes, igényesség ellenes, minőségellenes alapállását. A tehetségsegítés eredményessége és hosszú távú
fenntarthatósága a helyi közösségek, az egész társadalom támogatása nélkül nem képzelhető el. Ezért a tehetségbarát társadalom kialakítása a Program egyik legfontosabb feladata.
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3.2. A Program stratégiai céljai
A tehetségek segítésének fejlesztése számos olyan folyamatot tud elindítani
és befolyásolni, amelyek hosszú távon máshogy el nem érhető lehetőségeket
nyitnak meg.
3.2.1. Együttműködés, társadalmi összefogás ösztönzése
A tehetségek segítése számtalan olyan társadalmi kapcsolatot generál,
amely közösségeket teremt és összeköti a társadalom olyan csoportjait,
amelyek a tehetséges fiatalok segítésének felvállalása nélkül soha nem kerültek volna kapcsolatba egymással. A kapcsolati hálózatok szokatlan irányokba történő bővülése sok, korábban meg nem valósult együttműködés és
összefogás előtt nyithatja meg az utat. Ehhez hozzájárul a tehetségsegítést
szolgáló civil mozgalmak elterjedése, a tehetségsegítésben részt vállaló
szerveződések közötti gazdag és elemeiben ugyancsak nem szokványos
kapcsolatrendszer kiépülése.
3.2.2. Szociális tőke növelése
Tehetségeket csak tehetséggel lehet segíteni. A tehetségsegítés színvonalas
formái tehát kreatív megoldásokat kell, hogy kifejlesszenek. Ezek az új megoldások számottevő társadalmi innovativitást mozgósítanak, amelynek elemei az előző pontban említett horizontális, nem szokványos kapcsolatrendszerek kiépülésével a társadalmi tőkét számottevően növelik. A tehetségsegítés komplex formái az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a magasabb
társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a kistérségek, valamint az egész társadalom kohézióját egyaránt szolgálják.
3.2.3. Gazdaságélénkítés
A tehetségek fokozott megjelenése a gazdasági életben már munkavállalóként is, de főként új gazdasági szereplőként rákényszeríti a gazdaság addigi szereplőit szerepük, feladatvállalásuk újragondolására, és az új, kreatív
megoldások fokozott alkalmazására. A Nemzeti Tehetség Programnak a
foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtő szerepe van, a magyar
gazdaság fejlődésében pedig kitörési pont lehet. A tehetségek ma már egy
adott ország versenyképességét meghatározó kulcstényezővé léptek elő.
Ebből is következően a tehetségek megtalálása nem csak a tehetségek és
családjuk magánügye, hanem ebben az értelemben is nemzeti ügy, hiszen a
tehetség hasznosulása a közvetlen haszon mellett a legversenyképesebb
termelés kifejlesztésével és idevonzásával is a teljes nemzetnek többlet lehetőségeket teremt.
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3.2.4. Oktatásfejlesztés
A tehetségek nagyobb mértékű jelentkezése, felszínre kerülése az oktatási
rendszerben kikényszeríti a kompetencia centrikus oktatás és különösen az
egyénre szabott, kreatív, innovatív oktatási formák terjedését. A tehetségsegítés komplex formái szervesen illeszkednek a köznevelés és a felsőoktatás
megújítását célzó törekvésekhez, az egyének tanulási sajátosságait is figyelembe vevő oktatás elterjesztéséhez.
3.2.5. Országimázs alakítása, tőkebehozatal növelése
Magyarország számára különösen értékes, nagy hozzáadott értékkel jellemezhető tőkebefektetések egyre fokozódó mértékben igénylik a különlegesen magas színvonalon képzett munkaerőt, a tehetségeket. A tehetségsegítés
tehát kedvező módon befolyásolhatja az idetelepülő, munkahelyeket teremtő tőkebefektetések mértékét és szerkezetét.
A tehetségek segítésében eddig elért, és a Nemzeti Tehetség Program
megvalósítása során várható további eredmények nemcsak Magyarország,
hanem az Európai Unió egésze számára is kiemelkedően értékes, más országokban is adaptálható tapasztalatokat jelentenek, melynek terjesztése
hozzájárul az ország nemzetközi elismertségének növekedéséhez.
A tehetségek segítése nem áll meg a határoknál. A határon túli magyarság tehetségsegítők hagyományainak megismerése, hasznosítása, a határon
túli kezdeményezésekkel való folyamatos együttműködés a tehetségsegítést
ilyen értelemben nemzeti üggyé is teszi.
3.3. A Nemzeti Tehetség Program átfogó célkitűzései
A tehetséges fiatalok segítésének formái a teljes társadalmat áthatják, ezért
a tehetség érvényesülését szolgáló stratégiai célok csak átfogó célkitűzések
megjelölésével bonthatók le megvalósítható és ellenőrizhető egységekre.
A tehetségsegítés átfogó célkitűzéseit, a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatását, a tehetség társadalmi hasznosulását a Tehetség
Program részletes célrendszerének alábbi ábrája (1. ábra) összefoglalóan
szemlélteti.
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1. ábra. A Tehetség Program részletes célrendszere. Forrás: 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat

A fenti célrendszernek érvényesülnie kell minden programszerűen megvalósuló beavatkozási területen és az ehhez kapcsolódó feladatok meghatározásában.
A tehetségsegítés fentiekben részletesen ismertetett három átfogó célkitűzésének az érvényesülési területeit a 2. ábra szemlélteti:
A TEHETSÉGES FIATALOK
MEGTALÁLÁSA

ATEHETSÉGES FIATALOK
FOLYAMATOS SEGÍTÉSE

Az állampolgárok mindennapi életében

A TEHETSÉG HASZNOSULÁSA

A tehetségsegítéssel aktívan
foglalkozó személyek és szervezetek körében

A tehetségsegítéssel kapcsolatos
országos társadalompolitika
színterén

A tehetségsegítéssel kapcsolatos helyi,
térségi és regionális együttműködések
szintjén

2. ábra. A tehetségsegítés érvényesülési területei (Forrás: Kormos Dénes)
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Ez a felosztás lehetővé teszi, hogy mind a tehetségsegítés „alanyai” és
közvetlen segítői, az állampolgárok és szerveződéseik, mind pedig a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi és regionális szereplők és szervezetek, valamint a Program megvalósításában részt vevő állami szervek számára világosak és egyértelműek legyenek az elérendő célok.
4. A célkitűzések megvalósítását segítő szervezetrendszer
A Nemzeti Tehetség Program megvalósításában résztvevő meghatározó civil
szervezeteket már bemutattuk, a következőkben az állami szerepvállalás és
szakmai hálózat meghatározó szervezeti kereteit tekintjük át (3. ábra).
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSÁT SZOLGÁLÓ
SZERVEZETI RENDSZER

MAGYAR
TEHETSÉGSEGÍTŐ
SZERVEZETEK
SZÖVETSÉGE
NEMZETI
TEHETSÉGSEGÍTŐ
TANÁCS

MAGYAR GÉNIUSZ
INTEGRÁLT
TEHETSÉGSEGÍTŐ
PROGRAM
2009-2011
TEHETSÉGHIDAK
2012-2014
TALENTUM PROGRAM
2014-2020
GÉNIUSZ
PROJEKTIRODA
NEMZETI
TEHETSÉGPONT

MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG
ORSZÁGGYŰLÉSE
NEMZETI
TEHETSÉGÜGYI
KOORDINÁCIÓS
FÓRUM

NEMZETI TEHETSÉG
PROGRAM
AKCIÓTERVEI
2009-2010
2011-2012
2013-2014
OFI
EMET

Forrás: Kormos D. (2011): A hazai tehetséggondozás szervei, jogi, intézményi keretei. In:
Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 23-34. o.

