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Előszó

Magyarországon a civil és az állami szféra példaértékű együttműködésével
készült el az a tehetségek segítését szolgáló szakmai javaslat, ami alapját
képezte a 2008-ban 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 fiatalok, tehetségek felszínre kerülnek-e
tehetségük kibontakozásának és hasznosulásának megvannak-e feltételei,
nem utolsó sorban az ország képes lesz-e megtartani a legkiválóbb tehetségeit.
A tehetségek ma már egy adott ország versenyképességét meghatározó
kulcstényezőnek számítanak. Ebből adódóan a tehetségek megtalálása nem
csak a tehetségek és családjuk magánügye, hanem közös nemzeti ügyünk.
Mindezek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy tehetségek segítésének
nemzeti programja gazdasági, esélyjavító és társadalomépítő program is.
A határon túli magyarság tehetségsegítő hagyományainak megismerése,
hasznosítása, a határon túli kezdeményezésekkel való folyamatos együttműködés a tehetségsegítést ilyen értelemben is nemzeti üggyé teszi.
A tehetségsegítés húszéves távlatban gondolkodó programja (126/2008.
(XII.4.) OGY határozat) alapelvként rögzíti a következőket:
Az értékmegőrzés és a sokszínűség elve
A hazai tehetségsegítésnek évszázados hagyományai vannak. A nevelési
oktatási intézményekben az önkormányzatoknál, az állami és civil szervezetekben létrehozott kiváló programok olyan értékeket jelentenek,amelyeket
meg kell őrizni.
A tehetség sokszínű, a tehetségígéretek egyediek, különböző korosztályból és sokszor nagyon eltérő szociális és kulturális közegből kerülnek ki.
A tehetségsegítő programok sokszínűsége nélkül nem lehetne megoldani a
tehetséges fiatalok fogadását, sajátos igényeiknek megfelelő programokba
irányítását.
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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.
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
sok speciális tehetséget őriz magában egymással párhuzamosan. Annak 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, iskola-munkahely átmenetek), valamint a lakóhely változtatások során. Meg kell teremteni a különböző tehetségsegítő területek (pl. tudomány, mesterségek, művészetek, sport) az eddigieknél sokkal erőteljesebb koordinációját.
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.
A hatékonyság, fokozatosság elve
A tehetség különböző mértéke különböző tartalmú és intenzitású fejlesztést
igényel. Ugyanakkor a folyamat kezdeti szakaszában sokszor nem ítélhető
6

meg, 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 intenzívebbé
váló, egyre jobb képességűek számára igazán hatékony – és emiatt drágább
– programfajtákba való bekerülésre, de – tartós alulteljesítés esetén – meg
kell adnia az adott programból, illetve a program adott szintjéből való kimaradás a résztvevő addigi teljesítményét elismerő, őt nem megalázó formáit
is.
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 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 addigi formák újragondolását, sok esetben vadonatúj
formák megalkotását igényli. Közös felelősségünk és egyben esélyünk,
hogy e tehetség-hasznosító formák kialakítására Magyarországon vagy a
világ más tájain nyílik-e jobban esély. A tehetség különleges, ezért mobilitása is sokszor az átlagot meghaladó. Az új megoldásokat az eddigieknél
sokkal jobban befogadó társadalmi környezetet kell teremtenünk ahhoz,
hogy ne csak jelszó maradjon: „Magyarország hazahívja a tehetségeit!”
A tehetségsegítők megbecsülésének elve
A tehetségeket segítők áldozatokra képes, a közösség, a tehetségsegítés
ügyét a saját érdekeik elé is helyezni képes emberek. A tehetségnek a munkájuk nyomán történő kibomlása mással nem pótolható. A tehetségsegítőt is
fejlesztő élményért 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.
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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, biztató 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 társadalmi támogatottságának kérdése
emiatt sok más programnál is fontosabb eleme a folyamat fenntarthatóságának, sikerének.

E tanulmánykötet azt hivatott elősegíteni, hogy a fent jelzett célok mielőbb
megvalósuljanak, s az ehhez szükséges szakmai információk eljussanak
azokhoz a szakemberekhez, akik a gyakorlati fejlesztő munkát végzik. A
kötet öt nagy fejezetből áll.
1. A tehetség értelmezése
2. A tehetség felismerése, a fejlesztés pszichológiai, pedagógiai alapjai
3. Tehetségfejlesztő programok
4. Speciális tehetségterületek fejlesztése
5. Hálózatok szerepe a tehetségfejlesztésben.
A tanulmányok írását a hazai tehetséggondozás legkiválóbb elméleti és
gyakorlati szakemberei vállalták, több mint harmincan. A hazai tehetséggondozás legnagyobb szakmai összefogásának eredménye ez a kötet, s reméljük, hogy minden olvasó megtalálja azt a részt, amelyben kapaszkodókat
talál tehetséggondozó munkája sikerének növeléséhez.
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I. A tehetség értelmezése
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Tehetségmodellek:
fogalom, fajták, fejlődési tényezők
Balogh László

1. A tehetség fogalma
Az alábbiakban számos fontos kutatót és elméletet találunk, akik és amik a
tehetség fogalmának, jelentésének és tartalmának tisztázásához hozzájárultak. Ez az áttekintés bővebb is lehetne (vö.. Balogh, 2004, 2006), de a hangsúly itt azokon a fő gondolatokon van, amelyek a tehetség sokszínű fogalmának megértéséhez elengedhetetlenek. Nincs mindenki által egységesen
elfogadott tehetség-fogalom, de több olyan elmélet, modell született, amelyek mindegyike gyakran közel is áll egymáshoz, s egyben különbségeikkel
ráirányítják figyelmünket a komplex tehetség-fogalom árnyalt értelmezésére. Ezek közül tekintünk át az alábbiakban egy csokorra valót.
1.1. Az első lépések a tehetség értelmezéséhez
A 19. századtól kezdve az intelligencia- és tehetségkutatás néhány előfutára
arra törekedett, hogy az emberi agy funkcióit elkülönítse, hogy így a több
vagy kevesebb tehetséggel rendelkező egyének közötti különbségeket jobban megértsék. Ezen kutatók közül néhányan igen figyelemreméltóak, hiszen őket tekintjük a későbbi intelligencia-, majd az ebből kinövő tehetségkutatás előfutárainak.
Charles Darwin unokaöccse, Francis Galton (1822–1911) meg volt róla
győződve, hogy a világon minden mérhető, és az agy körméret standardjaként a koponya méreteit alkalmazta. Egyik francia kortársa Paul Broca, sebész és antropológus volt (1824–1880). Broca azokról az elméleteiről volt
híres, miszerint összefüggés van az agy súlya és körmérete, valamint az intelligencia között.
Galton és Broca elméleteit Alfred Binet színre kerülésével kezdték
megkérdőjelezni, majd elvetni. Binet a Sorbonne pszichológiai laborjának
volt az igazgatója, ahol egyik asszisztense Piaget volt. Binet elvetette azt az
elméletet, miszerint az agy mérete és az intelligencia között összefüggés
lenne, és egy pszichológiailag megalapozott megközelítést keresett az intelligencia jelenségének értelmezésére. Jelentős mennyiségben gyűjtött olyan
adatokat, amelyek az előző elméletekkel nem voltak összhangban. Tanítvá11

nya, Theodore Simon segítette Binet-t kutatásaiban. 1904-ben a francia
Közoktatási Minisztérium felkérte Binet-t és Simont, hogy vizsgáljanak meg
olyan gyerekeket, akik gyengén teljesítettek az iskolában, és akik tanulási
nehézségekkel küzdöttek. Binet és Simon sok 3–11 éves gyereket vizsgált
egy olyan skála segítségével, amit 30 teszt alapján állítottak össze. Ez a skála azt határozta meg, hogy a 30 teszt közül melyiket tudják megoldani a 3–
11 éves átlagos képességű gyerekek az egyes korcsoportokra lebontva.
Ugyanekkor egy német pszichológusnak, William Sternnek (1871–
1938) a hamburgi egyetemen jobb ötlete támadt. Egy olyan matematikai
formulát javasolt, amiben a gyerek mentális korát a biológiai korával osztotta, majd az eredményt százzal szorozta. Ez a formula vezetett a közismert
intelligencia-kvócienshez (IQ).
Az intelligencia-kutatások intenzíven folytak a 20. században, s több kiváló kutató: Charles Spearman (1904), L. L. Thurstone (1938), R.B. Cattell
(1943), Terman (1954), Guilford (1967) vizsgálati eredményei jelentősen
elősegítették, hogy kialakuljanak a tehetség értelmezésének – nemcsak az
intelligenciát magába foglaló – úgynevezett többtényezős modelljei. Ezek
már közelebb visznek bennünket a tehetség korrekt értelmezéséhez. Tekintsük át ezek közül a legfontosabbakat!
1.2. Joseph Renzulli ‘háromkörös’ tehetségkoncepciója
A modern tehetségkutatás egyik legjelentősebb állomását az amerikai
Joseph Renzulli jelentette a Connecticuti Egyetemen 1977-ben. Három körös tehetségkoncepciójával rakta le ma is világszerte alkalmazott elméleteinek az alapját. „What makes giftedness” (Miből áll a tehetség?) c. cikke
(Renzulli, 1978) hosszan tartó hatással volt a szakterületre. Renzulli (1978
és 1985) azt állítja, hogy az őt megelőző tehetségkutatásnak köszönhetően
egyértelművé vált, hogy a tehetséget nem lehet egyetlen kritérium alapján
meghatározni.
Renzulli elmélete három, a kreatív/produktív embereket jellemző tulajdonságra épül. Ez a három tulajdonság vagy komponens a következő:
– Átlagon felüli képességek,
– Feladat iránti elkötelezettség,
– Kreativitás.
Az átlagon felüli képességek mind az általános, mind a specifikus képességeket magukba foglalják. Úgy kell őket értelmezni, mint az elérhető
legmagasabb teljesítményszintet egy adott témában. A feladat iránti elkötelezettség a motivációhoz hasonlítható, de annál szűkebb értelmezésben.
Pontosan azt jelenti, hogy az illető lelkesedik a feladatért, az vonzza őt. A
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kreativitás egy olyan átfogóbb fogalom, amit máshol zseniként, eminensként is neveznek.
Renzulli szerint ezek közül egyik elem önálló jelenléte sem jelenti önmagában, hogy valaki tehetséges. A három elem interakciója vezet a tehetséges viselkedéshez (amint azt az 1. ábrán a három kör interakciójába eső
satírozott terület is jelöli). Minden tulajdonság szükséges, és egyenlő szerepet játszik. Ebből következik, hogy az intelligencia nem az egyetlen feltétele
a tehetségnek.

1. ábra. Renzulli háromkörös modellje

Renzulli álláspontját következőképpen foglalta össze (1985, 28. o.): „A
tehetség olyan viselkedésformákból áll, amik az emberi vonások három
alapcsoportjának interakcióját tükrözik. Ez a három alapcsoport az átlagon
felüli általános és/vagy specifikus képességek, magasfokú feladat iránti elkötelezettség és kreativitás. A tehetséges viselkedést felmutató embereket
azok, akik ezekkel a jegyekkel rendelkeznek, vagy ki tudják őket fejleszteni,
és azokat az emberi teljesítmény bármilyen potenciálisan értékes területén
hasznosítják. Azok az egyének, akik rendelkeznek ilyen interakcióval vagy
képesek annak kialakítására a három terület között, az oktatási lehetőségeknek és szolgáltatásoknak széles skáláját igénylik, és ez utóbbiak gyakran
hiányoznak a normál iskolai programból”.
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1.3. Abraham Tannenbaum csillag-modellje
Tehetségelméletében Tannenbaum (1983) azt állítja, hogy mind a belső
(személyes), mind a külső (környezeti) tényezőkre szükség van. E tényezőket egy csillag-diagrammban ábrázolja (2. ábra), ahol a tehetséget grafikusan a csillag öt ágának metszete jelöli.

2. ábra. Tannenbaum csillag-modellje
Véleménye szerint a tehetség fejlődése során az alábbi öt elem hat egymásra (Feldman, 1992):
– Általános képességek: ez a G-faktor megfelelője, azé az általános intelligenciáé, amit az IQ tesztekkel mérnek;
– Speciális alkalmasság: olyan speciális tehetség, amivel a személy rendelkezik és amiért környezete nagyra becsüli, mert az kivételes, speciális;
– Nem értelmi tényezők: ezek azok a személyes képességek, amik nem
kapcsolhatók az intelligenciához, amik egy személy karakteréhez,
egyéni jellemvonásaihoz kötődnek önkép, motiváció, feladatorientáció stb.
– Környezeti támogatás: pl. a gyerek családja, iskolája, barátai. Gyakran
van szükség rájuk a tehetség fejlődésének jó irányba való tereléséhez.
Ez nagyon fontos feladat mind a szülők, mind a tanár részéről;
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– Véletlen: ezekről a faktorokról legtöbbször elfeledkezünk, pedig
ugyanolyan jelentősek. Ezek a tényezők definíciójuktól fogva az ember életének legkevésbé kiszámítható eseményeit jelölik, mégis nagy
jelentőségük van a tehetség megvalósításában és a potenciálok kifejezésében.

1.4. Franz Mönks többtényezős tehetségmodellje
Egyre nagyobb empirikus támogatást nyertek az idők során azok az elméleti
feltételezések, amelyek a tehetséghez szükséges faktorok interakcióját vizsgálták. Ez vezetett Mönks többtényezős tehetség-modelljéhez. A kivételes
képességek, a motiváció és a kreativitás összetevőkön kívül ez a modell a
családot, az iskolát és a társakat is bevonja, mint társadalmi pilléreket (3.
ábra).
Mönks a különleges képességek kategóriájába sorolja az intellektuális
képességen túl a motorikus, társadalmi és művészi képességeket is. Ez anynyit jelent, hogy nem csak a nagyon intelligens emberek esetében beszélünk
tehetségről, de nevezhetjük pl. Pablo Picassot (művészi) vagy a labdarúgó
Johan Cruyft (motorikus) tehetségnek.

3. ábra. Mönks–Renzulli komplex tehetség-modellje
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Azonban ezek a kivételes képességek nem elegendőek a tehetség manifesztálásához. A kérdésben levő személynek igen motiváltnak kell lennie.
Más szóval nagy akaraterőre és kitartásra van szüksége ahhoz, hogy egy
bizonyos feladatot vagy instrukciót örömmel tudjon kivitelezni (Mönks,
1997). A kreativitás szintén fontos eleme a személyiségnek. Kreativitásnak
azt a képességet nevezzük, amely segítségével eredeti, inventív módon tudjuk a problémákat megoldani. A függetlenség és a produktív gondolkodás
magas szintje a rutinszerű vagy reproduktív gondolkodással helyezhető
szembe.
A társadalmi pillérek közül a család játssza a legfontosabb szerepet a
tehetség nevelésében. Ő tudja biztosítani azt, hogy a gyermek egészségesen
és (lelkileg) kiegyensúlyozottan nőhessen fel. Másrészt arra is van példa,
hogy a család nem ismeri fel vagy nem ismeri el a gyermek potenciális tehetségét, és ez negatívan befolyásolhatja a gyermeket. Az iskola szintén
fontos pillér. Beleértjük mind a vezetést, mind a tantestületet. A tanárok
között van, aki odafigyel a tehetségekre, és van, aki ignorálja őket az osztályában. A szerző véleménye szerint azonban amennyiben az iskolavezetés
tisztában van a tehetséggondozással kapcsolatos problémákkal, az az egész
iskola légkörére kihat, és pozitív hozzáállást eredményez. Így a tanárok
könnyebben állnak elő a tehetséges gyermekek igényeinek kielégítését célzó
saját kezdeményezésekkel. A harmadik pillért a társak jelentik. Társaknak
azokat a gyerekeket nevezi Mönks, akik hasonló fejlettségi fokon állnak. A
nem azonos szinten álló osztálytársak komolyan gátolhatják a tehetséges
gyermek intellektuális, de leginkább pszichológiai fejlődését. A tehetséges
tanulót gyakran tartják beképzeltnek vagy strébernek, ami aztán alulteljesítéshez és személyiségbeli torzulásokhoz is vezethet.
Mönks a tehetség fogalmát a következő leírással adja meg: „A tehetség
három személyiségjegy interakciójából jön létre. Ennek a három jegynek
(motiváció, kreativitás, kivételes képességek) az egészséges fejlődéséhez
megértő, támogató társadalmi környezetre van szükség (család, iskola, társak). Más szóval: a hat faktor pozitív interakciója a tehetség megjelenésének
előfeltétele” (Mönks és Knoers, 1997, 192. o.).
1.5. Czeizel Endre 2x4+1 faktoros modellje
A hazai kutatók közül kiemelésre érdemes Czeizel Endre (1997) 2X4+1
faktoros modellje (4. ábra). Ebben a szerző integrál minden olyan tényezőt,
amely a fejlesztő munkában meghatározó szerepet játszik.
A szerző a Renzulli-féle háromkörös modellből indul ki, amikor a tehetség összetevőit meghatározza, azonban az átlagon felüli képességek körében
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különválasztja az általános intellektuális képességeket és a speciális mentális képességeket, természetesen ő is fontosnak tartja a kreativitást és a motivációs tényezőket.

4. ábra. Czeizel 2x4+1 faktoros modellje
A környezeti tényezők a Mönksnél található háromról ugyancsak négyre
módosulnak: Czeizel a társadalom közvetlen szerepét is hangsúlyozza (elvárások, lehetőségek, értékrend stb.) a tehetségesek kibontakozásában a család, az iskola és a kortárscsoportok mellett. Értelmezésében kilencedik faktorként jelenik meg a sors, amely az élet-egészség faktora: a tehetség kibontakozásához szükség van bizonyos élettartamra és megfelelő egészségi állapotra is.
1.6. Jane Piirto piramis-modellje
Piirto (1999) tehetséggondozási piramis-modelljében a tehetség összetevői
jól rendszerezettek, és a fejlődést befolyásoló tényezők is megjelennek,
amint azt az 5. ábrán szemügyre vehetjük.
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5. ábra. Piirto tehetséggondozási piramisa

A genetikai alapok egyértelműek. Az emocionális aspektus azokat a
személyiségjegyeket összegzi, amelyek általában jellemzik a kiemelkedő
teljesítményt nyújtókat. A szerző a legjelesebb tehetség-kutatók vizsgálataira építve összegzi ezeket a tulajdonságokat, hozzátéve, hogy a lista nem
teljes, s természetesen vannak vitatott pontjai is. Ugyanakkor tényként állapítja meg, hogy a felnőttek hatékonyságukat személyiségüknek köszönhetik,
és a sikeres felnőttek ezen jellemzők zömével rendelkeznek. A kognitív aspektusban a minimális intellektuális kompetencia jelenik meg. A tehetség
aspektusa a modellben azokat a speciális területeket jelöli meg, amelyeken
konkrétan kibontakozhat a gyerek tehetsége a képzőművészettől a sporton
és kézművességen át az interperszonális szféráig. Végül a környezeti aspektust a „napocskák” fémjelzik. Döntőnek a szerző a három fő napot (otthon,
iskola, közösség és kultúra) jelöli meg, a másik kettő a gyermek nemére és a
véletlen adta lehetőségekre utal. Ezek mindegyike befolyásolja, hogy a tehetség kibontakozik-e vagy elsorvad.
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1.7. Robert Sternberg WICS-modellje
Legújabb modelljében Sternberg (2004) teljesen új megközelítésben értelmezte a tehetséget, elsősorban a tehetségesek tulajdonságainak feltárása
céljából. A WICS modell egy lehetséges közös alap a tehetséges egyének
azonosítására. Ez a modell egy máshol felvetett (Sternberg, 2003), a vezetési képességre kidolgozott modell kiterjesztése. A WICS mozaikszó, a következők rövidítéséből adódik:
1. Bölcsesség (Wisdom – W)
2. Intelligencia (Intelligence – I)
3. Kreativitás (Creativity – C)
4. Szintetizálás (Synthesized – S)
A modell összetevőiről részletesen az alábbiakban olvashatunk.
A bölcsesség. A bölcsesség Sternberg szerint talán a legfontosabb tulajdonság, amelyet a tehetségesekben keresnünk kell. Az emberek lehetnek
intelligensek és kreatívak, de nem bölcsek. Azok az emberek, akik kognitív
képességeiket gonosz vagy akár önző célokra fordítják, vagy akik figyelmen
kívül hagynak más embereket, lehet, hogy nagyon okosak – ám ugyanakkor
buták is.
Sternbergnek a bölcsességről alkotott egyensúly elmélete szerint a bölcsességet úgy lehet definiálni, mint az intelligencia és a kreativitás alkalmazását, ahogy azt az értékek közvetítik egy közös jó elérése érdekében az
intraperszonális, interperszonális, és extraperszonális érdekek egyensúlyán
keresztül, rövid és hosszú távon, annak érdekében, hogy egyensúly jöjjön
létre a meglévő környezetekhez való alkalmazkodás, a meglévő környezet
alakítása és új környezetek kiválasztása között.
A bölcsesség nem egyszerűen a saját vagy valaki más ön-érdekeinek maximálását jelenti, hanem a különböző ön-érdekeknek (intraperszonális) a mások érdekeivel (interperszonális), valamint a kontextus
(extraperszonális) olyan más aspektusaival való kiegyensúlyozását, mint például valakinek a városa, országa, környezete, vagy akár istene. Rendelkezhet valaki gyakorlati intelligenciával, de ezt használhatja rossz
vagy önző célokra is. Bölcsességgel az ember természetesen a saját jó céljaira is törekszik, de ugyanakkor
közös célokat is próbál mások számára elérni. Ha valaki motivációja az, hogy maximálja bizonyos emberek
érdekeit és minimalizálja másokét, akkor a bölcsesség nem játszik szerepet. Ha valaki bölcs, akkor közös jóra törekszik, felismerve, hogy ez a közös jó bizonyos emberek számára jobb, mint más embereknek.

Intelligencia. Az intelligenciának számos definíciója létezik, habár általában úgy definiálják, mint az egyén képességét a környezetéhez való alkalmazkodásra és a tapasztalatokból való tanulásra (Sternberg és Detterman,
1986). Az intelligencia definíciója itt egy kicsit összetettebb, és Sternberg
(1997, 1999) sikeres intelligencia elméletére épül. E definíció szerint a (sikeres) intelligencia:
1. az ember életcéljainak elérése az adott szocio-kulturális kontextusban;
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2. az erősségek kamatoztatásával és a gyengeségek javításával vagy
kompenzálásával;
3. a környezetekhez való alkalmazkodás, azok formálása és kiválasztása céljából;
4. az analitikus, kreatív és gyakorlati képességek kombinációján keresztül.
Kreativitás. A szerző újszerű értelmezésben használja a fogalmat: a kreativitás nem egy olyan tulajdonság, amely a történelmi „nagyokra” korlátozódik – a darwinokra, a picassokra és a hemingwayekre. Ehelyett ez valami
olyan, amelyet mindenki használhat. A kreativitás nagymértékben döntéshozatal.
A kreativitás befektetés-elmélete szerint a kreatív gondolkodók olyanok,
mint a jó befektetők: alacsony áron vesznek, és magas áron adnak el
(Sternberg, 2003). Míg a befektetők a pénz világában tesznek így, a kreatív
emberek az ötletek világában. A kreatív emberek ötleteket találnak ki, amelyek olyanok, mint alulértékelt részvények (alacsony ár-kereset arányú részvény), és a nagyközönség általában mind a részvényeket, mind az ötleteket
elutasítja. Amikor kreatív ötleteket vetnek fel, azokat gyakran bizarrnak,
haszontalannak, vagy akár bolondságnak tartják, és összességében elvetik
azokat. Az ilyen ötleteket felvető egyénre gyanakvással, sőt talán még megvetéssel és gúnnyal is tekintenek.
Szintetizálás. A holnap tehetségeseinek kiválasztásában – hangsúlyozza
Sternberg – a három fontos tényező, amelyet figyelembe kell vennünk: az
intelligencia, a kreativitás és a bölcsesség – szintetizálva, hogy hatékonyan
működjenek együtt. Ezek nem az egyedüli tulajdonságok, amelyek számítanak. A motiváció és az energia például szintén nagyon fontosak, hangsúlyozza Sternberg is – összhangban a korábban bemutatott modellekkel.
2. A tehetség kibontakozása, fejlődése
Az előzőekben leírt tehetség-összetevőket nem készen kapjuk születésünk
által, ezek hosszas fejlesztő munka eredményeként formálódhatnak. E fejlődési folyamatot és a benne szerepet játszó legfontosabb tényezőket foglalja
össze a Gagné-féle (1985) modell (6. ábra). Amint látható, soktényezős tehát
a tehetség fejlesztésének folyamata, s a képességeken kívül nem kevés
elemnek kell megérnie, fejlődnie ahhoz, hogy a szunnyadó tehetségből
(adottságok) teljesítményképes, kibontakozott tehetség alakuljon ki. Azt a
sokak által megfogalmazott tételt is világosan mutatja a 6. ábra, hogy az
iskolának, a pedagógusnak kiemelt szerepe és felelőssége van a tehetségek
felkutatásában és kibontakoztatásában.
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6. ábra. Gagné-féle fejlődési modell

A fejlesztő munka egyik kritikus pontja, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális tehetségfejlesztést. Az is gondot okozhat, ha túl korán
kezdjük ezt a munkát, de az is, ha elszalasztjuk a szenzitív korszakot a speciális képességterületeken. Nehéz pontos választ adni a fenti kérdésre, hiszen függ ez magától a speciális képességtől, annak megjelenési idejétől is:
például a zenei, matematikai, bizonyos mozgásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhetnek. Ezek programszerű egyéni fejlesztése tehát már
ekkor fontos, egészében véve azonban az óvodáskor „alapozó” korszaknak
tekinthető bizonyos értelemben: elsősorban a megfelelő érzelmi fejlődést
kell biztosítani a gyerekek számára azzal, hogy „törődünk” velük, s engedjük őket játszani. Ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyerekeket, mert ebből sok probléma adódhat.
Az iskoláskor természetesen már más lehetőségeket kínál, azonban itt is
óvatosan kell eljárnunk. A kisiskoláskorban is alapozó munkát végezhetünk,
csak más értelemben, mint az óvodáskorban: elsősorban a tehetség általános
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képességeihez tartozó elemeit (lásd a korábbi felsorolást) kell hatékonyan
fejleszteni. Az úgynevezett speciális osztályok koraiak még ebben az időszakban, hiszen ezekben a kiemelkedő teljesítmény alapja többnyire a magas szintű általános intellektuális képességrendszer, nem pedig a speciális
képesség. Ha felbukkan a tehetség – pl. matematika, nyelv –, egyéni programmal lehet a fejlesztést megoldani.
A felső tagozat (illetve az ennek megfelelő gimnáziumi osztályok) már
színtere lehet a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor,
amelyben a kutatások és tapasztalat szerint (12-13 éves kor körül) már többnyire megjelenik a speciális tehetség. Kettős itt az iskola funkciója: egyrészt
a tehetséges gyerekek felderítéséhez kell folyamatosan működő, változatos
– nemcsak az intellektuális szférában! – programokat biztosítani, másrészt –
ha megtaláltuk a tehetséget – speciális szervezeti formákban kell azt továbbfejleszteni.
A középiskolás kor ad igazán teret a hatékony speciális tehetségfejlesztéshez. Sokféle szervezeti forma alakult ki ehhez az iskolai gyakorlatban:
fakultáció, tagozatok, speciális osztályok, mentor-program stb. Ezek mindegyike hatékonyan működhet. Fontos azonban, hogy a programok ne legyenek túlzóan speciálisak. Egyrészt a tehetség általános képességeihez tartozó
elemek fejlesztéséről sem szabad megfeledkezni ekkor sem. Másrészt még
ekkor is lehetőséget kell biztosítani a tanuló számára, hogy érdeklődésének
változásával, új, magas szintű képességének megjelenésével összhangban
tudjon változtatni képzési menetrendjén. Rugalmas, sokféle képességterületet átfogó programokra van tehát szükség, a lényeg azonban, hogy a középiskolás korszak végére találjuk meg a gyerek igazi értékeit, s készítsük elő a
felsőoktatásban a számára legadekvátabb területen való sikeres tanulmányokra.
A tehetség kibontakoztatásában a „pontot az i-re” a felsőoktatásban tudjuk feltenni – széles skálán értelmezve ezt a felsőfokú szakképzéstől a BA-n
és MA-n át a PhD-ig, illetve DLA-ig.
Mindezzel természetesen nem fejeződik be a tehetség kibontakozása,
meghatározó, hogy a tanulmányok után milyen munkahelyi feltételeket tudunk biztosítani a tehetség teljesítményképes működéséhez és továbbfejlődéséhez.
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3. A tehetség fajtái
3.1. Howard Gardner sokoldalú intelligencia elmélete
Gardner Frames of Mind c. könyvében (1983) mutatja be sokoldalú intelligencia elméletét. Az elődök gondolataira és kutatására, valamint saját kutatásaira építve Gardner arra a következtetésre jut, hogy nem létezik egy bizonyos, mindent átfogó intelligencia, mivel annak számos különböző megjelenési formája van. Későbbi könyvében, a The Unschooled Mind (Iskolázatlan
elmé-ben (1991) hét egymástól független emberi intellektuális képességet
különít el, amit humán intelligenciáknak nevez. Ezek a speciális tehetségterületek elkülönítésére is alkalmasak:
– Logikai-matematikai,
– Nyelvi,
– Testi-kinesztetikus,
– Térbeli,
– Zenei,
– Interperszonális,
– Intraperszonális.
Gardner állítása szerint: „Minden ember legalább hétféle módot alkalmaz a világ megértésére és megismerésére. Ezen analízis szerint a világot
mindenki a nyelv, a matematikai-logikai elemzés, a térbeli megjelenés, a
zenei gondolkodás vagy a test segítségével (amit problémamegoldásra vagy
tárgyak készítésére használ), valamint mások vagy önmaga, saját létének
megfigyelésén keresztül ismeri meg. Más szóval az emberek egymástól egyrészt abban a tekintetben különböznek, hogy e hét komponens között hogyan oszlik meg az ún. intelligencia-profiljuk. Másrészt pedig abban a tekintetben különböznek, ahogyan ezeket a komponenseket használják, ahogy
azokat kombinálják a különböző feladatok megoldására, különböző problémák kezelésére, bármilyen téren elért fejlődésükre” (Gardner, 1991, 12. o.).
Az 1996-os bécsi European Council for High Ability (ECHA) konferencián
tartott beszédében Gardner az intellektuális képességek két további formájával egészíti ki a listát: a természeti és az egzisztenciális komponensekkel.
Beszéde közben ezt a listát egy további, tizedik elemmel bővítette: az érzelmi intelligenciával.
3.2. Piirto modellje a tehetség fajtáiról
Piirto (1999) a tehetség-fogalom értelmezésén kívül készített egy másik
modellt is (7. ábra), ez a tehetség fajtáinak megismerésében, rendszerezésében ad újabb kapaszkodókat.
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7. ábra. Piirto modellje a tehetség fajtáiról

Meg kell jegyezni azonban, hogy ez sem egy teljes körű áttekintés, hiszen a szakemberek egyetértenek abban, hogy annyiféle tehetség van,
ahányféle emberi tevékenység. Ennek teljes rendszerezése szinte elképzelhetetlen...
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A tehetség genetikai alapjai
Czeizel Endre

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/képességek
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.
Mindkét szülő minden testi sejtjének magjában lévő 46 kromoszóma 23
párba rendeződik (1. ábra), 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 (2. ábra), 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 (3. ábra). 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
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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.
Az emberek értékelésekor mindig csak a képesség mérésére van lehetőségünk. A veleszületett adottságok meghatározására igazából csak a megtermékenyített petesejt (magzatkezdemény) DNS-ének vizsgálata teremtene
esélyt. Hiszen az adottságokat már a magzati élet 9 hónapjában olyan drasztikus külső hatások befolyásolhatják, mint a várandósok cigarettázása, italozása, drogozása. Sőt, még a várandósok táplálkozása és életkörülményei is
befolyással vannak a magzat adottságaira, nem is beszélve az anya vagy
magzat esetleges betegségeiről. A születést követő hatások is alapvetően
befolyásolják az adottságokat, hiszen nem mindegy, hogy milyen családba
kerülünk. A következő fontos tényező az óvoda, majd iskola, mivel az ottani
hatások sokat számítanak a tekintetben, hogy a veleszületett adottságok lehetőségbirodalmából mi valósul meg. A tizenéves korban a szüleiről leváló
fiatalok számára a kortársi hatások a legfontosabbak, hiszen elsősorban nekik akarnak megfelelni, ezért olyan meghatározó jelentőségű a „kortársi
divat.” A különböző nációk eltérő géniuszgyakorisága pedig szemléletesen
bizonyítják a társadalmi lehetőségek fontosságát, amelyek elősegíthetik
vagy éppen akadályozhatják az adottságok képességgé válását.
Mégis, a hétköznapi életben szükséges kompromisszumok miatt, az iskoláskor végéig elfogadható a gyermekek-fiatalok adottságairól beszélni,
hiszen ezek folyamatosan alakulnak és képesség formájában igazából csak
felnőttkorra rögzülnek. Természetesen az ember képességei ezt követően is
változhatnak, hiszen életünk végéig tanulhatunk. Mégis, a társadalmi tapasztalat szerint bölcsebbek lehetünk, de képességeink inkább már csak hanyatlanak.
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=GE
A tehetség/talentum fogalma
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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 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 ébredező-kibontakozó 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 rehabilitációjáért, 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 arany-ezüst 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 ké28

pességgé 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 meg
a tehetség talentummá válásának bonyolult és nagyon sérülékeny folyamatát, akkor nem lehet megálljt mondani a tehetségvesztésnek.
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 (4. ábra), és itt most ezek
genetikai hátterét tekintem át.

Az általános értelmesség
Az általános értelmességnek a hétköznapi nyelvben okosság, a tudományban intelligencia a neve. Az okosságért felelős gondolkodást konvergensnek: összerendezőnek és elfogadónak mondják, az így megszerzett ismeretek mélyen beépülnek tudatba és stabilak, nehezen változtathatóak meg. A
konvergens gondolkodás általában ún. konformista magatartással jár együtt,
vagyis „okosan” alkalmazkodnak a társadalom által elvártakhoz, éppen ezért
– általában képességeik mértékével arányosan – sikeres emberek lesznek.
Agyunk mintegy 200 milliárd agysejtjének működéséért a már említett
25 000 génpárunk közül mintegy 10 000 felelős. Az értelmi adottságokat
meghatározó genetikai program hozzávetőleg 1000 génpárt foglal magába.
Az emberi tulajdonságokat érdemes két csoportra elkülöníteni. Az
egyikbe az ún. ősi tulajdonságok tartoznak, amit a kromoszómák adott helyén lévő egy-egy génpár határoz meg, és aminek az örökletessége lényegében 100%-os. Ilyenek pl. a vércsoportok. A másikba az ún. emberi tulajdonságok tartoznak, amik a természeti lényekből társadalmi személyekké emelkedett Homo sapiens tagjaiban sok-gén együttes hatására vezethetőek viszsza. Ezek, mint utaltam rá, csak a lehetőségek birodalmát jelentik (a beteg-
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ségek értelmezésekor ezt hajlamnak nevezzük), amelyen belül konkrét megnyilvánulásukat a külső hatások határozzák meg.
Az ősi tulajdonságok öröklődése a klasszikus genetika Gregor Mendel
(1822–1884) által felismert szabályain alapszik. Ennek lényege, hogy kromoszómapárok adott helyére (ún. lokuszára) két gén kerülhet, az egyik apai,
a másik anyai eredetű (5. ábra). Maga a kromoszómahely dönti el a hatás
irányát (pl. ABO vércsoport), míg az erre a kromoszómahelyre kerülő gének
(ún. allélek) minősége dönti el a hatás milyenségét (pl. hogy valaki A, B, O,
vagy AB vércsoportú lesz). Első megközelítésben kétfajta gént különböztetünk meg: „szokványos” (ami a szokásos „normális” tulajdonság megnyilvánulásért felelős) és „szokatlan” (betegséget okozó „hibás” vagy éppen
kivételes adottságért felelős „kiváló”) gént. Lényegében 3 modellel érdemes
számolnunk.
1. Ha az egyik szülő vizsgált kromoszómahelyére kerülő szokatlan gén
hatása dominál, akkor 50%-os az esély hatásának megnyilvánulására a
gyermekekben.
2. Ha az adott kromoszómahely szokatlan génje lappang, mivel a másik
szokványos gén hatását elnyomja, akkor ennek a szokatlan tulajdonságnak a
megnyilvánulása csak akkor képzelhető el a gyermekben, ha mindkét szülőben ez az adott kromoszómahelyen ott volt. Ilyenkor 25%-os az esély e szokatlan gének gyermekekben történő összetalálkozására, és ez által e szokatlan tulajdonság megjelenésére.
3. Ha az X nemi-kromoszómában lappang ez a szokatlan gén, akkor az
édesanya másik kromoszómájában lévő szokványos gén a hatását elnyomja,
tehát a nőkben ez a tulajdonság nem jelenik meg. Ha azonban fiuk lesz, és
neki ezt a szokatlan gént adják át, akkor az apától származó Y nemikromoszóma génjei nem képesek ennek hatását elnyomni, ezért e szokatlan
gén érvényesítheti hatását a fiukban. Ilyenkor tehát 50%-os az esély e szokatlan tulajdonság fiukban történő megjelenésére.
A gyakorlatban a domináns öröklődéskor az adott tulajdonság ún. vertikális (több generációban jelentkező), míg a recesszív öröklődéskor horizontális (csak testvérekben) történő előfordulásával számolhatunk. Nyilvánvaló,
hogy ez a modell nem szolgálhat magyarázatul az általános értelmi adottság
öröklődésére, hiszen az 1000 génpár hatásához kötött, semmi esetre sem
ilyen fehér/fekete (vagyis minőségi) jellegű, és bizonyosan nem 100%-ban
genetikailag meghatározott.
Az emberi tulajdonságok genetika hátterét sok gén összeadódó hatása
jelenti. Ezek a gének a kromoszómák különböző helyein fordulhatnak elő,
számuk változó és hatásuk eltérő (6. ábra). Ennek a „sok-génes” öröklődés-
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nek a szabályait Francis Galton (1822–1911) ismerte fel, amiknek 3 sarkalatos megnyilvánulása van.
1. Az „ős örökség törvénye”, ami az ún. családi közös gének generációnkénti megfeleződésén alapszik (7. ábra), amiknek az aránya ezért az első-,
másod- és harmadfokú rokonokban 50%, 25% és 12,5%. Ha a vizsgált jellegért nagyszámú gén a felelős, akkor családi halmozódásának mértéke követi
a családi közös gének arányát. Ez a szabály lényegében tudományos szentesítése az ősi emberi megfigyelésnek, miszerint „az alma nem esik messze a
fájától”.
Előfordulhatnak azonban eltérések e szabálytól a véletlennek köszönhetően. Ha ugyanis a sok-génes rendszeren belül a szokatlan gének az átlagostól eltérő arányban örökítődnek át az utódokba, akkor az adott tulajdonság
az utódban szokatlan formában jelenik meg. Ha például az általános értelmi
adottságért felelős gének közül a kiválóak örökítődnek át a szokásosnál (vagyis a szülőkben meglévőnél) nagyobb arányban, akkor gyermekük esélye a
kivételes okosságra megteremtődik.
2. A sok-génes rendszerek esetében érvényesül a „visszatérés az átlaghoz” szabály. Ha ugyanis egyszer megtörtént a véletlen szeszélye révén az
előzőekben említett eltérés a családi közös gének átlagos arányú átörökítésében, akkor a természet ezt a kivételezettséget helyre akarja hozni. Mind a
szokatlanul okos, mind a szokatlanul buta személyek gyermekeinek a képességei már nem olyan jók, vagy rosszak, mint a szülőjükben, hanem közelítenek vissza az átlagosakhoz (8. ábra). Ennek sok oka van, így a szokatlan
képességű személy szülőpárjának átlagos volta és változó külső hatások.
3. A sok-génes öröklődéskor a genetikai hatás mindig csak egy „tól-ig”ot, vagyis a lehetőségek határait jelenti, hogy ezen belül mi valósul meg azt
döntően a fogantatástól minket érő külső/környezeti hatások szabják meg. A
4 x 2 faktoros modellben az utóbbiakat soroltuk be a családi, iskolai, kortársi és társadalmi hatások közé.
Az örökletesség (vagyis a G) részesedése valamely tulajdonság, pl. általános értelmesség esetében legkönnyebben az ikervizsgálatok révén becsülhető. Ilyenkor a genetikailag 100%-ban azonos egypetéjű és a családi közös
gének tekintetében 50%-ban hasonló kétpetéjű ikreket hasonlítjuk össze. Ők
közel egy időben fogannak, azonos méhen belől fejlődnek, majd azonos
családban nőnek fel, tehát az őket érő külső hatások nagyon hasonlóak. Ha
például meghatározzák az ikrek IQ-ját, értékelik ezek hasonlóságát az adott
párokban, a kétfajta ikertípus értékének összevetése alapján kiszámítható az
általános értelmesség örökletessége. Ezt korábban 67% körülinek találták.
Újabban azonban éppen a genetikusok hívták fel a figyelmet arra, hogy
ezeket a vizsgálatokat iskoláskorú vagy felnőtt ikrekben végezték, tehát nem
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az adottságokat jelzi (Devlin és mtsai, 1997). Hiszen a méhen belüli és kora
gyermekkori hatások ezt jelentősen befolyásolhatták. Mindezek alapján
olyan kutatásokat végeztek, amikben e korai hatásokra is tekintettel voltak,
és ezek alapján jelenleg mintegy 50%-ra tesszük az örökletesség részesedését az általános értelmességben.
Érdemes még kitérni a férfiak és nők általános értelmi képességének
azonosságára és eltérésére (9. ábra). Az azonosság az IQ átlagában van, e
szerint a két nem értelmi képességében általában nincs különbség. Az eltérés az IQ értékek eloszlásnak a széli részén mutatkozik, ahol férfi többlet
van. A kivételesen okosak férfi túlsúlya nyilvánvalóan a korábbi társadalmi
munkamegosztással magyarázható meg, amikor is a házon kívüli társadalmi
„produkció” a férfiakra hárult. Az értelmi fogyatékosok közötti 30%-os férfi
többlet pedig elsősorban az X nemi-kromoszóma hibás génjeinek e nemben
történő megjelenésére vezethető vissza.
A speciális szellemi adottságok/képességek
Gardner 1983-ban hét speciális szellemi adottságot/képességet körvonalazott, ezek a nyelvi, matematikai, térbeli tájékozódási, zenei, interperszonális, intraperszonális, és testmozgási szférák. Az utóbbi felel meg a pszichomotoros képességnek, amely elsősorban a tánc és sport sikerek alapja, de
például asztalosi vagy a sebész-orvosi képesség is ide tartozik. Mások ezt a
hetes skálát 25-re bővítették.
Az elmúlt 20 évben engem az a 4 specifikus szellemi képesség érdekelt,
amire az ógörögök azt mondták, hogy „születni kell”. Ők bizonyára a géniuszokra gondoltak, én pedig arra, hogy ha valamire születni kell, akkor ott a
géneknek bizonyára szerepe van.
A zeneszerző-géniuszok
E kutatásom során J. S. Bach, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Bartók Béla családfa- és életút-elemzésével foglalkoztam (Czeizel, 1992). A zenei tehetség nagyon korán mutatkozik meg, éppen
ezért a „csodagyerekek” általában muzsikusok. E kivételes adottságuk predesztinálja őket a hangszerek korai virtuóz használatára, elég Liszt Ferencre
vagy Mozartra hivatkozni. Szegény kis Mozartot (húgával együtt) apja amolyan cirkuszi mutatványként cipelte végig Európa uralkodó házainak előadótermeibe. A kis Bartók Béla még nem tudott beszélni, de a rádióban hallott zeneműveket már „kidobolta”. A sajátos, rájuk jellemző művek megal-
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kotására azonban csak később váltak képessé, mivel ehhez már a kreativitásra is szükség van (Turmezeyné Heller Erika, 2010).
A zeneszerző-muzsikus géniuszok családjában e talentum halmozódása
jellemző. Például J. S. Bach családfáján 63 (!) muzsikus számolható meg,
mivel a famíliában szinte minden férfi ezt a küldetést-foglalkozást választotta. A zenei talentum családon belüli jelentkezése az un. piramis modell-el
írható le. Általános szabálynak tűnik, hogy az apai nagyapáról kiderült, jó
hangja volt, illetve muzikalitását átlagon felülinek találták. E nagyapák
hasznosították is ezt a képességüket kántorként, műkedvelő zenészként,
vagy legalábbis saját kedvtelésükre. Éppen zeneszeretetük miatt, fiaikat már
ilyen irányba is képeztették, és belőlük már gyakorta professzionális zenészek váltak. S az ő gyermekeik, – tehát az unokák, – közül került ki az értékelt 6 zeneszerző-géniusz, akik tehát a piramis csúcsát képviselik ezekben a
családokban. A zeneszerző-géniuszoknak – J. S. Bach és Erkel Ferenc kivételével – alacsony volt a gyermekszámuk (Beethoven gyermektelen is maradt), de gyermekeik általában még zenészek lettek. A kivételt a két Bartók
fiú jelenti. Liszt Ferenc fia korán meghalt, lányai közül a zenei talentum
azonban kétségtelen Cosimá-ban, von Bullow, majd később Richard Wagner feleségében. Unokák pedig – ha voltak – már beleolvadtak a népesség
átlagos zenei képességébe. A kivételt itt a Wagner leszármazottak jelentik,
de hát ők – Liszt Ferenc és Richard Wagner génjeinek köszönhetően – kivételes helyzetben voltak.
A kivételes zenei tehetség is bizonyosan több gén hatására vezethető
vissza. Mégis, a zenei talentumok kifejezett családi halmozódása alapján a
kivételes zeneszerző-adottságért felelős génrendszeren belül valamelyik
kromoszómahely egyik génjének domináns öröklődése fontos lehet. Ilyenkor a zeneszerző-géniusz elsőfokú férfi rokonaiban, tehát édesapjukban,
fivéreikben és fiaikban a muzsikusok 50%-os aránya várható. Ezzel szemben ez az édesapákban 83%-nak, a fivéreikben 50%-nak és a fiaikban 68%nak bizonyult. Ebben a „túlzott” öröklődésben a zeneszerző-géniuszok
édesanyjának zenei tehetsége is szerepet játszhatott, aminek valóra váltását
társadalmi korlátaik és női küldetésük vállalása megakadályozhatta. Így nem
kizárt, hogy a zeneszerző-géniuszságért két dominánsan öröklődő gén öszszetalálkozása lehet a felelős. A zeneszerzői specifikus tehetség mellett géniuszságuknak még fontos feltétele azonban a kreativitás is, hiszen az említett nagy muzsikusok ennek köszönhették az ő sajátos, új zenei világuk
megteremtésének a képességét.
A genetikus számára komoly fejtörést okoz e kivételes speciális tehetségtípus jelentős örökletessége, továbbá a sok-génes rendszeren belül egyegy kromoszómahely génjeinek fontos szerepe. Az ember értelmi adottságá33

ért, mint említettem, mintegy 1000 génpár felelős. Hogy lehet akkor e sokgénes rendszeren belül a kromoszómák feltehetően egy helyéhez kötött dominánsan öröklődő gén jelentős hatásával megmagyarázni a kivételes zenei
tehetséget? Az embereknek csak az ősi, az élővilágban általában előforduló
tulajdonságai (mint pl. a vércsoportok) kötődnek egy-egy génpárhoz. Az
ének, mint speciális hangadás, azonban ilyen lehet! Hiszen nemcsak a madarak tudnak „énekelni”, de szinte minden állatfaj képes valamiféle énekhez
hasonló hangadásra, elég a kutyák vonítására vagy a szarvasmarhák bőgésére utalni. Az emberré válás során „őseink” bizonyosan tudtak már énekelni,
ritmusos hangokat hallatni és mozogni („táncolni”), jóval korábban, mint
beszélni megtanultak volna. Ha tehát a hallást, éneket, ritmust ilyen ősi tulajdonságnak fogjuk fel – és mindezek képezik a zenei géniuszság egyik alapját –,
akkor a családfa-elemzés során talált jellegzetesség jól megmagyarázható.
A magyar költő-géniuszok
A magyar költő-géniuszok közül 16 került be kutatásomba, ők Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Vörösmarty Mihály, Arany
János, Petőfi Sándor, Madách Imre, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi
Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Pilinszky János, Nagy László (Czeizel, 2004).
A költői adottságok is korán megmutatkoznak, a vizsgált költőgéniuszok mindegyike tizenéves korában már igazolta kivételes adottságait.
Sőt, néhányukban költői tehetségük már 10 éves koruk előtt megmutatkozott. Például Weöres Sándor 4 éves korában írt verseit később – a helyesírás
kijavítása után, – bevette az összes verseit tartalmazó kötetébe. Arany Jánossal és Petőfi Sándorral gondok voltak az elemi iskolában, mert – amiért
tanítóik furcsán néztek rájuk – rigmusokban beszéltek. E költők korai költeményei azonban még nem tekinthetők remekműveknek, néhány szabályt
erősítő kivételtől eltekintve. Ilyen József Attila, aki 11 évesen írta, hogy „De
szeretnék gazdag lenni…” vagy Petőfi Sándor, akinek 15–17 éves korában
írt versei már igazi talentumról tanúskodtak. Mégis, ő is nagy verseit, huszonéves korában írta.
A költő-géniuszokra – szemben a zeneszerző-géniuszokkal – a külső indíttatás hiánya is jellemző. Ők nem a szülők irányítása vagy pedagógusok
segítsége eredményeképpen kezdtek verseket írni (Czimer és Balogh, 2010).
Sőt, ezt gyakorta éppen az apai akarat (akik ezt haszontalan foglakozásnak
tekintették) és az iskolai elvárások (mivel általában rossz tanulók voltak)
ellenére tették. Szinte úgy tört ki belőlük költői tehetség, mint a vulkánból a
láva. Érdekes utalni a költők szüleinek ellentétes hatására is. Míg az autok34

ratikus nevelési elveket követő apák csaknem mindig ellenezték fiuk „szégyenteljes” és anyagilag nem gyümölcsöző pályaválasztását, addig az anyák
ebben is költőpalánta gyermekük mellé álltak. Mindez felerősítette a poéták
édesanyjuk iránti szeretetét, sajátos költői anyakultuszt eredményezve.
A kivételes költői talentumok viszont nagyon ritkán mutatnak családi
halmozódást. A vizsgált költő-géniuszok szüleiben e kivételes képesség nem
fordult elő, sőt legtöbben még fiaik verseit sem olvasták, illetve értették, –
már csak azért sem, mivel többen írástudatlanok voltak. Az ő kivételes talentumuk a gejzír modellnek felel meg: a semmiből jönnek, az egekbe törnek, majd újra eltűnnek. Elég két példa ennek érzékeltetésére. A Magyarországon élő szlovák mészárosnak és analfabéta szlovák feleségének gyermeke Petőfi Sándor. Egy Romániából ide „tántorgó” szappanmunkás gyermeket nemz egy kun cselédlánynak, és az ő fiukból lesz József Attila. A vizsgált nagy magyar költők fivéreiben a kivételes költői talentum viszont többször megmutatkozott (itt csak Nagy László testvérére, Ágh Istvánra utalok).
A költő géniuszok gyermekeiben nagyon ritkán mutatkozott meg a költői
tehetség (e szabályt erősítő kivétel Arany János fia, László).
A gejzír modell alapján a több gén hatására visszavezethető kivételes
költői tehetség értelmezésekor megint az egyik kromoszómahely szokatlan
génpárjának tulajdonítok jelentőséget. Így mind Petőfi Sándor, mind József
Attila szüleinek ezen a kromoszómahelyén ott volt a kivételes költői tehetségért felelős szokatlan gén, de ennek hatását a másik gén elnyomta. Gyermekükben viszont ezek összetalálkozhattak, és akkor teljes váratlansággal
fiukból költő-géniusz vált. A költői talentum családon belüli jelentkezése
alapján e speciális szellemi adottság lappangó öröklődését gyanítom. Ez
azonban nem elégséges a géniuszsághoz, mivel ahhoz a kreativitás is szükséges, hiszen „csak új időknek új dalaival lehet betörni a költészetbe”. A
kreativitás jól igazolható a vizsgált költők valamelyik szülőjében. Ha tehát
bennük a mindkét szülőjükben lappangó „költői tehetségért” felelős szokatlan gén, és az egyik szülőben megmutatkozó kreativitásért felelős gén összetalálkozik, akkor megteremtődik az esély a költői géniuszságra.
A zeneszerzőknél említett genetikai kérdés újra felmerül, vagyis hogy
hogyan magyarázható meg a speciális költői tehetség viszonylag jelentős
genetikai meghatározottsága, hiszen szellemi adottságról van szó. Erre Csokonai Vitéz Mihály tanulmánya ad magyarázatot. Eszerint a vers nem beszédből, hanem az énekből-dalból eredeztethető. Balassi Bálint le sem írta
verseit, az esti tábortűznél énekelték dalait. Csokonai sem véletlenül nevezte
a csikósbőrös kulacsról költött versét dalnak. Ha a vers a dalból vezethető
le, akkor az ének korábban említett ősi eredete mindent érthetővé tesz.
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A jelentős magyar festőművész-talentumok
A nagy magyar festőművészek közül Zichy Mihály, Székely Bertalan,
Munkácsy Mihály, Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tivadar,
Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla, Egry
József, Farkas István, Kassák Lajos, Derkovits Gyula, Szőnyi István, Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Vasarely, Kondor Béla, Gruber Béla
került be vizsgálati mintámba (Czeizel, 2007).
A vizuális adottságok is összetettek, mivel magukba foglalják a rajzkészséget, a színérzéket, a kompozíciós ügyességet, és feltehetően ezek különböző kromoszóma-helyek génpárjaihoz kötöttek. Mégis, a vizsgált képzőművészek többségében tetten érhető ezek valamelyikének dominanciája,
így Zichy Mihálynál a rajz virtuozitása, Szinyei Merse Pál, Egry József,
Szőnyi István fantasztikus kolorizmusa, Moholy-Nagy László, Victor
Vasarely és Kassák Lajos kiváló kompozíciós készsége.
A vizuális tehetség genetikai eredetét támaszthatja alá, hogy ez is általában már gyermekkorban megmutatkozik, és sokukból spontán, mint a
buzgár tör elő.
A vizsgált kivételes festőművész talentumok szüleiben és testvéreiben
nincs igazán nyoma e tehetségnek/talentumnak. Gyermekeikbe, különösen
fiaikba a festőművészi talentum átörökítése viszont szembetűnően érvényesül. A vizsgált 20 kivételes festőművész talentumnak 11 felnőttkort megélt
fia volt, közülük 6-ból (54,6%!) képzőművész lett, sőt egyikükből, Ferenczy
Béniből géniusz. Egy további fiú pedig építészművészi talentumát igazolta.
Ez az arány a domináns öröklődéskor várható 50%-ot is meghaladja. A festőművészek 13 felnőttkort megélt lánya közül 2 (15,4%) képzőművészként
ismert, az egyik festőművész (Szinyei Merse Erzsébet), a másik világhírű
gobelinművész (Ferenczy Noémi) volt. A 24 fiú és lány együttes értékelése
szerint közülük tehát 8 képzőművész lett, ez a 33,3%-os érték számottevően
magasabb a képzőművészek népességbeli gyakoriságánál.
A humángenetikában ezt a jelenséget un. alapító-hatásnak nevezzük.
Ilyenkor a generációk sorában a szülőktől örökölt gének szerencsés kombinációjának köszönhetőn egyszer csak váratlanul kivételes talentum jelenik
meg valamelyik gyermekben, aki aztán szokatlanul jó génjeit gyermekei egy
részébe átörökítheti. Ennek hátterében is egy olyan sok-génes rendszer állhat, amelyet a külső hatások, mint a családi minta ragályossága és a szülők
tanító-nevelő funkciója számottevően befolyásol.
Az összetett képzőművész adottságokért felelős sok-génes rendszeren
belül is valószínűleg van egy olyan kromoszómahely, aminek egyik szokatlanul kiváló génjének dominánsan öröklődő hatása alapozta meg a festőművész kivételes talentumát és ezt a gént örökíthette át gyermekeibe. A
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Ferenczy, a Farkas és a Vasarely gyermekeknek azonban nemcsak az édesapja, de az édesanyja is képzőművész volt. Az említett 8 képzőművész utód
közül 6 az említett képzőművész-házaspárok gyermeke. Ha mindkét szülő
festőművész talentum, akkor az ő génjeik együttes, ún. ko-domináns öröklődése különleges tehetséget eredményezhet gyermekeikben.
Nem elég azonban szép képeket festeni, géniusz csak az lehet, aki kreativitása révén képes addig nem ismert módszerek és témák bevezetésével új
utat, irányzatokat nyitni a képzőművészetben (Mező és mtsai, 2010).
A speciális vizuális adottságok a szemnek, mint ősi érzékszervnek a
működésével kapcsolatosak. A látás elindítója a fény, amely a külvilágból a
szaruhártyán át a szemlencsén megtörve összpontosul a szem hátsó felületét
alkotó ideghártyán, a retinán. A retina fényérzékelő sejtjeiben a fény vizuális jellé alakul, még pedig a centrális elhelyezkedésű csapok fogják fel a
színeket, míg az inkább perifériára koncentrálódó pálcikák a fényt. A retina
belső rétegét alkotó kis és nagy speciális idegsejtekben a fényimpulzusok
már kék, zöld, és sárga-narancs-vörös szín szerint osztályozódva továbbítódnak a látóidegen keresztül az oldalsó térdes-testbe. Itt, mint egy vasúti
váltóban, a kis és nagy idegsejtek révén elkülönített vizuális jelek két különböző irányban haladnak tovább az elsődleges látóközpontba. Ebben 3
alközpont különíthető el, az egyik a színeket, a másik az alakot/formát, a
harmadik a teret, pontosabban térmozgást észleli. Innen aztán a már osztályozódott és részben feldolgozott-érzékelt vizuális jelek az agy különböző
részei felé továbbítódnak végső elbírálásuk érdekében. A művészi teljesítmény inkább az agyi központoktól és az általuk vezérelt funkcióktól függ,
noha azért a kézügyesség is fontos különösen a rajzi adottságok megvalósításakor.
A magyar matematikus-géniuszok
Utolsóként a magyar matematikus-géniuszokat vizsgáltam, tíz elméleti matematikus (Bolyai János, Kőnig Gyula, Riesz Frigyes, Fejér Lipót, Haar
Alfréd, Pólya György, Kalmár László, Turán Pál, Erdős Pál, Rényi Alfréd)
és 5 alkalmazott matematikus (Kármán Tódor, Wigner Jenő, Neumann János, Teller Ede, Harsányi János) családfáját és életművét értékeltem
Czeizel, 2011).
Az ógörögök egyik fontos érve amellett, hogy matematikaigéniuszságra születni kell, éppen e tehetség korai jelentkezése volt. A kutatásomban szereplő matematikusok többsége e szabályszerűséget megerősítette. Erdős Pál már 3 éves korában jelét adta matematikai tehetségének (ennek felismeréséhez persze kellett matematikatanár édesanyja), Kármán Tó37

dor, Neumann János és Teller Ede 4-5 éves korukban fejszámoló csodagyermekek voltak, de nem ragadtak meg ezen a szinten. Neumann „Jancsi”
8 éves korában „kitalálta” a differenciál és integrálszámítást. Bolyai „Jánoska” is már 5 éves korában értette a szinusz-tételt, mint erre minden életrajzában utalnak. Kalmár László matematikai tehetsége is már 5 éves korában
nyilvánvaló volt, még nem-matematikus szülei előtt is.
A vizsgált matematikus-géniuszok családfa-elemzése két fontos tanulsággal szolgált. Egyfelől többségükben, tehát a 15 közül 11-ben a matematikai talentum szüleikben, testvéreikben, és gyermekeikben, tehát első-fokú
rokonaikban nem fordult elő. Náluk ez a kivételes tehetségük spontán tört
ki, tehát bizonyosan nem neveltetésük/taníttatásuk következménye. Másfelől a maradék 4 matematikus családjában e specifikus szellemi képesség
kivételes megnyilvánulásának családi halmozódása miatt az apák 21,4%-a
és a fivérek 7,7%-a ugyancsak matematikai-géniusz volt. Ha figyelembe
vesszük, hogy a népességben várt gyakoriságuk 1 a 3 millióra (vagyis
0,0000003%), akkor ezek az értékek nagyon jelentős családi halmozódásra
utalnak.
A speciális matematikai adottságok bizonyosan összetettek (Kovács és
Balogh, 2010), hiszen például a fejszámolási képesség független az elméleti
matematikai gondolkodástól. Ismertek híres fejszámolók, akik értelmi fogyatékosok vagy autisták voltak. A különböző matematikai adottságok hátterében is eltérő agyi központok állnak, ezeknek nyilvánvalóan más a genetikai háttere. Eleve jogos tehát a sok-génes öröklődési módot feltételeznünk
az összetett matematikai adottságok eredetében. Ráadásul a sokgénesrendszert alkotó gének milyenségében is vannak különbségek, és ezek magyarázhatják meg a matematikusok eltérő mentális gyorsaságát. Például
Neumann János villámsebes volt.
Mindezek alapján megkíséreltem a matematikus-géniuszok vizsgálatában talált családi halmozódási értéket az apákban és fivérekben a sok-génes
öröklődési modell alapján várt értékekkel összevetni. Az apák esetében a
várt és talált érték lényegében egybe esett, míg a fivérekben eléggé eltért
egymástól. A fivérek között azonban csak egy géniusz páros (Riesz Frigyes
és Marcell) fordult elő, ezért a konfidencia intervallum (megbízhatósági
határ) nagyon tág.
A kivételes matematikai tehetség genetikai alapját az a speciális sokgénes rendszer teremti meg, amely az agyi funkciókon keresztül a külső
hatásokkal felerősítve megteremti a matematikai-géniuszság lehetőségét.
Magam ezt vulkán-modellnek nevezném, e vizsgálatom tapasztalatai alapján.
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A legtöbb esetben a szülőkben, mint az alvó vulkán mélyében, olyan
nem érzékelhető folyamatok zajlanak le, amik bizonyos körülmények között
a vulkán kitöréséhez vezetnek. Ide sorolnám azokat a matematikusgéniuszokat, akik családi előzmények nélkül jelentkeztek. A következő csoportba azokat a szülőket sorolom, akikben már megmutatkozott a kivételes
matematikai talentum (pl. Erdős Pál szüleiben) vagy akikben más irányú
képességek igen magas szintet értek el (gondolok Kármán Tódor vagy
Neumann János édesapjára), és ezek elegye fiukban olyan kivételes matematikai adottságot eredményezett, ami géniuszságuk alapjául szolgált. Ezek
a vulkánok időnként már füstölögtek, de kitörésüket a matematikus-géniusz
megszületése jelentette. Végül a Bolyai Farkas-Bolyai János és Kőnig Gyula-Kőnig Dénes párosoknál a vulkán már az apákban is ki-kitört, de igazán
nagy világrengető kitörését a fiakban észlelhettük.
A matematikai tehetség korai jelentkezése, továbbá a matematikusgéniuszok és a diszkalkuliások jelentős genetikai meghatározottsága ennek
az adottságnak is az ősiségével lehet kapcsolatos, noha bizonyosan több gén
összeadódó hatására vezethető vissza. Magam úgy vélem, hogy a matematikai axiómák és/vagy törvényszerűségek felismerése lényegében az agy működését tükröző formális logika megnyilvánulásai. Így e „tudás” jórészt veleszületett, az emberi agy természetes attribútuma, amit azután a tapasztalástanulás felerősíthet, vagy elronthat. Neumann János is erre gondolhatott,
amikor arról írt, hogy az agynak lehet egy elsődleges általános-egységes ősi
„nyelve” és ez a matematika. Ezzel szemben a később kialakult másodlagos,
ún. „beszélt” nyelvek már különböznek egymástól. Éppen ezért a Galileo
Galilei (1564–1642) nagyságrendű emberi elmékben még az a gondolat is
megfogalmazódott, hogy a természet a matematika nyelvén „beszél”, vagyis
a matematika törvényszerűségei szerint működik. E panteista nézet szerint
az isten lényegében a természetben megnyilvánuló természettörvények öszszessége, amik pedig matematikailag kifejezhetők. Vulgárisan szólva a matematika az isten lényege…
Általános tanulságok
A talentumok családi halmozódásakor nem szabad feledni, hogy ennek három oka lehet (10. ábra). (1) A kivételes zenei, festőművészi, matematikai
képesség alapja a kivételes adottságok-együttese, amiért bizonyosan szokatlan gének felelősek, így ha ők gyermekre vállalkoznak, nagyobb arányban
örökíthetik ezeket át utódaikba. (2) Emellett a talentumos szülő vagy szülők
családjában a gyermek olyan légkörben nő fel, ahol a zene, a festészet, a
matematika a mindennapos beszéd tárgya és gyakori otthoni tevékenység.
Ez a családi minta bevésődhet a gyermek éppen kinyíló értelmébe, mint
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valamiféle „ragályos” hatás. (3) Végül a talentumos szülők nyilvánvalóan
gyermekük legjobb tanítói is, ezért sokkal többet adhatnak fiaiknak és lányaiknak ilyen vonatkozásban is, mint az átlagos szülők.
A vizsgált zenei, költői, festőművészi és matematikai képességek népességen belüli harang-alakú normális eloszlást mutatnak, a közepesek nagy
tömegét (68%) az átmenetieken (13,5-13,5%) át a két szélén a szélsőségesek
övezik (11. ábra). A gaussi axióma szerint így az emberek 95% „normális”
(ma csak azt mondhatjuk átlagos vagy átlag körüli). A bal oldali alsó szélen
vannak a botfülűek, verset írni és rajzolni/festeni semmiképpen nem tudok,
illetve a számolásra képtelen diszkalkuliások (tudtommal csak az utóbbiaknak van „szakmai nevük). A jobb oldali felső végletbe viszont a talentumok
tartoznak. Az ő 2,3% körüli részesedésükön belül még elkülöníthetők a kivételes talentum (kb. 0,1%), a szupertalentum (0,0003%) és a géniusz (1/3,3
millió) kategóriába tartozók. Nagyon fontos tudni, hogy a genetikai komponens szerepe az átlagosak nagy tömegében elenyésző (11. ábra). Éppen ezért
ők megtaníthatók énekelni, verset „faragni”, rajzolgatni-festegetni vagy az
egyszeregyre. Van azonban a népességnek egy kis hányada, ahová tartozók
erre nem képesek genetikai okokból, ezt pl. a diszkalkuliásoknál már egyértelműen igazolták. Viszont van egy másik kis hányad, ahová azok a „kiválasztottak” tartoznak, akikből korán szinte kirobban kivételes zenei és költő
tehetségük, magas szinten kezdenek nagyon jól rajzolni és festegetni, illetve
szinte maguktól kitalálják a matematika elemi szabályait, és ez megint csak
döntően genetikai adottságaiknak köszönhető. Szupertalentumokat és géniuszokat a legjobb pedagógusok sem tudnak képezni átlagos gyermekekből, az
ő kivételes talentumok alapja különleges G faktoruk.
Minden vizsgált speciális szellemi adottság hátterében sok-génes rendszerek állnak, de ezen belül egy-egy kromoszómahely génjei vezérlő szerepet játszhatnak. Éppen ezért szokás hatásuk alapján kis és nagy génekről
beszélni (12. ábra).
Végül nem hagyható szó nélkül, hogy mind a négy kutatásban alanyaim
férfiak voltak. Hol voltak a női géniuszok? A magyarázat egyszerű, a korábbi évszázadokban kialakult társadalmi munkamegosztás szerint a nők
feladata a család, a nemzet és a faj fenntartása volt. Az akkortájt szokásos
családonkénti átlagos 11 gyermek mellett az anyáknak nehéz lett volna kivételes adottságaikat „házon kívül” valóra váltani. Most már a nők sajnos
csak 1,3 gyermek világra hozatalára vállalkoznak, ezért életüknek csupán
7%-át fordítják fiaik-lányaik gondozására. Bízhatunk tehát abban, hogy a
21. század a nők évszázada lesz.
Orvos-genetikusi tevékenységem mellett e négy speciális tehetség/talentum „hobbi” kutatását élveztem. Sokszor eszembe jutott azonban,
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hogy milyen fontos lenne megfejteni a pedagógusi, orvosi vagy éppen politikusi talentumság gyökereit, hiszen mégis csak ők a legfontosabbak a társadalom számára.

A kreativitás
A kreativitás fontosságának felismerése és azonosítása az 1950-es évek pedagógiai forradalmának eredménye (Getzels és Jackson, 1962). Akkor különítették el a kivételes talentumok két csoportját: az okos konvergens gondolkodású és konformista viselkedésű, valamint a kreatív divergens gondolkodású, non-konformista, sőt sokszor deviáns magatartású embereket. Az
okosak közül a legjobbak az iskolában kitűnő tanulók, akik általában a pedagógusok kedvencei, később pedig a társadalom vezetői lesznek. A kreatív
„nehéz” gyermekekkel már az iskolában is sok baj van, de később mégiscsak nekik köszönhető a művészetek és tudományok megújítása, az „új világ teremtése”, vagyis a haladás.
A kreativitás is csaknem minden emberben megtalálható, de eltérő mértékben. Magam sohasem vizsgáltam örökletességét, de sok szakember ezt
jelentősnek tartja. Éppen ezért a külföldi kutatások szerint az iskolába belépő gyermekek kreativitása nagyságrenddel nagyobb (olvastam 220%-ról is),
mint mire leérettségiznek. Ez részben érthető, hiszen a gyermekek amolyan
szabálytalan kődarabnak tekinthetők, a társadalom épülete pedig csak szabályos „téglákból” építhető fel. Mégis, ez nagy adottságvesztéssel is jár, ezért
keresni kellene a lehetőségeket a gyermekek természetes kreativitásának
jobb megóvására. Nem véletlenül nagy költőink, mint József Attila („A költő olyan, mint a kisgyermek”) és Weöres Sándor („Dilinós kicsit és költő is
és gyerek nagyon”) keresték ennek az elvesztett adottságuknak visszaszerzését.
A korábban említett költő-géniuszok kreativitása gyakorta társult önpusztítással, ezzel szemben az okos matematikusok kordában tudták tartani kreativitásuk társadalmilag veszélyes mellékhajtásait Bolyai János kivételével.
A motiváció
A motiváción az iskolában a szorgalmat és akaraterőt, később a feladat iránti elkötelezettséget és megszállottságot értjük, vagyis azt az energiát, ami
kell az adottságok képességgé válásához. Mindezt nagyon befolyásolja,
hogy szeretjük-e azt, amit csinálunk, és ezt mérik az újabban használatos
emocionális quociensel (EQ-val) (Goleman, 1995).
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A motivációt a genetikai hatások nagyon kevéssé befolyásolják, sokkal
inkább függ ez a külső körülményektől (Balogh, 2004). Elég az olyan kulturális hatásokra utalni, mint a zsidóságnak a társadalmi elnyomottságból való
kitörési igénye a minél magasabb iskolázottság megszerzése révén. Az alsóbb szociális rétegekből származók ún. első generációs energiája is ide
sorolható. Számomra azonban a legmeggyőzőbb bizonyítékot a kutatásaim
során megismert kivételes talentumok szolgáltatták. Amikor rátaláltak kivételes tehetségük valóra váltásának útjára, minden energiájukat e „szenvedélyük” maximális kiaknázására fordították. Pedig amíg még útkeresők voltak,
általában nem tűntek ki iskolai eredményeikkel, sőt még magatartásukkal
sem…
A talentumot meghatározó adottságok és külső hatások mellett mindig
gondolni kell a „sors-faktor”-ra is, ami a betegségek és a korai halál miatt
drasztikusan érvényesítheti hatását. Ez azonban egy korábbi könyvem témája volt (Czeizel, 2004).
Végül két gyakori félreértést szeretnék tisztázni.
A DNS megismerésével 1953-ban kezdetét vette a genetika forradalma,
aminek betetőzése az un. Human Genom Program volt, amit a hétköznapi
nyelvben géntérképezésként emlegetünk. Ennek az 1990-ben kezdődő és
2003 áprilisában befejeződő programnak köszönhetően leolvasták a mintegy
2 méter hosszú DNS-makromolekula 3,2 milliárd betűjét (nukleotidját). Így
lassan minden genetikai betegségért felelős hibás-gént azonosítanak. Sokkal
nehezebb a gyakori betegségek hajlamáért felelős sok-génes rendszereket
feltárni. Mégis, az orvoslásban közeledünk az ógörög igény beteljesüléséhez: „Ember, ismerd meg önmagad!” Hiszen, ha ismerjük a hibás géneket,
akkor mód lesz hatásuk korlátozására, így az emberek sorsuknak nem elszenvedői, de aktív irányítói lehetnek. A genetikai betegségekért felelős
hibás génekkel szemben a kivételes szellemi adottságokért felelős szokatlan
gének azonosítása sokkal nehezebb. Egyelőre a zeneszerzői, költői, festőművészi és matematikai „gének” megtalálására a DNS valamelyik meghatározott szakaszában vagy szakaszaiban kicsiny az esély. A magyarázat nyilvánvalóan ezen adottságok nagyon összetett és speciális jellegében keresendő, ami nagyon sok agyi funkció összerendezett működésének az eredménye.
A legnagyobb tévedés az a remény vagy aggály, hogy ezekbe az adottságokba genetikai módszerekkel majd „belenyúlhatunk”, vagyis, hogy ezeket tetszésünk szerint manipulálhatjuk. Előbb-utóbb képesek leszünk az
ezekért az adottságokért felelős génjeinket is megismerni, de nincs esélyünk
a kromoszómákon belül nagyon bonyolult szerkezetben működő DNS öszszetevőinek tudatos befolyásolására.
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A másik félreértés egy szép eszmény illúziója. A 19. századi reformkor
nagyjai azt hitték, a haza teszi naggyá az embereket. A 20. század második
felének valósághűbb felismerése szerint viszont ez éppen fordítva van: az
emberek, de különösen a kivételes talentumok és a géniuszok tehetik naggyá
a hazát. Éppen ezért ők fokozott védelmet és megbecsülést érdemelnek.
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1. ábra. Az ember 23 pár, tehát 46 kromoszómája.

2. ábra. A DNS kettős spiráljának szerkezete, amit lényegében négy „betű”
(nukleotid) alkot, még pedig ezek hármasai, mint a „szavak” határozzák meg, hogy
az aminosavak közül melyik kerül be az adott fehérje-molekulában, és az e szavakból álló „mondat” a gén, amely meghatározza a fehérje-molekulák aminosavsorrendjét, vagyis szerkezetét és ez által funkcióját. A DNS a kromoszómákon
belül helyezkedik el, fehérjékkel bonyolultan burkolva (ez nem látszik az ábrán),
míg a kromoszómák a sejten belül a magban helyezkednek el.
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3. ábra. A szülők testi sejtjeiben lévő 46 kromoszómából csak 23 kerül be a megtermékenyítésben résztvevő ivarsejtekbe, de hogy az adott kromoszómapáron belül
ez melyik lesz, az a véletlentől függ.

4. ábra. A 2 x 4 + Sors faktoros modell, amely kifejezi, hogy a 4 adottság-faktor,
négy külső faktor hatására válik képességgé. Ha a gyermekben az adottságok kivételesen jók, akkor tehetségről beszélünk, míg ha ezekből felnőttkorukban kivételes
képességek lesznek, akkor talentumról. Egészen kivételes szellemi teljesítmény a 2
x 4 faktor jótékony összhatásának köszönhető, de ehhez szükséges a „ jó sors” is,
vagyis élni kell, lehetőleg egészségesen.
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5. ábra. A kromoszómákban a gének, jelképesen, gyöngysor-szerűen helyezkednek
el. A kromoszómák párokban (mivel az egyik az anyától, a másik az apától származik) a gének is párokat képeznek. A génhely (lokusz) határozza meg hatás irányát, míg az e helyre kerülő gének milyenségétől függ a hatás jellege. A gének
milyensége lehet „normális”, e tanulmányban ezeket szokványosnak nevezem,
vagy „hibás”, az utóbbiak felelősek a betegségekért. Itt most minket azonban a
tehetség érdekel, ezért bizonyos „szokatlan” géneknek köszönhető a kivételes
adottság. E gének három variációban találkozhatnak az adott génhelyen.

6. ábra. Az ún. emberi tulajdonságokat (mi orvosok ezeket összetett-komplex emberi jellegeknek nevezzük) megalapozó adottságok milyenségéért több kromoszóma génhelyein lévő eltérő gének összeadódó hatása felelős, ezt nevezzük sok-génes
öröklődésnek. Hogy azután ebből az adottság-birodalomból mi valósul meg, azt a
családi és más külső hatások határozzák meg.
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7. ábra. A sok-génes rendszerek öröklődése lényegében a „családi közös génektől”
függ, amelyek generációról generációra megfeleződnek. Ebből adódóan a gyermekekben szüleik génjeinek 50%-a, míg az unokákban a nagyszülők génjeinek 2525%-a található meg.

8. ábra. A „visszatérés az átlaghoz” szabály érzékeltetése a szülők és gyermekeik
átlagos IQ-ja, vagyis az általános értelmi képesség öröklődése alapján.

47

9. ábra. A nők és férfiak általános értelmi képességét tükröző IQ értékek eloszlása.
Az átlag egybeesik, de az eloszlás két szélén számottevő férfi túlsúly van.

10. ábra. A gyermekek szülőkhöz való „hasonulásának” három gyökere van: (1) a
biológiai öröklődés, (2) a családi minta átvétele, „bevésődése”, és (3) a szülői tanítás-nevelés hatása, amit szokás „szocio-kulturális” öröklődésnek is mondani.
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11. ábra. A speciális szellemi képességek értékeinek eloszlása (FQ) is harangalakú, ún. normális eloszlást mutat, e képességen belül a genetikai adottságok,
vagyis az örökletesség részesedése éppen fordított eloszlású. Míg az átlagosok
nagy tömegében szinte jelentéktelen, addig a két szél felé, még pedig az átlagtól
való eltéréssel arányosan, egyre jelentősebb.

12. ábra. E modell a kromoszómákon belül az ún. „nagy” és „kis” hatású géneket
érzékelteti.
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II. A tehetség felismerése, a fejlesztés
pszichológiai és pedagógiai alapjai
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Tehetségazonosítás
Dávid Imre
„Ha nem ismerjük a kikötőt, nem lesz jó szelünk soha.”
Temesi Ferenc
Gyakorlatilag minden történelmi korban és társadalomban megfogalmazódott az igény, hogy valamilyen módon megpróbálják azonosítani azokat a
gyerekeket, fiatalokat, akik a különböző emberi adottságok, képességek
tekintetében meghaladják társaikat. Természetesen ez a törekvés mindig az
adott társadalom ideológiáján, társadalmi-tudományos szemléletmódján,
gazdasági feltételrendszerén alapulva valósulhatott meg. A társadalmaknak
mindenkori érdeke volt, hogy odafigyeljenek a felnövekvő nemzedékek
legígéretesebb képviselőire, megfelelő módon iskoláztassák, fejlesszék őket.
A társadalomtudományok (szociológia, pedagógia, pszichológia) fejlődésével és a különféle egzakt vizsgálati módszerek, eljárások bővülésével mára
elmondhatjuk, hogy alapvetően kialakultak azok az elvek, tudományos
módszerek, amelyek segítségével elődeinknél sokkal megalapozottabban,
nagyobb megbízhatósággal választhatjuk ki az ún. „tehetségígéreteket”.
Gyermekkorban azért célszerű ezt a kifejezést használni, mert sajnos korántsem biztos, hogy a potenciálisan tehetséges gyerek valóban el is jut képességei kibontakoztatásának szintjére, tehetsége érdemi megvalósításáig.
Az egyén fejlődési útjában számos olyan tényező lehet (pl. betegségek, családi történések stb.), amelyek meggátolhatják ebben. Véleményünk szerint
pedagógusként, pszichológusként fontos feladatunk, hogy minden nehézség
ellenére segítsük őket abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.
Azért lényeges felhívni erre a figyelmet, mert komoly vizsgálati eredmények jelzik, hogy a tehetségesnek tekinthető gyerekek sok esetben érzékenyebbek, érzelmileg sérülékenyebbek, kiegyensúlyozatlanabbak társaiknál
(Freeman, 1991, Scarr, 1992). A szükséges iskolai támogatás nem egy esetben azért is elmaradhat, mert esetleg fel sem ismerjük a tehetségeket. Hiszen
lehetnek olyan diákok, akiknek az átlagosat meghaladó képességei esetleg
rejtve maradnak introvertáltabb, gátlásosabb személyiségjellemzőik miatt
(Kogan, N., Pankove, E., 1972). A tehetség azonosítására szolgáló pszichológiai módszerek ismerete és alkalmazása természetesen nem pótolhatja a
mindennapi tanítási gyakorlat során a diákokról szerzett tapasztalatokat. A
kétféle tudás együttes felhasználása segítheti a tehetséges gyerekek sikeres
kiválasztását.
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„A pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad legtöbb
kapaszkodót a tehetség felismeréséhez. A ki nem bontakozott, szunnyadó
tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni: ezért óvatosnak kell
lennünk a „nem tehetséges gyerek” titulussal. A képesség és a teljesítmény
két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor
a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget. Minél több forrásból
szerzünk a tanulóra vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, annál megbízhatóbb az azonosítás.” (Balogh, 2004, 63. o.)
A növekvő társadalmi igényekkel a pszichológia gyakorlati eszköztárának is lépést kell tartania, ezért mindenképp szükséges az, hogy a tehetségidentifikációval kapcsolatos eddigi kutatási eredményeinket (pl. az egyes
tesztekre érvényes régi sztenderdek használhatósága napjainkban) felülvizsgáljuk, (át)értékeljük és olyan új eljárásokat, teszteket próbáljunk meghonosítani, amelyek a nemzetközi tapasztalatok alapján hazánkban is hatékony,
sikeres eszközök lehetnek. Különösen igaz ez a csoportos vizsgáló eljárások
körére, hiszen a hazai gyakorlatban elterjedt megbízható eszközök használatával kapcsolatosan számos problémáról olvashatunk a szakirodalomban
(plafon hatás, szűk produkciós felület stb.) .
Jelen tanulmányunkban a tehetségazonosítás néhány – klasszikusnak
számító és kiemelten fontos – területére fogunk koncentrálni: az intelligencia és kreativitás korábbi és legújabb megközelítéseire, a tanárok részéről
történő tehetségdiagnosztika jellegzetességeire, a tehetséges tanulók legfőbb
jegyeinek bemutatására.
Sternberg (1991), a tehetségfejlesztés témakörének jelenkori legnevesebb kutatóinak egyike jó áttekintést ad az intelligencia kutatások területén
létező különféle elméleti megközelítésekről, amelyeket az ő gondolatmenete
alapján mutatunk be röviden. Összegzésében a legismertebb elméletekről és
az azokon alapuló tesztekről mondja el a véleményét. Ennek fókuszában a
tesztek reliabilitása és validitása áll, amelyeket a méréses eljárásokban a
leglényegesebbnek tart. Sternberg az intelligenciával kapcsolatos eltérő
megközelítéseket hat különböző kategóriába sorolva tárgyalja: klasszikus
pszichometrikus, fejlődési, kultúra-érzékeny, kognitív, biológiai és rendszertani. Galtont, Cattellt, Binet-t és Spearmant nevezi meg a klasszikus
pszichometrikus irányzat képviselőiként. A Binet-féle megközelítésre épülő
tesztek mind a mai napig a legszélesebb körben használtak, mivel nagyon
magas a reliabilitásuk és az iskolai teljesítményre vonatkozó prediktív
validitásuk. Azonban – a klasszikus pszichometrikus megközelítésekhez
hasonlóan – eme teszteket is kritikával illetik amiatt, mert kulturálisan elfogultnak (tudniillik, hogy nem egyforma nehézséget jelent a megoldásuk különböző szocio-ökonómiai státusszal rendelkező egyének számára). Szűk
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hatáskörűnek, nem elég komplexnek tartják, nem mérik a képességek széles
spektrumát. Alkalmasak azonban a zömében a nyugati világ tárgyi tudásanyagával rendelkező relatíve homogén kulturális hátterével rendelkező
egyének absztrakt gondolkodásának vizsgálatára.
Az intelligenciához kötődő fejlődéselméleti megközelítések hívei elsősorban Piaget, Vigotszkij és Feuerstein elméletén alapuló teszteket dolgoztak ki. A Piaget-féle tesztek elméleti alapokon nyugvónak tekinthetők, de
részben átfedésben vannak a hagyományos intelligencia tesztekkel. Ezen
eljárásokat szintén számos bírálat érte, nevezetesen, hogy még a klasszikus
pszichometrikus mérőeszközöknél is szűkebb érvényességűek, mivel az
emberi intelligenciát szinte kizárólag tudományos-logikai aspektusból tanulmányozzák. A kultúra-érzékeny megközelítések képviselői közé azok
sorolhatók, akik nézeteikben – még ha különböző mértékben is – az intelligencia relativitását emelik ki. Egy bipoláris skála egyik szélsőséges végpontján helyezkednek el a radikális kulturális relativizmus támogatói, míg a
másikon a pszichometrikus irányzat tagjai, akik semmiféle „engedményt”
nem adnak a kulturális különbségek számára tesztjeik használata során. A
kulturális különbségeket hangsúlyozó megközelítések inkább csak a kognitív képességek szűk körének, semmint az egész intelligenciának a vizsgálatára voltak alkalmasak. A biológiai megközelítés hívei a humán vagy egyéb
organizmus biológiai működését közvetlenül mérik. Sternberg eme irányzatról úgy vélekedik, hogy mind a mai napig egyfajta spekulatív jelleg jellemzi, és nem alkalmas arra, hogy segítségével az emberi intelligenciát jobban
megértsük.
Gardner többszörös intelligencia modelljét – saját triarchikus elméletéhez hasonlóan – a rendszerelméletek közé sorolja. A legnagyobb kihívás
Gardner követői számára az, hogy bebizonyítsák mérőeszközeik pszichometriai megbízhatóságát. Gardner különös érdeklődést mutat a különböző
fajta tehetségekkel megáldott gyerekek támogatásának iskolai lehetőségei és
korlátai iránt. Elméletét számos helyen, iskolában és nevelési koncepcióban
alkalmazzák a világ számos országában, így például Finnországban is. Több
más mellett azért is lehet népszerű és elterjedt, mert nemcsak mint elméleti
nevelési megközelítés alkalmazható, hanem az is lényeges, hogy Gardner
elméletének iskolai adaptációjára vonatkozóan konkrét javaslatokat, útmutatásokat is megfogalmaz (Tirri, 1997). Így nem véletlen, hogy a Magyar Géniusz Program keretein belül is Gardner elmélete és felosztása szolgál tudományos alapul a hazai tehetségfejlesztéssel foglalkozó intézmények munkájának jellemzésében és csoportosításában.
A tehetségazonosítás másik klasszikus vizsgálati területe a kreativitás.
A divergens gondolkodás, a kreativitás vizsgálatára számos tesztkészletet
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hoztak létre. A legnagyobb elismertségre és népszerűségre a Torrance által
1966-ban publikált eljárás tett szert, amely a divergens gondolkodás számos
aspektusát méri. Kezdetben a kreativitást úgy tekintették, mint ami a kiemelkedő iskolai teljesítmény fontos eleme. Az elsődleges célkitűzés az
volt, hogy olyan tudósokat és mérnököket neveljenek, akik képesek felvenni
a versenyt szovjet versenytársaikkal. Gibson és Light 1967-es vizsgálata (id.
Cropley, 1982) Angliában bebizonyította, hogy az intelligencia színvonala
önmagában nem nyújt elegendő magyarázatot a tudományos teljesítményre.
A Cambridge Egyetem tudósait vizsgálva ugyanis azt kapták eredményként,
hogy sokan közülük a 130-as érték alatti IQ-val rendelkeztek, amely határ
tradicionálisan a tehetségek azonosításának elfogadott szintje. Bayer és
Folger (uo.) hasonló eredményeket kaptak az USA-ban.
Milgramnak egy 1990-ben publikált áttekintése kimutatta, hogy az IQ
nem mutat szoros korrelációt a mindennapi életben megfigyelhető kreativitással (id. Cropley, 1982). Torrance (uo.) 1950-ben kezdődő kutatása alátámasztotta, hogy nagyon alacsony a korreláció az iskolai teljesítmény és a
kreativitás tesztekben elért pontszám között. Sierwald (uo.) longitudinális
vizsgálatából (amit a '80-as évek NSZK-jában végzett) szintén az derül ki,
hogy nincs összefüggés az iskolai érdemjegyek és a kreativitás pontszámok
között, sőt a fizika esetében a kettő negatívan korrelál egymással. Még a
művészeti tárgyakkal való összehasonlításban sem emelkedett az együttható
0,26 fölé!
A kreativitás-kutatások történeti szálához visszakanyarodva leszögezhetjük, hogy a fő kérdés mindig is az volt: hogyan alakulnak ki azok a különösen eredeti ötletek, megoldások, amelyeket a kreativitás „címkéjével”
illethetünk. Többen úgy gondolták, hogy a kreativitás valamilyen titokzatos
jelenség, amelynek csak kevés ember van birtokában, és túl van a legtöbb
földi halandó képességein. Mások arra kérték a kreatívnak tartott személyeket, hogy az alkotás folyamata alatt számoljanak be felmerülő gondolataikról, érzéseikről. Így számos kérdést tettek fel: a kreativitás olyasféle dolog,
ami a kognitív vagy személyiségfejlődés egyfajta végállapotát jelenti? Ha ez
valóban így van, akkor elvileg bárki elérheti ezt a végállapotot? A kreativitás egy eltérő létezés- és gondolkodásmódot reprezentál? Vannak olyan emberek, akik eleve ilyen „minőséggel” születnek, vagy valamilyen módon
jobban kifejlődik ez bennük az életük folyamán? A kreativitást lehet definiálni problémamegoldásként, vagy fordítva? Valóban olyan viselkedés,
amely az intellektuális, személyiség- és környezeti tényezők speciális interakciójából ered?
A kreativitás irodalmának áttekintésekor láthatjuk, hogy meglehetősen
változatos a kínálat a teoretikus orientációt, a kreativitást vizsgálni hivatott
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eszközöket, kísérleti elrendezéseket, nem utolsó sorban pedig magának a
fogalomnak a jelentéstartalmát tekintve is. A kreativitás elméletek és kutatások eme heterogenitásától ellenére elmondhatjuk, hogy néhány új fejlemény
képes szélesebb körű konszenzust teremteni a szakemberek közt. Ezek
egyike, hogy a kreativitás-kutatások a továbbiakban már nem pusztán a divergens gondolkodásra koncentrálnak, hanem a kvalitatív aspektusokra is. A
konvergens és divergens gondolkodást szembe állító közelítésmódot egyre
inkább felváltja egy integratív közelítés, amely mindkettőt beépíti. Valamint
általánosságban is elmondható az, hogy a kreativitás-kutatásban, különösen
a kreatív folyamat tanulmányozásában egyre inkább a dialektika elvei érvényesülnek (Urban, 1994).
Tendenciaként az is megállapítható, hogy napjaink teóriái növekvő
számban mutatják be a kreativitást rendszerelméleti nézőpontból.
Csíkszentmihályi (1988) koncepciójában például a társadalom, a kultúra és
a személy hármasának működése szükséges valamely kreatív teljesítmény
megjelenéséhez. Egy kreatív produktum létre jöttéhez a cselekvéseknek
kulturálisan meghatározott köre szükséges, amelyek révén az újítás megvalósulhat. A kreativitás tanulmányozásának egyik legkézenfekvőbb módja, ha
olyan – széles körben kreatívnak tartott – személyek életútját vizsgáljuk
meg, akik valamilyen területen újszerű produktumot hoztak létre. Ebből arra
vonatkozóan is következtetéseket tudunk levonni, hogy vajon mások esetében miért nem lett az eredendően jó adottságokkal rendelkező egyénből igazi kreatív személyiség. Ily módon a kreativitás-kutatások egyik legfontosabb
irányát az önéletrajzi kérdőívek jelentik, amelyekből megtudható, hogy a
gyermek fejlődése során melyek azok a feltételek, környezeti és személyes
tényezők, amelyek meghatározóak lehetnek a későbbi kreatív felnőtt kialakulására nézve.
Egy másik lényeges megközelítés a kreatív potenciáljukat megvalósító
személyek tanulmányozásában a személyiségtesztek használata, amelyek
segítségével az ilyen személyek különleges egyéni adottságait tárhatjuk fel.
A mindennapi gyakorlatban az önértékelő skálák terjedtek el leginkább, de
gyakoriak a társak, szülők, tanárok értékelésén alapuló kérdőívek is.
Hocevar (1981) álláspontja szerint a kreativitás tanulmányozásának leginkább elfogadható módja az, ha egy gyermek esetében azt vizsgáljuk, hogy
milyen mértékben vesz részt kreatív tevékenységformákban.
A legismertebb kérdőívek közé tartozik a korábbi (kisgyermekkori,
gyermekkori) kreatív tevékenység vizsgálatára a Life Experience Inventory
(Michael és Colson, 1979), az Alpha Biographical Inventory (Institute for
Behavioral Research in Creativity, 1968) és Renzulli (1977) eljárása (Interest-a-Lyzer), amely gyakorlatilag egy önbeszámolót tartalmaz 35 különféle
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kreatív tevékenységben való részvételre vonatkozóan. Milgram (1990) pedig egy olyan önjellemző kérdőívet dolgozott ki, amelyben egyaránt szerepelnek a jelenlegi iskolai és otthoni szabadidős kreatív tevékenységekre
vonatkozó állítások. Renzulli és munkatársai (1971) olyan értékelő skálákat
alakítottak ki (Scale for Rating the Behavioral Characteristics of superior
Students), amelyben a tanároknak kell értékelniük tanítványaikat. Szintén
Renzulli és munkatársai (1981) dolgoztak ki két olyan kérdőívet is (Things
My Child Likes To Do Scale, illetve Quest Student Nomination
Questionnaire), amelyeket a szülők, illetve az osztálytársak töltenek ki. A
Richards és mtsai (1988) által létre hozott Lifetime Creativity Scales a vizsgálati személy kreatív tevékenységekbe való bevonódásának mennyiségi és
minőségi paramétereit egyaránt vizsgálja a személy egész életútján keresztül
a szabadidős tevékenységekben és a munkaidő során egyaránt.(Megjegyzés:
a kérdőívek idegen nyelvű elnevezését használtuk abban az esetben, ha magyar elnevezésével nem találkoztunk még a hazai szakirodalomban).
Mindenképp meg kell említeni egy viszonylag friss örömteli hazai hírt a
kreativitás vizsgálatára vonatkozóan. Az elmúlt években fejlesztette ki Tóth
László (a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársa) azt a
kérdőíves kreativitást becslő skálát, amely igen jól alkalmazható a diákok
vizsgálatára. A többszöri átdolgozást követően mára kialakult a kérdőív
végleges, 72 itemes változata. Az önjellemző típusú kérdőív állításai 12 különböző kategóriába rendezhetők:
– Nonkonformitás
– Komplexitás-preferencia
– Kockázatvállalás
– Gondolkodásbeli önállóság
– Türelmetlenség
– Önérvényesítés
– Dominancia
– Kíváncsiság, érdeklődés
– Energikusság
– Eredetiség, ötletesség
– Kitartás
– Játékosság
Ezek a kategóriák a személyiség egy-egy kreatív jellemzőjét jelenítik
meg.
A Tóth-féle Kreativitás Becslő Skála (TKBS) bemutatása, az eljárás
validálására vonatkozó folyamat részletes szemléltetése a Magyar Pedagógia 2006/4-es számában olvasható. Terjedelmi okokból jelen tanulmá-
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nyunkban csupán arra szorítkozhatunk, hogy érdeklődés felkeltés gyanánt
néhány itemet megemlítünk a 72-ből. Pl.
03. Szeretném kipróbálni, hogyan boldogulnék egy hónapig egyedül egy
lakatlan trópusi szigeten.
22. Már sokszor gondoltam ki magamtól vicceket.
24. Szerintem a játék időpocsékolás. Szívesebben foglalkozom inkább komoly
dolgokkal.
26. A bonyolult szituációkat inkább kihívásnak veszem, nem pedig kerülendőnek.
27. Kipróbálnám az ejtőernyős ugrást.
36. Egy kis bolondozásra, mókázásra mindig kapható vagyok.
37. Már sokszor kaptam a fejemre azért, mert mást akartam, mint a többiek.
50. Szívesen foglalkozom összetett és újszerű problémákkal.
60. Kedvelem a társas játékokat.
61. Valahogy mindig kilógok a sorból.