3. ábra. Szervezeti keretek

4.1. Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának ellenőrzésére és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány a feladatkörükben érintett államigazgatási szervek, a
tudomány képviselői, valamint a tehetségsegítésben érdekelt gazdasági
szereplők, és civil szervezetek részvételével hozta létre a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. A Fórum elnöke az oktatásért felelős miniszter,
társelnökei a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke, valamint az Országgyűlés Oktatási és Tudományos
Bizottságának delegáltja. Tagjai a minisztériumok képviselői, a szakmai civil
szervezetek által megválasztott négy fő szakember. A Fórum ülésén tanácskozási jogú meghívottak a határon túli tehetségsegítő szervezetek képviselői,
az OFI és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) szakemberei.
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A Fórum feladatai:
– A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának figyelemmel kísérése,
közreműködés a Nemzeti Tehetség Programról szóló kétévente esedékes országgyűlési beszámoló előkészítésében.
– A Nemzeti Tehetség Alap működésének figyelemmel kísérése, javaslattétel a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak a felhasználására.
– Javaslattétel a Magyarországon folyó állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítő munka összehangolására.
– Javaslattétel a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló kutatásokra, a kutatási
eredmények alapján a hatékonyságot növelő javaslatok megfogalmazása.
– A tehetségsegítést érintő kormányzati rendelkezések és programok
véleményezése.
– Javaslatok kidolgozása a tehetségsegítést érintő jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra.
– Állásfoglalások elfogadása és nyilvánosságra hozatala a tehetségsegítéssel kapcsolatos kérdésekben.
– A hazai és határon túli magyar tehetségsegítő munka együttműködésének elősegítése.
– A hazai tehetségsegítő munka eredményeinek elterjesztése az Európai Unión belül és más országokban.
– A tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelő programok kidolgoztatása és támogatása.
A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum kapcsolatrendszerét a 4.
ábra szemlélteti:
ORSZÁGGYŰLÉS
NEMZETI TEHETSÉGÜGYI KOORDINÁCIÓS FÓRUM

KORMÁNY

OFI
EMMI
ALAPKEZELŐ

2 éves
cselekvési
terv

PÁLYÁZATOK

TEHETSÉGPONTOK
SZERVEZETEK

Gyakorlati
programok

.

Forrás: Kormos D. (2011): A hazai tehetséggondozás szervei, jogi, intézményi keretei. In:
Mező F. (szerk.): Tehetségkoordinátorok kézikönyve. K+F Stúdió Kft., Debrecen, 23-34. o.

4. ábra. A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum kapcsolatrendszere
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4.2. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) szervezeti keretében működik a Nemzeti Tehetség Program megvalósítását segítő Nemzeti
Tehetségfejlesztési Központ és a Nemzeti Tehetség Program Szakmai Tanácsa.
Az OFI feladatai a NTP megvalósításával kapcsolatban:
– A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum működésével kapcsolatos
feladatok, ideértve a titkársági feladatok ellátása.
– Évente összeállítja a pályázati tervet, melyet elfogadásra a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum elé terjeszt.
– Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve elkészíti a
pályázati kiírásokat.
– Pályázat kiírása, a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak értékelésében való részvétel.
– Ellátja a beérkezett pályázatok elbírálását.
– A támogatási javaslatokat felterjeszti döntésre az oktatásért felelős
miniszternek.
– Az oktatásért felelős miniszter döntését követően a kifizetések előkészítését indítványozza az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél.
– A megvalósítás befejezése előtt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve ellátja a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának folyamatos szakmai ellenőrzését.
– Ellátja a beérkezett szakmai rész/végelszámolási beszámolók ellenőrzését és jóváhagyását.
4.3. Nemzeti Tehetségpont
A Nemzeti Tehetségpont feladata, hogy a Magyar Géniusz Program keretében létrehozott Tehetségpont – Tehetségsegítő Tanács hálózatban folyó
tehetségsegítő tevékenységet támogassa. A Nemzeti Tehetségpont a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége keretében működik, nem önálló
intézmény. A Nemzeti Tehetségpont legfontosabb feladatai:
– Szolgáltatások a Tehetségpont- Tehetségsegítő Tanács hálózat tagjai
részére.
– Nemzeti Tehetségügyi Adatbázis működtetése.
– Képzések – Ismeretterjesztés – Kiadványok.
– Kommunikáció.
– Koordináció.
– Kutatási és elméleti munka.
– Országos rendezvények szervezése.
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4.4. Budapesti Európai Tehetségközpont
A 2012 nyarán megalakult Budapesti Európai Tehetségközpont távlati célja
a magyarországi együttműködési modell sikeréből kiindulva hozzájárulni
egy nyitott, rugalmas, Európa országain átívelő tehetségsegítő hálózat megszervezéséhez. Célja, hogy keretet és lehetőséget adjon az elszigetelten,
rejtetten vagy már hálózatosan működő szervezeteknek, egyéneknek a közös munkához, és ezzel előmozdítsa, hogy:
– a tehetségek támogatásának fontossága megfelelő hangsúlyt kapjon
minden európai államban,
– Európán belül a tehetségvesztés a minimálisra csökkenjen,
– az oktatási szektor átalakulásakor a tehetséggondozás kiemelt szerepet kapjon, egy-egy tehetséges fiatal minden tagállamban a számára legmegfelelőbb oktatáshoz férjen hozzá,
– vonzóvá váljon Európa a tehetséges fiatalok számára,
– Európa minden országában tehetségbarát társadalmak jöjjenek létre.
Továbbá célja a Központnak, hogy az európai tehetségsegítő hálózat
révén a témához kapcsolódó információk megosztása felgyorsuljon. A tehetségek számára több és hatékonyabb tehetségtámogatási formák jöjjenek
létre és a tehetséggondozásban érdekelt társadalmi szereplők könnyebben
megtalálják egymást. Különösen fontos hosszú távon, hogy gyarapodjon a
Budapesti Európai Tehetségközponthoz hasonló célokat kitűző hálózati csomópontok száma.
4.5. Tehetségsegítő Tanácsok rendszerének kialakítása
A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött
szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit.
Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.
Funkcióit az 5. ábra szemlélteti:
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A Tehetségsegítő Tanácsok funkciói