Tudomásunk van arról – Tóth László szóbeli közlése alapján –, hogy folyamatban van a kérdőív kitöltését és az adatok feldolgozását megkönnyítő
számítógépes software elkészítése.
Sternberg (1985) összegezte az elismerten kreatív egyének személyiségvonásaira vonatkozó szakirodalmi adatokat. Ez alapján a leglényegesebb
ismérvek közé a kutatók az újdonságokkal szembeni nyitottságot, a komplexitás iránti preferenciát és a magas fokú feladat iránti elkötelezettséget sorolják. Sok kutató fontosnak tekinti továbbá a kíváncsiságot, a függetlenséget, az önbizalmat, a kitartást, a konvencióktól eltérő magatartást. Néhány
lényeges kutatás a motiváció és a kreativitás kapcsolatát vizsgálja, különös
tekintettel például a kockázatvállalás iránti hajlandóságra (Montamedi,
1982).
Necka (1986) a motívumok csoportosítását végezte el. Több olyan csoportot különített el, amelyek a kreatív viselkedés mozgatórugóiként szolgálhatnak: instrumentális, expresszív, intrinsic, játékos. Amabile (1983) az
intrinsic motivációra fekteti a hangsúlyt. Basadur és Hausdorf (1996) a kreativitásnak kedvező attitűdök meglétének szükségességét hangsúlyozzák, és
még tesztet is konstruáltak ezen attitűdök vizsgálatára.
A Gestalt pszichológia irányzatának képviselői a kreativitás-kutatásban
a nem tökéletes alakok (ábrák, formák) percepcióját tanulmányozták. Így
született meg a Barron-Welsh Art Scale (1959) és a Figure Preference Test.
Mindkét tesztben a szimmetrikusság és a komplexitás különböző mértékével
rendelkező alakzatok találhatók. A vizsgálati személyek feladata az, hogy
megnevezzék azokat az ábrákat, amelyeket leginkább preferálnak. Az összetett és aszimmetrikus ábrák preferenciája a kreativitás mutatója a kutatók
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szerint. Shaughnessy és Manz (1991) számos tanulmányt áttekintve jutott
erre a következtetésre. A kreatív egyének esetében a komplexitás és az
aszimmetria olyan viselkedést mozgósít, amelynek célja, hogy a személy
olyan „jó alakot” teremtsen, amely az originálisnak, meglepőnek és a kellemesnek valamiféle sajátos kombinációja.
A kreativitástesztek fogalmán napjainkban a legtöbb pszichológus és
pedagógus a kreatív gondolkodás tesztjeit érti, ami azt jelenti, hogy elsősorban magára a kreatív folyamatra koncentrálnak (Cropley, 1996). A legelismertebb és legszélesebb körben használt eljárás a Torrance-féle tesztbattéria
lett (TCTT-Torrance Test of Creative Thinking), amelyet 1966-ban publikált, 1990-ben pedig a revideált változat látott napvilágot. Gyakran használt
kreativitást mérő eszköz még a Távoli Asszociációk teszt (Remote
Associates Test, Mednick, 1962), bár ezt többen valójában a konvergens
gondolkodás vizsgálatára tartják alkalmasnak. Wallach és Kogan (1965)
lényeges hozzájárulása volt még (id. Cropley, 1996) a kreativitás tanulmányozásához, hogy a tesztfelvétel során nem határoztak meg idői korlátokat,
ezzel is törekedvén arra, hogy igazán játékos atmoszférát teremtsenek, és ne
legyen a helyzet stresszelő.
Cropley az Európában kifejlesztett tesztek közül német nyelvterületen a
Meinberger-féle Divergens Gondolkodási Tesztet (1977), a Schoppe-féle
Verbális Kreativitás Tesztet (1975) és a Kreativitás Teszt Óvodások és Iskolások számára (Kampen és mtsai, 1988) elnevezésű vizsgálati módszert tartja a legnépszerűbbnek. Olaszországban és Spanyolországban a VillaAmuzendi teszt (1996) és a Calvi (1966) által kifejlesztett Ötletek Kifejezése (Expressing Ideas) a legelterjedtebb. Ezek az eljárások szintén a
Torrance-féle értékelési dimenziókat (originalitás, elaboráció, fluencia, flexibilitás) állítják a divergens gondolkodás vizsgálatának középpontjába.
Az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű irodalom halmozódott fel a
kreativitás és más képesség csoportok kapcsolatáról. Ezek közül a legalaposabban feltérképezett terület a kreativitásnak az intelligenciához fűződő viszonya. Az úttörők e téren Getzels és Jackson (1962) voltak, akik Chicagóban élő középosztálybeli serdülőket vizsgáltak. A kreativitás és intelligencia
tesztekben elért eredmény alapján különböző csoportokat hoztak létre: az
egyik tagjai az intelligencia tesztek alapján a legfelső húsz százalékba tartoztak, ugyanakkor azonban nem szerepeltek a kreativitás teszteredmények
legfelső húsz százalékában és fordítva. Ezt követően összevetették a csoportok iskolai teljesítményét, viselkedésüket, attitűdjeiket, valamint azt, hogy a
tanárok és szüleik milyennek tartják őket. Kiderült, hogy az iskolai eredmények tekintetében mindkét csoport egyformán jó, vagyis az iskolai sikerben
a kreativitás ugyanolyan fontos tényező, mint az intelligencia. Getzelséket
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azonban többen kritizálták amiatt, hogy mintájukból kihagyták a magas kreativitású és ugyanakkor magas intelligenciájú gyerekeket, illetve azokat,
akik mindkét tényező tekintetében gyengék voltak. Más kutatók – akik az
átlagos népesség intelligencia szintjének jobban megfelelő csoportokat vizsgáltak – sokkal lazább kapcsolatot találtak az iskolai teljesítménykreativitás, mint az iskolai teljesítmény-intelligencia kapcsolatban. Az amerikai IPAR Intézet kutatói szerint a 120-as IQ felett a tesztekkel mérhető
intelligencia elhanyagolható faktor a kreativitásban. Véleményük az, hogy
az intelligencia szükséges a kreativitáshoz, de egy bizonyos szint felett a
személyiség- és motivációs tényezők fontosabbak.
Torrance már a modern kreativitás-kutatások legelején felhívta a figyelmet arra a problémára, hogy a tehetségesség, kiemelkedő képességek
kizárólag az IQ alapján történő definiálásával az igazán magas kreatív potenciállal rendelkező diákok mintegy 30%-át szem elől tévesztjük. A korai
kanadai kutatások (Cropley, 1967) és angliai vizsgálatok (Hudson, 1966)
szintén megerősítik azt a feltételezést, hogy a kiemelkedően magas IQ nem
jár mindig együtt kiemelkedő kreativitással, a legkreatívabb diákok sokszor
nem érnek el jó eredményeket az intelligencia tesztekben. Az ekkoriban
születő tanulmányok (Cropley, 1967) jelzik, hogy önmagában az IQ nem
alkalmas egyetemisták esetében a jól és rosszul teljesítők közti megfelelően
árnyalt különbségtételre. Az utóbbi időben Sierwald (1989) Németországban erősítette meg ezeket az eredményeket: azok a hallgatók, akik az intelligencia és a kreativitás tesztekben egyaránt jól teljesítettek, messze megelőzték társaikat a tanulmányi előmenetelben, iskolai teljesítményben. Így elmondható, hogy a kiemelkedő képesség többet jelent, mint valamiféle szükséges egyszerű „kellék”, amely magas IQ-hoz vezet, a kreativitás pedig a
képességekkel kapcsolatos koncepciók kibővítésének egy lehetséges ígéretes útja. McLeod és Cropley (1989) kidolgoztak egy olyan megközelítést,
amely még inkább az információ feldolgozás irányába mutat. Elképzelésük
szerint az intelligencia csatornakapacitást jelent, a kreativitás pedig ezen
csatornában szállított információk kezelésének, változékonyságának és rugalmasságának eredménye. Sternberg (1988) a kreativitás hat különféle oldalát azonosította (id. Cropley, 1996): tudás, belátás, belső motiváció, bátorság más személy meggyőzésére, valamint olyan speciális személyiségfaktorok, mint a rugalmasság, a kockázatvállalás hajlandósága és a fontosság.
A tudás nagyon szorosan kötődik az intelligenciához és nélkülözhetetlen
a magas IQ-hoz. A belátás az információk szelekciójának különösen hatékony módját jelenti, de talán nem teljesen elengedhetetlen feltétele a magas
IQ-nak. A belső késztetés, motiváció kedvező az intelligencia növekedéséhez, de lehetséges e nélkül is magas IQ-t elérni. A rugalmasság és a kocká61

zatvállalás még akár csökkentheti is a személy teljesítményét egy intelligencia tesztben. Cropley már egy sokkal régebbi tanulmányában úgy konceptualizálja a kreativitást, mint ami az intelligencia alkalmazásának egy módja, nem pedig egy – az intelligenciával párhuzamosan létező – új képesség.
Ez a megfogalmazás alapvetően egybevág Gardneréval (1983), aki a kreativitást az intelligencia alkalmazásának módjaként írja le.
Az iskolai osztályzatokkal való egybevetés azt bizonyította, hogy negatív korreláció állt fenn sok esetben a kreativitással, de a korrelációs együttható pozitív érték esetén is ritkán emelkedett 0,25 fölé. Még az olyan iskolai
tárgyak (pl. rajz-művészetek) esetében sem, amelyekben pedig a kapott érdemjegyeket talán szorosan összefüggőnek vélnénk a kreativitással.
Auzmendi, Villa és Abedi (1996) több mint 2000 gyerekből álló mintán
vizsgálták a kreativitás tesztekben kapott pontszámok (a négy szokásos
Torrance-féle dimenzió) és az iskolai érdemjegyek viszonyát. Az együtthatók értéke 0,05-től (matematika a fluenciával) 0,22-ig terjedt (matematika az
originalitással) az anyanyelv, idegen nyelv, társadalomtudományok és természettudományok esetében. McLeod (1983, id. Cropley, 1996) a Torranceteszt eredményeit hasonlította össze a pedagógusoknak saját diákjaik kreativitása megítélésére adott pontszámaival, és meglehetősen alacsony értéket
(0,10) kapott. Auzmendi és munkatársai ennél valamivel szorosabb
együttjárást (0,17 és 0,32 között) tapasztaltak a kreativitás tanári értékelései
és a fluencia, flexibilitás, originalitás és elaboráció viszonyában. A felsorolt
vizsgálati adatok egyértelműen jelzik, hogy nagyon-nagyon nehéz a kreatív
potenciálok osztálytermi feltérképezése. Gyakorlatilag teljesen esetleges,
hogy a pedagógusok fel tudják-e fedezni diákjaik kreatív képességeit. Természetesen ez nem a pedagógusok képzetlenségéből, vagy rossz ítélő képességéből fakad! Sokkal inkább abból, hogy maga a kreativitás jelenségköre igen nehezen definiálható és körülhatárolható.
Egyre inkább terjedőben az a nézet, hogy a kreativitás szorosan kapcsolódik olyan nonkognitív elemekhez, mint a személy érdeklődése, attitűdjei,
motivációi. Ennek következtében a legújabban kifejlesztett vizsgáló eljárások (pl. a korábbiakban már említett Facaorau és Bittner-féle Divergens és
Konvergens Problémamegoldási Folyamatok Skálája) már komplexebb
megközelítésre törekszenek, és reflektálnak a kreatív folyamatok néha egymásnak ellentmondó természetére (pl. konvergencia és divergencia egyidejű
jelenléte). McMullan (1978) úgy fogalmaz, hogy a kreativitás egyfajta „paradox” személyiség struktúrát igényel, amelyben együttesen létezik a személyiségvonások számos különböző oldala: az újdonságokkal szembeni
nyitottság együtt a zártság elérése iránt szükséglettel, az önbizalomhiány a
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magabiztossággal, az elégedettség és csalódottságra való hajlam a konstruktív attitűdökkel.
Számos kutató számol be arról, hogy a tehetséges gyerekek hajlamosak
magukat a többiektől eltérőnek definiálni, és nehézségeikről vallanak a kortársaikhoz fűződő kapcsolataikban, amelyeknek okát tehetségességükben
látják (Rubenson, 1991). A különbözőség érzését a tehetségesek nem ritkán
szociális hátrányként élik meg az iskolában, ezért számos coping stratégiát
alkalmaznak a stigmatizáció veszélyével fenyegető helyzetekben, hogy elkerüljék társaik őket aberráltnak címkéző ítéletét (Cross és Coleman, 1995).
Stigmatizáció veszélye állhat fenn például valamilyen – a többség számára
meglehetősen nehéz – teszt kitöltésekor, amelyben igazán kidomborodhatnának a tehetséges gyerek kiemelkedő képességei. Ilyen szituációban elő
szokott fordulni, hogy társas visszautasítottságának, sebezhetőségének
csökkentése érdekében szándékosan hibákat vét, ezzel mintegy beleolvadva
a csoport átlagába.
Gagné és mtsai (1995) egy negyven elemből álló képesség csoportot
hoztak létre, amelyben négy adottság terület (intellektuális, kreatív, szocioaffektív, fizikai) és négy tehetségmező (iskolai tanulmányi teljesítmény,
technikai, művészi és interperszonális) volt definiálva (ehhez járult még
kettő az alulteljesítéssel kapcsolatban). Ezt a negyven képességet egyes
szám harmadik személyben (pl. „Nagyon ért a számítógépekhez, egyedül
képes programozni, és nem kér segítséget, ha a program nem működik”)
megfogalmazott állításokban jellemezték, amihez az állítással összefüggő
ikon (pl. egy számítógép képe) és egytől négyig terjedő számok voltak. A
vizsgálati személy írásban kapta meg ezeket, és az volt a feladata, hogy osztálytársai közül jelölje meg és rangsorolja azt a négyet, akiket az adott képesség tekintetében a legjobbnak tart. Saját magukat nem írhatták be a diákok. A vizsgálatban heterogén volt a gyerekek képességei alapján az összetétel, a nemek aránya közelített az ötven-ötven %-hoz. Az értékelt tanuló
négy pontot kapott az első helyért, hármat a másodikért és így tovább.
A PEER’s projekt eredményeivel összefüggő egyik legfontosabb konklúzió az, hogy a tehetségesség eloszlása a gyerekek közt sokkal magasabb
értéket mutat, mint a szakirodalomban szokásosan felbukkanó 3–15%-os
adat. A jelentősen eltérő arányokat magyarázhatja, hogy a tehetség fogalmát
sok szerző leszűkíti az intellektuális képességek körére.
A tehetség korai azonosítását és speciális képzését a kibontakozás és az
akadálytalan fejlődés legfontosabb feltételének tekinthetjük. Minél korábbi
életkorban jutnak a tehetségesnek vélt gyerekek a képességüknek megfelelő
fejlesztő környezetbe, annál nagyobb esélyét teremtjük meg tehetségük kibontakoztatásának (Ranschburg, 1988). Erre pedig azért is kell nagyon oda63

figyelni, mert számos példa, kutatás jelzi, hogy az oktatásban jó eredményt
elérő diákok csoportja sok esetben nem esik egybe azokkal, akik életük későbbi szakaszában igazán kiemelkedő teljesítményre képesek, és teljesítményük alapján joggal nevezhetjük őket tehetségeknek.
Az identifikációs technikának összhangban kell állnia a tehetséges gyerekek számára kidolgozott nevelési programban meghatározott célokkal. A
kezdő lépésnek mindenképp annak kell lenni az identifikációra szolgáló
eszköz kiválasztásában, hogy összhang van-e az adott eljárás felhasználási
célja és az annak a kifejlesztése során meghatározott alkalmazási terület
közt. Számos kutató szerint a tehetséget kizárólag jól körülirt elvárások
alapján lehet meghatározni. Ez azt is jelenti, hogy a tehetséget nem tekinthetjük valamiféle személyiségvonásnak, vagy személyes tulajdonságnak.
Pontosabb inkább, ha a cselekvésekhez szükséges készségek, képességek és
a kulturálisan meghatározott tevékenységi lehetőségek kapcsolataként definiáljuk. A tehetséget már csak azért sem tekinthetjük stabil vonásnak, mert
az élet során változnak az egyén képességei és az egyes kultúráknak is a
teljesítménnyel szemben támasztott követelményei a különféle megnyilvánulási területeken. Egyáltalán nem biztos, hogy egy gyermekkorában csodagyereknek tartott személyt serdülőkorában, vagy felnőttkorban is egészen
kiemelkedőnek nevezhetünk.
Amikor a kiemelkedő képességű gyerekek azonosításának és nyomon
követésének problémáival szembesülünk napjainkban, feltűnő, hogy az azonosítás hagyományos megközelítése egyre inkább megkérdőjeleződik. A
tudásmennyiséget gyakran tartják a szakirodalomban a tehetség fontos
komponensének. Azt hangoztatják a szakértők, hogy a tehetségesek és nem
tehetségesek közt nem elsősorban a gondolkodási stratégiák, vagy valamely
különleges folyamatok tekintetében van elsősorban eltérés, hanem a mindegyik felett álló tudásanyagban. Talán az egyik leggyakrabban idézett különbség a tehetséges és átlagos képességű gyerekek összehasonlításában a
tanulásuk tempója és természete. A tehetségesek az információk megszerzési képességének nagyobb potenciáljával rendelkeznek, gyakran szinte magáért a tudás megszerzésének öröméért tanulnak. Intuitív lépéseket alkalmaznak, és gazdag kapcsolatokat hoznak létre a tananyag szervezése során
(Clark, 1992.). Ezek a jellemzők azok, amelyek a tehetségeseket és nem
tehetségeseket csoportszinten megkülönböztetik egymástól a tanulási potenciál tekintetében.
De mit is nevezünk tanulási potenciálnak? Az egyénnek fejlődése során
kialakuló azon képessége, hogy a különféle új problémák, feladatok és
anyagok megoldására alkalmasabbá váljon (Kanevsky, L. 1995). Egy nagyobb tanulási potenciállal rendelkező gyerek nagyobb fejlődési ütemben és
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kevesebb külső beavatkozással tud haladni. A tanulási folyamat úgy tekintendő, mint ami sokkal több a tények puszta memorizálásánál, hiszen számos különböző intellektuális erőforrást szükséges alkalmaznunk annak során. A gyerekeknek meg kell tanulni magát a tanulást is: azt, hogy a korábban megszerzett tapasztalatokat milyen módon aktualizálják egy aktuális
probléma megoldása során, hogyan rendezzék, strukturálják a rendelkezésükre álló információkat, milyen megoldási hipotéziseket, stratégiákat alakítsanak ki, megoldásaikat, teljesítményüket hogyan ellenőrizzék. Az azonos típusú, de különböző nehézségi fokú problémák megoldása során
transzfer hatás révén sajátítják el az általános megoldási módokat, illetve a
speciális feladat típusoknál alkalmazható algoritmusokat. Az eltérő típusú
probléma megoldások folyamán alakul ki a fogalomrendszer általánosságának képessége, ami a gondolkodás rugalmasságát is fejleszti.
Számos kutató hívja fel a figyelmet több identifikációs eljárás több alkalommal történő használatának fontosságára, hogy ellensúlyozni tudjuk az
egy eszköz egyszeri alkalmazásából fakadó torzításokat. Mégis több helyütt
előforduló gyakorlat még az USA-ban is, hogy számos iskolarendszerben
egy eljárás egyszeri használatán alapszik az egész identifikációs eljárás,
mert így vélik elérni a költségek és a folyamatra fordított idő csökkentését
(Wood és Carri, 1991). Holott egy teszt alkalmazása már csak azért sem
lehet elégséges, mert a különféle tesztek mögött többnyire a kognitív képességek különböző koncepciója is áll, ilyen módon eltérő eredményeket kaphatunk azok alkalmazása során. Lehet, hogy tehetségesként azonosítunk egy
diákot az egyik tesztben elért eredménye alapján, holott egy másik tesztben
nyújtott teljesítménye alapján nem tenne eleget a tehetség kritériumainak.
Carroll és Howieson (1986) tanulmánya jelzi, hogy nem mindig könnyű
a kreatív gondolkodású tehetséget felismerni. A vizsgálat fő tanulságai közé
sorolható, hogy még a kiemelkedő intelligenciájú, kiemelkedő kreativitású
csoport sem kapott olyan pozitív értékeléseket az iskolai megfigyelés és
adatgyűjtés során tanáraiktól kreatív problémamegoldó képességükre vonatkozóan, mint ahogy azt a tesztpontszámaik alapján feltételezték a kutatók.
Ez azt jelenti – teszik fel a kérdést –, hogy a kreatív probléma megoldás
hagyományos osztálytermi keretek közt csak csekély területen tanulmányozható, és ezért torzak az ítéletek? Javaslatuk az, hogy minden osztályban
olyan légkört kellene kialakítani, ahol az eredeti gondolkodást jutalmazzák.
Napjainkban ugyanis még inkább az jellemző (amint azt a vizsgálat adatai
alá is támasztották), hogy a pedagógusok leginkább az intelligens, de nem
kreatív diákokkal szeretnek leginkább foglalkozni, amely szemléletmód az
iskolai érdemjegyekben is tükröződik. Egy korábbi saját vizsgálatunk egyik
konklúziójaként szintén ezt fogalmazhattuk meg (Dávid és Balogh, 1997).
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Az utóbbi években egy haladó szemléletű változás állt be a kreativitás
tesztelésében, amely annak a ténynek az egyre inkább növekvő felismeréséből ered, hogy egy bizonyos kreatív produktum létrehozásában a divergens
gondolkodás mellett a konvergens gondolkodásnak is szerepe van
(Rickards, 1994). Dannenberg (1975) a kreativitás tesztekkel kapcsolatos
kritikai tanulmányában azok legfőbb problémájaként a validitást, az életszerűség hiányát nevezi meg. Azt javasolja, hogy sokkal hasznosabb lenne
olyan teszteket alkotni, amelyekben a személynek a való élettel kapcsolatos
problémákon kellene gondolkodnia és megválaszolni azokat. A Schubert és
munkatársai (1988) által kialakított Kreatív Képzelet Teszt épp ilyesfajta
problémákat mutat be a vizsgálati alanyoknak, és arra kérik őket, hogy tegyenek javaslatokat ezek megoldására. Válaszaik értékelésében ötleteik
számát és minőségét veszik figyelembe.
Rabinowitz és Glaser (1985) a kreativitást olyan effektív problémamegoldásnak tekintik, amely a személytől a probléma hatékony belső reprezentációját, a releváns információk gyors szelekcióját, valamint a régi jól bevált
megoldási stratégiáknak az új szituációkban való rugalmas alkalmazását
igénylik. Urban és Jellen (1994) a kreativitás mérésére olyan tesztet dolgoztak ki (tulajdonképpen a Torrance-féle tesztet módosították), amelyben a
vizsgálati személynek a verbális és figurális tesztekben adott válaszainak
nem a statisztikai értelemben vett ritkasága a kapott pontszám meghatározója, hanem a szerzők által képzeleti produkciónak nevezett érték. Noha a válaszolókat számos teszthez hasonlóan arra kérik, hogy egészítsenek ki befejezetlen ábrákat, a pontozás nem a válasz szokatlansága alapján történik,
hanem a korábban már említett Gestalt pszichológiai kreativitás értelmezésnek megfelelően, amely a következőket foglalja magába: határok, korlátok
áttörése, humor, új elemek aránya.
A kutatások szerint a tanárok bizonyos meghatározott tulajdonságokat,
jellemvonásokat tekintenek kulcsfontosságúnak a tehetséges diák megítélésében. Egy német vizsgálatban (id. Hany, 1995) arra kértek 371 középiskolai tanárt, hogy jellemezzék tehetséges diákjaikat egy 83 elemből álló tulajdonságlista alapján. A faktoranalízissel végzett feldolgozást követően a legfontosabbnak vélt elem az információfeldolgozás sebessége és az információs folyamatok kapacitása. Sahin és Düzen (1994) 303 általános iskolai
pedagógussal ítéltette meg diákjait 45 tulajdonság mentén. A tulajdonság
jellemző voltának függvényében 1-től 5-ig értékelhették a tanulókat. Az
összefüggések megértésének gyorsasága és a hatékony problémamegoldás
volt a legtipikusabb „tehetségjegy” az általános iskolás gyerekek esetében.
Fontos faktornak bizonyult a kitartás, a feladat iránti elkötelezettség, a felelősségtudat, a jó vezetői készség, a jó kommunikációs-interakciós képesség.
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A kapott eredmények arra is felhívják a figyelmet, hogy a megítélés több
dimenzióban mozog: a motivációs, kognitív és szociális összetevők egyaránt
meghatározó szerepet játszanak. Dahme és Eggers (id. Hany) 1988-as tanulmányukban az alábbi vonásokkal jellemezték tehetséges diákjaikat a tanárok: intelligensek, motiváltak, kiemelkedő teljesítményre törekvőek, altruisták, érettek, szociábilisak, ötletdúsak. Hany (1995) saját kutatásában arra
kérte vizsgálati személyeit, hogy egy 60 személyiségvonást, tulajdonságot
tartalmazó lista minden eleménél jelöljék meg azt, hogy a tehetséges diákok
hány százaléka mutatná az adott jellemzőt. A 10 leginkább valószínű vonás
a következő volt:
– gyors felfogás, megértés: 90%
– intelligencia: 89%
– logikus indoklás: 88%
– intellektuális kíváncsiság: 87%
– mentális kihívások szeretete: 86%
– célszerű információfelhasználás: 85%
– jó memória: 85%
– a tanulás szeretete: 84%
– eredeti ötletek: 82%
– jó osztályzatok a főbb iskolai tárgyakban: 82%.
Hany szerint a tanárok tehetségkoncepciójában a motivációs és kognitív
vonások dominálnak. A gyors felfogóképesség, intelligencia és logikus
gondolkodás szinte mindenkinél szerepelt. A legjellemzőbb motivációs aspektus a tudásért, eredményekért való küzdés képessége, a speciális érdeklődés volt. A kedvezőtlen személyiségjellemzőket (pl. arrogáns viselkedés,
szétszórt, rendezetlen magatartás) periférikusnak, csekély mértékben megnyilvánulónak vélték.
Miért is lényeges, hogy kit nevez (tart) tehetségesnek a tanár? Azért,
mert ítéletei, vélekedése jelentős mértékben befolyásolja a saját viselkedését, ezen keresztül pedig a diák énképét, magatartását, teljesítményét.
Brophy (1985) egy 17 elemből álló listán összegi azt, hogy az efféle elvárások milyen magatartásbeli különbségeket eredményeznek. Például a kevésbé jó képességűnek tartott gyerekek válaszaira sokkal kevesebb ideig vár a
tanár, ő maga válaszol helyettük, esetleg inkább felszólít egy tehetségesebb
diákot, kevesebbet követel tőlük, kevesebbet dicséri őket, kevesebbet mosolyog rájuk, és nem nagyon tart velük szemkontaktust. A tanárok rossz, hibás
„diák-diagnózisa” a mindennapi tanítási gyakorlatban számos következményt vonhat maga után: a tévesen megítélt gyerek nem kapja meg az optimális terhelést, nem a képességeinek megfelelő csoportba osztják be, énképe sérülhet, érdeklődése, szorgalma csökkenhet, megromolhat a viszonya a
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pedagógussal. Ezért is kell törekednünk arra, hogy a korábban felhalmozott
tapasztalatainkon alapuló implicit elméleteink mellett birtokában legyünk
olyan elméleti tudásnak, módszertani ismereteknek, melyekre alapozhatunk
diákjaink megítélésekor annak objektívabbá tétele érdekében. Nem lehet
elégszer hangsúlyozni a köznyelvben „skatulyázásként” ismert jelenség veszélyét, amikor is egy-egy teljesítmény, osztályzat hosszú időre meghatározza a diák értékelését, akár egész iskolai karrierjét. Lényeges elem, hogy a
tanuló saját képességeit, potenciáját építsük be a vele szemben támasztott
követelményrendszerbe. Ennek hiányában nincs meg a motivációs bázis,
ami komolyabb eredmény elérésére sarkallhatná.
Ugyanakkor az is reális veszély lehet, hogy a tehetségesnek tartott diákokat gyakran túlterheljük. Szinte minden iskolában megtaláljuk azt a néhány tanulót, akik a különböző szintű tanulmányi versenyeken képviselik az
iskolát. A versenyeztetés, a jó értelemben vett menedzselés, pozitív terhelés
csak egy határig fejlesztő hatású. Egy ponton túl a kellemes, serkentő hatású
versenyizgalom helyébe a teljesítménykényszerrel együtt járó görcsösség,
feszültség lép. Nagyon jól kell ismerni ahhoz diákjainkat, hogy megtaláljuk
e tekintetben is az optimális egyensúlyt. Természetesen igen fontosnak tartjuk a jó szellemű versengést: általa a tehetség kibontakoztatásához a szakirodalomban is sokszor megnevezett lelki tényezőket (kitartás, feladat iránti
elkötelezettség, igényszint emelése, kudarcok elviselésének képessége) célirányosan tudjuk fejleszteni. A saját iskolájában esetleg versenytárs nélküli
tehetség ráébredhet arra, hogy pl. városi, megyei, országos szinten milyen
komoly mezőnnyel kell felvennie a versenyt. Ez segíthet abban, hogy énképe árnyaltabb, reálisabb legyen.
Az egyre növekvő számú pozitív kivételtől eltekintve kijelenthetjük,
hogy a tehetségazonosítás és –gondozás gyakorlata még nem oldódott meg
iskoláinkban megnyugtató módon. Sok helyütt hiányzik a pszichológia modern eszköztárának használata (a legtöbb helyen sajnos továbbra sem működik iskolapszichológus!), ami adott esetben jelentős segítséget nyújthatna a
pedagógus kollégák számára. Mind a mai napig egyeduralkodónak tűnik
intézményeinkben a tanulmányi eredmények fetisizálása a különféle nívócsoportokba, fejlesztő projektekbe való beválogatáskor. Ennek egyoldalú,
sokszor torzító voltáról tanulmányunkban már értekeztünk. Iskoláinkban
továbbra is meghatározó a teljesítménycentrizmus. A személyiségükben
éretlenebb, bátortalanabb – ugyanakkor kognitív szinten kiemelkedő! – diákok gyakorta meghúzódnak, nem hívják fel magukra a figyelmet. Ennél
fogva nem kapják, nem kaphatják meg az optimális fejlődésükhöz szükséges terhelést. Így igen gyakori jelenségként találkozhatunk az alulteljesítő
tehetséges tanulók problematikájával. A fejlesztő munka nem helyez elég
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hangsúlyt a személyiség egyéb oldalainak fejlesztésére a kognitív szféra
mellett. Nem kap kellő hangsúlyt a reális önismeret és énkép fejlesztése.
Holott ez jelenthetné sokszor a biztos alapot a tanuló számára korábbi fejlettségi szintje meghaladására. Ne legyünk szégyenlősek és valljuk be: a
minőségi tehetségazonosítás, tehetséggondozás részint persze anyagi erőforrások függvénye is (szakemberek felkérése, a pedagógus kollégák túlóráinak
fizetése stb.). Szerencsére egyre inkább elterjedőben van a longitudinális és
egyben komplex szemléletet tükröző átgondolt menedzselés. A pedagógustársadalom döntő többsége felsőoktatási tanulmányai során nem kapta meg a
szükséges szakszerű felkészítést a tehetséges tanulók diagnosztizálásához.
Ez azonban kifejezetten egy olyan területe az iskolai életnek, amelyben nem
elég pusztán – még ha adott esetben évtizedes tapasztalatok birtokában is
van a pedagógus – a korábbi rutinokra alapozni. Igen lényeges a folyamatos
önfejlesztés, az alkalmazott nemzetközi és hazai elméleti-szakirodalmi ismeretanyag és gyakorlati tapasztalatok értő adaptációja. A jelenkori tehetséggondozás szempontjából épp ezért nagy jelentőségű, hogy 2009 őszén
elindult a Magyar Géniusz Program, amely nagyon komoly szakmai és
anyagi támogatást nyújt a tehetségfejlesztő intézmények munkájához. A
Program keretén belül mára már több mint 10.000 szakember és szülő vett
részt a különféle képzésekben: ez hallatlan nagy szemléletformáló erőt is
jelent egyben!
A pedagógus és pszichológus társadalom hathatós együttműködésére,
kölcsönös tapasztalatszerzésre, a szakmai kapcsolatok elmélyítésére van
szükség. Ebben az egyre inkább információ-centrikussá váló világban csak
az a személy és ország tud talpon és versenyben maradni, aki (amely) a leghatékonyabban hasznosítja képességeit, eszközeit, humán erőforrását. Ez
pedig csak úgy mehet végbe, ha gyermekeink akármiben is megnyilvánuló
tehetségét időben és pontosan felismerjük, majd biztosítjuk számukra a
személyiségüknek, képességeiknek leginkább megfelelő célirányos fejlesztést. A tudatos tervezésre és odafigyelésre nagyon is szükség van, hiszen a
tehetség kibontakoztatásának folyamatában nem lebecsülendő a véletlenek,
a szerencse szerepe sem. A sikeres életútnak sajnos még túl sokszor záloga
születésünk helyének esetlegessége, szűkebb és tágabb szociális kapcsolat
rendszerünk támogató volta.

69

Felhasznált irodalom
Amabile, T. M. (1983): The social psychology of creativity: a componential conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 357–376.
Auzmendi, E., Villa, A., Abedi, J. (1996): Reliability and validity of a newly constructed
multiple-choice creativity instrument. Creativity Research Journal, 9, 89–96.
Balogh L., Bóta M., Dávid I. (1999): Tehetséges tanulók-pedagógusok – iskolai fejlesztés.
In: Balogh L. (szerk.): Tehetség és iskola. KLTE, Debrecen. 9–52.
Balogh L. (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Basadur, M., Hausdorf, P. A. (1996): Measuring divergent thinking attitudes related to
creative problem solving and innovation management. Creativity Research Journal, 9,
21–32.
Clark, B. (1992): Growing up gifted (4th ed.). Colombus, OH: Merrill.
Cropley, A. J. (1967): Divergent thinking and science specialist. Nature, 215, 671–672.
Cropley, A. J. (1992): More ways than one: Fostering creativity. Norwood, NJ: Ablex.
Cropley, A. J. (1996): Recognizing creative potential: An evaluation of the usefulness of
creativity tests. High Ability Studies, Vol. 7, Num. 2, 223–221.
Cross, T. L., Laurence, J., Coleman, Roger, A. Stewart (1995): Psychosocial diversity among
gifted adolescents: An exploratory study of two groups. Roeper Review, 2, 181–185.
Csíkszentmihályi, M. (1988): Society, culture, and person: a systems view of creativity. In
R. J. Sternberg (Ed.): The nature of creativity (pp. 325–339.). Cambridge: Cambridge
University Press.
Dávid I., Máth J. (2000): A tehetségidentifikáció problémái: a Cognitive Abilities Test
(C.A.T.), mint potenciális segítőtárs. Alkalmazott Pszichológia, 2000/1.
Dávid, I., Balogh, L. (1997): Teacher's opinion about the nature of giftedness. In: Acta
Psychologica Debrecina 20., 189–196. Kossuth University Press, Debrecen.
Freeman, J. (1991): Gifted children growing up. Cassell, Heinemann, Portsmouth, NH.
Gagné, F. (1995): Learning about the nature of gifts and talents through peer and teacher
nominations. In: Michael, W. K., Mönks, F. J. (Eds.): Nurturing Talent. Individual
Needs and Social Ability. Van Gorcum, Assen, The Netherlands. 20–31.
Gardner, H. (1983): Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic
Books.
Hudson, L. (1966): Contrary imaginations. London: Methuen.
Kanevsky, L. (1995): Learning potentials of gifted students. Roeper Review, 157–163.
Kogan, N., Pankove, E. (1972): Creative ability over a five-year span. Child Development,
43, 427–442.
McLeod, J., Cropley, A. J. (1989): Fostering academic excellence. Oxford: Pergamon Press.
McMullan, W. E. (1978): Creative individuals: Paradoxical personages. Journal of Creative
Behavior, 10, 265–275.
Montamedi, K. (1982): Extending the concept of creativity. Journal of Creative Behavior,
16, 75–88.
Necka, E. (1986.): On the nature of creative talent. In: A. J. Cropley, K. K. Urban, H. Wagner and W. H. Wieczerkowski (Eds.): Giftedness: A continuing worldwide challenge
(pp. 131–140.). New York: Trillium.
Rabinowitz, M., Glaser, R. (1985): Cognitive structure and process in highly competent
performance. In: F. D. Horowitz and M. O’Brien (Eds,), The gifted and talented: Devel-

70

opmental perspectives (pp. 75–98.). Washington, D.C.: American Psychological Association.
Ranschburg, J. (1988): A tehetséges tanulók speciális képzésének elméleti és gyakorlati
kérdései. Pszichológia, 8, (1), 61–84.
Renzulli, J. S., Hartmann, R. K., Callahan, C. M. (1971): Teacher identification of superior
students. Exceptional Children, 38, 243–248.
Renzulli, J. S. (1977): The enrichment triad model: A guide for development of defensible
programs for the gifted and talented. Wethersfield, CT: Creative Learning Press.
Renzulli, J. (1986): The three-ring conception of giftedness: A developmental model for
creative productivity. In: Sternberg, R. J. and Davidson, J. E. (Eds.): Conception of
Giftedness. Cambridge University Press, Cambridge.
Renzulli, J. S., Reis, S. M., Smith, L. H. (1981): The revolving door model: A new way of
identifying the gifted. Phi Delta Kappa, 648–649.
Rickards, T. J.(1994): Creativity from a business school perspective: Past, present and future. In: S. G. Isaksen, M. C. Murdock, R. L. Firestien and D. J. Treffinger (Eds.), Nurturing and developing creativity: The emergence of a discipline. 155–176.
Rubenson, D. L. (1991): On creativity, economics, and baseball. Creativity Research Journal, 4, 205–209.
Scarr, S. (1992): Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63, 1–19.
Shaughnessy, M. F., Manz, A. F. (1991): Personological research on creativity in the performing and fine arts. European Journal of High Ability, 2, 91–101.
Sternberg, R. J. (1991): Death, taxes, and bad intelligence tests. Intelligence, 15(3), 257–269.
Tirri K., (1997): How Finland meets the needs of gifted and talented pupils. High Ability
Studies, 2, 213–223.
Tóth L., Király Z. (2006): Új módszer a kreativitás megállapítására: a Tóth-féle Kreativitás
Becslő Skála (TKBS) Magyar Pedagógia, 2006/4. 287–311.
Urban, K. (1994): Recent trends in creativity research and theory. In K. A. Heller and E. A.
Hany (Eds.), Competence and Responsibility (pp. 55–67.). Seattle: Hogrefe.