SZAKMAI FUNKCIÓ
Együttműködés
koordináció
A Tehetségpontokkal,
Tehetségsegítő
Tanácsokkal,
műhelyekkel,szakmai
intézményekkel
,szervezetekkel
mentorokkal,
szakemberekkel

TÁRSADALMI FUNKCIÓ
Együttműködés
társadalompolitikai
célok,
megvalósításában,mint
az esélyek javítása
hátrányos helyzetű
fiatalok számára
lehetőségek biztosítására
A tehetségbarát
társadalom kialakítása.
TÁRSADALMI TŐKE

GAZDASÁGI FUNKCIÓ
Támogatás ‐ Helyi
Tehetségalap
Tehetségek
produktumainak
hasznosítása

ERŐFORRÁS BŐVÍTŐ
FUNKCIÓ

A programok
hosszabb távú
fenntarthatósága
érdekében
helyi, térségi
erőforrások
feltérképezésére,
aktiválására

5. ábra. A Tehetségsegítő tanácsok funkciói

2010-től a 2013-as év végéig 85 Tehetségsegítő Tanács alakult, ebből
négy a határon túl működik. Régiók szerinti, illetve határon túli megoszlását
a 6. ábra szemlélteti:

6. ábra. A Tehetségsegítő Tanácsok száma régióként
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A Tanácsok típus szerinti megoszlása (7. ábra):

7. ábra. A Tanácsok típus szerinti megoszlása

(Határon túli Tanácsok: Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács, Vajdasági Tehetségsegítő Tanács, Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, Kárpátalján a Tanács szervezése jelenleg folyamatban van.)
Az ábra jól szemlélteti, hogy a Tanácsok szerveződésében legdinamikusabb növekedés a térségi szinten érzékelhető. A helyi (intézményi, vagy települési szintű) Tanácsok esetében elbizonytalanodás érezhető a köznevelési
intézmények fenntartó váltását követően. A helyi szintű Tanácsokban, mint
intézményfenntartók fontos szerepet töltöttek be mindeddig az önkormányzatok, a törvényi változásokat követően azonban még nem találták meg a
helyüket az új rendszerben.
A Tehetségsegítő Tanácsok összetételét bemutató ábrán (8. ábra) jól
látható, hogy működésük folyamatában törekedtek a nyitottságra és arra,
hogy minél több társadalmi csoportot megszólítsanak.
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Az eddig megalakult Tehetségsegítő Tanácsok
összetétele
2014
tankerület

8%

önkormányzat
média

76%
38%

magán személy
tehetséges fiatalok képv.

89%
22%

gazdasági szereplő
szülői szervezet
egyház,egyházi intézmény

72%
28%
38%

civil szervezet

92%

felsőoktatási intézmény

35%

közművelődési intézmény

32%

tehetségpont

100%

köznevelési intézmény

100%

szakpolitikus

22%

8. ábra A Tehetségsegítő Tanácsok összetétele

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a Tanácsok
példaértékű eredményeket értek el a helyi és térségi közösségek bevonásában, a tehetségsegítés partneri körének és erőforrásrendszerének bővítésében.
A Tehetségsegítő Tanácsok szorosan együttműködnek a Tehetségpontokkal.
A Tehetségpontok elsősorban a tehetségsegítés szakmai feladatait látják el, míg a Tanácsok a koordinációban a partneri hálózat fejlesztésében
és az erőforrások bővítésében játszanak fontos szerepet. A hálózatépítésben és az erőforrások fejlesztésében funkcióik találkoznak, de ezek inkább
erősítik, mint gátolják egymást.
Az együttműködés lehetséges formáját a 9. ábra szemlélteti.
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9. ábra. Az együttműködés lehetséges formái

4.6. Tehetségpontok hálózata
A Tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felfedezése, azonosítása, a
tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre
szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak. Fő céljuk, hogy hatékony
segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak tehetségük felismeréséhez és
kibontakoztatásához, ennek érdekében juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó
lehetőségekről. Figyelemmel kísérik az intézményi, helyi, térségi és regionális
tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél
intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges
fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban
jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi
integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a tehetségsegítés hálózatának, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában.
4.7.A tehetségsegítés szakmai műhelyei
A tehetségsegítés konkrét gyakorlati feladatainak megvalósítása az óvodától az iskolán át a felsőoktatásig és azon túl a fiatal felnőtteket is bevonó
szakmai műhelyekben folyik. Fontos részesei a hazai és határon túli tehet-
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ségsegítésnek a civil szervezetek, és az általuk szervezett programok. Ennek
a tartalmában, szervezeti kereteiben is sokszínű, gazdag tevékenységrendszernek meghatározó szerepe van a Nemzeti Tehetség Program szellemiségének érvényesítésben, céljainak megvalósításában. Fontos eredménynek
tekinthetjük, hogy a korábbi különböző tehetségterületeken szervezett tevékenységi formák, szakkörök tartalma jelentősen gazdagodott, ami mára
elsősorban a komplex tehetségsegítés irányába történő elmozdulást jelenti.
A komplex tehetséggondozás keretében nem csupán az adott tehetségterülettel összefüggő gazdagító programok valósulnak meg, hanem fontos szerepet kap a tehetségek személyiségének fejlesztése. Ilyen programokra
jellemző az erős oldalak fejlesztése mellett a gyenge oldal felzárkóztatása,
a megfelelő környezet, légkör biztosítása és olyan lazító, a tehetségterülethez közvetlenül nem kapcsolódó tevékenységek beiktatása, ami a személyiség többoldalúságához, nyitottságához tud segítséget adni.
A Nemzeti Tehetség Program első öt éve jelentős előrelépést hozott az
ilyen komplex szemléletű programok elterjedésében.
4.8 Pedagógiai szakszolgálati intézmények
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről a tehetségsegítéssel öszszefüggő, szolgáltató, támogató feladatokat a pedagógiai szakszolgálatokhoz telepíti.
A 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről meghatározza ezen intézmények tehetséggondozással
összefüggő feladatait.
A jogszabályokban foglaltak feltételeinek megteremtését, a tartalmi
elemek részletes kimunkálását követően a pedagógiai szakszolgálatok
nagymértékben hozzájárulhatnak egy-egy térségben a szakszerű, megfelelően koordinált, de nem uniformizált tehetségsegítés megszervezéséhez és
működtetéséhez.
5. A Nemzeti Tehetség Program átfogó célok eléréséhez az
alábbi fejlesztést igénylő területeken tervez változásokat elérni
5.1. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása
a) A hosszú idő óta kiválóan működő tehetségsegítő műhelyek segítése –
az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb műhelyeinek elismerése és
támogatása
– Az általános és középiskolai, szakiskolai tehetségsegítő műhelyek
támogatása.
– A felsőoktatás, a posztgraduális képzés, a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeinek támogatása.
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– Az iskolarendszeren kívüli sikeres önkormányzati, egyházi és civil
tehetségsegítő kezdeményezések támogatása a tudományos és
innovatív, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés
területén.
– Sikeresen működő térségi tehetségsegítő hálózatok támogatása.
– A legkiválóbb tehetségsegítő műhelyek bemutatása a médiában.
– Az óvodai tehetségsegítés legkiválóbb műhelyeinek elismerése és
támogatása.
– Az általános és középiskolai, szakiskolai tehetségsegítő műhelyek
támogatása.
– A felsőoktatás, a posztgraduális képzés, a pályakezdés tehetségsegítő műhelyeinek támogatása.
– Az iskolarendszeren kívüli sikeres önkormányzati, egyházi és civil
tehetségsegítő kezdeményezések támogatása a tudományos és
innovatív, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés
területén.
– Sikeresen működő térségi tehetségsegítő hálózatok támogatása.
– A legkiválóbb tehetségsegítő műhelyek bemutatása a médiában.
b) Új tehetségsegítő kezdeményezések megalakulásának támogatása
– A tehetségsegítés létező rendszerének, hiányosságainak és átfedéseinek felmérése után a jelenleg hiányzó vagy nem kellően ellátott területeken új tehetségsegítő kezdeményezések megalakulásának támogatása.
c) A tehetségsegítés szakmai színvonalának növelése
– A tehetségsegítést szakmailag megalapozó graduális és posztgraduális felsőfokú képzések és továbbképzések rendszerének
gazdagítása, a képzők képzésének átgondolt kialakítása.
– Annak átgondolása, hogy a tehetségsegítés mely formáiban követelhető meg egy szakmai minimum, ennek megalkotása, – indokolt türelmi idővel történő – bevezetése és számon kérése.
– A tehetségsegítés azon jó példáinak adaptálásra való előkészítése és terjesztése, amelyekben:
o a kiválasztás a tehetség önfejlesztésén alapuló kiválasztódásával párosul,
o a tehetségek különböző szintű megjelenési formáinak különböző erősségű programokat kínálnak, valamint a fokozatok között az átmenet nyilvánosan vállalt és ellenőrzött
kritériumok alapján megoldott (tehetségpiramis),
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o a munka a folyamatosság és a személyesség elveinek betartásával folyik, így mód van a tehetségsegítők személyes
példájának megmutatására,
o a magas szakmai színvonal és hatékonyság a jellemző,
o hatékony integrált térségi együttműködési formákat alakított ki.
– Az EU és más tehetségsegítésben kiemelkedő, Európán kívüli országok tehetségsegítő tapasztalatainak szervezett és rendezett
formában történő feltárása és feldolgozása, a legjobb és legalkalmasabb módszerek differenciált hazai adaptálása.
– Együttműködés a határon túli magyar tehetségsegítő programokkal, a kölcsönös tapasztalatcsere elősegítése együttes programok
támogatásával.
Várható eredmények
– A tehetségsegítés iskolán kívüli rendszerének számottevő gazdagodása.
– A tehetségsegítés szakmai színvonalának növekedése.
– A tehetségsegítés szervezett formáinak kiterjesztése a korai
gyermekkorra.
– Az egyéni képzési programok terjedése, a tehetségsegítő munka
megerősödése az oktatási rendszeren belül.
– Több a tehetségsegítésben részt vevő tehetséges fiatal.
5.2. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása
a) Magyarország és a környező országok magyarlakta területeinek tehetségsegítési lehetőségeit összefoglaló Tehetségtérképének létrehozása, naprakészen tartása, elérhetőségének sokrétű, célzott biztosítása
– A Tehetségtérkép kezdeti összeállítása a rendelkezésre álló
kapcsolódási pontok és adatok ellenőrzésével.
– Adatbázis felállítása a tehetségsegítés iránt érdeklődőkről, a tehetségsegítésben mentori, segítői szerepet vállaló személyekről
és a tehetségsegítést más módon (is) támogatni kívánókról.
– A Tehetségtérkép folyamatos bővítése a tehetségsegítő szerveződésektől, a megalakuló Tehetségpontoktól, a tehetségsegítés
adatbázisába jelentkezőktől kapott információkkal, valamint célzott PR akciókkal.
– A Tehetségtérkép információinak elérhetővé tétele az Interneten
keresztül, kiadványok formájában, célzott információ-szórás, telefonos és személyes tanácsadás segítségével.
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– A nemzetközi tehetségsegítő gyakorlat részletes felmérése, és a
Magyarországon adaptálható vagy részelemeiben hasznosítható
példák kiemelése.

10. ábra. Tehetségtérkép

Forrás: Tehetségtérkép (www.tehetseg.hu)