71

Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás
a tehetséggondozásban
Balogh László

Közismert mindannyiunk előtt, hogy amióta iskola van, azóta mindig is volt
tehetségfejlesztés, tehetségnevelés. Nemcsak évtizedekre, de évszázadokra
nyúlnak vissza a magyar iskolák tehetséggondozásának eredményei.
Ugyanakkor az is tény, hogy az utóbbi két évtizedben egyre gyakrabban
került ez a kérdéskör a kutatások középpontjába – mind itthon, mind külföldön (vö.: Balogh, 2003, 2006; Heller, Mönks, Sternberg, Subotnik,
2000). A hazai útkeresés is intenzívvé vált a nyolcvanas évek közepe óta
(vö.: Balogh, 2000; Balogh és Koncz, 2008; Balogh és Tóth, 1997; Czeizel,
1997; Mező és Miléné, 2003; Persson, Joswig és Balogh, 2000; Tóth, 2003).
A vizsgálatok, tapasztalatok alapján kirajzolódtak az iskolai tehetséggondozás kritikus pontjai is, ezek a következő főbb témakörökhöz kapcsolhatók:
– a tehetség fogalma, fajtái,
– a tehetség kibontakozása, fejlődése
– a tehetség felismerése, azonosítása,
– fejlesztő programok (tantervek) tanórán és órán kívül ,
– speciális feladatok a tantestületben,
– iskola és család együttműködése,
– a tehetségfejlesztés főbb eszközei: gazdagítás, gyorsítás, differenciálás.
Ezen kérdéskörök közül többet más tanulmányok elemeznek, most az
utolsó pontban jelzetteket vesszük bonckés alá, amelyek további támpontul
szolgálhatnak a gyakorlati tehetségfejlesztő munka még hatékonyabbá tételéhez.
Döntően az iskolai tehetségfejlesztő programokon múlik, hogy ki tudjuk-e bontakoztatni a gyerekekben szunnyadó tehetség-elemeket, ezt már az
előző tanulmányban bemutatott tehetségmodellek is kiemelték. A programok megvalósításának is több kritikus pontja van, itt most három meghatározó kérdéskört elemzünk vázlatosan:
– gazdagítás, dúsítás,
– gyorsítás,
– differenciálás.
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1. Gazdagítás, dúsítás
A tehetséggondozásnak a legfőbb eszköztárát a gazdagítás (dúsítás) jelenti.
Célja alapvetően az ismeretek és a műveletekre épülő képességek kötelező
tananyagon túllépő fejlesztése. A fő kérdés itt az, hogy mennyiségi vagy
minőségi dominanciájú legyen-e a gazdagítás. A válasz nem kérdéses, a
minőségi gazdagítás jellemzőiként Kaplan (1979) tíz elvet fogalmaz meg
(vö.: Davis és Rimm, 2000).
– A hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, nem pedig a tananyaggal történő túlterhelés.
– Produktív gondolkodás (célorientált kreatív gondolkodás), nem pedig
rutinszerű feladatmegoldás.
– Komplex gondolkodás, nem pedig leegyszerűsített műveletvégzés.
– Fogalmak „kialakítása”, nem csupán üres szavak, tények, adatok biflázása.
– A tanultak felhasználása gyakorlati feladatmegoldásban, nem pedig az
ismeretek egyszerű visszaadása.
– Belső összefüggésekre koncentráló tanulás, nem pedig „sterilizált”
részismeretek elsajátítása
– A tanulók igényeire, szükségleteire épülő tanulás, nem pedig mindent
előíró, merev keretekben mozgó oktatás.
– A probléma-feltárás, -keresés tanulása, nem pedig a tanár rutin-kérdéseinek megválaszolása.
– A kritikai gondolkodás fejlesztése, nem pedig a „vak” elfogadásé.
– A jövőbeni lehetőségeken való gondolkodás, nem csak a jelen valóság
megismerése.
Ezen elvek gyakorlati alkalmazása a jelenleginél rugalmasabb és korszerűbb, a képességek fejlesztését és az ismeretek gyakorlati alkalmazását
középpontba állító tanítási-tanulási folyamatot eredményezhet iskoláinkban,
elősegítve ezzel a hatékonyabb tehetséggondozást (vö.: Balogh, 1999).
Passow (1958) a gazdagításnak négy fajtáját különítette el egymástól,
ezek ugyancsak támpontul szolgálnak a sikeres, differenciált gyakorlati
megvalósításhoz (idézi: Páskuné, 2000).
– Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására,
mint általában a tanulóknak.
– A „tartalmi gazdagítás” azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, s ezeket közben fejlesztjük.
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– A „feldolgozási képességek gazdagítása” elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben.
– A „tempóban történő gazdagítás” a tehetséges gyerekek átlagosnál
gyorsabb munkájára épül: ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni társaiknál, így kiegészítő elemeket is bevonhatunk a tanulási folyamatba.
1.1. Gazdagítási modellek
Legáltalánosabban ismert Renzulli (1977, 1996) „gazdagítási triász modellje”, amely az előző formákat szervesen ötvözve kínál támpontokat a programok készítéséhez, különös tekintettel a tehetséges gyerekek érdeklődési
körének feltárására, valamint szélesítésére. Ennek az aspektusnak is kiemelt
szerepet kell kapnia a programokban.
– Az első eleme ennek a gazdagítási rendszernek az általános explorációs program. Elsődleges célja a tehetséges tanulók érdeklődésének
feltárása és szélesítése. Ennek különös jelentősége van a fejlesztésben,
hiszen mint azt a korábban bemutatott teóriák hangsúlyozták, megfelelő motiváció nélkül (s ebben kiemelt szerepe van az érdeklődésnek)
a tehetséges diák nem teljesítőképes, és nem fejlődik lehetőségéhez
mérten.
– A folyamat második eleme csoportos fejlesztő gyakorlatokat foglalja
magába. Ez azt szolgálja, hogy a tanulók hatékonyan tudjanak bánni
az ismeretekkel, gondolkodásfejlesztő és társas kapcsolatokat fejlesztő
tréningek kapnak elsődlegesen szerepet ebben a fázisban.
– Harmadik elemként a valódi feladatok egyéni vagy kiscsoportos megoldása különíthető el. Ezek már igazi kihívást jelentenek a tehetséges
gyerekek számára, többnyire komplex feladatok, amelyekben a tanulók tevékenysége adatok gyűjtésére, a szakterületen eddig elért eredmények tanulmányozására és saját megoldások keresésére épül.
E három elem valójában egymásra épül, s alkalmazása teljes ívben átfogja a tehetségesek fejlesztésére szolgáló hatékony iskolai gazdagító programokat.
A Treffinger-féle (1986) Egyénre szabott programtervezési modell
(Individualized Program Planning Model) hangsúlyozza az azonosítási folyamat során összegyűjtött információ intenzív használatát a tehetségesek
tehetségére, erősségeire és érdeklődésére épülő, egyénre szabott tanulmányi
programok tervezésében. A modell arra is törekvést tesz, hogy fejlessze az
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önállóság és az ön-irányítás készségeit a tehetségesekben. Arra fordítja a
figyelmet, hogyan kell kezelni és ellátni a tehetségeseket egy általános osztályban. Treffinger a potenciális program-lehetőségek egész sorát vázolta
fel. Ebben a modellben az egész tanári kar kiterjedt képzésben részesül,
hogy megtanulják, hogyan lehet legjobban eleget tenni a tehetségesek változatos szükségleteinek.
A Feldhusen és Kolloff (1979, 1986) által kifejlesztett Purdue háromlépcsős modell (Purdue Three-Stage Model) alapvetően egy gazdagító modell, és leggyakrabban gyorsító programként – ezt a fogalmat részletesen
később elemezzük – valósul meg. A háromlépcsős modellt számos iskolában alkalmazzák, mint Tanulmányi és Kreatív Gazdagító Programot (Program for Academic and Creative Enrichment (PACE). A modellt kis létszámú osztályokban vetik be, ahol 8–15 tehetséges gyermek tanul. Az első állomás során a gyermekek egy olyan tantervet követnek, amely a gondolkodási készségekre és az alapvető tantárgyi ismeretekre összpontosít, legalább
két órájuk van egy héten, és lehetőség szerint egy héten egyszer egy teljes
napot együtt töltenek. A gondolkodási készségeket és a tartalmat magas
szinten és gyors ütemben tanulják, amely megfelel a tehetségeseknek. A
második állomás során szélesebb és konkrétabb stratégiákat tanulnak. Ezek
közé tartoznak a könyvtári ismeretek, a kreatív problémamegoldás, jövőbeli
tanulmányok, és kutatási készségek, amelyek mindegyike a harmadik állomás gyakorlatait készíti elő, amelyek projekt-orientált alkalmazások a diákok személyes érdeklődési területein. A harmadik állomás során a diákok
kutatási projekteken dolgoznak, és fejlődési feladatokat kapnak, és ezek a
törekvések prezentációkat, produktumokat vagy előadásokat eredményeznek. A harmadik lépcsőfok a valós élet kreatív produktivitását szimulálja.
A Betts (1986) által kifejlesztett Autonóm Tanuló Modell (Autonomous
Learner Model) arra tesz kísérletet, hogy eleget tegyen a tehetségesek tanulmányi, szociális és emocionális szükségleteinek, miközben az önállóság
vagy autonómia célját tűzi ki maga elé, hogy a tanulók felelőssé váljanak
saját tanulmányaikért. A modell gondot fordít arra, hogy a tanuló (1) figyelmet fordítson önmagára mint tehetséges egyénre, valamint a programlehetőségekre; (2) gazdagító gyakorlatokban vegyen részt, például vizsgálatokban, kulturális tevékenységekben és terepgyakorlatokon; (3) szemináriumokat látogasson a futurizmusról, problémákról és vitás kérdésekről; (4) a
tanulási készségeket, pályaválasztási ismereteket és interperszonális képességeit egyénileg fejlessze; és (5) mélyreható vizsgálatokat folytasson csoportos projektek és mentorálás keretében. Ez a modell különösen erősen
összpontosít a tehetséges diákok egyéni vagy személyes fejlődésére. (További részletek: Balogh, 2006)
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1.2. Gazdagítási technikák a gyakorlatban
Ahogy azt korábban olvashattuk, a gazdagításnak a lényege az ismeretek és
a műveletekre épülő képességek kötelező tananyagon túllépő fejlesztése.
Ennek sokféle gyakorlati útja van, a hagyományos oktatásból vettek és újak
is, most ezek közül néhány fontosat mutatunk be.
1.2.1. A tanulók gazdagítása a problémamegoldó technikák alkalmazásával
Ha nem volnának megoldásra váró problémák, az élet sokkal könnyebb volna a modern társadalomban, de egyben végtelenül unalmas és kihívások
nélküli is lenne. Tanítványaink rengeteg problémával fogják szembetalálni
magukat az életben: részben a mindennapi megélhetés személyes gondjaival, részben társadalmiakkal, amelyek így vagy úgy folyton hatással vannak
ránk, és természetesen olyan problémákkal is, amelyek többé-kevésbé
együtt járnak minden foglalkozással.
A pedagógusok feladata az, hogy segítsék a tanulókat tudásuk, jártasságuk és a helyes élethez, a társadalomban végzett hatékony munkához elengedhetetlen attitűdök fejlesztésében. Az egyik legfontosabb, amit a diákoknak el kell sajátítaniuk, hogy miként oldjanak meg önállóan egy-egy problémát – azért, hogy később képesek legyenek a legkülönbözőbb helyzetekre
szabott problémamegoldó technikákat alkalmazni a személyes és a munkahelyi életükben.
A problémák megoldása nem egyszerű vagy természetes folyamat,
nincs a génjeinkbe írva, és nem is csupán a „józan ész” használatának kérdése. A hatékony problémamegoldó technikák megtanulhatók, következésképpen taníthatók is. A probléma bármilyen szituációban jelentkezik, feszültséget vagy bizonytalanságot kelt, és ez valamilyen kreatív vagy logikus
megoldást igényel. Ahhoz, hogy ezekkel a feladatokkal meg tudjunk birkózni, egy racionális és tervszerű megközelítés szükségeltetik.
A problémamegoldás az információk összegyűjtését, hasznosítását és ellenőrzését kívánja meg a célból, hogy meghatározhassuk a megfelelő megoldást egy létező problémára. A problémamegoldó megközelítés egy szisztematikus folyamat, amely a következő alaplépéseket foglalja magában:
1. A probléma pontos és világos megfogalmazása
2. A tárgyhoz kapcsolódó tényezők felismerése
3. A szükséges információ összegyűjtése
4. A lehetséges megoldások megvizsgálása
5. Próbamegoldások kiválasztása
6. A javasolt megoldások kipróbálása, ellenőrzése
7. Eredmények értékelése.
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A problémamegoldás használata, mint iránymutató eljárás számtalan
előnyt jelent a pedagógus számára. Fejlesztheti a tanulási motivációt úgy,
hogy a tanulókat a probléma önálló megoldására készteti, vagy olyan problémák felvetésével, amelyek őket érdeklik. Serkentheti a tanulókat arra,
hogy saját tudásukat és képességeiket használják. A legtöbb feladat a tanulók képességeinek és tudásának széles körét veszi igénybe. Ehhez a tanulóknak tapasztalatokkal kell rendelkezniük arról, hogyan alkalmazzák a tudásukat az új problémákra.
A problémamegoldó tevékenység valóságos tanulási folyamatot eredményezhet. A pedagógust szintén képessé teszi arra, eldönthesse, hogy a
tanuló mennyire ügyes a megszerzett tudás és képességek alkalmazásában
egy problémamegoldó szituációban. A problémamegoldó technikák csoportos használata bátoríthatja a tanulók aktív részvételét, és fejlesztheti a hatékony tanár-diák munkakapcsolatot. Hasznos lehet a tanulók tudásszintjéhez
igazodó beszélgetések kezdeményezéséhez. (További részletek: Balogh,
2006)
1.2.2. Szóbeli kérdezési technikák
„Jól kérdezni annyi, mint jól tanítani.” Szókratész egyetértett volna ezzel az
állítással. Szókratész a kérdezésen kívül más eljárást nem használt. A hatékony tanításban ma a szóbeli kérdezés csak egy, de nagyon fontos a lényeges gazdagítási eljárás közül. A szóbeli kérdezés eredményes út ahhoz, hogy
ösztönözzük a tanuló motivációját és részvételét. A kérdezés támpontot ad a
tanulók érdekeltségéhez. Ráadásul, a témára összpontosíthatjuk a tanuló
figyelmét és fejleszthetjük az érdeklődését és kíváncsiságát.
A szóbeli kérdezési technikák eredményes használata lehetőséget nyújt
a tanulóknak az önkifejezés gyakorlására, ugyanakkor megengedi változatok hozzáadását a tanítási órához. A logikai sorrendben feltett kérdések ösztönzik a logikus és kritikus gondolkodást, és a gondolkodási képesség fejlődéséhez vezetnek. A kérdések alkalmazása a tudás különböző szintjeinek
megfelelően a tanulókat a gondolkodás más-más szintjeire vezeti. Fontos
eredménye a kérdések alkalmazásának az, hogy felfedezhetjük az egyes
tanulók speciális képességeit és érdeklődési irányát. A tanulók gyakran
tesznek szert speciális tudásra és képességekre a hobbijukon, munkatapasztalatukon vagy családi tevékenységükön keresztül. Tudnunk kell használni
ezeket a speciális képességeket és érdeklődéseket mint további eszközöket a
tanulás elősegítésére.
A szóbeli kérdezési technikákat a következő célokra tudjuk használni:
– Bevezetni, összegezni vagy újratekinteni egy leckét.
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– Az előzők eredményét tisztázni.
– Felfedezni a hiányosságokat.
– A központba állítani az olvasottakat.
– Fejleszteni a tanulók éleslátását.
– Elősegíteni a tanulók megértését.
– Fejleszteni a tanulók értékeit és szemléletét.
– Megtanítani a diákoknak, hogyan használják a saját elképzeléseiket,
ahelyett, hogy memorizálnák a dolgokat.
A szóbeli kérdések összes haszna megsemmisülhet, ha a jó kérdéseket
nem tesszük fel. Óvatosnak kell lennünk a kérdésekkel, és jó, ha leírjuk őket
az óravázlatba. Ezt tervezve ne ragaszkodjunk hozzájuk túlságosan, mert ez
gátolja a spontán kérdéseinket, melyek a tanulók érdeklődésére válaszolnak.
A jó kérdésnek a következő jellemzőkkel kell bírnia:
– Tömör, csak egy gondolatot tartalmaz.
– Rövid, amit a diákok meg tudnak jegyezni.
– Időszerű, érdekes, elgondolkodtató, a tárgyhoz tartozó.
– Meghatározott, a tanulók előtt ismert nyelven legyen megfogalmazva.
– Hangsúlyozza ki a törzsanyag kulcspontjait.
– Többet követeljen, mint egyszerű találgatást.
– Többet követeljen, mint egyszerű igen-nem válaszokat.
– Úgy tegyük fel a kérdést, hogy ne sugallja a választ.
(További részletek: Balogh, 2006)
1.2.3. Speciális gazdagítási technikák tehetséges csoportokban
Ezeket a technikákat a csoportos és egyéni tanulás, feladatmegoldás hatékonyabbá tételére tervezték. Ezek a módszerek azáltal, hogy aktivizálják, ill.
involválják a diákokat, elősegítik a kreatív gondolkozás képességének fejlesztését. (További részletek: Balogh, 2004)
a) Brainstorming
A brainstorming technikája a kreativitást, ill. a diákok bevonását segíti elő a
tanulási helyzetben. Gyakran használják tervezési technikaként. A diákok
először is a brainstorming segítségével alternatív javaslatokat tesznek, amit
aztán a tanulási helyzetek megtervezésénél lehet felhasználni. Akkor a leghatékonyabb, ha a csoport nem túl nagy (kb. 12–15 fő a legelőnyösebb), így
mindenkinek lehetőség nyílik, hogy azonos mértékben vegyen részt a rövid
idő során (kb. 10–15 perc).

78

b) „Buzz-csoport”
Az egyik leggyakrabban használt tanulást segítő technika a „buzz-csoport”.
Ezt a módszert eredetileg a Philips cég fejlesztette ki, ezért azóta gyakran
„Philips 66” módszerként emlegetik, ugyanis alkalmazásakor 6 percre és
egy 6 tagú csoportra van szükség. Ahhoz, hogy a diákokat minél jobban
bevonjuk a megbeszélésbe, ill. minél többen tanuljanak az elhangzott javaslatokból, az osztályt 6 fős csoportokra lehet osztani. Először is el kell magyarázni a csoportnak a kérdést, amelyet majd meg kell válaszolniuk. Fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy mindenki megértette a megvitatandó
kérdést, s utána jöhetnek a válaszok.
c) Nyitó és bemelegítő gyakorlatok a tehetséges diákokból álló osztályok
számára
A tehetséges válogatott vagy az évfolyamugró osztályokban ideális nyitó
stratégia a diákok gondolkodását gyorsan bevonni egy intellektuális feladatba. Túlságosan sok óra kezdődik a bejelentések és adminisztrációs kötelezettségek unalmas litániájával. Az unalom és néha a rosszalkodás gyorsan
megkezdődik. Sokkal előnyösebb egy bemelegítő gyakorlat, amely az órára
vagy az aznapi célra épül. Az ilyen bemelegítő gyakorlatok lehetnek ötletbörze vagy problémamegoldó jellegűek.
d) Olvasás és otthoni feladat
A tehetséges diákok számára szerveződött osztályokban az olvasnivaló
mennyiségének sokkal nagyobbnak kell lennie, és sokkal elvontabb és öszszetettebb anyagot kell tartalmaznia, mint ahogy az általában szokásos egy
átlagos vagy alacsony képességű diákokból álló osztályban. Az évfolyamugró osztályokban a tehetséges fiatalokat egyetemi szintű szövegekkel és olvasnivalóval szembesítik, és kimutathatóan boldogulnak ezekkel a szövegekkel. A tanár stratégiája az, hogy olyan anyagokat választ ki, amelyek a
kurzus célját elvont és összetett szinten szolgálják, és segítenek a diákoknak
elsajátítani az anyagot, vagy kiszűrni a szerzők által sugallt konceptuális
ismeretet.
e) Motiváció, célkitűzés, önhatékonyság
A tanár legfontosabb motivációs célja a tehetséges diákok esetében az, hogy
intrinzik motivációt ébresszen a tantárgy témái iránt, és segítsen nekik az
intellektuális tevékenységekben az önhatékonyság vagy kompetencia érzését kifejleszteni a tantárgy területein. Az intrinzik motiváció ebben a kontextusban az iskolai tanterv iránti érdeklődésre és az annak a megtanulására
79

irányuló vágyra utal, az abban megjelenő anyag értékei miatt, valamint amiatt, hogy kapcsolódik olyan dolgokhoz, amelyeket a diákok már tudnak
vagy amelyekről tudni vágynak. Az extrinzik motiváció ezzel szemben a
diákok tananyag iránti érdeklődésének hiányát feltételezi, valamint annak a
késztetésnek a hiányát, hogy meglássák annak értékét saját szükségleteik
vagy érdeklődésük viszonylatában. Az extrinzik motivációt kiválthatják
fenyegetések mint a gyenge osztályzat vagy büntetés, jutalmak, valamint
kompetitív helyzetek létrehozása, amelyben a sikertelenség fenyegeti a diákot.
Az ideális stratégia egyértelműen az intrinzik motiváció felkeltése a tehetséges diákokban, vagyis érdeklődés, lelkesedés és szeretet kiváltása a
tantárgy iránt, hogy a diákok lelkesedéssel és elkötelezetten vessék bele
magukat a tanulási tevékenységekbe. A tehetséges diákok számos okból
előnnyel indulnak az intrinzik motiváció felé: legtöbbjük kimagasló ismeretalappal rendelkezik a tantárgyakban; jobban képesek az iskolai tanterv
elvont és összetett természetével megbirkózni; az önhatékonyság vagy
kompetencia erősebb érzésével érkeznek; és az átlagos képességű diákoknál
gyakran jobban képesek metakognitív és önszabályozó megközelítéseket
alkalmazni a tanulmányaikhoz és tanulási tevékenységekhez.
f) Kiscsoportos projektek, szemináriumok, viták
A kiscsoportos projektek és problémamegoldó gyakorlatok egy másik kitűnő tanítási stratégia a tehetségesekkel való munka során. Magas fokú kezdeményezésre képesek a problémák felismerése és projektek tervezése területén, és ezáltal a kognitív tevékenység legmagasabb és legösszetettebb
szintjeiben is képesek részt venni. Amikor tehetséges fiatalok három-ötfős
csoportokban dolgoznak együtt problémamegoldó vagy projekt gyakorlatokban, az intellektuális kihívás, a tananyag tartalmának fejlett szintje, és a
gondolkodási készségek magasabb szintjei sokkal nagyobb teljesítményt,
valamint az érdeklődés és motiváció erőteljes növekedését eredményezik.
A szeminárium-szerű órák szintén alkalmat biztosítanak a tehetséges fiatalok számára, hogy sokkal mélyebben tanulmányozzák a tananyagot, mint
ahogy az egy hagyományos órán lehetséges lenne (Dixon, 1995). A szemináriumok általában kis csoportokból állnak, ahol a létszám ritkán haladja
meg a tíz főt, és gyakran magas szintű diák-kezdeményezés tapasztalható a
vizsgálatra érdemes témák kiválasztásában és a célok eléréséhez alkalmazott
tanulási gyakorlatok típusában. A tanár szerepe sokkal kevésbé irányító jellegű és sokkal inkább elősegítő, mint más osztályokban. A diákok prezentációkat készítenek kutatásaikról vagy projektjeikről, sokat olvasnak és kutat80

nak, és nagyon aktívan vesznek részt az órai beszélgetéseken. A szemináriumi forma ideális a tehetséges fiatalokból álló speciális osztályokban.
A viták kitűnő alkalmat szolgáltatnak a tehetséges diákok számára a
komplex, absztrakt kognitív témák, fogalmak és alapelvek kezelésére. Egy
vita során van egy problémahelyzet, amely előhív egy vizsgálandó kérdést
vagy problémát. A könyvtári kutatás és olvasás a legalapvetőbb bevezető
gyakorlat, amely a problémák tisztázásához és a szóban forgó téma mélyebb
megismeréséhez vezet. A diákok egyszerre tisztázzák és körvonalazzák a
probléma-területeket, ahogy információt gyűjtenek a megoldásról, és jelentéssel bíró sémákba és mintákba rendezik azokat. A hatékony tanulás folyamata egyértelműen az, amelyet a konstruktivisták előnyben részesítenek
(Brooks és Brooks, 1993). A gondolkodás sokoldalúsága és nyitottsága
szükséges ahhoz, hogy a diákok megismerjék azt az álláspontot, amelyet a
vitában képviselniük kell. Ezek után megtervezik a prezentációt, és később
közönség előtt előadják. A prezentáció rögtönzött természete megköveteli a
rugalmas, gyors gondolkodást.
g) Könyvtári és empirikus kutatások
A tehetséges diákok számára is elegendő időt és lehetőséget kell teremteni,
hogy megtanulják, hogyan tervezzenek meg és hajtsanak végre könyvtári és
empirikus kutatásokat, valamint megtanulják, hogyan használják a számítógépet és más technológiát ezekhez a tevékenységekhez. Egy a kutatási módszerekről szóló kurzus ideális lenne minden tehetséges fiatal számára egészen a középiskola első éveitől a felsőbb évfolyamokig és az egyetemi évekig. A középiskolában és főiskolán a statisztika és pszichometria kurzusok
szintén felbecsülhetetlen készségekkel látnák el a tehetséges diákokat a kutatás, projekt és más kreatív tevékenységek területén. A fiatalok kreatív képességeinek fejlődése elősegíthető azáltal, hogy több lehetőséget biztosítunk
számukra a tudósok, kutatók, művészek és természettudósok által használt
megfigyelési készségek megtanulására.
h) Publikálásra szánt írások
A publikálásra tervezett írás értékes kulminációs gyakorlat a diákprojektek,
kutatások, kísérletek és művészi törekvések számára. Azon kívül, hogy tapasztalattal látja el a diákokat az írás technikai és művészi aspektusait illetően, a gyakorlat magába foglalhatja a kockázatvállalás és a nagyközönség
számára átadott üzenet izgalmát. A publikálásra szánt írás gyakran azt jelenti, hogy a munkát a terület szakértői és vezető egyéniségei fogják megnézni
és értékelni. Az egész élmény bevezetést ad a kreatív alkotás világába, le81

gyen szó a művészetekről, az üzleti életről, a tudományokról vagy a szakmákról. A tehetséges fiatalok rájöhetnek, hogy képesek olyan elméletek
létrehozására, amelyek valamilyen módon befolyásolhatják az őket körülvevő világot. A megjelentetésre szánt írás tehát ideális kreatív élményt jelent a
tehetséges fiatalok számára.
2. Gyorsítás
2.1. A gyorsítás fogalma, fajtái
Már a gazdagítás Passow által kidolgozott és fentebb bemutatott rendszerében feltűnt a „tempóban történő gazdagítás”, amely arra épül, hogy a tehetséges tanulók gyorsabban többet képesek feldolgozni, teljesíteni. Ezt a
szempontot kiterjesztették a tehetséggondozás egész rendszerére, s így jött
létre a gyorsítás fogalma. Ennek lényege, hogy a tehetséges tanulók általában gyorsabban fejlődnek, mint társaik, s ezért biztosítani kell részükre azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik az egyéni tempóban (gyorsabban)
való haladást. Sokféle formáját alakult ki a gyorsításnak, itt a legfontosabbakat soroljuk fel Feger (1997) összegzése alapján.
– Korábbi iskolakezdés. Nagy különbségek lehetnek a fejlődésben már a
gyerekkorban, s ez alapján nem egyszer előfordul, hogy az általánosan
szokásos életkor (6-7 éves kor) előtt elkezdi a gyerek iskolai tanulmányait. Természetesen körültekintő iskolaérettségi vizsgálatok jelentik
a garanciát a tévedés elkerüléséhez.
– Osztály-átléptetés. A gyorsabb fejlődés és ehhez kapcsolódó nagyobb teljesítmény az iskolai évek alatt is jellemezhetik a tehetséges tanulókat. Ha
ez minden tantárgyban jellemzi a diákot, s idő előtt képes a követelményeket teljesíteni, akkor élni kell ezzel a lehetőséggel is.
– D-típusú osztályok. Ezek lényege, hogy összeválogatott tehetséges
gyerekekkel rövidebb idő alatt (például négy év helyett három év
alatt) teljesítik az általános iskola felső tagozatának tantárgyi követelményeit (vö.: Nagy, 1999).
– Tanulmányi idő lerövidítése. A tehetséges diák folyamatos magas
szintű teljesítménye lehetővé teszi azt is, hogy az egész iskolai időt (8
év, 12 év) rövidebb idő alatt teljesítse.
– Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése. Ez két formában is lehetséges. Az egyik, hogy tanulmányi ideje lerövidítésével a szokásos
életkor előtt teljesíti a középiskolai követelményeket a tanuló, s így
hamarabb felvételt nyerhet a felsőoktatásba. A másik lehetőség, hogy
egy-egy speciális szakterületen (pl. matematika, zene) a középiskolai
tanulmányok mellett már folytatja az egyetemi tanulmányait is.
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Világszerte sokféle formáját alkalmazzák a gyorsításnak, a hazai gyakorlatban azonban ezek elvétve fordulnak elő. A tehetséggondozás hatékonyságának növeléséhez nagyobb gondot kell fordítani ezekre a formákra
is, hiszen ellenkező esetben akadályozzuk a tehetség kibontakozását. A
gyorsítás egyszerűen az az elhatározás, hogy ne a kor legyen az a kritérium,
amely meghatározza, hogy egy egyén mikor férhet hozzá a konkrét tantervi
vagy tanulmányi tapasztalatokhoz. Ezt az alapelvet helyeslik és megkérdőjelezhetetlenül alkalmazzák is a művészetek és a sport területén. Nagyon kevés zongoraóra vagy síoktatás szól csupán nyolc éveseknek például. A kor
szerinti oktatási csoportosításról ezeken a területeken nem is hallottak. Ehelyett az oktatók megpróbálnak rájönni, hogy a gyermek mit tud, és mit nem,
és ezek után kezdenek el dolgozni velük olyan szinten, amely egy picivel
meghaladja tudásszintjüket, azon a szinten, amelyen az oktatási és fejlődés
pszichológia területén végzett kutatások szerint az emberek a legjobban képesek tanulni (Benbow, 1991). Ezeken a területeken nem hallhatunk aggodalmas hangokat a képesség szerinti csoportosítás miatt. Akkor miért aggódunk annyit a kompetencia alapján történő csoportosítás miatt, amikor a
szóban forgó terület az olvasás vagy a matematika? Minden hasonló korú
gyermeket egy olvasás-csoportba tenni hasonló ahhoz, mint amikor ugyanolyan méretű cipőt veszünk minden hasonló korú diáknak. Az emberek nem
ennyire egyformák. Minden korban nagymértékben különbözünk egymástól
méretben, fizikai és szellemi fejlődésben, érettségben, stb. Ha azt akarjuk,
hogy az oktatás hatékony legyen, a pedagógusoknak reagálniuk kell ezekre
a különbségekre (Benbow és Lubinski, 1994).
A hazai gyakorlat rugalmasabbá tételéhez érdemes áttekinteni tehát ismét a külföldi kutatási eredményeket (vö.: Benbow, 1997).
2.2. Kutatási érvek a gyorsítás mellett
A gyorsítás az egyik legrégibb program adaptáció. Habár a gyorsításról kutatási jelentéseket legalább 1928 óta adtak ki, a gyorsítást már némi gyakorisággal sokkal hamarabb alkalmazták a 18. és 19. század egy-termes iskoláiban. Az 1962-es évet gyakran jelölik meg az első hivatalos gyorsítási program elindításának éveként. Ebben az évben az USA-ban a St. Louis-i iskolák elkezdték támogatni azokat a diákokat, akik tanulmányi szempontból
jóval társaik előtt jártak. Az iskolákban hamar elterjedt a gyorsítás alkalmazása, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert (Brody és Stanley, 1991).
1971-ben Julian C. Stanley megkezdte hosszú távúra nyúlt vitáját , hogy
nyissanak vagy hozzanak létre több gyorsító jellegű lehetőséget az okos
diákok számára (VanTassel-Baska, 1995).
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Habár a gyorsítás alkalmazása mindig is egyenetlen volt és továbbra is
az, ez nem mondható el a gyorsítást alátámasztó empirikus kutatásokról. A
gyorsításról megjelent hatalmas mennyiségű szakirodalom számos áttekintése (pl. Benbow, 1991; Gallagher, 1996) és meta-analízisei (Kulik és Kulik,
1984, 1992) egyértelműen kimutatták, hogy a gyorsítás mind hosszú távon,
mind rövid távon jól működik. Az évtizedek alatt végzett kutatások egyértelműen kimutatták, hogy a gyorsítás a „legjobb gyakorlat” (Benbow, 1991;
Boatman, Davis és Benbow, 1995). VanTassel-Baska (1989) kijelentette,
„Minden intervenció közül, amelyet az iskolák a tehetségeseknek nyújtanak,
a kutatások a gyorsítást támasztják alá a leginkább” (25. o). Az intellektuálisan tehetséges diákok, akik évfolyamléptetésben vesznek részt, ugyanolyan
jól teljesítenek, mint a tehetséges, de idősebb, már abba az évfolyamba járó
diákok; majdnem egy éves előnyt mutatnak továbbá a tehetséges, ugyanolyan korú, nem gyorsított társaikkal szemben (Kulik és Kulik, 1984).
Ami azt a kérdést illeti, hogy a gyorsítás negatív hatással lenne a diákok
szociális és emocionális fejlődésére, a válasz, a kutatásokra alapozva, egyértelmű nem. Nincs arra utaló bizonyíték, hogy a gyorsítás elvonná a diákokat
a szociális és emocionális fejlődéstől (Benbow, 1997/b). Sőt, a gyorsításban
rész vett diákok és szüleik pozitívan vélekednek a gyorsításról. Keating
(1979) jól jellemezte a szituációt: „Ami a szociális-emocionális aggodalmakat illeti, ideje eloszlatnunk őket, hacsak és amíg szilárd és megbízható bizonyíték nem kerül elő, amely valódi veszélyre utalna a jól működtetett
programokban” (218. o). Valójában nagyon sokan amellett érvelnek, hogy
az azt igénylő tehetséges diák nem gyorsítása hátráltathatja a gyermek szociális és emocionális fejlődését.
2.3. Irányelvek a gyorsítás alkalmazásához
VanTassel-Baska (1992), és Brody és Stanley (1991) javaslat-csoportokat
fogalmazott meg a gyorsítás alkalmazásához, tanulságos ezeket áttekinteni.
A) A diákok kiválasztása
Az első javaslat azon tehetséges diákok természetének tanulmányozása, akik
jelöltek a gyorsításra. Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Az évfolyamgyorsításhoz rendelkezniük kell a következő tulajdonságokkal:
1. Képeseknek kell lenniük az elvont szimbólumrendszerek sokkal jobb
kezelésére, mint ahogy arra társaik képesek.
2. Általános képesség szempontjából az általános populációnak legalább a felső 2%-ban kell lenniük, amely IQ értékekkel kifejezve
130-as vagy annál magasabb értéket jelent.
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3. Intellektuális és tanulmányi szempontból a diáknak a kívánatos évfolyam átlagát meghaladó szinten kell működnie.
4. Nem lehetnek alulteljesítők.
5. Az iskolájukban vagy évfolyamukon rendelkezésre álló lehetőségeket ki kell használniuk.
6. Átfogó pszichológiai jellemzéssel kell rendelkezniük, amely igazolja
magas szintű intellektuális működésüket, tanulmányi érettségüket és
felkészültségüket, valamint szociális és emocionális érettségüket.
7. Nem lehetnek komoly alkalmazkodási problémáik szociális vagy
emocionális tekintetben, és tanulás iránti vágyat kell mutatniuk.
8. Nem lehetnek szorongóak.
B) A gyorsítás hatékonyságának erősítése
Nagyon sok módszer létezik, amelynek segítségével a gyorsítás pozitív hatásait biztosítani, vagy akár erősíteni is lehet. Annak érdekében, hogy a
gyorsítás pozitívabb élmény legyen a diákok számára, a pedagógusoknak a
következőkre kell figyelniük:
1. Több, mint egy diák gyorsítása szükséges a programban.
2. Program-módosítások szükségessége a gyorsításon kívül (pl. pályaválasztási tanácsadás, gazdagítás, önálló tanulmányok, mentorálás,
magasabb rendű gondolkodási készségek, vagy problémamegoldás
tanítása).
3. Egy olyan tanár kiválasztása, aki támogatja a gyorsítást, rendelkezik
a tantervnek a tehetséges diákoknak megfelelő módosításának képességével, nagy ismeretalappal és jó osztály-menedzselési készségekkel bír.
4. A gyorsítás próbaidős bevezetése.
5. A diákok természetes átmeneti pontokon történő gyorsítása, vagyis
inkább iskolák között, mint iskolán belül.
6. A diákokkal egyetemi szintű vagy magas szintű középiskolai anyag
elvégeztetése.
7. Lehetőség biztosítása a diákok számára, hogy érintkezhessenek idősebb diákokkal a gyorsítást megelőzően, hogy kényelmesen érezzék
magukat új csoportjukban.
További javaslatok felvetésével VanTassel-Baska (1992) leírta és körvonalazta a példamutató gyorsítási programok jellemzőit. A csoportosítás,
az egyénre szabás, a mélyreható gazdagítás, a tanácsadás és a vitalehetőségek létfontosságú alkotóelemei voltak ezeknek a programoknak. Konkrétan,
a programok vezetői különösen figyeltek a következőkre:
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1. A diákok affektív igényei
2. A diákok igénye a társakkal való kölcsönhatásra és beszélgetésekre
3. A tanterv átszervezésének szükségessége, hogy az megfelelő legyen
a tehetségesek számára, beleértve a magasabb szintű gondolkodási
készségek tanítását, valamint lehetőséget a tanterv összesűrítésére.
4. Az olyan anyagok kiválasztásának hasznossága, amelyek a tantárgy
anyagát szerkezete vagy témája szerint szervezi.
5. A változatosság szükségessége a tanítási és tanulási tapasztalatokban.
Összegezve, a gyorsítás akkor működik a legjobban, ha olyan más oktatási opciókkal kombinálva alkalmazzuk, amelyeket szintén arra terveztek,
hogy eleget tegyenek a tehetséges diákok tanulási igényeinek.
3. Differenciálás
A differenciálás magától értetődően alapvető aspektusa a hatékony tehetséggondozásnak. A jó képességű gyerekek is bizonyára igényelnek némi
módosítást a standard tantervhez képest, a kiemelkedő képességűeknek pedig a normától lényegesen eltérő feladatokra is szükségük van. Az óraterv
készítésekor a tanárnak érdemes az órán nyújtott különböző teljesítményre
is felkészülnie a különböző adottságok és képességek függvényében. A feladatok kialakításával ösztönöznie kell a gyerekeket minél jobb teljesítményre. Ennek a módszernek azért van különös jelentősége, mert vannak olyan
osztályok, ahol arra fektetik a hangsúlyt, hogy minden gyerek egy minimumszintet teljesítsen, ezért a legtehetségesebbek is ugyanilyen alacsony
szinten teljesítenek. A differenciálás sok figyelmet kap az oktatás világában,
és lényegében az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan
szervezeti stratégiák keresését, alkalmazását jelenti, amelyek szem előtt tartják az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. A napjainkban elterjedt új fogalom, az adaptív oktatás is erre épül. Ahogy ezt M. Nádasi Mária
(2001), a szakterület kiváló hazai kutatója megfogalmazta: „A differenciálás
és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett egységes oktatás együttes
alkalmazása közös terminológiával adaptív oktatásnak nevezhető.” (I.m. 40.
o.)
3.1. A differenciálás alapjai a tanulói személyiségben
Minden tanuló másfajta személyiség, így valójában minden személyiségjellemzőt figyelembe kellene vennünk a differenciált képességfejlesztéshez. Ez
azonban a gyakorlatban kivitelezhetetlen, így célszerű a személyiségelemek
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szűkebb körét megjelölni. Természetesen azokat, amelyek kellő kapaszkodókat jelenthetnek a differenciáláshoz a tanítási-tanulási folyamatban (vö.: M.
Nádasi, 2001).
A) Az új ismeretek feldolgozásához vagy az ismeretek alkalmazásához szükséges tudás, műveleti képességek színvonala
Bizony itt széles a skála. Egyik oldalon vannak azok a tanulók, akik megfelelő ismeretekkel és műveleti készséggel rendelkeznek. A másik végpontot
azok jelentik, akiknek komoly hiányosságaik vannak, olyannyira, hogy az
önálló feldolgozás útján elindulni sem képesek. A kettő között további csoportok találhatók – a hiányosságok mértékétől függően. A gyakorlatban ez a
szempont érvényesül a legtöbbször, további lényeges elemek már kevésbé
felismerhetők.
B) A tanulásra való készenlét sajátosságai
Óriási különbség van a tanulók között abból a szempontból, hogy mennyire
készek részt venni a tanítási-tanulási folyamatban. A tanulók egy része motivált a tanulásra, de sokan vannak, akikben alig van hajlandóság e munkára.
Ez utóbbinak sokféle oka lehet. Bár ezekkel most nem foglalkozunk részletesen, mégsem szabad e tényező mellett elmenni. Biztos, hogy nem lehet
sikeres a képességfejlesztés, ha nincs meg a tanulóban a tanuláshoz való
megfelelő viszony. Nincs más megoldás, mint a nehezen aktivizálhatóknál
fokozni az egyedi érzékenységet, motiváltságot. Nézzük meg azt, hogy ez a
pedagógiai tevékenység milyen alapelvekre épülhet?
– Meg kell találni, ki kell építeni a kapcsolatot a tanuló iskolai munkája
és a benne már működő vágyak, törekvések között.
– A legjobban az önálló tevékenységgel lehet motiválni, az önálló munka felszabadítja a belső energiákat.
– A motiváció középpontjában a pozitív motívumokat kell állítani, ezek
hozhatják közelebb a gyereket a tanuláshoz.
– Fontos motiváló tényező az igényszint, ennek fejlesztése – elsősorban
a sikeres tevékenység alapján – komoly lendítőerőt jelenthet.
– A motiváló tényezők közül döntő szerepe van a pedagógus személyiségének, emberi és szakmai tulajdonságaival együtt.
– Feltétele a sikernek a megfelelő pedagógus-tanuló kapcsolat, amelyben kölcsönösen elfogadják egymást.
Természetesen ezek érvényesítése sem hoz mindig sikert, hiszen sok iskolán kívüli tényező is befolyásolja a gyerekeknek a tanuláshoz való viszonyát (vö.: Kozéki, 1980).
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C) Az önálló munkavégzéshez szükséges feltételek megléte a tanulóban
Nagyon fontos szempont ez a differenciáláshoz, hiszen hiába akarjuk önállóan dolgoztatni a gyereket – bár ez a differenciálás egyik legfőbb munkaformája –, ha hiányoznak ehhez a feltételek.
Természetesen itt is széles a széles a skála az önálló munkára képesek
csoportjától a rendszeres segítségre szorulókig. Melyek a főbb paraméterek
ezen szempont megítéléséhez?
– Feladatértési képességek szintje.
– Feladatmegoldó műveleti képességek fejlettsége.
– Jártasság a munkaeszközök használatában.
– Problémahelyzetben hogyan viselkedik a tanuló?
– Törekszik-e a gyerek a javasolt munkamenet megtartására?
– Egyéni munkatempó.
Ezeket a jellemzőket az előzetes iskolai tapasztalat döntően befolyásolja, ettől függ elsősorban, hogy mennyire fejlettek ezek. Ez a tény arra is felhívja figyelmünket, hogy nemcsak bemérni kell ezeket a személyiségjellemzőket, hanem folyamatosan fejleszteni is a tanítási-tanulási folyamatban.
D) Fejlettség az együttműködés terén, a társas helyzet jellemzői
A differenciálás lehetőségeit – különösen annak csoportos formáit – az is
befolyásolja, hogy milyen fejlettek a tanuló szociális képességei, és hogy
hol helyezkedik el az osztály szociometriai struktúrájában. Ezzel összhangban célszerű megválogatni a differenciálás formáit, eszközeit.
3.2. Kiválóság szemben az egyenlőséggel: szükségtelen feszültség
A kiválóság és az egyenlőség vitája az egyik legproblémásabb feszültség,
amely átjárja világszerte iskolákat . A gyakorlatban létfontosságú, hogy az
iskolák mind az egyenlőség, mind a kiválóság elvére összpontosítsanak. A
hátrányos helyzetű, kisebbségi, belvárosi iskolákba járó gyermekek környezete nagyon megnehezíti számukra a tanulást. Az ilyen környezetben élő
gyermekek esetében nem az a kérdés, hogy miért nem tanulnak, hanem az,
hogy hogyan képes néhányuk tanulni az útjukban álló akadályok ellenére.
Ezen túl, a fejlődési fogyatékossággal rendelkező gyermekek, vagy az olyanok, akik kevésbé készek a tanulásra, további segítségre szorulnak. Következésképpen, nagy figyelem irányul arra a kérdésre, hogy hogyan lehet a
hátrányos helyzetű családokban élő vagy fogyatékossággal élő gyermekeket
tanítani. Nem kétséges, maximális anyagi és pedagógiai segítséget kell nyújtanunk ezen tanulóknak felzárkóztatásukhoz, tehetségük megkereséséhez és
kibontakoztatásához!
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Ugyanakkor a társadalom fejlődése azon múlik, biztosítjuk-e, hogy az
oktatási források egyenlően legyenek elosztva, és a kiválóságot segítsék elő.
Manapság úgy tűnik, olyan álláspont van kialakulóban, amely a kiválóságra
és az egyenlőségre mint egy nulla-összegű játszma polarizált összeférhetetlenségeire tekint, a kiválóságra szemben az egyenlőséggel, nem a kiválóságra és egyenlőségre. Amikor a kiválóság a cél, túlságosan kompetitívekké
válunk. Amikor az egyenlőség miatt aggódunk, feloszlatjuk az olyan programokat, amelyeket a kiválóság fejlesztésére terveztek. Fontos komolyan
venni a kérdéskör átgondolásához Silverman (1994) kijelentését, „a legokosabb diákok visszatartása nem fogja varázslatos módon segíteni a lassabbakat” (3. o). Ma gyakran az oktatási eredmények egyformaságára törekszünk,
ahelyett, hogy egyforma lehetőségeket biztosítanánk a különböző rejtett
képességek kibontakozásához.
3.3. Tehetségesek tanítása általános oktatású (integrált) osztályban
A kutatások (Archambault és mások, 1993) arra utalnak, hogy az általános
oktatású osztályokban kevés adaptáció vagy individualizáció van a tehetséges diákok számára, vagy egyáltalán nincs. A képzési kínálat nem különül
el. Minden diák ugyanazt a tananyagot tanulja, ugyanolyan szinten és
ugyanolyan ütemben. Számos kutató tett javaslatot instrukciós stratégiákra,
a kínálat individualizálására egy kevert, heterogén módon csoportosított
osztályban (Feldhusen, 1993), és a tehetséges diákok klaszteres csoportosítása a vegyes képességű osztályokban szintén széles körben használatos.
A kínálat individualizálása, az individualizálás stratégiája azt jelenti,
hogy a tanár időről időre felméri a diákok teljesítményszintjét, és új tantervet kínál, amely a diák jelenlegi szintjéhez képest egy szinttel van magasabban. Így lehetségessé válik minden egyes diák esetében a folyamatos fejlődés. A diákok folyamatos fejlődése építi önhatékonyság érzetüket (Schunk,
1991a, 1991b), valamint motivációjukat magas szintű teljesítmény-célok
kitűzésére.
Integrált osztályban történő munkához a tehetségesek számára speciális
munkaformákat ajánl D. Eyre (1997).
– Nyitott feladatok mindenkinek. Ez messze a legegyszerűbb órai módszer, előnye, hogy a legtehetségesebbek is teljesen részesei maradnak
az osztály munkájának. Hátrányai is lehetnek. Egyrészt ehhez meglehetősen alacsony szintű feladatot kell választanunk, ha nagyon heterogén az osztály, s ez nem jelent igazi kihívást a tehetségeseknek. Másrészt a tehetségesek között is vannak kevésbé motiváltak, s így csak a
minimum-szint teljesítésére törekednek ezen keretek között.
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– Különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás. Ennek lényege,
hogy feladatsort kapnak a tanulók, és az előrehaladás során a kérdések
egyre nehezebbé válnak. Legfőbb előnye, hogy a tehetséges gyerek
saját tempójában tud haladni anélkül, hogy a többiekre kellene várnia.
Különösen jól alkalmazható ez a módszer lineáris tantárgyak esetén
(pl. matematika), ahol a tanuló fejlődésének útját világosan lehet követni. A gond itt is abból fakadhat, ha a tehetséges tanuló nem eléggé
motivált.
– Képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok. Ez jól bevált munkaforma tehetséges tanulóknál, ugyanis ők inkább vállalkoznak kihívó
feladatokra, ha képesség szerinti csoportba soroljuk a diákokat. A hátrányok szociális és szervezési jellegűek lehetnek. Egyrészt képesség
szerinti csoportosítás hozzájárulhat az „elitesedéshez”, különösen, ha
ezek a csoportok tantárgyanként nem változnak. Másrészt gondot
okozhat a csoportokba való korrekt besorolás. (Ezekről írtunk a tehetség-azonosítás című részben.)
– Az alapokról való indulás. Ez egy nagyon demokratikus megközelítés,
mert minden gyerek az alapokkal kezd, és csak aztán, a teljesítmények
alapján jutnak további feladatokhoz. A „kötelező – ajánlott – kiegészítő” óratervezési módszer ezt a tanítási stílust alkalmazza. A tehetséges
gyerekeknél ez általában hatékony, kivéve, ha a tehetséges tanuló motiválatlan.
– Egyéni feladatadás. Ez különösen azokban a tantárgyakban hatékony,
amelyekben kisebb az ismeretek szerepe, a hangsúly a tanulók egyéni
kompetenciáin van. A sikernek feltétele, hogy a tanuló birtokában legyen az önálló feladatmegoldást biztosító alapvető képességeknek, beleértve a szervezési elemeket is.
– Alapszint plusz választott feladatok. Ez két vasat tart a tűzben: egyrészt megvalósítja az alapszint elsajátításának követelményét, másrészt az egyéni igényeket is kielégíti. A tehetséges tanulók itt listáról
választhatnak feladatokat az ismeretek gazdagításához, gyakorlati alkalmazásához, s ez az egyéni fejlődést kedvezően befolyásolja. Itt a
problémát az alapszint feladatainak unalmassága jelentheti.
Ezek a technikák kedvező feltételeket teremtenek a tehetséges tanulók
hatékony fejlesztéséhez – akár hagyományos osztálykeretekben is. Használatuk azonban egyfelől tantárgy- és osztály(csoport)-függő, másfelől az
adott konkrét célkitűzések is befolyásolják a választást.
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3.4. A képesség szerinti csoportosítás szükségessége
Ahogy azt korábban említettük, sokan fenntartással vannak a tehetségesek
külön csoportba sorolásával szemben, s az integrálást követik abból a teóriából kiindulva, hogy a képesség szerinti csoportosítás a diákok lehetőségeiben és eredményeiben egyenlőtlenséget szül (Brewer, Rees és Argys, 1995).
A képesség szerinti csoportosítás ellen felhozott főbb érvek a következők: (1) Negatív hatással van a diákok én-fogalmára azáltal, hogy megbélyegzi az alacsonyabb szintű csoportokba járókat, és ugyanakkor felfújja a
magasabb szintű csoportokba járók önértékelését. (2) A legtöbb felnőttkori
tapasztalat nem homogén csoportokon belül éri az embert, így a diákoknak
meg kell tanulniuk kölcsönhatásba lépni mindenféle emberrel. (3) Az alacsonyabb szintű képességekkel rendelkező diákoknak előnyére válhat, ha
együtt tanulnak a magasabb képességekkel rendelkezőkkel, és tanulhatnak
tőlük. (4) A csoportosítás etnikai és társadalmi-gazdasági vonalak mentén
különíti el a diákokat.
Az eddig elmondottak alapján az olvasó azt gondolhatná, hogy csak a
tehetséges gyermekek közössége számára előnyös a homogén csoportosítás.
Ez azonban nem így van. A speciális oktatáson belül is egyre nagyobb aggodalommal tekintenek az integrálás gyakorlatára. Mit mutatnak a kutatások
a homogén csoportosítással kapcsolatban? Page és Keith (1996) rátapintottak a lényegre, amikor azt a következtetést vonták le empirikus vizsgálataikból és a szakirodalom elemzéséből, hogy a homogén csoportosítás javítja
a jó képességű fiatalok, különösen a jó képességű kisebbségi fiatalok teljesítményét; nem káros az alacsony képességű diákok (vagy a diákok bármely
csoportjának) teljesítményére, aspirációira vagy önértékelésére nézve.
A homogén csoportosítás már több mint 100 éve jelen van. Kezdetben a
csoportokat informálisan alkották, és olyan diákok jártak egy csoportba,
akik a tantervnek körülbelül ugyanolyan szintjén voltak, és ugyanolyan
ütemben voltak képesek tanulni. Milyen érvek szólnak a képesség szerinti
csoportosítás mellett? A képesség és teljesítmény szerinti csoportosítás a kor
szerinti csoportosítással szemben hatékony, mert (1) megfelelőbb párosítást
nyújt a tehetséges diák fejlődési készenléte és igényei, valamint a képzés
között, (2) az eltérő képességekkel rendelkező diákok eltérően reagálnak a
különböző oktatási stratégiákra és tanítási módszerekre, (3) a diákok jobban
tanulnak, amikor olyan diákokkal vannak együtt, akiknek kompetenciája az
ő szintjükkel megegyező vagy annál egy picivel magasabb, (4) a csoportosítás kihívást jelent a diákok számára, hogy kitűnjenek, vagy előretörjenek
(Benbow, 1997).
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Fontos kiemelni azt is, hogy az intellektuálisan fejlett diákoknak nagyobb előnyük származik az olyan képzésből, amely nagymértékű felelősséget ruház rájuk az órákon szerzett információ rendszerezésében és értelmezésében. A kevésbé jó képességű gyermekek ezzel szemben konkrétabb
és kevésbé elvont prezentációkat igényelnek, ahol kevesebb információmennyiséget kell befogadniuk (Cronbach, 1989).
A képesség szerinti csoportosítás jobb szociális környezetet is biztosít a
gyermekek számára; a nap egy részét olyan gyermekek társaságában töltik,
akik hozzájuk hasonlóak tanulmányi szempontból, és akik jobban megértik
igényeiket, humorukat és szókincsüket (Lubinski és Benbow, 1995). A képesség szerinti csoportosítás programjában való részvétel csökkenti a szándékos alulteljesítést a tehetségesek körében; egy ilyen csoportban kevesebb
szükségét érzik annak, hogy eltitkolják képességeiket annak érdekében,
hogy társaik elfogadják őket. Nincs senki a csoportban, aki kigúnyolná őket.
3.5. A képesség szerinti csoportosítás formái
A képesség szerinti csoportosításnak számos formája létezik: XYZ csoportosítás, osztályon belüli csoportosítás, klaszteres csoportosítás, évfolyamok
közötti csoportosítás, speciális osztályok (pl. szemináriumok, gyors ütemű
osztályok, osztályléptetési osztályok) és speciális iskolák. Ezeket a következőkben jellemezzük Benbow (1997) összegzése alapján.
– XYZ csoportosításról akkor beszélünk, amikor az egy évfolyamra járó
gyermekeket magas, közepes és alacsony képességű csoportokba sorolják
teljesítményük vagy szereplésük alapján, amelyet gyakran tesztek segítségével határoznak meg. Az XYZ csoportosításban a diákokat differenciáltan
csoportokba helyezik teljesítményeik alapján.
– Az osztályon belüli csoportosítás akkor történik, amikor az egy osztályba járó diákokat osztják be különböző csoportokba teljesítményeik alapján. Három alapvető eszköze van e csoportosítás-típus megvalósításának:
(1) aktív tanulás, (2) egyénre szabott képzés, (3) tantárgyak szerinti átcsoportosítás. Az utóbbi az osztályon belüli csoportosítás leggyakoribb módja,
amelynek során a diákokat három vagy több szintre osztják be. Az egyes
szintekre járó diákok eltérő tankönyvből, eltérő szinten tanulnak. A tantervet
differenciálják a különböző csoportok számára. Ebből a megközelítésből
mutattak ki előnyöket az alacsony, közepes és magas képességszintű csoportok esetében, ahol a diákok 1.2 évnyi tanulmányi fejlődést mutattak egy
iskolai éven belül.
– A klaszteres csoportosítás az osztályon belüli csoportosítás egy típusa.
Ebben a szituációban számos, vagy akár az összes tehetséges diákot egy
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tanárhoz osztják be, aki figyel igényeikre, és ennek megfelelően differenciálja a tantervet. A klaszteres csoportosítás segítségével a tehetséges diákok
igényeire folyamatosan figyelnek, nem csupán abban az egy-két kiemelt
órában, amelyet az iskolák gyakran a rendelkezésükre bocsátanak.
– Az évfolyamok közötti csoportosítás először a Joplin-terv részeként jelent meg Missouriban az 1950-es években. Az évfolyamok közötti csoportosítás részeként a különböző évfolyamokba járó diákok, például a negyedikesektől a hatodikosokig a napnak ugyanabban az órájában járnak egy kurzusra. Számos képzési csoportokra osztják a diákokat a megmutatkozó teljesítményük alapján, tekintet nélkül a diák évfolyam-szintjére. Vagyis, a különböző évfolyamokra járó diákokat átszervezik annyi csoportra, ahány tanár
rendelkezésre áll; a csoportok homogének a teljesítmény-szint szempontjából. A képzést úgy igazítják, hogy alkalmazkodjon a csoport szintjéhez és
igényeihez. Az évfolyamok közötti csoportosítás más formái a speciális osztályok vagy szemináriumok, ahol a különböző évfolyamszintű diákokat öszszehívják egy alkalomra. Az évfolyamok közötti csoportosítás előnyei hasonlóak azokhoz, amelyeket az osztályon belüli csoportosítás nyújt.
3.6. Összegzés: változatosság a differenciálás szervezeti kereteiben
Hagyományosan a tanóra a terepe a tehetség felismerésének és fejlesztésének, azonban a gyakorlat bizonyította, hogy csak ebben a szervezeti keretben nem lehet megoldani a hatékony iskolai tehetséggondozást. Leginkább
azért nem, mert a tanóra kevésbé teszi lehetővé a teljes egyéni differenciálást, mint a tanórán és iskolán kívüli szervezeti formák. A lényeg itt is az,
hogy rendszerben tud hatékonyan működni a tehetséggondozás, s ennek a
legfőbb elemei a következők:
– a tanórai differenciálás különféle formái, (minél több kiscsoportos –
nívócsoport, kooperatív csoport – és egyénre szabott munka!)
– speciális osztály,
– fakultáció,
– délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör stb.),
– hétvégi programok,
– nyári kurzusok,
– mentor-program stb.
Ezek mindegyike hatékony lehet: a célkitűzésekkel, a programmal, a tanulók jellemzőivel összhangban kell közülük választani.
Természetesen fontos, hogy a tanórai és tanórán (iskolán) kívüli formákat kapcsoljuk össze a hatékonyság érdekében, ebben a tekintetben is csak
egységes rendszerben lehet sikeres a tehetséggondozás. Nyilvánvalóan más
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kiemelt funkciói, jellemzői vannak a tanórának és a tanórán kívüli formáknak. Az órai tehetségfejlesztés során az érdemi differenciált munka elengedhetetlen a sikerhez, emellett középpontba kell állítani az egyéni tanulási
stratégiák fejlesztését, s folyamatosan biztosítani kell a tanulók számára a
valódi kihívásokat. A tanórán kívüli tevékenységeket elsősorban az egyéni
érdeklődésre kell építeni, a minőségi gazdagítás elveit kell megvalósítani,
valamint változatos szervezeti formákat kell kialakítani, lehetőleg túllépve
az iskola falain is (vö.: Balogh, 2006). Mind a tanórai foglalkozásokon,
mind egyéb keretekben akkor hatékony a tehetségfejlesztés, ha a differenciálás elve következetesen érvényesül.
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A kreativitásfejlesztés kiemelt szerepe
Mező Katalin