b) Szervezeti és programbeli együttműködés
– A tehetségsegítő programok egymásról való kölcsönös informáltságának biztosítása.
– A tehetségsegítő programok hálózatképző együttműködése.
– A fentiek keretében különös hangsúllyal: egyeztetés és szakmai
fórumok sorozata a tudományos-innovatív, a mesterségbeli, a
művészeti és a sport tehetségsegítés közös pontjainak, együttműködési lehetőségeinek, szinergizmusainak feltárására.
– A helyi, térségi, regionális és országos tehetségsegítést összefogó
és irányító Tehetségsegítő Tanácsok egymással és a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórummal történő együttműködésének
kialakítása.
– Az együttműködések tapasztalatai alapján a felesleges átfedések az értékeket megőrző, az érintettek megegyezésén alapuló,
hosszú idő alatt történő átalakítása.
A tehetség sokszínű és sokféle. A legjobb felkészültségű Tehetségpont
sem tud valamennyi tehetségterületen fejlesztési lehetőségeket biztosítani. A
Nemzeti Tehetség Program eredményes megvalósítása csak a munkában
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résztvevő szervezetek és személyek hálózati együttműködésével lehetséges.
A Tehetségpontok, a Tehetségsegítő Tanácsok hálózata mesterséges hálózat,
így a fenntartásukhoz szükséges erőforrásokat a szereplőknek fenntartható
módon kell biztosítaniuk. Ilyen alapvető mozgatók:
– A résztvevők közti kölcsönös bizalom, mint a hálózat alapja.
– Motiváció – működésre és együttműködésre egyaránt.
– A társadalmi utánpótlás (mind a tehetségek, mind a tehetségsegítők irányába).
– Közös nyelv és fenntarthatóan működő kommunikációs csatornák.
– Folyamatos tudásmegosztás.
Minden Tehetségpont eleve több társadalmi kapcsolatháló része, formálisé és informálisé egyaránt. Ez azonban több mint adottság. Ez olyan létező
forrás, amit hatékonyan és optimalizálva érdemes hasznosítani. E hasznosításnak feltétele első lépésként a meglévő hálózati kapcsolódások tudatosítása.
A Tehetségpont munkatársai ideális esetben maguk is hálózati csomópontok, ám minden esetben hálózataik aktív résztvevői, így elsősorban a
saját networkjeikben érdemes keresniük, megtalálniuk a tehetséget. Ehhez a
szakmai információk mellett a hálózatosodás lehetőségeinek és előnyeinek
tudatosítására is szükség van.
A hálózatosodás tudatosításával a Tehetségpontok olyan tudásbéli javakhoz juthatnak, melyek megszerzése csak részben lenne biztosítható
anyagi eszközökkel. Ilyen javak például:
– Az együttműködés költségeinek csökkentése (pl.: szállás).
– A szakmai ismeretek naprakész állapotának támogatása (pl.: közvetlen információáramlással).
– Kooperációval időmenedzsment (pl.: eszközigényes – stúdió, labor,
műhely stb. – művészeti területek tehetségeinek összehangolt fejlesztése).
– A hálózatosodás nemcsak kapcsolatokat, hanem kellőképpen ki nem
használt tereket, helyszíneket is beemelhet a működésbe.
Ezeknek a javaknak az utánpótlása a résztvevők kompetenciáinak tisztázását kívánja. Egy-egy területhez a hálózat több szereplője is hozzájárulhat munkájával, ám a felelősséget ideális esetben egy adott szereplő viseli.
Figyelembe kell továbbá venni minden mesterséges hálózat esetében a hálózatok alapvető tulajdonságát, az egymásba ágyazottságot. Egy hálózat
önmagában nehezen értelmezhető, hiszen önmaga is részhálózatokból épül
fel, illetve mindig meg van a kapcsolódó egyéb hálózatok által kijelölt kontextusa. Előbbiek a kohézióért felelnek, utóbbiak pedig a működéshez szükséges külső utánpótlást biztosítják számára.
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A létező és működő releváns hálózatok tehát mindig olyan értéket képviselnek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni, amelyekből tanulni
lehet, és amelyekre érdemes építeni. Mesterséges hálózat a legritkább esetekben lehet életképes a természetes hálózatokkal való szoros együttműködés nélkül. Ezt a szemléletet a Tehetségpontok hálózati szereplőinek is érdemes mélyen megérteniük.
A Tehetségpontnak és a Tehetségsegítő Tanácsoknak elemi érdeke, hogy
minél tartósabban és minél többféle módon beágyazódjanak a lokális hálózatba. A lokalitásban való erős, intenzív és valódi érdeklődést mutató részvétel a tehetségazonosításban is magas aktualitású információkhoz való hozzáférést biztosít. A tehetségek felfedezését és a rejtett, vagy elszigetelten
működő tehetségfejlesztés feltárását is eredményezheti. A valódi, mély és
folyamatos érdeklődés kettős fókuszú. Melyik gyerekről derül ki, hogy valamiben tehetséges, illetve melyik felnőttről, hogy civil, munkahelyi, vagy
egyéb keretek között bevonható a tehetségfejlesztés folyamatába.
c) A folyamatosság, az életpálya nyomon követésének biztosítása
– A tehetséget segítő lehetőségeknek a rátermettség, a rászorultság és a változó igények szerinti folyamatos biztosítása a segített életpálya teljességében.
– A tehetséges fiatalok és közülük a kiemelkedően tehetségesek
folyamatos nyomon követése a tehetségsegítés folyamatából az
életszakasz-határokon (iskolatípus váltás, lakóhelyváltás stb.) kiesők számának csökkentése, a tehetségsegítés folyamata hatékonyságának növelése érdekében.
– A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer bekapcsolása a tehetségsegítésbe.
– Létező programok adaptálása, illetve speciális programok kidolgozása az átfedések megteremtésére az életszakaszhatárokon (így például az óvoda-iskola, általános iskolaszakiskola-középiskola, középiskola-felsőoktatási intézmény, BScMSc-PhD, iskola-munkahely átmenetekben, illetve a lakóhely
megváltoztatása esetén).
– Átjárási pontok megteremtése a különböző tehetségtípusokat segítő programok és a tehetség adott formájának különböző szintjeit segítő programok, illetve programelemek között.
– A tanulmányi versenyeken, egyetemi és főiskolai tudományos diákkörökben, Országos Tudományos Diákköri Konferencián, illetve
más megmérettetéseken kitűntek számára folyamatos tehetségsegítő programok célzott felajánlása.
– Életpálya vizsgálatok a tehetségsegítő programok hosszú távú és
összesített (optimálisan: egymást erősítő) hatásának felmérésére.
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Várható eredmények
– A tehetségsegítésben részt vevő fiatalok megoszlásában tapasztalható területi egyenlőtlenségek csökkenése.
– A tehetségsegítésből indokolatlanul kiesők számának csökkenése.
– A tehetségsegítő programok hatékonyságának számottevő növekedése.
– Több a tehetségsegítésben részt vevő tehetséges fiatal.
5.3. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén
a) A tehetségsegítésről szóló információk egyenlő elérhetőségének biztosítása
– Az erőforrás térkép célzott tartalmi elérhetőségének biztosítása
a különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező csoportok, a különböző generációk (így például a kisgyermekek) számára, illetve az információk biztosítása a fogyatékossággal élők
számára.
– Az információkhoz való egyenlő hozzáférés kívánalmainak fokozott érvényesítése a program rendezvényein és kommunikációjában.
– A Tehetségpontok fokozott és célzott fejlesztése a hátrányos
helyzetű térségekben.
b) Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára indított adaptáló, segítő programok
– A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása a hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű fiatalokkal kapcsolatot tartó, önkormányzati, állami és
civil fenntartású intézményekkel, illetve szervezetekkel.
– Tehetségsegítő, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok szervezése hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű – köztük a jelenleg
vagy korábban állami gondoskodásban élő – gyermekek és fiatalok számára.
c) Roma fiatalok számára indított adaptáló, segítő programok
– A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása az országos és a területi roma szerveződésekkel.
– A helyi romaügyi referensek, a kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek, roma fiatalokat segítő civil szervezetek, valamint
a Tehetségpontok közötti együttműködés kialakítása.
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– A tehetségsegítés formáihoz adaptáló, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok szervezése roma gyermekek és fiatalok számára.
– A roma személyek tehetségsegítővé válását támogató programok kidolgozása.
d) Fogyatékossággal élők számára indított adaptáló, segítő programok
– A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása a fogyatékossággal élőket segítő szerveződésekkel, illetve a fogyatékossággal élők szervezeteivel.
– A fogyatékossággal élők tehetségsegítő formáinak áttekintése és
adaptáló, áthidaló megoldások keresése minél többjüknek minél
többfajta tehetségsegítő formába való bekapcsolására.
e) A nemi egyenlőség érvényesítésének figyelembevétele
– Annak felmérése, hogy a tehetségsegítés mely formáira jellemző
a résztvevők kívánatos nemi arányának jelentős eltolódása és
speciális program kidolgozása ezen arányok változtatására;
– Azon tehetség-területeken, ahol a tehetségsegítő programokban
résztvevők kívánatos nemi arányának jelentős eltolódása tapasztalható, a kisebbségben lévő nem sikertörténeteinek fokozott
bemutatása a program rendezvényein és kommunikációjában.
Várható eredmények
– A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, roma, jelenleg
vagy korábban állami gondoskodásban, illetve fogyatékossággal élő tehetséges fiatalok bemutatása révén a társadalomban
élő előítéletek csökkentése.
– A tehetségsegítő programok megvalósítása során a nemi esélyegyenlőség fokozott biztosítása.
– Több hátrányos, halmozottan hátrányos, roma, jelenleg vagy korábban állami gondoskodásban, illetve fogyatékossággal élő fiatal részvétele a tehetségsegítő programokban.
5.4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése
a) A tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítése
– A tehetséges fiatalok együttműködését, közös tanulását, alkotómunkáját elősegítő megoldások terjesztése.
– A tehetséges fiatalok már megalakult szervezetei fejlődésének
segítése.
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– Annak folyamatos áttekintése, hogy hol van lehetőség a tehetséges fiatalok további önszerveződő szervezeteinek megalakulására, ennek a jó példák bemutatásával, közös fórumok szervezésével történő bátorítása és támogatása.
– A tehetséges fiatalok szervezetei közötti együttműködés segítése;
– A tehetséges fiatalok szervezetei kapcsolatrendszerének bővítése a tehetségsegítő szervezetekkel, a Tehetségsegítő Tanácsokkal, a Nemzeti Tehetségsegítő Körrel és a tehetséges fiatalok
életét segítő más szerveződésekkel.
b) A tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeit
fejlesztő programok kialakítása, bevezetése, majd elterjesztése
– Annak áttekintése és felmérése, hogy a jelenleg futó változatos
ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok mennyiben alkalmasak a tehetséges fiatalok ilyen készségeinek fejlesztésére, hányféle ilyen program kell a különböző tehetségfajták speciális igényei és életpálya-típusai szerint, és
hogy a tehetséges fiatalok speciális igényeit az egyes területeken új program vagy a létező programok speciális kiegészítése
szolgálja-e a legjobban.
– Az ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő
programoknak és program-kiegészítéseknek a tehetségfajtákhoz
és az igényekhez igazodó kialakítása és fokozatos bevezetése.
– Az ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő
programok elterjesztése és a programok keretében, illetve azt
kiegészítő módon a tehetséges fiataloknak a tehetséget „hasznosító”, illetve a tehetséghasznosulást segítő cégek, szervezetek és
szervezeti keretek képviselőivel való szervezett összeismertetése.
c) A tehetséges fiatalok életvitelének segítése
– A működő életviteli tanácsadó szolgálatok bekapcsolása a tehetségsegítés folyamatába, e szolgálatok a tehetségsegítő programokkal és a Tehetségpontokkal alkotott kapcsolatrendszerének
kialakítása, azokon a pontokon, ahol szükséges, speciális további
életviteli tanácsadó szolgáltatások nyújtása;
– Az életviteli tanácsadáson belül különös hangsúlyú elemként a tehetséges fiatalok kudarcainak, frusztrációinak és konfliktusainak
kezelésére szolgáló, speciális segítő mechanizmusok kidolgozása.
d) Tehetségbónusz–Tehetségbatka program
– A korábbi nemzetközi és hazai példák tapasztalataiból kiindulva
egy olyan virtuális pénzzel (Tehetségbatka) működő folyószám-