A kreativitás meghatározásával sokan sokféleképen próbálkoztak már. A
kreativitást általában alkotókészségként, alkotóerőként, egyfajta alkotó szellemiségként szokták értelmezni. A kreativitás egy olyan jelenségre utal,
amelyben egy személy valami újat hoz létre, ami (legyen az művészeti produktum, termék, ötlet, vagy újszerű megoldás) általában valamilyen értéket
képvisel.
A kreativitás első meghatározásának egyike Guilford nevéhez fűződik:
„a kreativitás alkotóképességet, teremtőképességet jelent, amely során a
különféle képességek szerveződése lehetővé teszi az elszigetelt tapasztalatok összekapcsolását, újszerű értelmezését és új formában történő megjelenését.” Joy Paul Guilford 1950-ben ismertette 120 faktoros modelljét az
emberi intelligenciáról („Structure of Intelligence”, SoI-modell vagy „intelligenciastruktúra” modell (Guilford, 1950, 1967). E modellben – melynek
120 faktorából 82 létezését már kimutatták, a többit pedig kutatják (Tóth,
1996) – többek között felhívja a figyelmet az emberi gondolkodás két alapvető típusára, melyeket konvergens, illetve divergens gondolkodásnak nevezett el. A konvergens gondolkodásmód egyfajta algoritmuson alapul, s egy
logikai útvonal mentén egyetlen megoldásra törekszik, míg a divergens
gondolkodás ezzel éppen ellentétes módon, különösebb algoritmusok nélkül
működik, s több úton, többféle megoldásra jut. Guilford párhuzamot vont a
kreativitás és a divergens gondolkodás között (manapság a divergens gondolkodást egyfajta kreatív részképességnek tekintik). A gyermek kreativitásának fejlődése szempontjából különösen fontos, hogy a divergens gondolkodás erősítésére törekedjünk. A tanítási-tanulási folyamatban túlságosan
gyakran fordul elő az első (konvergens) típus, a divergens produkcióra kevés lehetőséget adunk (Balogh, 2005; Mező és Mező, 2003). Természetesen
a konvergens gondolkodás is igen lényeges, ez teszi lehetővé, hogy mások
tapasztalatait felhasználjuk. Ugyanakkor újat teremteni divergens úton lehet,
úgy, hogy a gondolkodás egyfelől rugalmas, másfelől azonban nem rugaszkodik el a realitás követelményeitől.
Mednick (1962) a „távoli asszociációk” terminológiát vezette be, abban
látva a kreativitás lényegét, hogy olyan gondolatok között teremtünk kapcsolatot, amelyek jelentésüket tekintve igen távol állnak egymástól. De
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Bono (2006) például „a megoldások többféle változatának feltárását” tekintette kreativitásnak. Mumford (2003, 110. o) a kreativitással kapcsolatos
tudományos kutatások összefoglalásában így fogalmaz: „abban megegyeztünk, hogy a kreativitás újszerű, hasznos termékek termelésével jár”.
Egy jelenleg folyó kutatás (Mező, 2011) a kreativitást egyfajta
információfeldolgozó folyamatként értelmezi. Eszerint: általános értelemben a kreativitás vonatkozhat egy új probléma észlelésére és/vagy egy új
(problémamegoldó) módszer létrehozására és/vagy egy új eredmény (szellemi vagy tárgyi jellegű végtermék) alkotására. Részletesebben:
Probléma (input, vagy információ bemenet): minden kreatív folyamatot
egy többé-kevésbé tudatosult problémahelyzetnek tekinthető szituáció indít
el. A tudós problémája lehet két vizsgált dolog közötti összefüggés megmérésének gondja; a művész ki akarja fejezni érzéseit; a sportolónak le kell
győzni önmagát, esetleg társait („Hogyan győzhetek?”); a háziasszonynak ki
kell találnia, „Mi legyen a vacsora?”. A problémával kétféle úton találkozhat az alkotó elme: a) önmaga fedezi fel a problémát; b) „készen kapja”,
közlik vele, megbízzák annak megoldásával. A probléma sorsa pedig alapvetően kétféle lehet: megoldatlan marad, vagy valaki megoldja. Ez attól is
függ, hogy ismerünk-e vagy kreatív módon létrehozunk-e olyan módszert,
amellyel a probléma megoldható.
Módszer (process, vagy információfeldolgozás): amikor valamilyen
problémát kell megoldanunk, folyamodhatunk az általunk már ismert módszerekhez, illetve új módszert is alkothatunk. Kreatív teljesítmény lehet tehát egy új módszer (pl. technológia) létrehozása is, amellyel valamilyen
problémát meg lehet oldani. A tudós egy új matematikai eljárást dolgozhat
ki; a művész újfajta metódusokat találhat ki önkifejezése és/vagy megrendelői érdekében; a sportoló új mozdulatsort vagy edzésmódszert hozhat létre; a
háziasszony, ha nem talál sodrófát, akkor kitalálja, hogy milyen tárggyal
helyettesítheti azt – vagy éppen teljesen új receptet találhat ki. Az újonnan
kitalált módszer talán a probléma újszerű megoldásaihoz (új eredményekhez) is elvezet majd bennünket, ám az is lehet, hogy ugyanazokhoz a megoldásokhoz jutunk általa, mint a korábbi módszerek révén, csak éppen máshogy (esetleg: gyorsabban vagy lassabban, gazdaságosabban vagy
pazarlóbban, könnyebben vagy nehezebben, érdekfeszítőbb vagy unalmasabb módon stb.). Legrosszabb esetben: tévútra is vezethet az új módszer
(attól, hogy új, még nem biztos, hogy működőképes).
Eredmény (output, vagy kimenet): a kreatív teljesítmény lehet valamilyen konkrét szellemi és/vagy tárgyi termék is. A tudós eljut a gravitáció
fogalmának megértéséig és/vagy az atomreaktor megépítésig; a művész ver98

set, szobrot, zeneművet, filmet alkothat; a sportoló új játékszabályt, új sportot vagy új sporteszközöket hozhat létre; a háziasszony pedig általa kitalált,
új ételekkel kínálhat meg bennünket. Az eredmény sorsa az elkallódástól az
egyéni hasznosításon át a közérdekű hasznosításig bármi lehet. Ez szervezés
kérdése is.
A szervezés: a kreatív problémamegoldó folyamat szervezettségét tekintve kétféle lehet: a) tudatosan megtervezett/szervezett tevékenység; b)
szervezetlen, spontán, intuitív módon, véletleneken múló eseménysor következménye. Az egyik tudós egy véletlen folytán ismer fel egy természeti
törvényt, a másik jól felépített vizsgálatsorozat után. Az egyik művész intuitív módon improvizál a vászon vagy a zongora előtt ülve, a másik hosszasan
tervez minden mozdulata előtt. Az egyik sportoló próba-szerencse alapon, a
másik tudatos és tervszerű munkával fejleszt ki olyan mozdulatsort (pl. koreográfiát, ütéskombinációt stb.), ami előnyökhöz juttathatja őt versenyhelyzetben. Egy háziasszony vacsorára tálalt gasztronómiai műremeke is
lehet véletlen és/vagy tudatos alkotó munka eredménye.
Jelen tanulmány a kreativitással, mint a tehetség egyik részterületével
foglalkozik. Két dologra fókuszálunk a továbbiakban: a kreativitás felismerésének, azonosításának problémakörére; valamint a kreativitás fejlesztésének lehetséges útjaira.

A kreativitás felismerése, azonosítása
Napjaink egyik kiemelkedő feladata a tehetségek megtalálása, felkarolása és
gondozása. A tehetségek felkarolása a tehetségígéretek megtalálásával kezdődik. „A tehetség ígéret: lehetőséget, reményt jelent valamelyik tevékenységi körben olyan kiemelkedő teljesítményre, amely társadalmilag hasznos,
és amely megelégedettséggel, örömérzéssel, tehát sikerélménnyel jár elérője
számára.” (Czeizel, 1997, 13. o.). A legtöbb tehetség-meghatározásban kiemelkedő szerep jut a kreativitásnak.
A kreativitás szempontjából a tehetség-koncepciók három típusát lehet
elkülöníteni (Mező és Mező, 2003 alapján):
(1) A kreativitást a tehetség megítélése szempontjából figyelmen kívül
hagyó koncepciókat. Például Terman az 1920-as években a tehetséget a kiemelkedően magas intelligenciával azonosította (IQ=135). Ebben az esetben
a tehetség meghatározásánál nem vették figyelembe a kreativitást. Ma már
tudjuk, hogy a (bármilyen téren jelentkező) tehetséget kizárólag az intellek99

tus alapján megítélni: tévedés. Másrészt: az intelligencia és a kreativitás
összefüggéseit vizsgálva több kutatásban rámutattak arra, hogy az intelligencia nem mindig jár együtt a kreativitással. Előfordulhat, hogy magas
intelligencia érték mellett találkozhatunk nagyon alacsony kreativitással. Ez
azt jelenti, hogy lehet valaki nagyon intelligens, de ennek ellenére merev,
ötlettelen, önálló gondolatok megfogalmazására képtelen. Ezzel együtt az is
kiemelendő, hogy a jó értelmi képességek gyakran járnak együtt nagyon jó
kreatív, újító gondolkodással.
(2) A kreativitást a tehetséggel azonosító koncepciók (például a
Scheifelle-féle elgondolás) a tehetséget kreativitásként értelmezték.
(3) A kreativitást a tehetség részterületeként megjelenítő koncepciók –
például a Mönks–Renzulli-féle (1979, 1996) modell. E koncepció szerint a
tehetség három fő összetevője az átlag feletti képesség, a feladat iránti elkötelezettség és a kreativitás, melyet nagymértékben befolyásol a család az
iskola és a kortárskapcsolatok hatása. A kreativitás tehát a tehetség kibontakoztatásának nélkülözhetetlen elemeként jelenik meg ezekben a koncepciókban.
A kreativitáson belül számos részképességet különböztetünk meg; például (Davis és Rimm, 1993 alapján; példákkal: Mező és Mező, 2003):
– Folyékonyság (fluencia): ötletgazdagság, a problémákra adott megoldások mennyiségével mérhető.
– Eredetiség (originalitás): egyediség, nonkonform, szokatlan megoldások adása.
– Rugalmasság (flexibilitás): rugalmas, nézőpont változtatásra képes
gondolkodás.
– Elaboráció: az ötletek kidolgozásának, továbbfejlesztésének képessége.
– Problémaérzékenység: a problémák megtalálására, felismerésére való
képesség.
– Probléma meghatározás: a probléma megvilágítása, alproblémákra
bontása, különböző megfogalmazása.
– Vizualizáció: a probléma és a megoldás képzeleti, „lelki szemek” előtt
történő megjelenítése.
– Regresszióra való képesség: a sablonoktól és rögződésektől mentes
„gyermeki gondolkodásra” való képesség.
– Értékelés: a „jó” és a „rossz” ötlet, megoldás különválasztásának képessége.
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– Metaforikus gondolkodás: az a képesség, hogy szimbólumokkal helyettesítsünk egyes dolgokat, illetve teljes vagy részleges hasonlóságuk alapján dolgokat összevessünk egymással.
– Transzformáció: ötletek, megoldások, tárgyak átalakításának a képessége valamilyen új probléma megoldása érdekében.
– A határok átlépése: az a képesség, hogy túllépjünk a „szokásos” határokon, hogy új módon használjuk a dolgokat.
– Intuíció: az összefüggések meglátásának képessége, csekély, akár
elégtelen információ birtokában is.
– A logikus gondolkodás képessége: az ésszerű következtetésekre jutás
képessége.
– Ellenállás a korai befejezésnek: az a képesség, mely megakadályozza,
hogy leragadjunk az első kínálkozó megoldásnál.
– Analízis: elemző képesség, mellyel az egészet részeire bontjuk.
– Szintézis: az összefüggések megtalálásával kapcsolatos képesség,
mellyel a részekből egy új egészet kovácsolhatunk.
– A lehetséges kimenetelek megjóslása: az a képesség, hogy előre lássuk a különféle megoldási módok vagy tevékenységek várható eredményét.
E kreatív részképességek megjelenésének számtalan formájával találkozhatunk. Vigotszkij (1978) szerint az alkotás nemcsak ott van jelen, ahol
az ember nagy történelmi jelentőségű műveket teremt, hanem mindenütt,
ahol az ember elképzel, kombinál, változtat, valami újat teremt, bármilyen
szegényesnek is tűnjék az a zsenik alkotásához képest. Ugyanakkor némi, jó
értelemben vett teljesítmény-centrikusság is lényeges lehet: a tehetségesektől valóban átlag feletti (sokszor: kreatív) teljesítményeket vár a társadalom.
Gondolhatnánk, hogy a kreativitás felismerése nem jelenthet problémát,
hiszen ha a gyermek kiemelkedően jól fest, vagy 5 évesen zongoradarabokat
szerez, akkor kreatív. Ez így igaz, ugyanakkor a valóságban nem mindig
kapjuk ilyen tisztán, úgymond „tálcán” a kreatív megnyilvánulásokat. Nézzünk néhány példát! Az óvodás gyermek sürög-forog a konyhában. Kiborogat két-három kilogramm lisztet a konyha közepére, a lisztkupac tetejére
rászórogatja a frissen vásárolt fűszereket, és aktuális pillanatban paradicsomszószt lövöldözik rá a konyha egyik sarkából. Első benyomásra a tevékenység rendetlenségnek tűnhet, pedig a gyermek csak kísérletezik – éppen
vulkánt épít, és frissen olvasott élményei hatására a vulkánkitörést imitálja.
Más esetben a tányérba elé tett, fogyasztásra szánt sós kukoricarudacskákról hirtelen fura gondolatok jutnak az eszébe, és egykettőre megelevenednek a kis rudacskák...! Nyállal összeragasztva ugyan, de ember101

kékké, zsiráfokká, kardforgató huszárokká válnak. A szülő, a pedagógus
szerepe ezekben a helyzetekben, pillanatokban kiemelkedően meghatározó.
Abban az esetben, ha ilyen helyzetekben rendszeresen súlyos elmarasztalással él a gyermek felé, akkor akár örökre elnyomhatja a gyermek kreativitását, kreativitásra való bátorságát. Ellenben, ha megtanul túllépni a saját maga által felállított korlátokon, akkor sokat tehet a kreativitás kibontakoztatása érdekében. Kérdés persze, hogy felismeri-e a rosszcsontságban rejlő kreativitást. Hozzátéve természetesen, hogy nem minden rosszcsont kreatív, s
nem minden kreatív személy rosszcsont... Mint Ferku és Horváth (2003,
106. o.) megjegyzi: „a tanárok értékítélete szerint a tehetséges tanulókra
jellemző tulajdonságok között a kreatív személyiségjegyek előkelő helyen
szerepelnek. Ez annak a jele, hogy a pedagógusok elméletileg ismerik a tanulói személyiség kreatív jellemzőit, ám ez nem jelenti azt, hogy biztonsággal azonosítani tudják azokat.” Egy 536 diákkal és 39 pedagógussal folytatott vizsgálatban az esetek kevesebb, mint 4%-ában volt bejósolható a diákoktól, illetve a tanároktól származó vélemény alapján az, hogy ki mennyire
kreatív a teszteredmények szerint (Mező, 2008). A vizsgálat eredményei
szerint ennek legalábbis részben oka lehetett, hogy az egy-egy tanuló nonkognitív személyiségváltozóiról (kiegyensúlyozottságáról, nyitottságáról,
agresszivitásra való hajlamáról) alkotott tanári vélemény erősen meghatározta, hogy ugyanaz a tanár miként fog vélekedni ugyanannak a tanulónak a
kreativitásáról (ötletgazdagságáról, eredetiségéről, rugalmas gondolkodásra
való képességéről). Például: az extraverzió (HJEPQ-kérdőívvel mért nonkognitív személyiségváltozó) értéke és az intelligenciára, fluenciára, originalitásra, flexibilitásra vonatkozó (kognitív személyiségváltozók) tesztekkel
mért értéke között alig van, vagy egyáltalán nincs figyelemre méltó korrelációs kapcsolat. A tanári vélemények esetében azonban van: minél nyitottabb
személynek gondoltak egy tanulót, annál több értelmet és kreativitást tulajdonítottak neki!
Nem haszontalan tehát, ha a gondjainkra bízott gyerekek kreativitásáról
alkotott szubjektív vélekedéseinket, időnként önkritikának vetjük alá, sőt:
megkíséreljük objektívebb vizsgálóeszközök eredményeivel alátámasztani
vagy esetleg megcáfolni. A kreativitás vizsgálatakor alkalmazható néhány
eljárás összefoglalását láthatjuk az 1. ábrán. Az 1. ábrában látható tesztek
részletes leírása, valamint a tesztek alkalmazására vonatkozó információ
megtalálható: Mező és Mező (2003, 2008).
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1. ábra: Kreativitást vizsgáló eszközök és hozzávetőleges életkori vonatkozásaik
FelsőIntézményes
fokú
Alsó
Felső Középfokú
képzés,
nevelés, okta- Bölcsőde Óvoda
tagozat tagozat
képzés
tás:
felnőttképzés
Életkor (év): 0
3
6
11
14
18
Eszközök
(ABC rend- Milyen korhatárok között javasolt az eszköz használata?
ben):
„Klasszikus”
kreativitás8
tesztek*
Kreativitás
szabadidő
10
18
tevékenység
kérdőív
Tóth-féle
kreativitást
11
becslő skála
Jupiterbolha11
próba
*Megjegyzés: e sorba számos különböző jellegű, ám alapadataikat tekintve egymáshoz
hasonló, gyakran alkalmazott vizsgálóeszközt soroltunk. Klasszikus kreativitástesztek közé
sorolhatjuk például a Torrance-féle kreativitásteszteket. Ezek (önállóan, a többi felvétele
nélkül is alkalmazható) verbális feladatai: „Kérdezz és találgass”, „Tárgyjavítás”, „Szokatlan használat”, „Szokatlan kérdések”, „Feltételezés”; figurális feladatai: „Képszerkesztés”,
Hiányos ábrák”, „Ismételt figurák” – ennek gyakran alkalmazott formája a „Körök teszt”.
Ide soroljuk a mondatbefejezés, távoli asszociáció, konzekvencia teszteket is, valamint a
jelek-tesztet és a számtesztet is.

A kreativitás fejlesztése
Az Európai Bizottság által a „Kreativitás és innováció 2009.” éve alkalmából végzett „Kreativitás az európai iskolákban” elnevezésű vizsgálat egyik
részében az Európai Unió 19 tagállamában élő pedagógusainak véleményét
kérdezték a kreativitással kapcsolatban (N=12893 fő; vö.: 2. ábra).
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2. ábra: Tanári vélemények a kreativitással kapcsolatban (N=12893 fő).
Forrás: Net1

A 2. ábra a kreativitásra vonatkozó tanári véleményekkel foglalkozik.
Néhány figyelemre méltó adat:
– Látható, hogy a pedagógusok nagy része kiemelte, hogy a kreativitás
olyan készség, amelyet alkalmazni lehet a tudás minden területén, illetve minden iskolai tantárgyban.
– Sokan tartották azt is fontosnak, hogy a kreativitás alapvető készségét
fejleszteni kell az iskolákban.
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– Emellett a kérdezett pedagógusok 50 %-nál többen hangsúlyozták azt
is, hogy mindenki lehet kreatív.
– A kreativitást sokan taníthatónak vélik, s a pedagógusok nem feltétlenül tartják a kreativitást veleszületett jellemzőnek.
– Tíz százaléknál kevesebben értettek egyet azzal, hogy a kreativitás
csak a vizuális művészetekre, a zenére, a drámára és egyéb művészi
teljesítményre vonatkozik.
– Valamint azt a kijelentést is csak kevesen találták relevánsnak, hogy a
kreativitás csak az „eminens” emberek jellemzője lehet.
Megjegyzendő, hogy 2003-ban megjelent „Tanárok a tehetségről” című
tanulmánykötetükben Ferku és Mező (2003) hasonló, hazai eredményekről
számol be.
A 3. ábrán azt láthatjuk, hogy az Európai Unió 19 tagállamában élő pedagógusok mennyire értenek egyet azzal, hogy a tanulók kreativitásának
fejlesztése, fontos szerepet játsszon a tantervben.
3. ábra: „A tanulók kreativitásának fejlesztése fontos szerepet játszik-e a
tantervben?” kérdésre adott tanári vélemények százalékos eloszlása. Forrás: Net1

nagyon
egyetértek

egyetértek

is-is
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egyet

nagyon nem
értek egyet

Amint az a 3. ábrán látható, Magyarországra vonatkozóan nem születtek
túlságosan kedvező eredmények. A megkérdezett magyarországi pedagógusok csak mintegy 8 százaléka szerint játszik fontos szerepet a kreativitás
fejlesztése a tantervekben; kb. 47%-uk pedig úgy véli, hogy a tanulók kreativitásának fejlesztése nem játszik fontos szerepet a magyarországi tantervekben, és voltak olyanok is, akik nem tudtak egyértelmű álláspontot foglalni.
Elgondolkodtató, hogy annak ellenére, hogy a pedagógusok nagy része
kiemelte, hogy a kreativitás olyan készség, amelyet alkalmazni lehet minden
iskolai tantárgyban (vö.: 2. ábra); hazánkban miért nem kap központibb
szerepet a tanulók kreativitásának fejlesztése (vö.: 3. ábra)?
A kreativitás bizonyos keretek között fejleszthető, alakítható. A kreativitás fejlődéséhez egyrészt kreativitást elősegítő, támogató környezetre, másrészt kreativitást fejlesztő technikák ismeretére van szükség. A gyermek
kreativitása nagymértékben függ a szülő, a pedagógus beállítódásától. A
gyermeki kreativitás kibontakozását befolyásoló felnőtt magatartás jellemző
jegyeit Fisher (1999) így foglalta össze:
– Szorongást keltő felnőtt: figyelmetlen, erőszakos, helytelenítő, kigúnyolja a gyermeket, elutasító, rögzült cselekvéssorokhoz ragaszkodik,
háttérbe szorítja a gyermeket, türelmetlen, nem ad visszajelzést, vallat,
beavatkozik stb. Mindez erős gátja lehet a kreatív személyiség fejlődésének. A „szorongást keltő felnőtt” kudarckerülő, zárkózott személyiség kialakulását idézi elő.
– Bátorító felnőtt: kivár; a gyermek gondolkodására koncentrál; önállóságot hangsúlyozza; aktívan figyel; mindenről úgy gondolja, hogy kivitelezhető; bíztatja a gyereket, hogy új ötletet próbáljon ki; elfogadja
a gyermek döntéseit; elérhető; nyitott kérdéseket használ, értékeli a
kreatív ötleteket; nem ítél gyorsan stb. A „bátorító felnőtt” nyitott, extrovertált személyiség kialakulását segíti.
A kreatív személyek jellemzőiként számtalan pozitív tulajdonságot felsorolhatunk úgymint, kifejezett tudásvágy; intenzív kíváncsiság; ingerérzékenység; átfogó autonómia; kitartás; szorgalom; kezdeményezési szellem;
önálló gondolkodás; fizikai és mentális aktivitás; komplex ingerek, meghökkentő helyzetek vagy frappáns problémák iránti preferencia; egyedi látásmód és jó lényeglátás; váratlan vagy furcsa helyzetek iránti nyitottság;
újszerű kérdésfeltevésre való beállítódás; szenvedélyesség, lelkesedés stb.,
sorolhatnánk a különböző jelzők hosszú sorát. Mindezen tulajdonságok
azonban, nem mindenkiben találhatóak meg. A kreativitásnak vannak biológiai gyökerei, ennek ellenére a legtöbb kutató egyet ért abban, hogy a krea106

tivitás fejleszthető, vagy éppen elnyomható (a környezeti hatások által alakítható) tulajdonságnak tűnik. Éppen ezért különösen nagy szerepe van a
kreativitást támogató környezetnek a gyermeki kreativitás kibontakoztatásában.
A legtöbb gyermek kisgyermekkorában rengeteg kreatív tevékenységet
végez. Énekel, táncol, rajzol, fest stb.. A legtöbb gyermek szeret óvodába
járni, szeretne iskolába járni, még az első osztályt is nagy élvezettel végzi.
Kezdetben a gyermeket minden érdekli, izgatott és nyitott a tanulás irányába. Ezen gyerekek közül mire harmadik vagy negyedik osztályosak lesznek,
sokan már nem szeretnek az iskolába járni, már nem találnak élvezetet a
tanulásban, nem találják meg saját kreativitásukat a napi tevékenységeik
során. Teresa Amabile (1998) szerint a legfőbb „kreativitás gyilkosok” a
következők:
– Megfigyelés (Surveillance): egyfajta felügyelet a gyerekek felett. A
gyerekek azt érzik, hogy folyamatosan figyelve vannak, miközben
dolgoznak.
– Értékelés (Evaluatio): a gyerekek azon aggódnak, hogy mások hogyan
bírálják a munkájukat, mennyire elégedettek a tevékenységeikkel. (pl.
tanári értékelés, szülői értékelés, vagy kortársi értékelés)
– Verseny (Competition): helyezések elérése, a győztes/vesztes helyzet,
amikor csak egy személy jöhet ki győztesen. A gyermek számára lehetővé kell tenni a saját magához igazított haladást.
– Felső irányítás, felső ellenőrzés (Overcontrol): vannak olyanok, akik a
gyermekek számára pontosan megmondják mit, hogyan kell csinálni.
A gyerekek ilyenkor úgy érzik, hogy az ismeretlen felderítése időpocsékolás.
– Nyomás (Pressure): grandiózus elvárások állítása a gyermek teljesítményével szemben.
Teresa Amabile saját példáján keresztül mutatta be a kreativitást befolyásoló határokat: „A legfontosabb dolgot saját lányomtól, Kristenetől tanultam. Megtanultam, mennyire fontos, hogy mint szülő, szabadságot és teret
engedjek a gyermek számára, és ne felülről irányítsam. Egyszer néztem,
ahogyan egy új játékot játszik. Figyeltem, ahogy próbálja megoldani a feladatot, de nem úgy, ahogy én tudtam; vagy ahogy a játékleírás elvárta.
Azonnal jöttem én és a rohanás, és azt mondtam: »Nem, nem, drágám, hadd
mutassam meg, hogyan kell csinálni.« És, amint ezt tettem, a lányom elvesztette az érdeklődését a tevékenység iránt”.
Ann Lewin-Benham (2008), a Washingtoni Children’s Museum igazgatója szerint a kreativitás egyik összetevője a szabadidő. Lehetőséget kell
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adni a tevékenységek szabad végzésére, a tervek megvalósítására. Időt kell
biztosítani a kreatív tevékenységek teljes véghezvitelére. Szerinte a kreativitás ott virágzik, ahol a dolgok az élvezet céljából jelennek meg. Ami számít,
az az öröm, s nem a tökéletes megoldás. Mennyire ellentmond ez napjaink
hibákat megtorló jellegű iskolai valóságának!
A kreativitás fejlesztésére időt és teret kell biztosítani, iskolai és iskolán
kívüli keretek között is. Kreatív gyermekből nagy valószínűséggel kreatív
felnőtt lesz, és az élet számtalan területén hasznosítani tudja kreativitását, de
az elvárások által agyonhajszolt gyermek, már gyermek korában megtapasztalja a „kiégés” problémáját.
A következőkben két kreativitásfejlesztésen alapuló program bemutatására kerül sor (részletek: www.kockakor.hu honlapon):
1) Kreatív tanulásfejlesztés. A „Kreatív tanulásfejlesztés” program (más
néven: „IPOO-minimum program”) alapgondolata Mező (2002) tanulással
kapcsolatos IPOO-modelljére támaszkodik. Ennek lényege a következő. Ha
a tanulást információkkal való műveletek folyamatának tekintjük, akkor ez
azt is jelenti, hogy az információkezelés következő fázisait kell végigjárnunk (alkalmanként vissza-visszatérve egy korábbi fázishoz – vö.: 4. ábra):
– információ gyűjtés (input);
– információfeldolgozás (process);
– információ alkalmazás, felhasználás (output); és:
– az előzőek hatásfokát meghatározó tanulásszervezés (organizing).
A „Kreatív tanulásfejlesztés” program az IPOO-modell fázisai alapján, a
tanuló kreativitására koncentrálva nyújt számos, a legkülönbözőbb iskolai
fokozatok és szituációk esetén alkalmazható módszertani segédletet. Az
IPOO-modell alapján szervezett program célja olyan önálló tanulási módszerek átadása, melyek révén alkotó tanulás mehet végbe. Az alkotó tanulás
eredménye pedig az, hogy az információk kreatív gyűjtése, feldolgozása és
alkalmazása révén felborul a tanulás bemeneti (input) és kimeneti (output)
fázisának egyensúlya: sokkal többet fog tudni a tanuló a tanulást követően,
mint amennyi információt felvett (input<output; ebben az értelemben az
input>output relációt alacsony hatásfokú, információ veszteséggel járó tanulásnak, míg az input=output viszonyt jóformán reproduktív tanulásnak tekinthetjük). Egy analógiával ez talán jobban érzékelhetővé válik: képzeljünk
el egy üres kancsót, amelybe beletöltünk egy liter vizet, s kiöntünk belőle öt
liter vizet… Ennek technikájáról szól az IPOO-modell.
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4. ábra: a tanulás IPOO-modellje Mező Ferenc (2002, 24. o.) alapján
FÁZIS
INPUT (I):
az információ
gyűjtése
PROCESS (P):
az információ
feldolgozása

OUTPUT (O):
az információ
felhasználása

ORGANIZÁCIÓ
(O):
az információs (input-process-output)
triád szervezése

A FÁZISHOZ KÖTŐDŐ PROBLÉMAKÖR
1. Témaválasztás: mit akarok megtanulni?
2. Forráskutatás: honnan jutok információkhoz?
3. Információforrások használata: hogyan kell
használni az információforrásokat?
4. Információfeldolgozás: hogyan érthetem meg
amit tanulok, hogy ne csak papagáj módra ismételgessek akár egész fejezeteket?
5. Memorizálás: hogyan használhatom praktikusan
a memóriámat?
6. Szóbeli prezentáció: hogyan kommunikálhatom
ismereteimet hatékonyan szóban (pl. vizsgán, feleléskor, konferencián stb.)?
7. Írásbeli prezentáció: hogyan kommunikálhatom
ismereteimet hatékonyan írásban (pl. tesztíráskor,
esszé-, tanulmány, könyvíráskor stb.)?
8. Gyakorlati prezentáció: hogyan alkalmazhatom
a tudásomat a gyakorlatban?
9. A tanulás helyszínének kialakítása: hogyan
alakíthatok ki a tanulásnak kedvező környezetet
magam körül?
10. A tanulás időbeosztása: hogyan tudok időtakarékosan, de hatékonyan tanulni?
11. A tanulás folyamata: milyen sorrendben végezzem el az egyes tanulási részfeladatokat (pl.
mikor jegyzeteljek, olvassak, memorizáljak stb.)?
12. A tanulás finanszírozása: hogyan teremthetem elő a tanulással járó költségeket (és/vagy hogyan tehetem nyereségessé a tanulásomat)?

2) Kreatív tudománytörténet - kreativitásfejlesztő program. Az információfeldolgozás IPOO-modelljén alapuló „Kreatív tudománytörténet” című
kreativitásfejlesztő program tartalmi elemei: a) az információfeldolgozás, s
annak szervezését segítő kreatív részképességek fejlesztése egyszerű (néhány perc alatt elsajátítható módszerek megtanulásával); b) tudománytörténeti példákon keresztül gyakoroltatni e módszereket (Mező, 2011). A prog109

ram során a résztvevők a tudománytörténet óriásaival mérhetik össze alkotókészségüket. Képesek vagyunk-e például az Arkhimédesz, Pitagorasz,
Galilei, Mengyelejev, Pavlov, Darwin, Newton, Galton stb. számára rendelkezésre álló információk (input) alapján – kreatív információfeldolgozó
(process) tevékenységünk révén – hasonló szellemi teljesítményre (outputra)? Probléma: a) oktatásból eredő előzetes tudásunk torzíthatja az eredményt; b) nem lehet 100%-osan reprodukálni a társadalmi-gazdaságipolitikai-természeti körülményeket; c) ha túlságosan „preparált”, tálcán kínált problémákat nyújtunk, akkor az nem fog megfelelni annak az
ingergazdag élethelyzetnek, amelyben a nagy elődök alkottak; d) nehezen
kezelhető az időfaktor is: mennyi idő álljon rendelkezésre egy-egy probléma
megoldására; e) elsősorban gondolatkísérletekre nyílik lehetőség, a tevőleges megvalósítás eszközbeli, térbeli, pénzbeli, etikai, jogi akadályokba ütközhet. Mindezen problémák léte nem teszi lehetővé a „versenyzők” kreatív
teljesítményének objektív megítélését. A program ugyanakkor kiválóan alkalmas arra, hogy a résztvevők gyakorolhassák kreatív képességeiket, kipróbálhassanak kreativitást serkentő módszereket, s önismereti jelleggel
játékosan mérjék össze magukat a tudománytörténet nagyjaival. Mellesleg
(vagy: főnyereményként?): miközben saját maguk jutnak el egy-egy tudományos összefüggés felismeréséig, talán jobban meg is tanulják azt, mintha
„csak” a tankönyvet olvasnák el.

Összefoglalás
A tanulmányban a kreativitás felismerésének és fejlesztésének kérdéseivel
foglalkoztunk. A kreativitás azonosítása nem mindig könnyű. Időnként
rosszcsontságnak ítélhetjük a gyermek magatartását, holott, ha belegondolunk, lehet, hogy éppen valamilyen nagy alkotást vagy azt megelőző gyakorlást visz véghez. Szidás helyett segítenünk kellene neki. Gondoljunk
például Nicola Teslara, aki gyermekkorában többek között felrobbantotta
magát... Ma már tudjuk, hogy ez is hozzájárult ahhoz, hogy fizikusként,
feltalálóként száznál is több szabadalmat tudhasson magának. A gyermek
Charles Darwint gyakran látták a parkban bandukolni, bámészkodva nézelődni. Tanárai ezt a magatartását léhaságnak, lassú gondolkodásnak minősítették. Utólag rá se haragudunk, hiszen tudjuk, hogy ez vezetett többek között az evolúcióelmélet megalkotásához.
Ahogyan a tehetség megjelenésének időpontját, úgy a kreativitás felszínre kerülésének időpontját sem tudjuk meghatározni – nem mondhatjuk
biztosan, hogy csak a jó vagy a kevésbé jó magatartású gyermeknél, sőt azt
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sem mondhatjuk, hogy csak gyermekkorban vagy csak felnőttkorban jelenhet meg. Mai tudományos technológiánk még nem rendelkezik megfelelő
vizsgálati rendszerrel, amelynek segítségével egy személyről biztosan el
tudjuk dönteni, hogy elérte-e már a kreativitásának csúcspontját, vagy még
fejleszthető. Ebből kiindulva minden esetben, ha felmerül bennünk a kérdés,
hogy szükség van-e a kreativitás fejlesztés beépítésére a pedagógiai programokba, vagy foglalkoznunk kell-e a gyermekeink kreativitásával, a válasz
egyértelműen: igen legyen! Hiszen senki sem tudhatja, mikor fog a kreativitása segítségével valami újszerűt és nagyszerűt alkotni. Kreativitásfejlesztésre tehát szükség van – akár élethossziglan.
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A tehetségek személyiségének fejlesztése
Mező Ferenc

E tanulmány célja, hogy rövid, tömör áttekintést adjon a tehetségesek személyiségfejlesztésének témaköréről. A tanulmány szerkesztésének alapelve:
azokkal az információkkal kapcsolatban, amelyek a hazai szakirodalomban
sok helyen fellelhetők, csak rövid utalás, irodalmi hivatkozás szerepel (ami
lehetővé teszi az érdeklődő olvasók számára a további, gyors szakirodalmi
tájékozódást). Részletesebb kifejtést azoknak a témaköröknek szentel e tanulmány, amelyeknek: a) nehezebb a szakirodalomban utánajárni; b) a témával kapcsolatos gyakorlati jelentősége van. Mindennek érdekében, először a „személyiség”, a „személyiségfejlődés”, illetve a „személyiségfejlesztés” fogalmakat vitatjuk meg röviden. Ezután a tehetségesek személyiségének, illetve személyiségfejlődésének sajátosságaira mutatunk rá. Végül
a tehetségesek személyiségfejlesztésének hogyanjával, mikéntjével kapcsolatos konkrét kérdésekre keressük a választ.

Személyiség, személyiségfejlődés, személyiségfejlesztés
A „személyiség” fogalmi meghatározásával, lélektanával, fejlődésével foglalkozó nagyszámú elmélet ismertetését jelen tanulmány terjedelmi korlátai
nem teszik lehetővé. A személyiségpszichológia, a személyiségfejlődés (és
az ezzel összefüggő fejlődéslélektani alapok) iránt részletesebben érdeklődők figyelmébe ajánlom Balogh (2004, 2006), Carver és Scheier (2006),
Federspiel és Lackinger (1998), Koncz (2006, 2008), Mező (2010a,b),
Mönks és Knoers (2004), Tóth (2000, 2004, 2006) műveit. E tanulmány
során vállalható minimum, hogy mindössze demonstrációképpen vetünk fel
egy személyiség meghatározást.
A személyiségről alkotott egyik legegyszerűbb, s emellett legtöbbet
mondóbb meghatározás talán Allport (1961) személyiségdefiníciójának
Carver és Scheier (2006, 30-31. o.) által módosított változata (vö.: 1. táblázat), miszerint: „a személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek
olyan dinamikus szerveződése, amely a személyre jellegzetes viselkedés-,
gondolat- és érzésmintázatokat létrehozza.”
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1. táblázat: Megjegyzések, magyarázatok Allport (1961) személyiségdefiníciójának Carver és Scheier (2006) által módosított változatához (Carver és
Scheier, 2006, 31. o. alapján szerkesztette: Mező F.)
A definíció részlete:
A személyiség a személyen belüli pszichofizikai rendszerek…
…olyan dinamikus…
…szerveződése…

…, amely a személyre
jellegzetes…
…viselkedés-, gondolatés érzés-…
…mintázatokat…
létrehozza.

Megjegyzés, magyarázat:
A pszichológiai fogalomként használt „személyiség” a
fizikai testhez kötődik.
Dinamikus, vagyis: a személyiség nem passzív, hanem
aktív folyamatként létezik.
A személyiség tehát nem bizonyos összetevők, részek
egymástól független halmaza, hanem egymásra kölcsönösen ható rendszere.
Minden valaha élt ember különbözik mindenki mástól.
Nincs két egyforma személyiség (pl. az egypetéjű
ikrek esetében sem). Az egyéni különbségek teszik
jellegzetessé személyiségünket.
A személyiség működése tehát többféleképpen is
megnyilvánulhat.
A mintázatok többé-kevésbé ismétlődő, állandósuló
viselkedésbeli, gondolkodásbeli, érzelmi reakciók.
A személyiség: oki tényező. Hozzátéve, hogy külső
ingerek, környezeti tényezők hatással vannak rá.

A személyiség különös, ellentmondásos jellemzője, hogy miközben az
egyénre jellemző sajátosságok bizonyos határok között állandóak maradnak
akár életünk végéig, egyben változékonyságot is mutatnak (tekintve, például, hogy nem „készen kapjuk” azokat, hanem érniük kell, ki kell alakulniuk). E változékonyságra való lehetőség áll a személyiségalakulás hátterében.
Mi az összefüggés a „személyiségfejlődés” és a „személyiségalakulás”
között? A „személyiségfejlődés” kifejezést két értelemben is szokás használni (s néha gondot okoz, ha a jelentésbeli eltérések nem egyértelműek).
Tágabb értelemben az egyén teljes életében végbemenő valamennyi (fejlődést vagy akár visszafejlődést tükröző) személyiséget érintő változások öszszességére is szokás úgy utalni, hogy az egyén személyiségfejlődését vizsgáljuk. E tágabb értelmezés esetében helyesebb az „egyén személyiségének
alakulásáról” beszélni. Erikson (1957) pszicho-szociális fejlődéselmélete
például a születéstől az időskorig kíséri figyelemmel a tágabb értelemben
vett személyiségfejlődést (magyar nyelven lásd: Tóth, 2000; Mönks és
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Knoers, 2004; illetve Carver és Scheier, 2006). Teljes életutat felölelő volta
miatt ez a az elmélet a felnőttkori tehetséggondozás aspektusából is figyelemre méltó lehet:
A felnőttkori tehetséggondozás néhány pontban különbözik a gyermekkori tehetséggondozástól, például:
– Míg gyermekkorban inkább előrejelző jellegű a tehetségdiagnosztika, addig
felnőttkorban gyakran a már felmutatott teljesítmények alapján történő tehetségazonosításról lehet szó.
– Felnőttkorban olyan új tehetségterületek bukkanhatnak fel egy személy esetében, amelyekre gyermekkorában nem utalt semmi.
– Felnőttkorban megtörténhet, hogy korábbi tehetségterületéből „öregedhet ki”
például az egykor tehetséges sportoló.
– Sok gyermekkorban megvalósuló iskolai jellegű képzési programnak hátránya,
hogy az „iskolai tehetségeket” kiképzi ugyan, ám e tehetségek – a további
tehetséggondozó tevékenység hiánya miatt – felnőttkorban elkallódnak.
A felnőttképzés egy lehetséges eszköz lehet arra, hogy a felnőttkori tehetséggondozás által felvetett speciális problémák egy részét hatékonyan kezeljük. Végül: lényeges, hogy a gyermekkorban feltűnt tehetségek is felnőtté válnak egyszer, s megélik az Erikson (1957) által felvetett életkori kríziseket.

A „személyiségfejlődés” szűkebb értelemben egy kezdetlegesebbnek
tekintett fejlettségi szintről magasabb szint irányába ható személyiségalakulásra (tehát tényleges fejlődésre) vonatkozik. Az ilyen értelemben vett személyiségfejlődés tehát a személyiségalakulás egy speciális (pozitív kimenetelű) esetére vonatkozik.
„Személyiségfejlődés” vagy „személyiségfejlesztés”? A személyiség
mindenféle külső, tervszerű pedagógiai, pszichológiai beavatkozás nélkül,
spontán módon is alakul (ideális esetben: fejlődik). A személyiségfejlesztés
során e spontán fejlődési folyamatba történik tervszerű, kontrollált beavatkozás.

A tehetségesek személyisége
Szakmai kiadványokban is vissza-visszatérő motívum a tehetségesek személyiségjegyeinek bemutatása, tulajdonságlistáik közlése. E személyiségjegy
leltárokkal persze az a baj, hogy a „tehetségesek” nem alkotnak homogén
csoportot: egymástól is jelentősen különbözhetnek. Például: az egyik olimpikon sportoló nagyon extrovertált, nyitott személyiség lehet, míg a másik
nagyon is zárkózott. E példában ráadásul ugyanazon tágabb tehetségterületben (a sportban) jeleskedőkre hivatkoztunk. Még nyilvánvalóbb lehet, hogy
a tehetségesek egymástól is különbözhetnek, ha különböző tehetségterületek
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képviselőit vetjük össze – mondjuk a sportolót a tudóssal. Ez azzal is jár,
hogy a „tehetségesek” csoporton belüli különbségei, és a „tehetségesek” VS.
„nem tehetségesek” összevetésében értendő csoportok közötti különbségek
sok esetben egyformán nagyok lehetnek. Ráadásul e listák olykor egészen
semmitmondóak lehetnek. Következmény: miként egy hipochonder olvasó
minden betegségleírás minden tünetét felismerni véli magán, úgy sokszor e
tulajdonságlisták alapján minden szülő gyermekére (vagy akár: önmagára)
ismerhet. E felismerésnek azonban nem biztos, hogy valós alapja van…
Jogosan fogalmazódik meg tehát a kérdés: különbözik egyáltalán a tehetségesek személyisége a nem tehetségesek személyiségétől? Válasz: nagy általánosságban természetesen nem különbözik a tehetségesek személyisége
másokétól – néhány részletben azonban különbözhet (s e különbségek még
a tehetségesek egymás közötti összehasonlításában is fennállhat)! Például
ugyanolyan tulajdonságok (személyiségváltozók) mentén jellemezhető mindenki, s nagyjából hasonló fejlődési szakaszok, hasonló sorrendben állnak
mindenki előtt. Átlagostól eltérő lehet azonban a tehetségesek (2. táblázat):
– egyes személyiségváltozóinak értéke.
– személyiségváltozóinak egymáshoz viszonyított fejlettsége;
– fejlődési üteme;
– önértékelési problémáinak motivációs bázisa, oki háttere;
– személyisége és szociális környezete közötti kölcsönhatás, s az ezekből eredő esetleges konfliktusok jellege.
Az alábbiakban részletesebb magyarázatot adunk a különbségek mibenlétéről, illetve személyiségvizsgálatot és -fejlesztést érintő következményeikről.
Átlagostól eltérő lehet (de nem törvényszerűen az!) a tehetségesek egyes
személyiségváltozóinak értéke. Különbözhet például intelligenciájuk, kreativitásuk, extravertáltságuk vagy introvertáltságuk, érzelmi stabilitásuk/labilitásuk stb. értéke. Példa: egy intellektuális téren tehetséges személy
mondjuk 150-es IQ-ja jelentősen eltér a 100 IQ-ban megállapított átlagos
intelligencia-kvóciens értéktől (hozzátéve, hogy statisztikai szempontból 85
és 115 IQ között beszélhetünk átlagos értelmi képességről, 115 felett pedig
átlag felettiről). Noha mindenki jellemezhető az intelligencia alapján, az
intellektuálisan (is) tehetségesek esetében átlag feletti értékeket fognak mutatni a vizsgálatok.
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2. táblázat: Hasonlóságok és különbségek a tehetségesek és nem tehetségesek személyiségében, személyiségfejlődésében
Összehasonlítás
szempontjai

A személyiségváltozók (személyen
belüli tulajdonságok)
szempontjából:

A személyiségfejlődés szempontjából:
A személyiségre vonatkozó önismeret,
önértékelés szempontjából:
A személyiség és a
szociális környezet
kapcsolatának szempontjából:

Tehetségesek és nem tehetségesek közötti...
különbségek: a tehetségesek
hasonlóságok:
esetében...
...egy-egy személyiség-változó
Tehetségeseket és nem tehetértéke nagyon eltérhet az átlaségeseket ugyanazon szemégostól.
lyiségváltozók, tulajdonságok mentén tudunk
...személyiségváltozóik egyjellemezni.
máshoz viszonyított fejlettsége
az átlagosnál nagyobb eltérést
mutathat.
A személyiségfejlődés szaka...az átlagostól eltérő lehet a
szai, s ezek időbeli sorrendje is
fejlődés üteme!
hasonló.
Reális/irreális, illetve pozi...speciálisan a tehetségből
tív/negatív önismereti és önéradódó önértékelési problémák
tékelési tendenciák mindkét
is megjelenhetnek.
csoportban felléphetnek.
...a személyiség és szociális
Nagy vonalakban hasonló
környezete közötti kölcsönkölcsönhatás tapasztalható
hatás tehetséget segítő/gátló
mindkét csoportban.
tényezőként jelenhet meg.

Személyiségdiagnosztikai következmény: olyan személyiségvizsgáló
módszerekre/eszközökre van szükség, amelyek az extrém magas/alacsony
értékek megállapítására is alkalmasak. Személyiségfejlesztést érintő következmények: a kimagaslóan kedvező értékű személyiségváltozók (az erősségek) fejlesztése helyett, olykor érdemesebb az átlagos vagy netán átlaga
alatti értékeket mutató változók fejlesztésére koncentrálni.
Különbség lehet a személyiségváltozók egymáshoz viszonyított fejlettségében is, s a személyiségfejlődés területeinek egymáshoz viszonyított
fejlődési üteme is más lehet. Fejlődési diszszinkróniának (vagy aszinkróniának) nevezzük azt a jelenséget, amikor az egyes területek nem egyformán
fejlődnek, egyenetlen fejlődésen mennek keresztül (Terrassier, 2000). A
diszszinkron fejlődés néhány jellegzetes megjelenési formája Terrassier
(2000) alapján:
– intellektuális-pszichomotoros diszszinkrónia. Példa: az írás tanulásának első fázisában a kiemelkedően intelligens gyerekek nehéznek találhatják fürge észjárásuk és relatív ügyetlen, lassú kézmozgásuk öszszeegyeztetését;
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– nyelvi-gondolkodásbeli diszszinkrónia. Példa: a gondolkodási képesség általában fejlettebb a gyerekek verbális képességeinél.
– intellektuális-affektív diszszinkrónia. Példa: intellektuális érettség
(mondjuk szorongásos jellegű) emocionális éretlenség mellett.
Személyiségdiagnosztikára és -fejlesztésre vonatkozó következmény:
komplex, nemcsak egyetlen tényezőre fókuszáló vizsgálatra, ellátásra lehet
szükség. E célra alkalmas diagnosztikai eszközök bemutatásával kapcsolatban lásd: Koncz (2006, 2008); Mező (2008); Tóth (2004, 2006) műveit;
komplex tehetséggondozással kapcsolatban lásd: Balogh (2004, 2006) műveit.
Átlagostól eltérő lehet (de nem törvényszerűen az!) a tehetségesek személyiségfejlődésének üteme. Előfordulhat, hogy korábbi életkorban jutnak el
az idősebb társaik fejlettségi szintjére. Ennek tipikus példája: az intellektuális tehetségeknek az úgynevezett „arányos IQ” alapján történő azonosítása.
A mára már túlhaladottá vált, de még mindig gyakran emlegetett és használt arányos
IQ számítása jellegzetesen az eltérő mentális fejlettségen alapul. Az arányos IQ számításának képlete: IQ = 100*(mentális kor/életkor). A képletben az életkor a születésünktől számított biológiai korunkat jelenti; a mentális kor pedig arra utal, hogy hány
éves személyek értelmi képességeivel rendelkezünk. Ha egy 10 éves gyermek mentális
kora 10 év, akkor a képlet alapján az intelligenciahányadosa 100 IQ, s korcsoportjának
tökéletesen megfelelő értelmi fejlettségű személy. Ha egy 10 éves gyermek sajnos
csak az 5 éveseknek szóló feladatokkal tud megbirkózni, akkor 50 IQ pontot szerez, s
átlag alatti értelmi képességek jellemzik. Intellektuális tehetségnek tekinthetjük azonban azt a 10 évest, akinek mentális kora 15 év – IQ-ja így 150 lesz.

Természetesen nemcsak az intellektuális szférában jelentkezhet eltérő
fejlődési ütem, hanem a motoros, érzelmi stb. területen is. Személyiségvizsgálatokra vonatkozó következmény: az eltérő ütemű személyiségfejlődésre
vonatkozó sejtést a hétköznapokban olyan személyek (pedagógusok, több
gyermekes szülők, nagyszülők) fogalmazzák meg, akiknek már van tapasztalata az adott korosztállyal, akiknek van összehasonlítási alapja. Az így
létrejött sejtést azonban személyiség-diagnosztikai eljárásokkal igazolni
célszerű. Személyiségfejlesztésbeli következmény: szakmai műhiba figyelmen kívül hagyni a fejlődési ütembeli eltérést. Az életkorúkhoz képest lényegesen érettebb gyerekek kortársaikhoz képest más fejlesztést igényelnek.
Az előbbi példánál maradva: az intellektuális tehetségek gyorsító programba
való bevonása, iskolai évfolyam léptetése is megfontolandó lehet.
A saját személyiségről alkotott kép (énkép, önismeret) is eltérhet az átlagostól. A tehetségből, az átlag feletti teljesítményekből eredő sikerélmények agár gőgös, nagyképű állapotot is eredményezhetnek. Másrészt megje118

lenhet a túlzó maximalizmus kínzó terhe, vagy az átlagtól való eltéréstől,
illetve a sikertől való félelem (tekintve, ha sikert ér el a tanuló, társai kiközösíthetik, s így akár a tanulmányi siker is lehet szorongás forrása). A tehetségesek által produkált teljesítmények hátterében álló két, egymáshoz közelálló háttérváltozó (többek között) az énkép, illetve az önértékelés. Az
énkép: az önmagunkról (pl. fizikai képességeinkről, megjelenésünkről, személyiségvonásainkról stb.) vélt tudásunk. Az önértékelés: önmagunkhoz
való értékelő viszonyulás. Hasonló típusaik különböztethetők meg:
– szűkebb értelemben vett témája alapján megkülönböztethetünk fizikai
(például fizikai képességekre, megjelenésre, testalkatra) és pszichés
tulajdonságokra (intelligenciára, kreativitásra, nonkognitív személyiségvonásokra) vonatkozó énképet/önértékelést;
– valóságnak (=mások által, illetve objektív vizsgálatok által megerősített „valóságnak”) való megfelelése alapján beszélhetünk reális, illetve
irreális énképről/önértékelésről. A fejlesztés célja általában a reális
énkép/önértékelés kialakítása (az irreális önértékelés önértékelési
problémák egyik típusának tekinthető);
– valenciája alapján beszélhetünk pozitív, illetve negatív énképről/önértékelésről. Pozitív énkép esetén beszélhetünk önmagunk elfogadásáról; negatív énkép esetén pedig az önmagunkkal való elégedetlenség fogalmazódik meg. Pozitív önértékelés önmagunk értékesnek
tartására utal; a negatív önértékelés (alacsony önértékelés) esetén nem
tarjuk magunkat „elég jónak” (a negatív önértékelés is önértékelési
probléma). A fejlesztés célja általában a pozitív énkép/önértékelés kialakítása
A kiegyensúlyozott személyiség (függetlenül attól, hogy tehetséges-e
vagy sem) pozitív és reális énképpel/önértékeléssel jellemezhető.
Átlagostól eltérő lehet a tehetséges személyek és szociális környezetük
kapcsolata is. A tehetségesség, a személyiség és a szociális környezet egymásra kölcsönösen ható rendszert alkot (1. ábra).
1. ábra: A személy(iség), a szociális környezet és a tehetség(esség) kölcsönhatása
Személy(iség)

Szociális környezet

Tehetség(esség)
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Megjegyzések az 1. ábrán feltüntetett kapcsolatokhoz:
– A tehetség(esség) és a személy(iség) kapcsolata: a tehetség hátterében kognitív (intellektuális, kreatív) és non-kognitív (pl. motiváció, motoros-képességek stb.) személyiségjellemzők állnak; a tehetségesség megélése pedig a túlzott elbizakodottságtól a magabiztosságon át a félénkségig sokféle módon hathat a személyiségre, annak
alakulására.
– A személy(iség) és a szociális környezet kapcsolata: a szociális környezet és a személyiségfejlődés kölcsönhatását Erikson (1957) pszicho-szociális fejlődéselmélete
hangsúlyozza legnyilvánvalóbban. Bábosik (1982) kifejezetten a közösség személyiségformáló hatásának tudatos használatára hívja fel a figyelmet. Az interperszonális
kapcsolatok fejlesztési lehetőségeivel, gyakorlataival kapcsolatban Hanák (2005)
műve nyújt praktikus, kiváló összefoglalót.
– A szociális környezet és a tehetség(esség) kapcsolata: a modern tehetségmodellek pl. a Mönks-Renzulli-féle (Mönks és Knoers, 2004), vagy a Czeizel-féle (Czeizel,
1997) tehetségmodell - kiemelik a környezet szerepét a tehetségesek azonosításában,
fejlesztésében. A szociális környezet (család, iskola és kortársak, a tágabb értelemben vett társadalom) spontán és/vagy tudatos támogató/akadályozó tényezőként befolyásolhatja a tehetség alakulását. Fordítva: a tehetség(esség) örömet adó vagy
bosszantó, példaként, vagy akár frusztrálóan nyomasztó modellként, konkurens
személyként hathat társas környezete tagjaira.

Így például a tehetség(esség) személyen belüli (intraperszonális), illetve
személyek közötti (interperszonális) konfliktusok forrása is lehet egyben.
Intraperszonális konfliktus lehet például a túlzott maximalizmusra való hajlam; interperszonális konfliktus lehet például az, hogy a kortársaival nem
érti meg magát, azok strébernek tartják teljesítményei miatt. E két konfliktustípus pedig kölcsönösen gerjesztheti is egymást. Az is igaz ugyanakkor,
hogy nemcsak a tehetség(esség)nek lehet konfliktusokat gerjesztő hatása,
hanem a konfliktusok is kedvező/kedvezőtlen hatással lehetnek a tehetségesek személyiségére és/vagy teljesítményeire (lásd: 2. ábra).
A tehetségesek személyiségfejlesztése
Mindezek után már az alábbi kérdések is megválaszolhatók, illetve időszerűek:
Miért kell a tehetségesek személyiségét fejleszteni? Azért mert: a tehetségesek sem feltétlenül tökéletesek. Sőt: tehetségükből adódó speciális
helyzetük az átlagostól eltérő személyiségfejlődésbeli problémákat generálhat (vö.: 2. táblázat).
Mikor szükséges a tehetségesek személyiségfejlődésének természetes
menetébe beavatkozni? Akkor, ha: a) fejlődési diszszinkrónia tapasztalható;
és/vagy: b) az eltérő fejlődési ütem nyilvánvalóvá válik; és/vagy: c) önismereti/értékelési probléma megelőzése vagy kezelése a cél; és/vagy: d) a szociális környezethez történő alkalmazkodási probléma már önsorsrontó mére120

teket ölt, vagy láthatóan ilyen végkifejlett felé tart. Más (a tehetség témakörtől függetlenebb) oldalról közelítve a kérdéshez, a fejlesztő beavatkozás
indokolt lehet, ha az alábbi jellegű pszichológiai problémák valamelyikét
tapasztaljuk (Tóth, 2010 alapján): 1) Az egyén olyan szubjektív
diszkomfortérzésektől, aggodalmaktól, félelmektől szenved, amelyektől
szabadulni kívánna, de önerejéből erre nem képes. 2) Olyan viselkedést tanúsít, amelyet akár ő, akár mások nem tartanak megfelelőnek. 3) Olyan tevékenységet folytat, amely akár magára, akár másokra nézve káros következményekkel jár. 4) Deviáns viselkedést tanúsít, melynek következtében a
környezete szankciókat léptet életbe ellene.
2. ábra: a konfliktusok és a tehetség lehetséges (nem törvényszerű!) kapcsolata, s példa az ebből létrejövő alkotásra. A vers illusztrációként a költő
engedélyével került felhasználásra – ez és további versei megtalálhatók a
http://members.upclive.hu/racz.sandor4/gallery.html honlapon

SZEMÉLYEN BELÜLI
KONFLIKTUS

Eredmény:

Padok

TEHETSÉG

Nélküled
Olyan magányos vagyok
Mint őszi esőben
Az üres parkokban alvó
Megkopott
Öreg padok
(Rácz Sándor verse)

SZEMÉLYEK KÖZÖTTI
KONFLIKTUS

Milyen feltételek mellett kezdhető a személyiségfejlesztés? Akkor kezdhető, ha teljesülnek az alábbi minimum követelmények:
– a tehetséges személy kéri a fejlesztést és/vagy elfogadja a fejlesztésre
tett javaslatot (és ő, vagy ha a jog úgy kívánja, szülei/gondviselői aláírásukkal hozzájárultak a fejlesztéshez); és/vagy:
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– a tehetséges személy szülei/gondviselői kérik a fejlesztést vagy elfogadják a fejlesztésre tett javaslatot (s ők jogosultak a személyre vonatkozó döntéseket hozni, s aláírásukkal hozzájárultak a fejlesztéshez);
továbbá:
– a fejlesztés célja, módszerei nem sértenek etikai, jogi törvényeket,
szabályokat.
Mire fókuszál a személyiségfejlesztés: a teljes személyiség fejlesztésére,
komplex személyiségfejlesztésre, vagy csak egy adott személyiségváltozó
fejlesztésére? A teljes személyiség fejlesztése tudatos, tervszerű fejlesztése
csak elméletileg lehetséges, a gyakorlatban azonban nem bizonyítható, hogy
a teljes személyiség fejlődik egy beavatkozás hatására. Ergo: hozzá nem
értés és/vagy manipulációs szándék sejthető az ilyen programokra vagy tanfolyamokra csábító felhívások, hirdetések mögött. Egy adott (kognitív vagy
non-kognitív) személyiségváltozó fejlesztése ellenben nemcsak elméletileg
lehetséges, hanem (sokszor) gyakorlatilag is, bizonyítható módon is. A „teljes személyiségfejlesztés” és a „csak egy adott személyiségváltozóra fókuszáló fejlesztés” szélsőségei közé helyezhetjük a „komplex személyiségfejlesztést”. Ennek során több személyiségváltozó fejlesztését is célul tűzik ki
(3. táblázat), s ennek hatását is lehet bizonyítani.
3. táblázat: A személyiségfejlesztés fókusza
MIRE FÓKUSZÁL A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS?
AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS
SZEMPONTJAI

Egyetlen személyiség változó fejlesztése

Komplex
(több személyiségváltozóra irányuló)
személyiségfejlesztés

A teljes személyiség-fejlesztése

Elméletileg lehetséges?

igen

igen

igen

Gyakorlatban
bizonyíthatóan
lehetséges?

igen

igen

nem

Hatásvizsgálata
(gyakorlati bizonyítéka):

Az adott személyiségváltozó(k) fejlesztés
előtti és utáni értékeinek:
a) összehasonlítása egymással;
b) különbségének összehasonlítása a fejlesztés időtartama alatt spontán (fejlesztés nélkül is) várható személyiségfejlődésbeli különbséggel.
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Nincsenek diagnosztikai eszközeink a teljes
személyiség vizsgálatára, s ezek
hiányában a hatásvizsgálat sem
végezhető el.

A személyiségfejlesztés célja: egy vagy több személyiségváltozó ideálisnak tekintett értéke felé terelni a fejlődési folyamatot és/vagy tartós személyiségjegyként rögzíteni ezt az értéket.
Mennyi idő alatt valósítható meg a személyiségfejlesztés? A személyiségváltozás megvalósulhat néhány pillanat leforgása alatt is: drasztikus traumák (katasztrófák, tragédiák áldozatokként vagy szemtanúkként történő
átélése; halál közeli élmények és/vagy vallásos/transzcendentális élmények
stb.) igen rövid idő alatt okozhatnak jelentős mértékű és tartós személyiségváltozást. A pedagógiai/pszichológiai beavatkozások többsége azonban nem
néhány perc alatt, még csak nem is 30 órás programokban, hanem félévekben vagy években mérhető módon hatnak általában. Könnyen belátható,
hogy a fejlesztési cél eléréséhez szükséges időtartam általában véve egyenes
arányosságban van a megcélzott személyiségváltozó fejlesztés kezdetén
megállapított aktuális értéke és fejlesztési célként meghatározott ideális értéke közötti különbséggel. Minél nagyobb változást kell elérni, az időtartam
annál nagyobb lehet. A fejlesztés időtartama ugyanakkor fordított arányosságban van a fejlesztés etikai, jogi aspektusaival, drasztikus voltával. Vagyis: minél rövidebb időtartam alatt valósul meg a személyiségfejlesztés,
vélhetően annál több etikai, jogi problémát vethet fel, s annál szélsőségesebb módszereket használ. A történelem során a legdrasztikusabb beavatkozásokra is találunk precedenst.
Elrettentő példák:
– Lobotómia: az agy homloklebenyének eltávolításával járó, személyiségváltozást
(vagy szellemi leépülést) eredményező agyműtét, amit régebben depresszió, szorongás, szkizofrénia kezelésre használtak.
– Elektrosokk: az 1930-as években bevezetett pszichiátriai eljárás a koponya területén
alkalmazott magasfeszültségű áramütésekkel zavarja össze az agytevékenységet, s
görcsszerű rángásokat, majd eszméletvesztést idéz elő. Az eljárás célja az volt, hogy
az agytevékenység sokkolás hatására történő ideiglenes megbénításával enyhítse a
pszichózisok körébe tartozó, súlyos pszichés zavarokat. Ilyen hatások kémiai úton is
elérhetők (Fröhlich, 1996).

Nemcsak fizikai, hanem lelki traumák okozása, pszicho-sokkolás is létezik. Ilyen például az agymosás, a koreai és vietnami háborúk idején hírhedté vált, a hadifoglyok átnevelésére alkalmazott módszer (Fritscher és
Schuh, 1993; Watson, 1982; Mező, 2007). Az agymosás során olyan szélsőségesen ellentétes megterheléseknek vetették alá a foglyokat (például ingermegvonás és magánzárka változott zaj és fény okozta túlingerléssel, illetve zsúfolt helyiségekbe való elhelyezéssel, az alvás, a táplálék és/vagy az
információ hirtelen megvonásával stb.), amelyek egészen az egyén normális
reflexrendszerének összeomlásáig vezettek. A folyamat felgyorsult, ha
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egyidejűleg szétzúzzák a hadifoglyok társas kapcsolatait, mivel megszűnik a
lehetőség, hogy a társak elhárítsák az agymosás hatásait.
E meghökkentő példákban bemutatott eljárások szerencsére nem pedagógiai, hanem klinikai, illetve katonai célú beavatkozások voltak – ugyanakkor megdöbbentő példái a drasztikus személyiségmódosító eljárásoknak.
Milyen módszerek, eszközök állhatnak egy-egy tehetségpont munkatársainak rendelkezésére, ha személyiségfejlesztéssel szeretnének foglalkozni?
A legalapvetőbb módszerek jó része sajátos módon a tanuláselméletek eszköztárából valók. Például:
– Tanuláselmélet neve: klasszikus (pavlovi) kondicionálás. Lehetőségek: reflexeket kiváltó ingerek eltávolítása/előidézése, feltételes reflexek kialakítása, generalizáció, diszkrimináció, kioltás, láncreflex előidézése. Emocionális problémák, kondicionált szorongás esetében alkalmazható például.
– Tanuláselmélet neve: operáns tanulás. Egy viselkedés jövőbeli előfordulásának a valószínűségét az határozza meg, hogy a múltban milyen
hatások (megerősítések) érték az adott viselkedést. Megerősítés: a viselkedés érzékelt/észlelt hatása. A megerősítés lehet: pozitív megerősítés (jutalmazás, illetve a büntetés elkerülése; ezek várható hatása: a
viselkedés előfordulásának jövőbeli valószínűsége nő), negatív megerősítés (büntetés, illetve a jutalommegvonás; várható hatás: a viselkedés jövőbeli előfordulása csökken). Alkalmazásának általános hibája: nem a fejlesztő, hanem a páciens szempontjából kell valaminek jutalom/büntetés értékűnek lenni! Ha a tanártól kapott ötös magatartás
osztályzat miatt a társak kiközösítik, s megverik a diákot, akkor hiába
gondolja a pedagógus azt, hogy pozitív megerősítést adott, a gyerek
számára az ötös büntetéssé válik… Az „észlelt” vagy éppen a „nem
észlelt” hatás is hibaforrás lehet: hiába ingatom a fejemet rosszallóan,
ha a gyermek nem veszi ezt észre (rám se néz), akkor ez nem lesz hatással a viselkedésre (sőt: ha nem néz rám, s tévesen úgy észleli, hogy
hagyom az adott cselekvését tovább folytatni, akkor az „Ami nem tilos, azt szabad!” jellegű pozitív megerősítés lesz számára).
– Tanuláselmélet neve: belátásos tanúlás. Olyan helyzetek kihasználása,
előidézése, amelyekben a tanuló már meglévő viselkedéses sémái már
nem hatékonyak, és vagy kognitív disszonanciát (egymással ütköző
tapasztalatok belső konfliktusát) él át a gyermek; s hagyni/segíteni
kell őt új viselkedéses sémák kitalálásában, és/vagy a disszonancia redukcióban.
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– Tanuláselmélet neve: szociális tanulás (az utánzásos, modellkövetéses, megfigyeléses, obszervációs, vikariáló tanulás többé-kevésbé hasonló jelenségeken alapul). Lehetőség van a gyermek környezetében
lévő felnőttek, gyerekek viselkedésének megfigyelésére, e viselkedések átvételére vagy elutasítására (pl. mások kárán való tanulásra), begyakorlására. A szerepjáték, drámajáték, irodalmi és filmélmények
stb. esetleges hatása is legalább részben a szociális tanuláson át valósulhat meg. Példák a szociális tanuláselmélet gyakorlati alkalmazási
lehetőségeire:
– Szülőként/tanárként bemutatom a kívánt viselkedést. Ez megtörténhet a modellnyújtás előtt, közben vagy utólag nyújtott
magyarázattal, beszélgetéssel kombináltan is;
– Szülőként/tanárként nem mutatom be a nem kívánt viselkedést:
nem mutatok rossz példát;
– A célszemély számára észlelhető és kívánatos módon megjutalmazok valakit, aki az adott viselkedést épp az imént gyakorolta;
– A célszemély számára észlelhető és nem kívánatos módon
megbüntetek valakit, aki az adott viselkedést épp az imént
gyakorolta;
– Felhívjuk a célszemély figyelmét a számára lényeges személyek, filmszereplők, rajzfilmfigurák, olvasmányokban lévő
szereplők kívánatos, modellértékű viselkedésére;
– Nem hívjuk fel a célszemély figyelmét a nem kívánt viselkedést
nyújtó személyekre;
– Felhívjuk a célszemély figyelmét a számára lényeges személyek, filmszereplők, rajzfilmfigurák, olvasmányokban lévő
szereplők nem kívánatos viselkedésére, amiért láthatóan büntetést kaptak stb.
A fejlesztés megvalósulhat valamilyen, a gyerekek által kedvelt cselekvésbe ágyazott módon is. A biblioterápia például egyéni/közös olvasmányélményeken keresztül, azok megvitatásán keresztül hat; kreatív változata:
irodalmi műalkotó terápia. A filmterápia: filmélményeken keresztül hat;
kreatív változata: filmalkotó terápia. A zeneterápia: hallott, énekelt, hangszeren játszott zeneélményeken keresztül hat; kreatív változata: zeneszerző
terápia. A budo-terápia: távol-keleti harcművészetek gyakorlásán keresztül
hat; kreatív változata: önvédelmi technikákat alkotó, harcjelenet-koreográfiát alkotó terápia. A pszichoterápiák iránt érdeklődők számára ajánlható
Federspiel és Karger (1998) kiadványa, amelyben 120 pszichoterápia bemutatása és értékelése található, közérthető stílusban megfogalmazva.
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Mi különbözteti meg a magas szakmai színvonalú személyiségfejlesztő
programokat, a csak nevükben személyiségfejlesztésnek mondott, annak
gondolt dilettáns próbálkozásoktól? E kérdés burkolt módon utal arra a
tényre, hogy nem minden (akár a legjobb szándékkal) személyiségfejlesztőnek gondolt/mondott program az valójában. Attól, hogy egy csoportban valaki különféle (személyiségfejlesztőnek mondott/gondolt) játékokkal tölti ki a foglalkozásokra jutó időt, még nincs garancia és bizonyíték
arra, hogy különösebb személyiségváltozást elő tudott volna idézni!
Például, ha egy drámafoglalkozáson egy gyerek azt képzeli magáról, hogy ő egy
gyáva nyúl, az önmagában lehet egy szórakoztató, rekreációs és némiképp tanulságos
élmény, de még nem biztos, hogy ez személyiségfejlesztésnek tekinthető. Ha a gyerek
a foglalkozás hatására azonban még évekig nyúlnak hiszi magát, ráadásul gyávának…? Az csak akkor tekinthető személyiségfejlesztésnek, ha a „gyáva nyúlság” volt
az áhított személyiségidea.