316

la-rendszer kidolgozása, amely számon tartja azt, hogy a rendszerbe belépett tehetséges fiatal mekkora értéket kapott a tehetsége fejlesztéséért, és nyilvántartja azt is, hogy akár ő, akár
a vele egy csoportban lévő családtagjai, barátai, ismerősei milyen értékben adtak vissza a közösségnek tehetségfejlesztő munkát.
– Tehetségbatka rendszer fontos, értéktisztázó elemeként a tehetségfejlesztő munkaformák virtuális értékének folyamatos egyeztetése, ezen egyeztetés rendszerének megteremtése („a tehetségsegítő munkaformák virtuális piaca”).
– A Tehetségbatka rendszer kísérleti bevezetése után annak megfontolása, hogy milyen feltételek mellett váltható át a rendszerbe
betett tehetségfejlesztő munka egyébként csak pénzért megvásárolható tehetségfejlesztő eszközök, vagy szolgáltatások igénybevételére (Tehetségbónusz program).
– ATehetségbatka rendszertől függetlenül is annak átgondolása,
hogy milyen - egyébként csak pénzért megvásárolható - tehetségfejlesztő eszközök vagy szolgáltatások csökkent költségű,
vagy ingyenes igénybevételére nyílik lehetőség, és milyen tehetségfajtával és tehetségszinttel rendelkező fiataloknak érdemes
szervezett segítséget nyújtani (Tehetségbónusz program).
Várható eredmények
– A kiemelkedően tehetséges fiatalok speciális és nagy értékű igényei megoldásának szervezett, szakmailag és társadalmilag ellenőrzött segítése.
– A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása.
– A tehetség hasznosulásának növekedése.
– A tehetségeket segítők jobb elismerése.
– A tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése.
– A tehetséges fiatalok itthon maradása és hazatérésük esélyeinek
javulása.
– A tehetséges fiatalok kapcsolatrendszerének gazdagodása.
– A tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása.
– A tehetségbarát társadalom kialakulása.
5.5. A tehetségsegítő emberek és szervezetek megbecsülése
a) A tehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése
– Tehetségsegítő óvodai, általános és középiskolai, szakiskolai pedagógusok fokozott anyagi megbecsülése.
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– A tehetségeket segítő felsőoktatási és tudományos szakemberek
fokozott anyagi megbecsülése.
– A szakképzésben, a mesterségbeli tehetség segítésében résztvevők fokozott anyagi megbecsülése.
– A művészeti tehetségeket segítő szakemberek fokozott anyagi
megbecsülése.
– A sporttehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése.
b) A tehetségeket segítők tehermentesítése, kiégésének elkerülése
– A tehetségeket segítő általános és középiskolai, szakiskolai tanárok tehermentesítésére szolgáló program kidolgozása (pályázati
úton elnyerhető alkotóév, segítő pedagógiai asszisztens és órakedvezmény).
– Az a) pontban részletezett segítő szakemberek kudarcainak,
frusztrációinak és konfliktusainak kezelésére szolgáló, szupervíziós, segítő mechanizmusok kidolgozása.
– Az a) pontban részletezett segítő szakemberek pihenését, feltöltődését szolgáló program kidolgozása.
c) A tehetségeket segítők erkölcsi elismerése
– A tehetségeket segítő, az a) pontban részletezett pedagógusok
és szakemberek számára díjak és kitüntetések alapítása és adományozása.
– A tehetségeket segítők részvétele és partnerként kezelése a tehetségfajtához kapcsolható szakmai közélet legmagasabb szintű
fórumain.
– A kiemelkedő tehetségsegítők bemutatása a tevékenységgel
kapcsolatos, illetve más irányú rendezvényeken, a médiában és
más kommunikációs csatornák segítségével.
d) A tehetségsegítőket támogató környezet megbecsülése
– A tehetségsegítőket támogató munkahelyi vezetők erkölcsi és
anyagi megbecsülése (Kiváló Tehetséggondozó Vezető díj alapítása).
– A tehetségeket közvetlenül, a tehetségsegítők támogatásával segítők (így például a tehetségsegítés feltételeit javító közéleti
emberek, a tehetségsegítőket partnerként befogadó szakmai
szervezetek meghatározó emberei, a médiában dolgozók stb.)
megbecsülése.
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A tehetségsegítők elismerésének számos helyi gyakorlata alakult ki országszerte, elsősorban a helyi önkormányzatok és a Tehetségsegítő Tanácsok közreműködésével.
A tehetségsegítők nagyarányú országos szintű elismerésére először
2013-ban került sor. A „Bonis Bona” díjak ünnepélyes átadóján augusztus
28-án este a Nemzeti Színházban több mint 400 pedagógus, szakember
vehetett át elismerő oklevelet és pénzjutalmat kiemelkedő tehetséggondozó
teljesítményéért.
Várható eredmények
– A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása.
– A tehetségeket segítők kiégésének elkerülése.
– A tehetségeket segítők számának növekedése.
– A tehetségsegítés magasabb szakmai színvonala.
– Tehetségbarát társadalom kialakulása.
5.6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása
a) Tehetséges fiatalok környezetének indított programok
– A tehetséges fiatalok szüleinek, családjának, baráti körének a
tehetséges fiatal speciális helyzetét, tudásának speciális értékét
tudatosító programok indítása.
– A tehetséges fiatal környezetével kialakuló konfliktusainak kezelésére szolgáló segítő mechanizmusoknak a kialakítása.
b) Tehetségnapok
– Az országos és főként a helyi tehetségsegítő lehetőségek bemutatására, a helyi környezet mozgósítására a helyi Tehetségpontok tartalmi és anyagi segítésére, valamint a tehetség helyi hasznosításának elősegítésére Tehetségnapok, fórumok rendszeres
megszervezésével.
– A Tehetségnapokon megjelenők igényük szerinti folyamatos bekapcsolása a tehetségsegítés programrendszerébe.
c) Tehetség a médiában
– Állandóan frissített kommunikációs választék kidolgozása a sikeres tehetségek, tehetségsegítő szakemberek és programok, valamint tehetségfejlesztő közösségek bemutatására, megbecsültségük növelésére (pl.: régebben élt és mai tehetséges fiatalok
életútjának, sikereinek élményszerű bemutatása; kiváló tehetségsegítők bemutatása, vallomásai arról, hogy mi a tehetség és hogyan lehet segíteni).
– A tehetségekkel, sikereikkel kapcsolatos állandó hírszolgáltatás
biztosítása.
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d) A sikeres kezdeményezések, uniós és más külföldi jó gyakorlatok
adaptálása
– A Nemzeti Tehetség Programmal, a sikeres tehetségekkel, tehetségsegítő szakemberekkel és programokkal, valamint tehetségfejlesztő közösségekkel kapcsolatos információk angolul, és ha
szükséges más idegen nyelven való folyamatos megjelenítése és
a 2011-es magyar EU elnökségből adódó lehetőségeket is felhasználva megismertetése mind az EU-ban, mind más országokban.
– Az arra alkalmas sikeres tehetségsegítő kezdeményezések külföldi adaptációra való előkészítése.
– Magyar kezdeményezésű EU-Tehetségnapok megrendezése.
Várható eredmények
– A tehetség és a tudás értékének jobb tudatosítása.
– A tehetség hasznosulásának növekedése.
– A tehetségeket segítők jobb elismerése.
– A tehetséges fiatalok elkallódásának, pályája megtörésének, kiégésének csökkenése.
– A tehetséges fiatalok itthon maradása és hazatérése esélyeinek
javulása.
– A tehetséges fiatalok társadalmi beilleszkedésének javulása.
– A tehetségsegítő programok hatékonyságának számottevő növekedése.
– Magyarország tehetségbarát imázsának növekedése az EU-ban
és más országokban.
– Tehetségbarát társadalom kialakulása.
6. A Nemzeti Tehetség Program finanszírozása
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozására a tehetségek segítésére használt támogatások hatékonyabb felhasználására, a magán- és jogi személyek a tehetségek segítéséért történő hozzájárulásnak fogadására 2008ban a Kormány az oktatásért felelős minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között Nemzeti Tehetség Alap előirányzatot hozott létre.
6.1. A Nemzeti Tehetség Alap forrásai
– Az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben elkülönített
előirányzatként meghatározott része.
– A Munkaerő Piaci Alap képzési alaprésze tárgyévi eredeti bevételi előirányzatának 3%-a.
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– A magánszemélyek személyi jövedelemadója 1%-ának az adózók rendelkezése szerint felajánlott része.
– Természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdálkodó szervezetek pénzbeli, vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai.
–

11. ábra. Felajánlott támogatás
Forrás: OFI

12. ábra. Felajánló magánszemélyek
Forrás: OFI
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A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását a Nemzeti Tehetség Alap előirányzat felhasználásán túl a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap „1. Hazai innováció támogatása” célkeretből pályázati úton biztosított
forrás szolgálja.
A Nemzeti Tehetség Alap – a befizető kérésére – biztosítja a magán- és
jogi személyek befizetései felhasználásának elkülönített kezelését, és arról a
befizetőnek elszámolást ad.
A Nemzeti Tehetség Alap felhasználását az OFI és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program kétéves cselekvési programjának megfelelően, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum szakmai
iránymutatására figyelemmel végzi.
A Nemzeti Tehetség Program megvalósulását a hazai források mellett
az Európai Unió társfinanszírozásával működő programok is segítik.
– Kiemelt projektek, mint a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program (2009-2010. TÁMOP 3.4.4.A) Tehetséghidak Program
(2012-2014. TÁMOP 3.4.5.), valamint a Nemzeti Kiválóság Program
(TÁMOP 4.2.4.).
– Kapcsolódó pályázatok - MTA Lendület Program, Nemzeti Kiválóság
Program.
Közvetett forrásként kapcsolódnak a Programhoz a Kutatási Fejlesztési
és Innovációs Alap pályázatai.
A Nemzeti Tehetség Program forráskeretei
2012

2013
TÁMOP 3.4.5 Tehetséghidak

Forrás:

TÁMOP 4.2.4 Nemzeti Kiválóság
Program
TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3 – (2012‐)

EU 2014 – 20
Talentum Program

TÁMOP 3.4.4B
TÁMOP 3.4.3 – (2010‐)

TÁMOP 3.4.4 A
Magyar Géniusz Program
Nemzeti Tehetség Program
OKA pályázatok
Forrás:
‐ ÁLLAMI
‐ CIVIL

2028

Nemzeti Tehetségpont;
Budapesti Európai Tehetségközpont
OFI pályázatok 2012‐2013‐
Köz‐ és felsőoktatási törvények tehetségtámogató elemei

13. ábra. A Nemzeti Tehetség Program forráskeretei (Forrás: MATEHETSZ)
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6.2. A Nemzeti Tehetségsegítő Kör megalakítása
A tehetségek fejlődését és érvényesülését nagymértékben segítheti a szakmai háttérrel, kapcsolati tőkével, lehetőségek biztosításával és/vagy anyagi
eszközökkel segítő hazai és külhoni magánszemélyekből és jogi személyek
képviselőiből álló Nemzeti Tehetségsegítő Kör létrehozása.
– A Nemzeti Tehetségsegítő Kör helyi (külföldi és hazai), valamint tehetségfajtákra, tevékenységi területekre szakosodott tagozatainak átgondolt fejlesztése, a Kör tagságának növelése.
– A Nemzeti Tehetségsegítő Kör és az üzleti klubok kapcsolatrendszerének kialakítása, a tehetség hasznosulását elősegítő, mediáló szervezetek alapítása, hatókörük kiterjesztése.
– Annak átgondolása, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Kör tagsága
mennyiben függ össze a Nemzeti Tehetség Alapba történő befizetésekkel, és a Nemzeti Tehetség Alap befizetői oldalának a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórumban biztosított képviseletével.
A tehetségsegítés erőforrás-térképe ma még rendkívül hiányos. Messze
nem tartalmaz minden résztvevőt, nem tartalmazza a résztvevők területi
eloszlását és működési területük (hatókörük) nagyságát. Ma még kevés rendszerbe foglalt és érvényes információval rendelkezünk az egyes szereplők
hozzájárulásának pontos spektrumáról és színvonaláról. Mindezen információk összegyűjtése és minden résztvevő számára célzottan való elérhetővé
tétele a Nemzeti Tehetség Program egyik fontos célkitűzése.
A tehetségsegítés tematikus irányai és korcsoportjai szerint differenciálható munka a legtöbb esetben már ma is összehangoltan, egymásra épülve
és egymást kiegészítve valósul meg. Ugyanakkor a tehetségsegítő kezdeményezések együttműködése ma még messze nem használja ki azokat a lehetőségeket, amelyek számottevően növelhetnék munkájuk hatékonyságát. Emiatt
az erőforrástérkép (14. ábra) kapcsolatrendszere ma még meglehetősen
szakadozott. A kapcsolatrendszer bővítése, integrált rendszerbe szervezése
is a Nemzeti Tehetség Program egyik fontos feladata.
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14. ábra. A Tehetség Program erőforrás térképe

7. A Nemzeti Tehetség Program időszakos áttekintése
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásáról a 78/2008. (VI.13.) OGY
határozatnak megfelelően a Kormány kétévente tájékoztatja az Országgyűlést. A tájékoztatást széles körű, a tehetségsegítésben működő költségvetési, önkormányzati, egyházi és civil szervezetekre is kiterjedő adatgyűjtés
és szakmai fórumokon történő eszmecserének kell megelőznie. A szakmai
fórumokon zajló eszmecserébe be kell vonni a tehetségsegítés határon túli
magyar szervezeteit is.
Mivel a Nemzeti Tehetség Program kialakítása és megvalósítása az állami és a civil szféra együttműködésével történik, a megvalósítás értékelése
is e két szereplő folyamatos együttműködésével lehetséges. Az értékelésre
önmagában nem elég a kétévenkénti parlamenti beszámoló, meg kell teremteni a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum mellett, azzal szorosan
együttműködő állami és civil szakmai oldal azonos számú szakembereiből
álló konzultációs fórum működési lehetőségét is, amely folyamatosan követi
a Program megvalósulását és időben megteszi a hatékony működést segítő
jelzéseket.
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Az eltelt fél évtizedben a hazai és a határon túli tehetségsegítés tartalmilag, szervezetileg és erőforrásaiban is gazdagodott. Meglehetősen nagy
rendszer alakult ki, amely tehetségígéret és tehetséges fiatalok tízezreit éri
el és több százezer fiatal számára biztosít olyan tevékenységi kereteket,
fejlesztő programokat, amelyek hozzájárulnak a bennük rejlő értékek
„megmutatásához” és alapot adnak a tehetségfejlesztő programokba való
bekapcsolódáshoz.
A megalakult mintegy 1300 Tehetségpontban tartalmában és módszereiben is sokszínű tehetségsegítő munka folyik. Jelen vannak a hálózati
együttműködés különböző formái, még ha nem is alkotnak árfogó rendszert
sok lokális hálózatban példaértékű munka folyik.
A tehetségbarát társadalom kialakításában meghatározó szerepe van a
Tehetségsegítő Tanácsoknak. A 85 Tanácsban közel 1800 jogi személyiségű
szervezet és mintegy 700 nagy tekintélyű köztiszteletnek örvendő magán
személy segíti, támogatja a tehetségügyet.
A 2008-ban elfogadott Nemzeti Tehetség Program célkitűzései mai is
aktuálisak, valójában a megvalósítás első nagyon fontos szakaszát teljesítettük. Az utóbbi évek centralizáció irányába ható politikája több esetben a
döntések elhúzódásához, a program fontos alapértékét jelentő nyitottság és
a szakmai civil oldal és az állami szervek kölcsönös bizalmán alapuló
együttműködés szűküléséhez vezetett. Sok esetben formálissá vált a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációd Fórum működése.
Előttünk áll az Európai Unió következő, 2014–2020 közötti tervezési és
költségvetési tervidőszaka. Nagy a felelőssége az állami és a civil szféra
tehetségüggyel foglalkozó szakembereinek, a politikai döntéshozóknak,
hogy a Nemzeti Tehetség Program értékeit megőrizzék és a további fejlődés esélyét, lehetőségét megteremtsék.
Felhasznált források
Törvények
–
–
–
–
–
–
–

126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a
Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről;
2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről;
2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről;
2010. évi CLXIX. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről;
2010. évi XCVIII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról;
2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről;
2011. évi CXXXIII. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról;
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–
–
–

2012. évi CCIV. törvény, Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről;
2012. évi CLV. törvény, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. törvény végrehajtásáról;
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Kormányhatározatok és kapcsolódó jelentések:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról;
1119/2009. (VII. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
létrehozásáról és működéséről;
1120/2009.(VII.23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról;
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló J/11758.
jelentés;
1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának
2011-2012. évi cselekvési programjáról;
1490/2013. (VII.29.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programjáról;
233/2011. (XI. 8.) Korm. rendelete a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról
szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról;
15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről
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