Ez pedig akár fogyasztóvédelmi, minőségbiztosítási problémákat is felvet (Mező, 2010a,b). Például: a szülő jogosan kérheti számon (akár fizetnie
kellett a programért, akár nem), hogy hol van a program, a pedagógus, a
pszichológus vagy a tehetségpont (tehetséggondozó szervezet) által ígért
pozitív személyiségváltozás a gyermeke esetében? Az ilyen konfliktusok
nemcsak a program, hanem az abban résztvevő személyek, szervezetük
(például tehetségpontjuk), s általában véve a személyiségfejlesztés és tehetséggondozás hitelét is rombolja. Ez a hitelromlás ráadásul nemcsak az adott,
a szolgáltatással elégedetlen család, hanem azok körében is bekövetkezhet,
akiknek e család tagjai negatív tapasztalataikat közreadják! Ehhez képest
egy szakmailag korrekt, céltudatos személyiségfejlesztő program lépései
nagy vonalakban (Mező, 2010a,b alapján):
1. Konceptualizáció: kiválasztjuk, milyen személyiségvonásra fókuszálunk a továbbiakban.
2. Operacionalizáció: mérhető, vizsgálható változót rendelünk az előző lépésben konceptualizált fogalomhoz.
3. Személyiségdiagnosztika. Az operacionalizált személyiségváltozó
szempontjából a fejlesztendő(?) személyt pedagógiai-pszichológiai
módszerek (például: megfigyelés, kísérlet, interjú, kérdőív, tartalomelemzés, tesztelés) segítségével megvizsgáljuk. Jogi és szakmaietikai vonatkozások: a) kiskorú személyek vizsgálatakor a szülők,
gondviselők írásbeli hozzájárulása szükséges; b) személyiség- és
adatvédelmi szempontok betartása lényeges; c) a vizsgálatok némelyike pedagógus kompetenciát (Tóth, 2004), némelyike pszichológus kompetenciát igényel – a kompetenciahatárokat nem szabad átlépni!
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4. Személyiségfejlesztés, ami lehet: a) megelőző jellegű (preventív); illetve b) beavatkozó jellegű (interventív). A személyiségfejlesztésre
akkor kerülhet sor, ha a személyiségdiagnosztika azt indokolttá teszi, jogszerű, és szakszerű (súlyos klinikai esetek megoldását például semmiképpen ne vállalja fel pedagógus!).
5. Hatásvizsgálat: a személyiségfejlesztés hatásának mérése, értékelése, szükség esetén a személyiségfejlesztő munka megszakítása
és/vagy korrigálása. Jogi és szakmai-etikai vonatkozások: ugyanazok, mint a személyiségdiagnosztika esetében.
Összefoglalás
A személyiségfejlesztés nemcsak szakmai felkészültséget kíván meg, hanem
minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi, jogi és etikai aspektusai is vannak.
Fogyasztóként számíthatunk arra, hogy a személyiségfejlesztést ígérők
mindennek tudatában vannak – számíthatunk rá, bizonyítékunk azonban
nincs rá…
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Alulteljesítő tehetségesek
Harmatiné Olajos Tímea

Bevezetés
A tehetséges tanulók iskolai alulteljesítésének szakirodalma több mint félévszázados múltra tekint vissza, s bátran kijelenthetjük, napjainkban is az
egyik legfontosabb vizsgálati terület. A tehetséges gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó szakemberek számára az egyik legfontosabb kérdés, vajon
hogyan harmonizálható, optimalizálható a tanulói képesség és a realizálódó
teljesítmény. E kérdést talán az egyik leggyakoribbnak is tekinthetjük, mivel
kutatásokon alapuló becslések szerint a középiskolából lemorzsolódó dákok
10–20 százaléka tehetséges, s a tehetséges tanulók körülbelül felének nincs
összhangban a képességeivel a megvalósuló teljesítménye. Ez az arány a
potenciálok olyan fokú elvesztegetését jelenti, mely egyetlen nemzet számára sem megengedhető, de az egyén szintjén sem fogadható el a kiteljesítetlen képességekkel megélt életút.
Kutatások sora támasztja alá a problémakör összetett és gyakran sokarcú voltát, soktényezős eredetét. Az alulteljesítés egy olyan tanult viselkedés,
melynek megértéséhez és a szükséges beavatkozások eredményességéhez
feltétlenül fontos a kialakulásában szerepet játszó tényezők alapos feltárása,
hatásmechanizmusuk elemzése. E napjainkban is folyó kutatómunka legfontosabb megállapításait és a gyakorlatban is alkalmazható ajánlásait kívánja e
tanulmány összegezni.

Az alulteljesítés fogalma
Az alulteljesítéssel kapcsolatos igen változatos definíciókra érvényes megállapítás, hogy alapvetően minden meghatározás tartalmaz egy közös elemet,
mégpedig azt, hogy mindegyik meghatározás a lehetséges (amit egy adott
tanuló teljesíteni tudna) és a tényleges teljesítmény (amit egy tanuló valójában elér) közötti negatív irányú eltérésen alapszik. A kutatók értelmezései
leginkább abban térnek el, hogy mekkora és milyen módon mért ez az eltérés. Gefferth (1993) összegző tanulmányában rámutat arra, hogy egyes szerzők legalább 125 IQ pont melletti legalább egy szórással gyengébb teljesítményként határozzák meg, mások szerint az az alulteljesítő, akinek a teljesítménye a tőle elvártnál lejjebb van – mindez szülői és/vagy tanári vélemé129

nyek alapján. Olyan meghatározással is találkozhatunk melyben azt a tanulót tartják alulteljesítőnek, aki tartósan gyengén teljesít, és csak tesztek alapján azonosítható a tehetsége. Végül ismeretes olyan lágy kritériumok mentén való fogalmazás is, mely annyit közöl csupán, hogy egy relatív fogalomról van szó, mely a kiemelkedő szint alatti teljesítményt jelöli. A fenti példák – a teljesség igénye nélkül – rávilágítanak a definiálásban megmutatkozó nehézségekre, eltérő szakmai álláspontokra és egyben az olvasóban is
felvetik a kérdést, akkor hát mi is az az alulteljesítés?
Az alábbi meghatározás mely Reis és McCoach nevéhez fűződik egyrészt integratív jellegű (ismerteti Balduf, 2009, 276. o.), másrészt világos
definícióját adja az alulteljesítésnek, és a tehetséges tanulók alulteljesítésének. E szerint: „Az alulteljesítők azok a tanulók, akik komoly eltérést mutatnak az elvárt teljesítmény (standardizált teljesítménytesztek pontszámaival mérve vagy kognitív vagy intellektuális képességmérések alapján) és
aktuális teljesítményük (osztályzatokkal, tanári értékelésekkel mérve) között. A tehetséges alulteljesítők azok az alulteljesítők, akik a legmagasabb
pontszámokat mutatják az elvárt teljesítmény mérésein (a standardizált teljesítmény teszt pontszámok, vagy kognitív, vagy intellektuális képességmérések alapján).” Fenti szerzők arra is kitérnek, hogy ez az alulteljesítés nem
lehet diagnosztizált tanulási zavar eredménye, de olyan állapotnak kell lennie, mely hosszabb ideje fennáll.
Az alulteljesítés jellemzően az általános iskola utolsó éveiben kezdődik,
de fiúk esetében korábbi is lehet a kezdete. A tehetséges tanulók az általános
iskola első éveiben gyakran könnyedén, erőfeszítés nélkül érnek el sikereket, de megakadnak, amikor szembesülnek az egyre növekvő mennyiségű
házi feladattal, a nagyobb erőfeszítés és a tényleges teljesítmény kihívásaival. E folyamatnak a végén alulteljesítőként címkéződnek (Reis, 2000). További idői vonatkozásokat tekintve megkülönböztetünk átmeneti és tartós
alulteljesítést is. Az átmeneti vagy szituatív forma esetén a teljesítmény csak
időlegesen esik az elvárt szint alá. Ebben az esetben a jelenség személyes,
vagy helyzeti stresszre adott válaszreakcióként értelmezhető, mely olyan
eseményekhez kötődik, mint például az egyre gyakoribb válás, költözés,
vagy éppen egy helyettesítő tanárral kialakuló konfliktus.
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, frusztráció csökkentő 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
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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
kifejlesztő alulteljesítő – aki egyfajta mágikus gondolkodással rendelkezvén
abban is hisz, hogy teljesítményén bármikor jelentősen tud változtatni, csak
akarnia kellene azt – könnyen foglya marad e helyzetnek.
Az alulteljesítés azonosítása
Módszertanát tekintve az alulteljesítő tanulók azonosításában – az egyébként tehetségdiagnosztikában is használatos eszközöket, illetve ezen eszközök kombinációját alkalmazzák (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
– Önmegfigyelés, személyes információk gyűjtése, másokkal való öszszehasonlítás
Kiemelendő tény, hogy a fenti eszközök objektivitás tekintetében eltérnek egymástól (Mező, 2004), 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
(Herskovics és Gyarmathy, 1994), így a szülőktől, társaktól, pedagógusoktól
származó vélemények nem ritkán ellentmondóak, és véletlenszerűek. Gyakran kimutatható, hogy a diákokkal kapcsolatban önkéntelen, nem tudatos
torzító folyamatok is működnek, többek között a szociálpszichológiai törvényszerűségeknek köszönhetően. Így pl. a tanár azokat a tanulókat minősíti
sikeresebbnek, akik hozzá hasonló társadalmi-gazdasági jellemzőkkel rendelkeznek (a saját csoportba tartozó személyt tehát pozitívabban ítélik meg),
illetve az osztályozás folyamatában bizonyos egyéb individuális tényezőket
(pl. magatartás, szorgalom, személyiségjegyek) is érvényesítenek (Dowdall
és Colangelo, 1982).
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A pszichológiai tesztek és az osztályzatok (tanulmányi eredmény) öszszevetése nagyságrendileg nagyobb biztonságot ad az azonosításban, a témával kapcsolatos kutatási gyakorlat is e megközelítést alkalmazza. A pedagógiai gyakorlatban korlátot jelent az a tény, hogy e tesztek alkalmazása
pszichológus kompetenciájába tartozik, ezért az iskolákban diagnosztizálás
céljából legtöbbször az aktuális teljesítményt összevetése történik a korábbi
teljesítménnyel.
Az alulteljesítés oki háttere, nézőpontjai
Mivel az alulteljesítés egy komplex, sokszínű jelenség, melynek létrejöttében szociális, személyiségbeli és kognitív faktorok egyaránt szerepet játszanak, a kutatók úgynevezett külső és belső faktorok mentén igyekeznek vizsgálódni. Ez azt jelenti, hogy egyrészt olyan okokat keresnek, melyek a személyiségen kívüliek (pl. szocio-ökonómiai státus, rigid iskolarendszer, helytelen nevelési stílus stb.), illetve amelyek személyiségen belüliek (pl. motivációs jellemzők, beszűkült pályakép, alacsony önértékelés stb.). Természetesen mindkét megközelítés esetén számtalan összetevőt azonosíthatunk (1.
táblázat), de fontos tudni, hogy tehetségpedagógiai szempontból nem adekvát és nem hatékony csupán egyetlen összetevő, pl. a kedvezőtlen, depriváló
környezet kiemelése (Gordon Győri, 2004).
1. táblázat: Az alulteljesítésre ható faktorok (Reis és munkatársai, 1995. In:
Clemons, 2008, 12. o.)
Faktor
Iskola

Család

Közösség

Összetevők
Kedvezőtlen iskolai tapasztalatok, a helyes iskolai munkaszokások kialakítására nem volt lehetőség. Kihívások hiánya a középiskolában, negatív interakciók a tanárokkal.
Diszfunkcionális család, feszült kapcsolat a családtagokkal, testvérproblémák, rivalizálás. Inkonzisztens szerepmodellek és családi értékek. Minimális szülői monitorozás
és iránymutatás, alacsony szintű szülői elvárások.
Kedvezőtlen iskolai környezet, barátságtalan, ellenséges
városi környezet, nem megfelelő kortárscsoportok.

Személyiség Viselkedési problémák, a strukturálatlan idő felhasználási
gondjai, irreális elképzelések, nem elég kitartó, alacsony énhatékonyság, helytelen megküzdési módok alkalmazása.
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A fenti faktorok és összetevőik dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással, nem ritkán fel is erősítik egymás hatásait (1. ábra). Azt is hozzá kell
tenni, hogy a faktorokba csoportosított összetevők sora korántsem teljes. A
témában jelenleg is folyó kutatások újabb elemekkel gazdagítják, finomítják
az alulteljesítés oki hátterére vonatkozó modelleket.
Hébert (2001) például a tehetséges fiúk alulteljesítését vizsgálta korábbi
kutatások (Dowdall és Colangelo, 1982) adataira támaszkodva, melyek szerint e jelenség nagyobb valószínűséggel fordul elő köztük. Eredményei alapján a szervezési és ön-szabályozási készségek terén mutatkozik deficit náluk, így nagyon frusztráltak a tanulási stílusuk és a tanítás folyamatának
össze nem illő volta miatt.
1. ábra. Az alulteljesítés faktorainak dinamikája (Clemons alapján)
Család

Iskola

Kedvezőtlen korai
tantervi tapasztalatok

Személyiség

Közösség

Alulteljesítés
Colangelo és munkatársai (1993) is alátámasztják az alulteljesítés fenti
megközelítését. 257 tehetséges alulteljesítő középiskolás vizsgálata alapján
a következő „profilt”írták le: A tehetséges alulteljesítő nagyobb valószínűséggel fiú, nagyobb közösségből érkezik, kevésbé elégedett az iskolai oktatással, és a tanácsadási szolgáltatásokkal, mint tehetséges, de jól teljesítő
társa. Személyes ügyekben, és a tanulási készségek fejlesztése terén több
támogatást igényel, miközben negatívabb attitűddel rendelkezik az iskola
irányába. Pályaválasztásuk is mutat jellegzetességeket: inkább művészeti
vagy szociális területre orientálódnak, mintsem a mérnöki vagy egészségügyi foglalkozások területére.
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Az alulteljesítés, mint csoportjelenség
A képet tovább árnyalja, hogy megközelíthetjük az alulteljesítés kérdését
individuális nézőpontból, de tekinthetünk rá egy társadalmi csoport (pl. kisebbségek, hátrányos helyzetűek, vagy a nők) jellegzetes problémájaként is.
Gondoljunk csak a tehetség szakirodalomban is igen kevéssé tárgyalt női
tehetségek kibontakozásának szocio-emocionális kérdéseire! Mint azt Reis
(2005) „A tehetségfejlődés női perspektívája” c. kiváló tanulmányában
nemzetközi tanulmányokra alapozva bemutatja, még napjainkban is a férfi
professzorok a kutatási publikációkat tekintve kreatívabbak és többet írnak,
mint a női kollégáik – de a legtöbb foglalkozásra is érvényes a férfiak kreatívabb és magasabb szintű teljesítménye. A férfiak több könyvet írnak, és
több díjat kapnak, mint a nők (Callahan, 1979). Ezt a tényt erősíti meg az
„American Psychologist” 2003. szeptemberi száma is, mely több mint harminc Nobel-díjast említ – köztük sincs egyetlen nő sem. A problémakörhöz
feltétlenül hozzátartozik társadalmunk sikerről alkotott képe is, mely alapvetően férfi standardokat foglal magába: státus, produktív munkateljesítmény,
pénzügyi haszon, hírnév, vagy a fontosság mértéke. Reis ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy a tehetséges nők siker-fogalma olyan elemeket
tartalmaz, mint a világra gyakorolt pozitív hatás, mások életét vagy a világ
egészségét javító változások véghezvitele, vagy olyan élet, mely integritáson, becsületességen, könyörületességen alapuló értékrendhez kötődik.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban beszélnünk kell arról is, hogy, a
neveléslélektanban, a kortárs pszichológiában ismert tehetség-koncepciók
megalkotóinak döntő többsége is férfi, elsősorban fehér férfi (Sternberg
1986). Szintén férfiak fejlesztették ki a régebbi és jelenkori intelligencia
koncepciókat, mérőeszközöket. A kulturális sokszínűség és a nők csak napjainkban kezdtek el hatást gyakorolni a fenti területeken.
A tehetséges nők csoportjának alulteljesítését vizsgálva kimondható,
hogy az életeseményeik, partnereikkel, szeretteikkel, gyermekeikkel való
kapcsolatuk bizonyult a legjelentősebb hatásúnak tehetségük legmagasabb
szintre való kifejlesztésének kérdésében. Életútjukat elemezve egy tipikusnak mondható forgatókönyv bontakozik ki előttünk. Az iskolában briliáns
képességekkel rendelkező kislány a felnövekedése során fokozatosan elbizonytalanodik a képességeit és a jövőjét illetően, önbizalma serdülőkorra
aláaknázódik. Egyfajta „nőies szerénység” fejlődik ki, s később partnerük,
házastársuk álmai, vágyai fontosabbá válnak számukra a sajátjukénál. Máskor pedig vágyaikat az adott kapcsolat fenntartása érdekében adják alább:
orvosi pálya helyett nővérnek tanulnak, vagy megelégednek a BA fokozattal
a korábban kitűzött Ph.D helyett.
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Az alulteljesítés, mint individuális jelenség
Az alulteljesítést individuális szempontból áttekintő munkájában Reis
(2000) három alap okot emel ki, bár hangsúlyozza, hogy a kiváló képességű
tanulók alacsony szintű teljesítményének hátterében számtalan különböző
tényező állhat.
1) Maszkolás: A látható alulteljesítési probléma elfed még komolyabb fizikai, kognitív, vagy érzelmi problémákat. Ilyen rejtett probléma lehet a kortárscsoport nyomása, a szülői nyomás, vagy akár valamilyen biológiai ok
(pl. ki nem vizsgált betegség). A tudományos jellegű tantárgyak iránti negatív attitűd egyébként gyakori vonás a középiskolások között (Geffert, 1993).
Ebben az esetben a tehetséges gyermek, aki korábban büszke volt kiváló
eredményeire, most belső ellentmondást él át, mivel az egyre fontosabbá
váló kortárscsoport normáival, elvárásaival ellentétes módon viselkedik,
amit megjegyzésekkel, de akár kiközösítéssel is „díjazhatnak” társai. Az
egyik módja annak, hogy e nyomást a tehetséges tanuló csökkentse, az úgynevezett „társas kaméleon-effektus”. Ez azt jelenti, hogy olyan közegben,
ahol negatívan értékelik, megpróbálja elrejteni a társaktól való különbözőségét, annak érdekében, hogy a kortárs kapcsolatait fenntartsa, míg azokban
a helyzetekben, melyekben pozitívan értékelik, megmutatja azokat
(Callahan, 2004). Úgy tűnik, az életkor és a nem szerepet játszik e jelenségben: a lányoknál és a korai serdülőkorban gyakoribb. Azt is kimutatták,
hogy kevesebb pozitív coping technikát alkalmaztak azok a tehetséges serdülők, akiknél a fenti társas konformitás megjelenik.
2) Tüneti jelzés: Az alulteljesítés tüneti jellegű, a tanuló és az iskolai környezete közti diszharmóniát jelzi. Az iskola rugalmatlansága, a nem megfelelő tananyag hozzájárul a tehetséges tanulók alulteljesítéséhez. Számos
kutatás igazolta, hogy az alacsony szintű tanári elvárások negatív hatást
gyakorolnak az iskolai teljesítményre. Néhány tanár egyenesen veszélyeztetve érezheti magát a tehetséges gyermek mellett, s ezért unalmas, ismétlődő feladatokat ad, kreatív, kihívást jelentő tevékenységek helyett (Pirozzo,
1982).
3) Személyes jellemzők: Az alulteljesítés személyiség jellemzőkből,
karakterisztikumokból fakad, mint pl. alacsony szintű önszabályozás, elégtelen motiváció, gyenge szintű én-hatékonyság.
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Az alulteljesítők személyiségjellemzői, alulteljesítés típusai
A pszichológia jellemzők széles spektrumát írja le a szakirodalom, mind az
alulteljesítő tanulók, mind szüleik vonatkozásában. Általában az a vélekedés, hogy gyenge ön-percepcióval és alacsony önértékeléssel, negatív énképpel rendelkeznek, különösen az akadémikus területeken. Úgy jellemzik
őket, mint önkritikus személyeket, akik egyaránt félnek a kudarctól és a
sikertől, lehetnek idegesek és szorongóak – különösen a teljesítményük miatt (Reis, 2000). Kortárskapcsolataik szegényesek, esetleg egyenesen hiányozhatnak a barátok (Dowdall és Colangelo 1982) szociálisan kirekesztődhetnek, aminek oka lehet valamilyen erős, de iskolán kívüli speciális érdeklődés is.
Tóth (2000) a megfigyelhető, viselkedéses jellemzőkre hívja fel a figyelmet, melyek az alulteljesítés jelenségének diagnosztizálásában is támpontot adnak. Az alulteljesítő tanulók társas készségei hiányosak, túlzottan
érzékenyek, gyakran magukba zárkóznak, álmodoznak. Az iskolai követelmények szorongást okoznak számukra, ugyanakkor perfekcionisták, azaz
csak a tökéletes felel meg számukra. Tanulási szokásaik kifejezetten helytelenek, az órákra rendszertelenül készülnek, feladataikat sokszor elhanyagolják.
Az alulteljesítőkre jellemző tulajdonságok széles körét írta le
Whitemore (1980). Az előzőekben ismertetett jellemzőkön túlmenően fontos vonások a következők:
– alacsony önbecsülés mellett irreális elvárások önmaguk felé
– gyenge pszichomotoros funkciók
– terelhetőség,
– hiperaktivitás
– figyelmetlenség
– társas izoláció
– rendkívüli kritikusság önmagával és másokkal szemben
– lázadás a drillszerű, monoton feladatok ellen
– a kötelező feladtok lenézése
– szakértővé válás egy speciális területen
Az alulteljesítők személyiségjegyeinek faktoranalitikus vizsgálatát végezte el Rimm az általa kifejlesztett AIM (Achievment Identification
Measure) kérdőívvel. Eredményei alapján öt faktort különített el (ismerteti
Gefferth, 1993), melyek differenciálják a jól teljesítő, és a képességeikhez
mérten alulteljesítő tanulókat. E faktorok a következők:
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(1) Verseny. Az alulteljesítő személyek gyenge teljesítmény esetén hamar elszomorodnak, sírnak, elvesztik türelmüket. Nyeréskor gyakran dicsekednek, ugyanakkor a sikert alapvetően a szerencsének tulajdonítják. Erőfeszítések tételére serkenteni kell őket. A jól teljesítők mind nyerni, mind veszíteni tudnak, és a küzdelmet nem adják fel könnyen, erőfeszítéseket tesznek a cél elérésére, s ebben kitartóbbak. Az alulteljesítők sokkal több bátorítást, támogatást kívánnak, hogy ki tudjanak tartani elhatározásuk mellett,
illetve, hogy ne tűzzenek ki irreálisan magas célokat maguk elé.
(2) Felelősség. Munkájukban önállóak, felelősségteljesek, és jó szervezők a jól teljesítő személyek. Az alulteljesítők pedig külső segítséget várnak, törekednek a figyelem kierőszakolására, arra, hogy csak velük foglalkozzanak; s gyakran passzív agresszív magatartásúak. Amennyiben sikerül
egyszemélyes helyzetet teremteniük, ismét jól teljesítenek. Jellemző családi
interakció alulteljesítők esetén, hogy a szülők nem azonos elvárásokat
kommunikálnak a gyermek felé, az egyik szülő sokkal magasabb szintű elvárásokat és követelményeket támaszt, mint a másik, s ez zavart okoz.
(3) Kontroll. Az alulteljesítők társas környezetüket szeretnék folyamatos
kontroll alatt tartani, az iskolai munkát gyakran zavarják, ügyesen manipulálják egyik/mindkét szülőjüket. E manipuláció hátterében az áll, hogy alacsony énképüket, gyenge önértékelésüket rejtegetni próbálják (Mező, 2004).
Így az iskolát unalmasnak, a tanulást feleslegesnek, a tanári magyarázatokat
hiányosnak tartják, magukat a tanárokat pedig negatívan ítélik meg. A korlátozást és tiltást nehezen viselik el. A jól teljesítők az előzőektől eltérően,
nem törekednek szociális környezetük manipulálására, uralására.
(4) Teljesítményvonatkozású kommunikáció. Az alulteljesítők szüleiktől
ellentmondásos, vagy negatív képet kapnak a tanulás fontosságáról, ez a jól
teljesítők esetén nem jellemző. Itt is jellemzőek az ellentmondó szülői üzenetek, melyek házassági konfliktus, vagy válási krízis esetén a gyermek
gyakran érezheti azt, hogy szülei számára ellentétes dolgok kívánatosak,
ami elbizonytalanodáshoz vezet ismételten.
(5) Tekintély, tisztelet. A jól teljesítőket a szociális kívánalmaknak való
megfelelés, a konformizmus ésszerű foka jellemzi, tisztelik szüleiket és a
felnőtteket. Az alulteljesítők viszont gyakran lázadnak és engedetlenek, nem
akceptálják szüleik vagy a felnőttek kéréseit. A szülők egymással való
kommunikációja az egymás felé kinyilvánított tisztelet, vagy ennek hiánya/elégtelen volta, modell értékű a gyermek számára.
Az alulteljesítőkkel szerzett tanácsadói és klinikai tapasztalatok alapján
a személyiségjegyek vizsgálatán túlmenően Mandel és Markus (1988, 1995)
valamint és Rimm (1995) olyan prototipikus kategóriákat is kidolgoztak,
melyek az alulteljesítők nagy részére érvényesek. Clemons (2008) összegző
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tanulmányában ismerteti e két koncepció esszenciáját, szemléleti keretét.
Rimm összesen tizenhat típust azonosított, attól függően, hogy a konformnonkonform, illetve a függő-domináns skálákon hol helyezkedik el az
egyén. A skálák kombinációjaként négy csoportba sorolhatók az általa leírt
típusok:
1) függő-konformista
2) domináns konformista
3) függő-nonkonformista
4) domináns-nonkonformista.
A jól teljesítők a konformitás-nonkonformitás és dominanciadependencia dimenziókban köztes értéket mutatnak. Fenti dimenziók minden szélsőséges értéke teljesítmény problémákkal jár.
Mandel és Markus hat típust állapított meg: „sodródó”, „dacos”, „szorongó”, „szomorú/depressziós”, „identitás-kereső”, „manipulátor”. A 2.
(összehasonlító) táblázat a két tipológiát, illetve átfedéseiket mutatja be viselkedéses jellemzőikkel együtt. Mint látható, a „sodródó” gyakorlatilag
megfeleltethető a dependens-konformista típusnak. A „szorongó” típus viszont a Rimm-féle megközelítésben két módon, dependens-konformistaként
és dependens-nonkonformistaként is megjelenhet, attól függően, hogy a
teljesítményhelyzetek és a munkavégzés elkerülésének stratégiáját választja,
vagy a betegségekbe menekülést. Az „identitás-kereső”, a „manipulátor”, és
a „dacos”: ők mindannyian domináns-nonkonformisták, de eltérő viselkedéses megnyilvánulásokkal jellemezhetőek. Értelmetlennek érezhetik az iskolai munkát, törekedhetnek manipulációra és gyors jutalmak szerzésére, de
lehetnek bosszúállóak és bomlasztóak is. A Rimm-féle dominánskonformista típusnak és a dependens/domináns-nonkonformista típusnak
nincs megfeleltetése.

Az alulteljesítés megszüntetésének lehetőségei
Az alulteljesítés megszüntetésére irányuló intervenciók két nagy kategóriába
sorolhatók: az első csoportot a tanácsadás különböző formái jelentik, a másodikba pedig azok a stratégiák tartoznak, melyek az oktatási-nevelési körülmények megváltoztatásával igyekeznek pozitív változásokat elérni a tanulói teljesítményben.
1) A tanácsadás
A tanácsadás célját tekintve a személyes és/vagy a családi dinamika megváltoztatására irányul. Ebből következően lehet egyéni, csoportos és családi
138

tanácsadás is. Módszereit tekintve a tanácsadó személy (pl. az iskolapszichológus, tehetség tanácsadó) arra törekszik, hogy elsősorban indirekt módszerek segítségével – tehát nem rábeszéléssel vagy meggyőzéssel- segítsen a
tanuló számára eldönteni azt az alapvető kérdést: vajon fontos-e számára a
teljesítmény? Ha fontos, akkor a tanácsadás következő szakaszában arra
fókuszálnak, vajon milyen módon változtathatók meg a kialakult hibás szokások, beállítódások és mintázatok. Íme, néhány jellemző példa:
2. táblázat. Az alulteljesítők típusai és viselkedési jellemzői
Az alulteljesítők típusai
Mandel és Markus
tipológiája
Sodródó

Leírás

Rimm-féle tipológia
Dependens
konformista
Dependens
konformista

Szorongó

Dependens
non-konformista

Szomorú vagy
depressziós

Dependens
non-konformista

–

Domináns
konformista

Identitás kereső

Manipulátor

Domináns
nonkonformista

Dacos

–

Dependens/domináns
nonkonformista

139

Nem vállal felelősséget, nagyon függ
a felnőttektől. Halogat, tétlenkedik,
nem aggódik a teljesítmény miatt.
Elkerüli a munkát, mert attól fél, nem
lesz képes elég jól elvégezni azt.
Annyira idegeskednek a munka miatt,
hogy fizikailag megbetegednek, félnek az iskolába járástól.
Reménytelenség érzés, a depresszió
tüneteit mutatja. Nem tud társai közé
beilleszkedni.
Csak olyan tevékenységekbe kapcsolódik be, amelyekben tudja, hogy jól
fog boldogulni. Középiskolában
nagyon sikeres volt, de a felsőoktatásban a követelmények emelkedése
miatt gondjai vannak.
Nem látja értelmét az iskolai munkának, nem látja, hogyan fogja az iskola
segíteni jövőbeli terveinek megvalósulását.
Tanárait és szüleit manipulálja, néha
egymás ellen fordítja őket. Impulzív
és gyors jutalmakra vágyik.
Könnyen elveszti lelki egyensúlyát,
vitatkozik és ellenszegül a hatalomnak. Bomlasztó és bosszúálló lehet.
Magas energiaszint, dezorganizáltság,
felületesség, hanyagság. Zűrzavar,
nyugtalanság élménye a családban.
Nem tudja, kinek a szabályait kövesse.

Az alulteljesítők gyakran igen konfliktusos kapcsolatban állnak az autoritást képviselő személyekkel: szüleikkel, tanáraikkal vagy más felnőttekkel.
Túlságosan agresszívek és ellenségesek lehetnek, fegyelmezési gondok merülhetnek fel. Nem ritkán kötelességmulasztók, miközben gyenge önkontroll
és felelőtlen, megbízhatatlan magatartás jellemzi őket. Ezeknek a tanulóknak komoly gondjai lehetnek a sok esetben túlóvó-védő szüleikről való leválással, a függetlenség kivívásával. Környezetük lázadónak tekinthetik
őket, és úgy észlelhetik, rendszeresen tesznek kísérletet mások manipulálására (McCall, Evahn és Kratzer, 1992).
Nagyon hasznosnak bizonyulhat a családi tanácsadás esetleg családterápia is, mivel a megromlott szülő-gyermek kapcsolat vagy családi játszmák
eredménye is lehet az alulteljesítés. Ilyenkor a kiváló képességek melletti
gyenge iskolai eredmény eszköz lehet a gyerek kezében: alulteljesítésével
mér csapást a szülőre azon a ponton, ami a számára a legfontosabb és ezért a
legfájóbb (Bricklin és Bricklin, 1967). A szülők következetlensége is jelentős tényezője lehet az alulteljesítésnek: pl. az apa a gyermeket tekintélyelvű
módon kezeli, az anya pedig megpróbálja ezt kompenzálni, kijátszani. Gond
az is, ha a családban nincsenek megfelelő azonosulási minták, azaz nincs jól
teljesítő azonos nemű szülő, vagy pedig a gyenge szülővel történik az identifikáció (Rimm, 1984).
2) Az oktatási – nevelési körülmények megváltoztatása
Általános stratégiának tekinthetők a következők (Whitmore, 1980): az alulteljesítés felszámolásában kedvezőek a kisebb osztálylétszámok, a tanuló –
centrikus tanulási környezet, minél kevesebb konvencionális tevékenység és
módszer alkalmazása, valamint különböző tanulási stratégiák alkalmazása,
minél több modalitás bevonásával. E legutóbbi azért is fontos, mert a kutatók két igen fontos kognitív működésbeli jellegzetességet is igazoltak
(Clemons, 2008): az egyik a holisztikus (egészleges megközelítést igénylő)
feladatok előnyben részesítése az analitikus információfeldolgozást igénylő
feladatokkal szemben. A másik jellemzője az alulteljesítő tanulóknak az
auditív feldolgozási folyamat gyengébb szintje. A hazai alternatív iskolák
tehetséggondozási gyakorlata (Gyarmathy és Szörényi, 2004), mely a térivizuális és globális információfeldolgozást egyenértékűnek tekinti a konvencionális verbális-analitikus formával, ezért nagy hangsúlyt fektet a különböző művészeti területekre: a rajzra, festészetre, drámára, táncra. Hasonlóan eredményes az úgynevezett párhuzamos tanmenet alkalmazása, mely
lehetőséget ad a tananyag színesebb, egyénibb feldolgozására (3. sz. táblázat), valamint a tradicionális oktatásban rejtetten maradó tanulói jellemzők
felszínre kerülésére is. Íme, egy rövid példa, mely a vízi élőlények témakö140

rén keresztül szemléletesen érzékelteti a párhuzamos tanmenet rendszerszemléletű filozófiáját:
3. táblázat. Párhuzamos tanmenet (Gyarmathy és Szörényi, 2004. 33. o.)
Alapok
Kapcsolatok
Gyakorlat
Egyéni szint
Megismert vízi
élőlények:
Növények: moszatok, hínár,
vízililiom stb.
Állatok: egysejtűek, csigák, pióca,
vízipók, szúnyog,
halak stb.

Erdő világa
Környezetvédelemvizek védelme
Hazai vizeink
Egyéb vizek
Úszásfajták
Víz fizikája

Kirándulás a vízparton
Élővilág megfigyelése
Tabló, gondolattérkép
készítése
Élőlények azonosítása
képről

Saját akvárium
Halételek
Utazások
Kedvencek és amelyek nem tetszenek
Miért jó ismerni a
vizek élővilágát?

Mint az a fenti táblázatból is látható, egy adott téma a tényanyag túlmenően feldolgozásra kerül abból a szempontból is, hogy hogyan kapcsolódik
más területekhez, milyen gyakorlati vonatkozásai vannak, illetve, mindez a
tanuló számára egyéni szinten (élmények, tapasztalatok, érzelmek) hogyan
jelenik meg. Összegzésképpen elmondható, hogy alulteljesítés prevenciójában és visszafordításában gyakorlatilag minden olyan módszer jól használható, mely épít a tanulói érdeklődésre és önálló munkavégzésre (pl. projektmódszer), valamint lehetőséget ad arra, hogy a tanulót személyes figyelemben részesíthesse a pedagógus, ezért igen javallottak az egyéni és kiscsoportos foglalkozások is.
Reis (2000) a megfelelő tanulási környezet mellett az iskolán kívüli tevékenységek preventív jellegére hívja fel a figyelmet. A sportolás, a különböző klubokban, egyesületekben való tevékenykedés, a szabadidő aktív felhasználása, a tanulás és olvasás napirendbe illesztése támogatja a megfelelő
szintű önreguláció kialakulását, és a helyes munkaszokások megszilárdulását, melyek egyébként igen lényegesek az iskolai teljesítmény optimalizálásában is.
A fenti javaslatokat megerősíti Emerick (1992) kutatása, aki olyan 14 és
20 év közötti tehetséges fiatalokkal készített interjúkat, akik sikeresen megküzdöttek az alulteljesítés problémájával. Eredményei alapján hat olyan
faktor került azonosításra, melyekről a tanulók úgy gondolták, hogy hozzájárultak a megfelelő szintű teljesítmény eléréséhez. Ezek a faktorok a következők:
– Iskolán kívüli tevékenységekbe való bevonódás
– Szüleik helyeslése és támogatása az érdeklődési területükön
– Feléjük irányuló pozitív attitűd
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– Intellektuális kihívások lehetőségét kínáló iskola: független tanulmányok készítése, viták, kutatások lehetősége
– A pedagógusokkal való kapcsolat: A tanárok egyenrangúként kommunikáltak velük, lelkesek és nagy tudásúak voltak, s mindemellett
törődtek a diákokkal és kedvelték őket (!)
– Magas, de reális elvárások támasztása
Összességében talán úgy fogalmazhatunk, a diákok érezték, gyengébb
teljesítményük ellenére is elfogadják, támogatják őket, és nem mondanak le
róluk! A diákok a fenti hatások következtében célokat fejlesztettek ki, melyek személyes motivátorként működve direkt hatást gyakoroltak az iskolai
sikerességre. Nagyobb magabiztosságra tettek szert, s az iskolai sikerekre
kezdtek a személyes elégedettség forrásaként tekinteni, és úgy gondolták,
kifejlesztették magukban az alulteljesítéssel kapcsolatos faktorok megértésének képességét. Baum (1995) az alulteljesítés megszüntetésének lehetőségeit vizsgáló átfogó tanulmányában szintén megerősíti a korábban leírt elméleti megfontolásokat. A Renzulli-féle III. típusú gazdagító programban
részt vevő alulteljesítő tanulók eredményességét kutatása alapján a következő tényezők befolyásolták pozitívan:
– Kapcsolat a pedagógussal. Azokban az esetekben, amikor a támogató
családi környezet hiányában a tanulóknak szüksége volt felnőtti figyelemre, a pedagógussal való kapcsolat vált a tehetséggondozó program
legfontosabb aspektusává.
– Tanulási stratégiák vagy kompenzációs technikák. Azoknak a tanulóknak, akik úgy tűntek, gyenge tanulási és szervezési készségekkel
rendelkeztek a III. szintű gazdagítási folyamat lehetővé tette, hogy tudatosítsák a tanulást támogató stratégiákat. A pedagógus észlelve az
esetleges rossz időgazdálkodást, gyenge koncentrációt, vagy a személyes holmik rendben tartásának képtelenségét szintén ajánlhatott javaslatokat.
– Lehetőség a kutatásra. Néha a tanulók a kutatási lehetőséget arra
használták fel, hogy olyan területeket tanulmányozzanak, melyek kapcsolatosak az alulteljesítésükkel.
– Tevékenység az érdeklődési területen. E tehetséggondozó módszer lehetőséget adott a tanulóknak arra, hogy az általuk preferált tanulási
stílusban végezzenek kutatómunkát érdeklődési területüknek megfelelően.
– Megfelelő kortárscsoporttal való interakciók. Az e programban résztvevő alulteljesítő diákoknak lehetőségük nyílt olyan kortárscsoporttal
való összehasonlításra, amelynek tagjai jobban bevonódtak a magas
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szintű iskolai tevékenységekbe. Az ilyen csoport általi elfogadottság
érzése igen erőteljesen segít az alulteljesítés mintázatának megtörésében.
Végül, a tanulmány zárásaként tekintsük át Hansen és Tosco (2007) legfontosabb, összegző ajánlásait alulteljesítő tanulókkal foglalkozók számára:
– Ismerjük el és kommentáljuk a tanulók erősségeit!
– Az osztálykereteket használjuk a fejlesztésükhöz!
– Kihívásokat jelentő és releváns tananyag biztosítsunk, sokszínű differenciálás mellett!
– Pozitívan viszonyuljunk az érzékenységükhöz, és használjuk fel azt,
etikai és morális kérdések megoldásában, megvitatásában!
– Segítsük a tanulókat abban, hogy ezt az érzékenységet értékként tudják kezelni, és segítsük őket abban is, hogy megtanulják helyesen kifejezni azt!
– Építsük ki a bizalmat gyakori interakciókkal, melyek megakadályozzák a védekező magatartás és a visszavonulás kialakulását!
– Ha veszteséget élnek át, támogassuk őket, ne tekintsünk rájuk úgy,
mintha „láthatatlanok” lennének!
– Nyíltan fejezzük ki, hogy törődünk velük, proaktív és konstruktív attitűddel viszonyuljunk a gondjaikhoz!
– Közvetítsünk konstruktívan a szülők és a nevelők között, ne engedjük
meg, hogy a tanulót deviánsként kategorizálják. Tudatosítsuk másokban is az erősségeit!
– Nem feltétlenül a pedagógusnak kell az adott problémát megoldania,
de mindenképpen találnia kell egy kompetens segítő személyt!
– Folyamatosan támogassuk a tanulót, és reményt/bizakodást közvetítsünk. Osszunk meg olyan történeteket a tanulóval, melyek hasonlóságot mutatnak jelen helyzetével, s amelyben az öngyógyítás erőivel élt
a személy!
– Valódi tanulási közösséget építsünk ki, melyben elfogadjuk a tehetséges tanulók legkülönbözőbb típusait!
– Óvakodjunk attól, hogy előnyben részesítsük azokat a tanulóinkat,
akik megfelelnek a „jó tanulóról” alkotott képünknek!
– Találjuk meg a módját, hogy azokat a tanulókat is megerősítésben részesítsük, akik nem illeszkednek a fenti képhez!
– Tisztelet és igazságosság minden tanuló irányába, tekintet nélkül képességeire, korára, nemére, vagy faji hovatartozására.
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– Kérjük tanulóink segítségét abban, hogy módokat találjunk tiszteletünk, megbecsülésünk kifejezésére!
– Keressünk egy – a tanuló személyes életében – tisztelt/nagyra tartott
személyt, és törekedjünk arra, hogy az iskolai tevékenységekbe, projektekbe bevonjuk őt is!
– Ismerjük meg a drog- és alkoholhasználat veszélyeztető faktorait. Adjuk tudtukra, hogy látjuk, és figyelemmel kísérjük őket. Ha kell, forduljunk szakemberhez segítségért!
– Azonosítsunk olyan (iskolán kívüli) pozitív interakciós pontokat/területeket, amelyekkel a családdal való kapcsolatunkat javíthatjuk. Ennek érdekében keressünk olyan témákat, amelyekben egyetértés valószínű!
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Pedagógusszerep a tehetségfejlesztésben
Koncz István

1. A sikert garantáló személyiségjegyek a pedagógusi
tevékenységben
Vajon a jó tanárnak milyen tulajdonságokkal kell legalább erős átlagon,
vagy magas értéken rendelkeznie, s melyek a sikert hozó tulajdonságok?
Egyes kutatók leggyakrabban a kezdeményezőkészséget, a nyíltságot, a humort, a lelkesedést, az önbizalmat és a barátságot nevezték meg. Mások a
csatlakozó képességet, a kezdeményező képességet, a kitartást, a szervezőképességet, az alkalmazkodóképességet és a beszédkészséget preferálják.
Ismert tény, hogy a gyakorló szakembert is mindig csak „mezőben”,
környezetében lehet tanulmányozni, ez is indokolhatja a profil- és térképkészítés igényét.
Ha valaki elgondolkodik azon, hogy vajon rendelkezik-e a sikert hozó
tulajdonságokkal, akkor érdemes először tesztek felhasználásával személyiségtérképet, majd én-dinamikai térképet készíteni önmagáról.
E vizsgálatok eredményei jelzik a tanár számára a kihívások kezeléséhez, a kiegyensúlyozott életvitelhez, a sikeres pedagógiai munkához szükséges személyiségjellemzők szintjét és állapotát. Megmutatják, hogy az
egyén mennyire elővigyázatos, mennyire önzetlen és toleráns, milyen az
önismerete és az emberismerete, mekkora autonómiával, önbizalommal,
kockázatvállalási képességgel, teherbírással, becsvággyal és függetlenségi
vággyal rendelkezik stb. (Koncz, 2006).
A személyiségjegyek fejlesztése szempontjából tudnunk kell, hogy azok
az ismertetőjegyek edzhetők leginkább, amelyek nem mélyen horgonyoznak
a személyiségben. Például a magabiztosság éppen ezért nehezebben változtatható, mint például a tolerancia, vagy az elővigyázatosság. Az emberismeret viszont megtanulható, ezzel szemben mindazok a jegyek (pl. optimizmus, becsvágy, függetlenség stb.) nehezen edzhetők, melyek a múltban
gyökerező lelki alapmagatartás elemei.
Egy ilyen térkép középpontjában az összehangolt önismeret, reális önértékelés, s a flexibilis önreflexió áll. A tanár nem lesz sikeres például akkor,
ha közelítőleg sem tudja bemérni saját kommunikációs képességeit, s nem
tudja megérteni azt, hogy milyen hatást vált ki a neveltjeiből.
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Az összehangolt önismeret alapelemei a következők:
– magabiztosság, önbecsülés,
– kiegyensúlyozottság,
– gátlásmentes személyiségközvetítés,
– becsvágy, akaraterő,
– önkontroll, belső kontrolosság, szorongásmentesség,
– kezelési képesség, kudarctűrés,
– az én-konfliktus kezelése
A jó pedagógus tanítványai körében a biztonság adásával válik kiszámíthatóvá. Ennek alapelemei: (Koncz, 2008)
– hiteles pálya- és szakismeret
– személyes példa és minta
– problémastrukturáló képesség
– tanuló- és feladatorientáltság,
– kedvező lelki klímahangulatot teremtő képesség,
– sikerorientáltság, optimizmus, teljesítmény centrikusság, biztos nevelési folyamatvezérlés,
– jó szándékok, pozitív érzések éreztetése,
– nyugalom és erő sugárzása
Az eredményes pedagógus, jellemzője az erősen átlagos vagy erős elkötelezettség, elhivatottság, melynek alappillérei: – büszkeség, bizalom, az
eredmény iránti felelősség, részesülés a sikerben és annak közkinccsé tételében, – az iskolához, intézményhez való tartozás büszke érzése, – kompetencia az adott szakterületen, felelősség az eredményekért.
A jó pedagógus (természetes) alapvető vágya, hogy hatékony legyen
környezete és önmaga kialakításában, irányításában.
Végezetül a pedagógia területén, különösen a fejlesztő tevékenységben
sem kívánatosak a munkát akadályozó, főbb negatív személyiségjellemzőkkel bíró egyének. E területen sem lehet szerencsés: a szkizoid, a kényszeres,
a paranoid, nárcisztikus személyiségek nevelői feladatokkal való megbízása.

2. A tanár személyisége és tulajdonságai, tanári személyiségvizsgálat
Az iskolai környezetben a gyermek fejlődését befolyásoló tényezők elsődleges forrása maga a tanár. A tanárok személyiségének kutatása soha nem volt
olyan kiterjedt és szisztematikus, mint a gyermek pszichológiai jellemzőinek vizsgálata, van azonban néhány témakör, amivel D. Fontana és a szerző
összefoglalásában érdemes foglalkozni.
147

A tanári személyiség és hatékonyság egyik legkiterjedtebb vizsgálatát
Ryans vezette le 1960-ban az Egyesült Államokban. Ryans szerkesztett egy
speciális értékelő skálát, aminek segítségével azt találta, hogy a sikeres tanárok melegszívűek, megértőek, barátságosak, megbízhatók, rendszeresek,
jó a képzelőerejük és lelkesek. Azt is megfigyelte, hogy a felsorolt tulajdonságok jelentősége csökken, ahogy a tanított gyerekek életkora nő, tehát minél idősebb egy diák, annál könnyebben képes alkalmazkodni tanárához, a
nevelő hiányosságaihoz.
Az sem lehetetlen, hogy léteznek egyéb személyiség-változók, melyek
kompenzálják a Ryans által mért tulajdonságok hiányosságait. Rosenshine
1970-es kutatásának eredményei szerint ilyen változó lehet a gyermekekkel
szembeni elfogadó viszonyulás. A tanár által gyakran kritizált diák (főleg,
ha már amúgy is alacsony az önértékelése) elveszti a képességeibe vetett
maradék bizalmát is, és hajlamos alulteljesíteni. Így az a tanár, aki nyomásgyakorlással akarja a gyerekeket magasabb teljesítményre szorítani, hosszú
távon sokat árthat az érzékenyebb diákok lelki fejlődésének.
A kutatásokból az kiderült, hogy a sikeres nevelők kevésbé elfogadott
kollégáikhoz képest több időt töltenek az órákra való felkészüléssel, a gyerekekkel több iskolán kívüli aktivitásban vesznek részt, és jobban érdekli
őket a diákjaik egyénisége. Ez azonban nem jelenti azt, hogy erős érzelmi
szálakkal kötődnek diákjaikhoz. Természetesen jó, ha egy tanár kedveli az
oktatott gyerekeket, de mindig meg kell őrizni velük szemben felelősségtudatát és szakmai objektivitását.
További kutatások üzenete
A tanítás során igen sokféle diákkal, igen sok helyzetben kerül kapcsolatba
a tanár. Nyilvánvalóan nincs egyetlen, minden helyzetre alkalmazható tulajdonságsor, illetve magatartásminta, mely általánosan eredményes minden
diák és tanulási helyzetben. A jó tanárok olyan emberek, akik több területen
is képesek színvonalas teljesítményt nyújtani – olvashatjuk a OECD 2005ös összegzésében.
Továbbá rendszeresen előforduló megállapítás, hogy az eredményes tanár jó szellemi képességekkel és komoly tudással bír, rendezett életmódja
van, és strukturáltan gondolkodik, kommunikál és tervez. A diákok jobban
teljesítenek olyan tanárok mellett, akik jól teljesítenek írásbeliséget és verbális képességeket mérő teszteken (Gustafsson, 2003).
Lineáris összefüggés állapítható meg a tanárok elméleti képesítése és
diákjaik teljesítménye között. A hatás természettudományi tárgyakban
egyértelműbb, mint a matematikában. Másrészről viszont egy USA-ban készült tanulmány (Goldhaber és Brewer (2000) ugyan pozitív összefüggést
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talált a tanárok diplomája és a matematikatanítás eredményessége között, de
nem talált hasonló egyértelmű összefüggést a természettudományi tárgyak
vonatkozásában.
Wilson, Floden, és Ferrini-Mondy (2001) tanulmánya pozitív összefüggést talált a tanárok szaktárgyi felkészültsége és diákjaik teljesítménye között, de megjegyezték, hogy a tárgyakkal kapcsolatos ismeretek fokozása
egy adott szint fölött nem javítja az eredményt. Arra a következtetésre jutottak, hogy van egy küszöbérték a tárgyismeretben, ami szükséges az eredményes tanításhoz, de annál magasabb – legalábbis az akadémiai képesítésekkel mérhető – szint nem okvetlenül fokozza a diákok tudását. Ez az állítás
alátámasztja Monk (1994) eredményét, aki szerint a tanárnak a tárgy óráin
felmutatott szaktárgyi felkészültsége pozitív összefüggésben áll a diákok
természettudományi tárgyakban felmutatott teljesítményével; az összefüggés fordított értelemben tűnik lineárisnak, azaz egy adott szint fölötti szaktudáshoz csökkenő diákteljesítmény értékek tartoznak.
Az itthoni kutatások (Bábosik, Koncz, Kozma) elsősorban pedagógusipedagógiai kompetencia összerendezett meglétéhez, a tanár mintakövető
szerepéhez, s biztonságot sugárzó személyiségéhez kötik a tanár sikerességét, de nagy a jelentősége a differenciált bánásmód ismeretének is.
A fentiekből kiderül, hogy a „jó” tanár legfontosabb jellemzője a rugalmasság: a képesség, hogy módszereit a helyzet (tantárgy stb.) követelményeihez és a diákok igényeihez tudja igazítani. Az a tanár, aki túl merev
és tántoríthatatlanul hiszi, hogy az ő módszerei az egyedül célravezetők,
diákjait és önmagát is számos értékes tanulási tapasztalattól, lehetőségtől
fosztja meg. A legtöbb nevelő azonban szerencsére nyitottan viszonyul az új
ötletekhez, és még, ha gyanúsnak is tűnik egyik-másik, mindig érdemesnek
tartja legalább egyszer kipróbálni azokat. Az oktatásban – akárcsak a pszichológiában – nem létezik „végső igazság”.
A tanítás-fejlesztés sikeréhez a pedagógusoknak alapvető ismeretekkel
kell rendelkezni a serdülő és ifjúkor jellemzőiről, s a tanulók személyiségbeli sajátosságairól.
E körben alapműnek számít dr. Ranschburg Jenő A serdülő világa című
írása, s hasonlóan A. Knoers és F. Mönks Fejlődéslélektan című munkája.
A sikeres tanári kommunikáció motívumait dr. Berentés Éva a Sarokpontok-ban megjelent írásából lehet nyomon követni. A serdülők önismeretének elméleti és gyakorlati vonatkozásait dr. Koncz István Kamaszkapaszkodó című művéből lehet elsajátítani. A 10–18 éves tanulók önismereti jellemzőit dr. Koncz István–dr. Kovács József Önismereti sarokpontok című
művéből ismerhetik meg.
Ugyancsak alapmű dr. Tóth László Pszichológia a tanításban című könyve.
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A nélkülözhetetlen elméleti felkészülés után a pszichológiai csoportmunka
vezetésére kell gyakorlati ismereteket adni a tanároknak. Ehhez hasznos segítséget dr. Bagdy Emőke és dr. Bugán Antal írásai és a szerző adnak.
A siker érdekében a tanárok számára speciális felkészítés is szükséges.
Ennek keretében elsősorban a tanulók személyiségdimenziói, szociális
extroverziói mérésére, a tanulási stílusok feltérképezésére és – a hatékonyság érdekében szükséges – javítására, az önelfogadás mértékének növelésére, a kudarcok feldolgozási módjainak tudatos alkalmazására, az empátialabor működtetésére, a pozitív pszichológiai légkör megteremtésére és karbantartására kell felkészíteni a pedagógusokat. A speciális felkészítés csoporttechnikákkal, intenzíven történhet. (A tanulók megismerésének technikáit dr. Daróczy Sándor – dr. Koncz István: Szociopedagógiai analízis és
fejlesztő technikák I-II. című írásából ismerhetik meg.)

3. A tehetségek gondozásához szükséges nevelői attitűdök,
tanári személyiségjegyek
A továbbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy – kutatók szerint – milyen legyen
a tehetséges tanulókkal foglalkozó pedagógusok személyisége, vagyis melyek a tanárok elvárható, szükséges tulajdonságai, személyiségjegyei. Ehhez
nézzük át A Gropley és J. McLeold a következőkről szóló 1986-os összefoglalóját:
Maker (1975) a következő személyiségjegyeket gyűjtötte össze: magas
intelligencia, rugalmasság, kreativitás, magabiztosság, széles érdeklődési
kör, humorérzék, igazságosság, határozottság, türelem, nyitottság a tanulmányi (academic) szempontból kivételes gyerekekre és a velük való
együttműködésre, önismeret, hajlandóság az extra idő- és erőráfordításra,
lelkesedés mind a tanulás, mind a tanítás iránt, hajlandóság arra, hogy inkább támogató legyen és ne irányító. Maker később két alapvető jellemvonásra redukálta a listáját: képesség a tehetséges gyermekkel való kapcsolatteremtésre és nyitottság a változás iránt.
Feldhusen (1984) a témával kapcsolatban jó néhány évre visszamenőleg
feldolgozta a vonatkozó publikációkat a tehetséges gyermekek tanáraira
vonatkozóan. Írását érdemes elolvasni!
Bishop (1975) empirikus vizsgálatában nagyító alá vette a tehetséges
gyermekek sikeres tanárait, majd a kérdőívek és interjúk segítségével összevetette őket az átlagos tanárokkal.
Az eredmények azt mutatták, hogy a fent említett jellemvonások tekintetében szignifikáns különbség van a tehetséges gyermekek tanárai és a fel150

méréshez véletlenszerűen kiválasztott „rendes” tanárok között, vagyis nem
pusztán „anyáskodó” vonásokról van szó.
Erre a sejtésre Hultgren és Seeley1s (1982) tanulmánya ad választ, miszerint mikor több száz szakértőnek és gyakorló tanárnak azt a kérdést tették
fel, hogy a 24 megkívánt feltétel közül melyekkel kell rendelkeznie a tehetséges gyermekeket tanító tanárnak, akkor ezek mindegyikében teljes volt az
egyetértés.
Silverman (1982) empirikus tanulmánya viszont sokkal megnyugtatóbb
eredményt hozott. Ő tapasztalt és sikeres tanárokat figyelt meg tanítási órák
alatt, és megfigyeléseit összehasonlította a „rendes” tanároknál tapasztaltakkal, akiket szintén munkájuk közben tanulmányozott. Vizsgálatai azt bizonyítják, hogy a tehetséges gyermekek tanárai, az úgynevezett „mester” tanárok az önálló tanulással kapcsolatos szokások elmélyítését segítették elő:
megpróbálták elkerülni a „szájbarágós” módszert és arra bátorították a diákokat, hogy saját maguk jöjjenek rá a dolgokra. Provokatív és divergens
kérdéseket tettek fel, melyekre érvekkel kell válaszolni. Arra buzdították a
diákokat, hogy önállóan döntsenek és értékeljék önmagukat. Az úgynevezett
„mester” tanárok másik szembetűnő vonása az volt, hogy sokkal közelebbi
kapcsolatot tudtak teremteni diákjaikkal, nemcsak meghallgatták őket, bekapcsolódtak a tanulási folyamatba és a problémamegoldásba, hanem mind
óra előtt, mind óra után még bizonyos időt is együtt töltötte a diákjaikkal.
Az az elképzelés, hogy a tehetséges gyermekek tanításához speciális
jártasságokra van szükség, magában rejti azt a problémát, hogy vannak
olyan dolgok, amelyet a tehetséges gyermekek tanárai meg tudnak tenni,
viszont azok a tanárok, akik nincsenek speciálisan kiképezve, ezeket vagy
nem tudják, vagy nem akarják megtenni.
Denton (1984) az azonosítással foglalkozik részletesebben. Azt mondja,
hogy általában a tanárok fel tudják ismerni a tehetséges gyermekeket, különösen akkor, amikor a tehetség nem globálisan, hanem konkrét mivoltában
jelentkezik.
A tehetséges gyerekek felismeréséhez a tanároknak rendelkeznie kell
azzal a képességgel is, hogy provokáljanak, stimuláljanak, érdeklődést és
kíváncsiságot keltsenek (Kerry, 1983). Ezzel kapcsolatban felmerül az a
kérdés, hogy mit tesznek a tehetséges gyermekek tanárai, ami megkülönbözteti őket a „rendes” tanároktól. A „mester” tanárok arra ösztönözték diákjaikat, hogy hozakodjanak elő a saját ötleteikkel, elfogadták az ilyen ötleteket,
valamint arra késztették őket, hogy értékeljék az oktatásukat. Odafigyeltek a
választás módjára, ezzel azt segítve elő, hogy ne a gondolkodási folyamat
végére, hanem a problémamegoldásra koncentráljanak. Sok időt töltöttek el
a gyerekekkel az iskolán kívül is és gyakran közös tanulásba is fogtak velük.
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Ezek a vonások újszerű rálátást adnak a kreativitást támogató tanár jellemzőire. Annak ellenére, hogy nem szabad figyelmen kívül hagyni az
„anyai” gondoskodásra utaló állításokat sem, mégis ez a megközelítés konkrétabb képet ad a tanári magatartás speciális jellemzőiről. Ezek Balogh L.,
Bóta M. és Dávid I. szerint:
– nyitott, elfogadó attitűd (85%)
– kreatív (80)
– nagy tárgyi tudás (78%)
– motiváló képesség (75%)
– jó humor (72%)
– ambiciózus (64%)
– alkalmazkodni tud a diák igényeihez (54%)
– empatikus (48%)
– önkritikus (44%)
Sisk (1975) a sikeres tanári munka feltételeinek tatja az alábbi jártasságokat:
1. jártasság a tanári diagnosztikában,
2. jártasság az irányításban és a vita levezetésében,
3. jártasság a tanulási tapasztalatok megtervezésében, beleértve a kognitív működés minden szintjét,
4. jártasság a szükséges érzelmi feltételek megteremtésében (pl. motiváció, magabiztosság stb.)
Multhern és Ward (1983) különbséget tettek a tanárok személyes és professzionális jellemvonásai között:
a) Személyes jellemvonások: (a felvételihez)
– intellektuális képességek
– interperszonális képességek
– sikerorientáltság
– stabil személyiség
– intellektuális kíváncsiság
– szervezésre való képesség
– vezetésre való képesség
b) professzionális jellemvonások: (a program során kialakítandó)
– tárgyi tudás
– információ kezelésének a képessége
– tanítási képességek
– diagnosztikai jártasság
– a programok tanításában való jártasság
– programfejlesztési képességek
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– programvezetői képesség
Összegezve a tehetségfejlesztő tanár személyiségéről mondottakat:
– Rendelkeznek a minden tanárra jellemző vonásokkal,
– Rendelkezniük kell speciális vonásokkal, illetve másoknál dominánsabban megjelenő általános jellemzőkkel,
– amellett, hogy a saját tudományterületeiken „mesteri” szinten állnak,
magas szintű tanulásra való felkészültség, erős kompetencia kell, s
ezen kívül – miközben pozitív attitűdöt alakítanak ki a speciális képességekkel rendelkezők irányában, s biztonságot adó légkört tartanak
fenn – képesek speciális ellátást biztosítani a tehetség optimumig történő kibontakozásához.
A tehetséges gyerekek tanárait speciális kihívások (is) érik, ezért speciális személyiségjegyek és készségek is szükségesek munkájukhoz. Nézzük
meg, hogy a tanári szerepek mellett milyen „finomságok” lelhetők fel a
szakirodalomban!
A tehetségfejlesztő pedagógus különös szerepét számos szakkifejezés
jelzi. Például facilitátor (Rogers), mentor, forrás-tanár, sámán, lelkész, misztikus gyógyító (Adelson), a kockáztató (Viscott), az önkifejezés-gazdagító
(Zsolnai J.), a (teljesítmény) motivációfelelős, a deviancia-toló, a diagnosztika, a prognosztizáló stb. Közülük a facilitátort és a mentort emeljük ki.
A facilitátor (könnyítő, kifejlesztést segítő) kongruens (hiteles) személyisége hatásával, szuggesztivitásával és motiváló tehetségével is segít, empátiája és intuíciója magas szintű, akceptáló képessége erős.
A mentor (idősebb tanácsadó, nevelő, pártfogó) idősebb jóbarátként támogatja a tanuló személyiségének fejlődését, segíti egyéni életútját, karrierjét. A mentor-programok időterv és fejlődési terv szerint folynak, a
mentorált aktív közreműködésével. A mentorok erős proszociális (segítő)
személyiségjegyekkel rendelkeznek.
A tehetséges gyerekek tanárainak speciális ismeretekkel, meghatározott
domináns személyiségjegyekkel, készségekkel kell rendelkezniük. Fokozódik az olyan tulajdonságok fontossága, mint
– az alternatíva-állítás,
– a szerep feletti uralom képessége,
– az új technikák befogadás,
– az információ befogadása és feldolgozása,
– a tanulni tudni stb. tanítása.
A személyiségvonások között újak is megjelennek, vagy a meglévők
dominánssá válnak, mint például:
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– a vezérlés, a differenciált bánás technikái,
– a támogatási, kiigazítási, „lezárási” módszerek használatára való képesség.
Ide tartozna
– a reális önismereti és kongruens önkifejezési képesség,
– a pozitív terepet felkutatni, megépíteni, felkarolni és fenntartani képes
készségek,
– a diagnosztikus, prognosztikus képesség,
– valamint a haladási pálya differenciált vezérlése az optimumig,
– a belső energiakezelés,
– a tehetségtudat reális szinten tartása,
– az „eshetőség” kezelése,
– a tréning, fejlesztés szervezése, irányítása, képessége,
– a fejlesztő tréneri jártasság.
A tehetségtanár feladata világra hozni a tehetségeket, s az individuum
aktív közreműködését lehetővé tevő kedvező lelki klímahangulat folyamatos
biztosításával – megtanítani a tehetséggel gazdálkodni tudást. S mindehhez
óriási tőke a tanár számára – a munkaeszközként funkcionáló, minta- és
viselkedéstanító – saját személyisége. A tanár – együttműködésre motiválva
– akkor éri el a személyiségek (itt tanulók) optimális aktivációját, ha elsősorban orientál – befolyási törekvések nélkül.

4. A tehetségfejlesztő pedagógus szerepei
Szociálpszichológusok rengeteget használják a „szerep” fogalmát. Minden
ember szerepek egész sorával rendelkezik, a családban betöltött szerepektől
kezdve a munkahelyeken át egészen a nagyobb közösség szempontjából
relevánsakig. A szerep ebben az értelemben tulajdonképpen beszédmódunk,
öltözködésünk, viselkedésünk konzisztens mintázata, melyet a környező
társas ingerekre adott reakcióként produkálunk. Így a családban vagy egy
kisebb közösségben játszhatjuk például a „bohóc”, a „gyakorlatias” vagy az
„együtt érző” szerepét. A foglalkozások többnyire speciális szerepelvárásokat tartalmaznak, így más pszichológiai követelményekkel szembesülnek a tanárok, másokkal a menedzserek és megint másokkal a munkások.
Normális körülmények között meglepőnek találunk egy hangoskodó papot,
egy érzékeny katonát vagy egy félénk színészt.
A társadalom ezen kívül igen kiterjedt „utasításokkal” lát el minket,
mint nemi, életkori stb. szerepek hordozóit. Ez nem jelenti azt, hogy visel154

kedésünk minden egyes mozzanata forgatókönyv-szerűen elő van írva számunkra, de bizonyos határok között igazodnunk kell a társadalmi elvárásokhoz. Ezek a szerepek gyakran konfliktusba kerülnek egyéni hajlamainkkal, és a személyiség érettségének egyik jele lehet, ha akár a társadalmi elvárások ellenére igyekszik „valódi önmagát” kifejezni.
A szerep nem valamiféle, a kultúra által kidolgozott „ruhadarab”, amit
csak magunkra kell öltenünk a megfelelő szituációkban, hanem egy állandóan alakuló viszonyítási folyamat eredménye, melynek során viselkedésünket ahhoz a képhez viszonyítjuk, amilyennek interakciós partnereink
rólunk (illetve viselkedésünkről) kialakított elképzelését gondoljuk.
A pedagógusnak sajátos szerepkészlete van, amelyben az 1990-es évektől nagyfokú szerepátrendeződések, szerepbővülés, új szerepelemek (és pedagógus szakképesítések) megjelenése figyelhető meg a pedagógus szakmában. Amellett, hogy tovább élnek a korábbi szerepelemek (pl. oktató,
nevelő személyiségfejlesztő stb.) a pedagógusszerep gyors ütemben differenciálódott, kibővült, módosult. Egyre inkább előtérbe kerültek a pedagógusi szerepkészlet következő elemei: a kísérletező, a tanácsadó, a fejlesztő,
a szociális társ, a (folyamatvezérlő) oktatástechnológus, s felerősödött a
mentori, animátori, facilitátori szerep. Ez utóbbi mellett a tehetségfejlesztő
pedagógusok szerepei között dominánssá vált a karrier-vezérlő (diagnosztizáló – prognosztizáló – felzárkóztató – fejlesztő) szerep, továbbá a támogató
pszichológiai légkört teremtő képessége és folyamatos rutinja, a gazdagító
programok vezérlője, az alkotásra ösztönző referencia személy mivolt. Külön jelentőséggel bír a mintaközvetítő, s a mintakövetésre késztető motiváló
belső és külső marketingkezelő szerep. A belső marketing eredménye a kiegyensúlyozott, nagy énerővel rendelkező, egységes személyiségstílusú tanár, s mindezek megjelenése a biztonság sugárzásában, a hatékonyságban, s
a mintaadó önérvényesítésben. A külső marketing pedig eszköztár ismereti és
alkalmazkodási biztonságban, hiteles személyiségfejlesztésben, sikeres kapcsolatteremtési jártasságban, egyenletes szuggesztív hatásban jelenik meg.
Különösen átfogó a szerepe a tehetségfejlesztő pedagógusnak a tanulók
alkotásra való orientálásban, a hajtóerők megtalálásában és feltöltésében, s a
saját alkotásra való beállítódásának mintaként való közvetítésében.
A tehetségfejlesztő pedagógus személyiségében megkívánt különös tulajdonságok biztosítják a sajátos szerepek jó ellátását. Ismétlésként a következők: facilitátor, mentor, animátor, lelkész, sámán, kockáztató, akceptátor,
kihíváskezelő, empátiabűvész, értéktudatosító, önkifejezés-gazdagító, devianciatoló, diagnoszta, prognosztizáló, a kifejlődést segítő.
Mindezek mellett a pedagógus személyisége automatikus szerepet is ellát, egyéni pedagógus hitelességével is hat (életvitel, alkotás, eshetőség,
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referenciaszemély mivolt kezelése, bioszociális hatás, pszichoszociális hatás, modell hatás, a szituáció és az elvárás hatása, („Von Osten lova”)
Meg kell említeni még a tehetségfejlesztő pedagógus speciális szerepei
között az értékelő (kiválasztó, karrier-vezérlő, az optimumig tartó folyamatvezérlő fejlődést minősítő stb.) szerep együttest is. Mindezeken túl jól kell
ismernie a vezérlés és differenciált hatás technikáit, rutinszerűen használni a
támogatási – kiigazítási – lezárási módszereket, a felkutatás – felkarolás
mechanizmusait (sas-szem effektus) az energiakezelés, a tehetségtudat reális
szinten tartása, s az eshetőség kezelése módjait. S ugyanakkor biztonsággal
dolgozó csoport-technikusnak, trénernek is kell lennie.
5. Hogyan fejlesszünk? A pedagógusok személyiségének
felmérése és fejlesztése
Diagnózis
A pedagógusok személyiségét – felmérés, diagnózis nyomán – korszerű
csoporttechnikákkal alakítjuk elsősorban azzal a céllal, hogy – személyiségük erejére, belső tőkéjükre támaszkodva – a diákok körében hatékony felmérést és személyiségfejlesztést végezhessenek.
A fejlesztés minden lépcsőjét szükségszerűen megelőző diagnózis kiterjed az általános és a speciális jellemzők mérésére egyaránt.
Mi itt csak azokat a területeket vettük figyelembe, azon vizsgálandó
szeleteket emeljük ki, amelyek elengedhetetlenül fontosak a fiatalokkal foglalkozó felnőttek lelki stabilitásának megteremtésében.
A pedagógus személyiségének azon területeit igyekszünk itt megragadni, amelyek különös szerepet játszanak a személyiségfejlesztő munka hatékonyságában. A vizsgálandó területek a következők:
a) A pedagóguspálya motivációs háttere. A pályaválasztási indítékok
jellegének és erősségének feltérképezését tűzzük ki célul.
b) A munkával kapcsolatos igények vizsgálata. A végzendő munkához
kapcsolódó igények lényegesen befolyásolják a humán erőforrások működésbe lépését, ezért vesszük szemügyre ezek sajátosságait, fejlődését is.
c) Az önelfogadás mértékének mérése. A személyiség harmonikus működésének feltétele, hogy az egyén fogadja el önmagát, az ebben tapasztalható zavarok is kihatnak az erőforrások nem hatékony működésére.
d) Az én-erő vizsgálata. Az emberi erőforrások mozgásba lendülésének
egyik fokmérője az én-erő.
e) Facilitátori jellemzők: Összehangolt önismeret, önreflexiós készségek, akceptálási (önelfogadás és mások elfogadása) képesség, empátiás hajlam és készség, adekvát önkifejezés, egyéni hatástudat, sikeres én-dinamika
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és én-marketing, kongruencia (hiteles személyiség), pályakívánás és pályaelégedettség, kompatibilitás (valóságkezeléshez, mintaadáshoz, személyiség
karrier-készségek átadásához), reflexív, diagnosztizáló és prognosztizáló
készségek, innováció, stressz és konfliktus felismerés, - kezelés és – hasznosítás, distressz-tűrés, egyéni pedagógusi hitelesség (életvitel, jövőtervezés,
alkotás, eshetőség és referencia személy mivolt kezelése), személyiség-,
fittség és komfortérzet.
Ezek megléte szükséges a sikeres facilitátori – fejlesztő tanári munkához.
Fejlesztés
A tehetségfejlesztő tanárok – speciális szerepükre való – felkészítő kurzusain (elmélet munícióra építve) egymás mellett szükséges fejleszteni a pedagógus személyiségét (reális önismeret, önértékelés, adekvát önkifejezés,
reális hatástudat, énerő, kreativitás, energiagazdálkodás, kockázatvállalás,
bánni tudás nehéz emberekkel stb.) és jártasságot adni a pedagógus-tanuló
közötti hatékony kommunikációhoz, illetve a tanulók személyisége felmérését és fejlesztését segítő technikák alkalmazása terén.
Sajátos szerepet követel a pedagógustól a kreativitásból eredő sajátosságok, kísérőjelenségek feltérképezése és kezelése is; ezek közül csak a deviancia kezelését emeljük ki. Fontos szerepelem az is, hogy fel kell készülni
az egyoldalú tehetségfejlesztés elkerülésére. Ezért nagyon fontos a teljes
személyiség folyamatos felmérését és fejlesztését biztosító technikák készségszintű jelenléte a pedagógus eszközrendszerében.
A pedagógus személyisége munkaeszköz. Ennek értő használatához az
alábbi kérdések mentén lehet eljutni:
– Ismeri-e önmagát, önkifejezését, kommunikációs eszközrendszerét,
másokra gyakorolt hatását?
– Ismeri-e az önpercepciós, a tesztelési technikákat, a csoporttükrök létrehozásának és a konstruált tükrök (pl. videó) felállításának módjait, s
a komplex hatásgyakorlatok alkalmazását?
Az alap önismereti és visszajelzési technikákat azért kell készséggé tenni, hogy a pedagógusok azokat (minta és viselkedéstanítóként) a tanulóknak
át tudják adni.
A tesztek provokálásra, önbevallásra, mérésre, tulajdonságok tesztben
való kifejeződésére történő alkalmazását pedig azért kell megtanulni, mivel
folyamatosan szükség van a tanulók személyiségének ismeretére (személyiség-térképkészítés, diagnózis) és a személyiségfejlesztésre (a tehetségterület
sikeréhez leginkább szükséges személyiségjegyek dominánssá tételére).
Korszerű pedagógiai-pszichológiai technikák a tehetségfejlesztő
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pedagógus önismereti és fejlesztő munkájához
A tehetségfejlesztő pedagógusok speciális szerepekre való felkészítésében
elsősorban az énerő-növekedést, a kreativitás fejlesztését, a kedvező lelki
klíma kialakítását segítő, s a hatékony pedagógus-tanuló kommunikációt
megalapozó önismereti kommunikációt fejlesztő csoportok fejlesztő hatását
kell kihasználni. E hatás a következőkben nyilvánul meg:
– az interperszonális feed-back fejlesztése
– az empátiás készségek javítása,
– az önkritika növelése,
– a szerepcserék és decentrálás átélése, az interperszonális rizikóvállalás növelése a sikeres kommunikáció érdekében,
– a készségek beágyazódása, bevésődése, belsővé válása, automatizálás,
technikalitás a viselkedésben,
– kapcsolatépítési készségek (bizalomkeltés, együttműködés, siker és
kudarckezelés) fejlődése
A személyiségfejlesztéshez a pedagógus először önmagát teszi rendbe
(belső marketing), ezzel kifelé irányítható energiát kap (külső marketing).
A kiegyensúlyozottnak ható személyiség egyik nagyon fontos tőkéje a
nagy énerő. Ez reális önismereten és önértékelésen alapul, s önmenedzselési
jártasság is szükséges hozzá. A személyiség kiegyensúlyozottsága szempontjából az énképpel és testképpel való elégedettségnek erős kifejlődése
szükséges (ötfokú skála esetén 3,75–4,5 között).
Az énkép több, mint a saját tulajdonságok ismerete, azoknak az „értékelése” is hozzátartozik önérzet, önbecsülés formájában, s egyes személyiségstílust, viselkedés mozzanatokat is jelent.
Az önmagát elfogadni tudó embert a következők jellemzik (ezek témánk szempontjából nagyon fontosak):
– belső kontroll
– megfelelő önbizalom
– felelősségteljesség
– kritika elfogadása
– képes ellenállni a külső nyomásnak
Az énerős személyiség
– tud szándékai és céljai szerint viselkedni,
– képes belső feszültségét kontrollálni, szabályozni.
A fejlesztő pedagógus vezető/vezérlő funkciója eredményes gyakorlásának feltétele a fejlett énerő, amely az önmagában való biztonságot, a határozottságot, a szorongásmentességet és a mintaadó önérvényesítést adja.
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Az énképben és a testképben az önmagunkra vonatkozó emlékek sokasága jelenik meg, ezek az önmagunkkal szembeni előítéletek csökkentése és
a személyes értékesség tudata, biztonságtudat erősítése érdekében feltárhatók, fejleszthetők.
Énképünk három lényeges eleme: a befogadottság, az értékesség, és az
alkalmasság érzése kölcsönhatással vannak egymással, s az önmagunkkal
való elégedettség szintjével mérhetők.
Nagyon lényeges a pedagógus és a tanuló közötti érzelmi biztonság.
Ennek megteremtéséhez fontosak az érzelmi biztonságtudatot erősítő képességek (empátia, azonosság, szeretet stb.) fejlesztése, ill. az érzelmi biztonság
hiányát erősítő reakciók (pl. az ellenségesség, a bűntudat, a félelem, elfojtás
stb.) felfedezése, gyengítése, „elaltatása”.
A tanulók megismerésének nélkülözhetetlen eleme a gyerek és fiatal
önmagához való viszonyát megmutató vonások (pl. önbizalom, önbecsülés,
elbizakodottság, büszkeség, egoizmus, szerénység, becsvágy, bátortalanság
stb.) feltérképezése.
A tehetségfejlesztő pedagógus szerepéhez tartozik a tanulók következő jellemzőinek mély megismerése is: érettség, akaraterő, teljesítmény, rangsortudat,
sajátos személyiségvonások, érdeklődés, fizikai állapot, elégedettség, fontosságtudat, perspektívaérzet, energiagazdálkodás tudatossági szintje, beállítódás,
a speciális érdeklődés mélysége, munkaerkölcs, őszinteség, önuralom, kitartás,
intelligencia (eredetiség, képzelet, memória, önállóság, ítélőképesség, kombináló képesség, realitásérzék), emocionális érzékenység stb.
A tehetségfejlesztő pedagógus nem pazarolhat belül, nem teljesíthet lehetőségei alatt (még ha ez nálunk csaknem általános jelenség is). Pontosan
ismernie kell személyiség-eszköztárát, s pontosan tudnia kell azt, hogy mi
teszi mindig hitelessé személyiségközlését. Ugyancsak komoly pedagógiai
tőke a kapcsolatépítési jártasság, a bizalomkeltéshez és fenntartáshoz szükséges szuggesztív (másokra) hatás. Elengedhetetlen az együttműködés koordinálása, a sikerek és kudarcok kezelése, valamint a felismerési, kezelési és
elviselési technikák magas szintje.
A tehetségpedagógus státus tudati állapot is. Ez jelenti a kényszerpályák
megértését és tudatos vállalását, (a) kudarctűrő képesség (frusztrációs tolerancia) erős voltát, a hajtóenergiák megtalálásának és feltöltésének, valamint a kedvező lelki klímahangulat kialakításának képességét. Jelen van
náluk a fejlődésorientált gondolkodás (b), a hajtó erők működésének megértése és kézben tartása (c).
A tehetségfejlesztő pedagógus átfogó szerepe a tanítványok alkotásra
orientálása. Ehhez speciális tanári szemléletnek kell kialakulnia, amely
(mintát adó) alkotásra való beállítódást eredményez, s feltétele alkotó159

innovatív légkör megteremtésének. A tehetségfelméréshez, fejlődéshez, s a
személyiségalakításhoz elengedhetetlen az egyéni és csoportos alkotási
technikák elsajátítása és a tanulóknak való átadás, kifejlesztés képességének
a kialakulása.

6. A facilitátor (tehetségfejlesztő) pedagógus személyiségének
felmérése és fejlesztése
Bevezetésül nézzük meg, fejleszthető-e a segítő (pedagógus) személyisége?
Egyértelmű a különböző felfogásokból az, hogy a személyiség pszichológiai szerveződése alakítható, képlékeny, rugalmas és állandó változásra,
nagyfokú alkalmazkodásra képes – a külső (környezeti) és a belső (öröklött
és szerzett) hatások függvényében.
A személyiség magába foglalja az ember lelki életének azon jellegzetességeit, tulajdonságait, megnyilvánulásait, amelyek, egyértelműen megkülönböztetik őt másoktól, vagyis meghatározzák az egyén személyes stílusát
és befolyásolják a környezetével való kapcsolatát.
S milyen a segítő ember, a fejlesztőtanár, a facilitátor személyisége?
Egy hazai kutatás nyomán Galambos (Galambos, 1991) hat fő tulajdonságcsoport meglétét és magas értékét tartja elvárhatónak a humán pályán
dolgozóktól. Ezek a következők:
– Általános és szakmai intelligencia, kompetencia
– Személyes irányultság, önbizalom
– Másokra irányulás, szociabilitás
– Emocionális stabilitás, én-erősség
– Erkölcsiség, altruizmus (erős superego)
– Gyakorlatiasság (praxernia)
Két mérési lehetőség:
(1) A segítő pályára való kiválasztásnál alapmódszer a személyiségtérképkészítés (diagnózis) és a pedagógusi-emberi perspektíva-tervezés. A komplex személyiségtérkép elkésztéséhez mérni kell pl. a sajátos iránti attitűdöt a
proszociális jellemzők erősségét, az (ön és másokra vonatkozó) előítéletességet, toleranciát, a pedagógus identitást, a kommunikációs képességeket és
az interperszonális készségeket, a munkamotívumokat, az elégedettségszintet, az alkalmasság, a befogadottság és az értékesség érzését, az énerőket (magabiztosság, elégedettség az énképpel és a testképpel, önértéke160

lés, belső igényszint és becsvágy, a sikerorientáció-kudarckerülés szintje,
stb.)
A személyiségtérkép-késztésre alapozható csak a fejlesztés. A pszichológiai csoportmunkával folyó fejlesztés vonatkozhat a személyes hatékonyságra, az interperszonális érzékenységre és a speciális személyiségjegyek
erősítésére.
(2) A személyiségprofil készítésében a lehető legtöbb szükséges tesztet
használjuk fel. Mi itt a „Tíz teszt kihíváskezelő készségek” fejlesztése (Külker. Főisk., 1992) építettük a mérési lehetőség bemutatását. De ugyanígy
készíthetjük el a pedagógusok speciális tulajdonságai feltérképezését is.
A személyiségprofil megrajzolása
A személyiségprofil – igaz, hogy csak tíz tesztben való kifejeződésre épített
– megrajzolása tulajdonképpen diagnóziskészítés. A diagnózis megmutatja
az illető egyén önpercepcióját és önreflexióit, továbbá beállítódásait, előítéleteit, véleményét, viselkedésmódját és irányt ad az erős(ebb) és gyengébb
személyiségjegyek számbavételét is lehetővé téve térkép megrajzolásához.
A (diagnózislapra) rajzolt személyiségprofil lehetőséget ad az adott
személyiség jobb megismerésére és reakciói mélyebb megértésére. Ugyanakkor ez a felmérés alkalmat ad arra is, hogy a tesztet kitöltő személy össze
tudja vetni önpercepcióját, azt, amit gondol adott személyiségjegyeiről, és
azok tesztben való kifejeződését. S ha – mindez csoportos gyakorlatok közben – összehasonlíthatóvá válik a csoport által tükrözött jelzésekkel, akkor
így a felmérés a reálisabb önismereti szint kialakulását is segíti.
A felmérést végző – erre kiképzett – személy számára az adott személyiségprofil jelzi a kihívások kezeléséhez, a kiegyensúlyozott életvitelhez
szükséges személyiségjellemzők szintjét és állapotát.
Ezek után nézzük meg, hogy hogyan rajzolhatunk személyiségprofilt!
A javasolt szempontok szerint töltsük és töltessük ki a tíz tesztet.
Az a jó megoldás, ha – Dr. Ranschburg Jenő javaslatát figyelembe véve
– a teszteket tetszés szerinti sorrendben töltetjük ki, anélkül, hogy a kitöltő
személy tudná azt, hogy milyen személyiségvonás vizsgálata következik.
Ezután értékeljük a teszteket.
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Diagnózislap

Magabiztosság

Kockázatvállalás

Elővigyázatosság

Függetlenség

Önzetlenség

Emberismeret

Teherbírás

Tolerancia

Becsvágy

Beleérzőképesség

Név………………. Cím……………………………,,,,,,,,,,,,…Dátum………,,

nagyon erős

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

erős

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

átlagos (közelít az
erőshöz)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

átlagos (közelít a gyengéb O
hez)

O

O

O

O

O

O

O

O

O

gyengébb

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Kifejeződés

O

Végezetül röviden tekintsük át a facilitátor domináns jegyeit, az alkalmazható mérőeszközök jelzésével!
1. A pályakívánás és elégedettség magas foka
Tesztek: Motivációs teszt; A munkával kapcsolatos igények;
2. Összehangolt önismeret
Tesztek: BRÉK – próba; Önértékelés-teszt; Extroverzióintroverzió 1-2. kérdőíve;
3. Empátiás hajlam
Tesztek: Deutsh–Madle-féle kérdőív;
4. Kongruencia (C-H-Q)
Tesztek: Montágh–Koncz-féle hitelesség–rács; Személyiségprofil térkép teszt;
5. A szociális kívánalmaknak való megfelelés tükörvisszajelzésekkel
Tesztek. Én–dinamika térkép; Interperszonális készségteszt;
6. Stressz- és konfliktuskezelés
Tesztek: Magatartás stressz-helyzetben; A kivédhetetlen stressz
megküzdési stratégiái (Mentor, 2008/4 38-39. old.)
7. Akceptálás
Tesztek: Meg nem felelés érzése; Emberismeret–teszt; Egyszerű
személyiségvizsgálás;
8. Gyermekismereti kompetencia
Dr. Tóth László írásai alapján
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9. Reflexió és diagnosztizáló képességek
Tesztek: Az önelfogadás kérdőív; Én-erő teszt; Kommunikációs
képességek és stílus tesztek; Emberismeret-teszt;
10. Fittség és komfortérzet
Tesztek: Fittség-teszt; Személyi-marketing teszt;
11. Önkarbantartó-, energiakezelő képesség
Tesztek: Kiégés-kezelési teszt, (Mentor, 2008/5-6. 40–41. old.);
A legnagyobb erő; (a Pásztorfi-féle önszuggesztió)
Mérőeszközök a jelzetteken kívül a
– Daróczi S.–Koncz I. (2002): Szociopedagógiai analízis I-II.
– Mérei F.–Szakács F. (1992): Pszichodiagnosztikai vademecum
– Koncz I.–Ranschburg J. (1998): Sarokpontok (MTA Pszichológiai Intézete, Budapest.
– Tóth L. (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
kötetekben találhatók meg.
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A tehetségtanácsadó központok működésének
egy lehetséges modellje
Herskovits Mária

Bevezető
1994 és 2004 között működött a Fővárosi Pedagógiai Intézetben a Tehetséggondozó Központ. Ennek munkáját ismertettem ebben az írásban – éppen a TGK megszüntetése előtt. Most, hogy a Tehetségpontok hálózata kiépült, és további fejlődés előtt áll, érdemesnek tartom tapasztalatainkat számukra közzétenni.
Az itt leírt modell a Tehetségpontok egy bizonyos típusának működési
modelljét adja. Adaptálásához fontos leszögezni: nem oktatási intézményben jött létre és működött. Oktatási intézményben, vagy speciális területeken (sport, zene stb.) törvényszerűen másféle feladat – struktúra kívánatos.
Ugyanekkor a feladatok egy nagyon fontos köre gyakorlati okból maradt ki:
a tehetséges gyerekek szűrővizsgálatok általi megtalálása és gazdagító programokba való bevonása. Többszöri próbálkozásunkkal sem sikerült ennek
anyagi/személyi feltételeit biztosítani, de ennek a modellnek az optimális
működéséhez szervesen hozzá tartozna.
A közlésre való átdolgozás során nem változtatok az igeidők jelen idejű
használatán – bízzunk benne, hogy ez ismét aktuálissá válik. A kiemelt
problémák egy része a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkája és az utóbbi
évek kedvező fejleményeinek következtében megoldódott, vagy megoldásuk jó irányba halad, szakmai szempontból érdemesnek tartom a 2004-es
állapot, és 10 éves munkánk tapasztalatainak összegzését.
A Tehetséggondozó Központ (továbbiakban TGK) létrejötte
1994 őszén a Fővárosi Önkormányzat támogatásával a Fővárosi Pedagógiai
Intézet keretében létrejött a Tehetséggondozó Központ, köszönet illeti meg
az azóta elhunyt Szebenyi Péter igazgatót. Korábban az MTA Pszichológiai
Intézetében a Magyar Tehetséggondozó Társaság tagjai próbáltak megfelelni az egyre növekvő igényeknek, melyek egyre nyilvánvalóbban meghaladták egy társadalmi szervezet lehetőségeit. Valahányszor a médiában beszámoltunk munkánk valamely aspektusáról (kutatási eredményekről, hazai és
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nemzetközi konferenciákról, a Magyar Tehetséggondozó Társaságról), sűrűsödtek a telefonáló szülők kérdései, amelyek jelezték, hogy a tehetséges
gyerekek alsó korosztálya (4–10 évesek) számára nemcsak hogy az iskolarendszerbe épült fejlesztési lehetőség nem volt, hanem az esetleges „csodatanítónénin” kívül a szülők semmiféle segítséget, illetve esetleges, egymásnak ellentmondó javaslatokat kaptak problémáik megoldására. A pszichológiai tanácsadás így indult el.
Az eltelt kilenc évben (2004-et írunk) bizonyos kedvező változások történtek. Az oktatási törvény 1999-es módosítása (10. § (3) bekezdés és 48. §
(1) bekezdés) az iskolák feladatai közé sorolta a tehetséggondozás valamely
formáját, melynek a pedagógiai programban is meg kell jelennie. A törvényalkotó ezzel leszögezte, hogy a tehetséges gyerekeknek is joguk van a
számukra megfelelő oktatáshoz.
Természetesen lassú építkezésre lehet csak számítani, hiszen nem is lehetne a tehetséggondozást egyik napról a másikra minden iskolában bevezetni. A megvalósításban sok a szakmai bizonytalanság, de elindult egy
kedvező folyamat. Ezt segíti a már korábban elindult tehetségfejlesztő szakértői posztgraduális képzés (Debrecenben a KLTE-n és Budapesten az ELTE-n), valamint a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a megyei pedagógiai intézetek akkreditált képzései, hiszen a kulcsszerep a felkészült pedagógusé. A
Tehetséggondozó Központ munkája ezáltal érdemében nem változik, de
nagyobb hangsúlyt kap az iskolai tehetséggondozó programok fejlődésének
követése.
A tehetséggondozás témája hosszú idő óta – így vagy úgy – jelen van
gondolkodásunkban. Ez a jelenlét ellentmondásos: beszélünk is róla, nem is,
hívjuk tagozatos, emelt óraszámú oktatásnak, képességfejlesztésnek, tanulmányi versenyekre való felkészítésnek. Iskolarendszerünk hivatalosan nem
szelektív, valójában – legalábbis a fővárosban – gyakran már az iskolakezdetkor is az. A társadalmi, szociokulturális különbségek képességek, iskolai
munkára való szocializáltság formájában jelennek meg, és nincs mód megbízható szétválasztásukra, hiszen az örökölt potenciál a korai szociális hatások folyamatában válik képességekké, készségekké.
Nagy szükség volna egy átfogó nemzeti, és azon belül egy fővárosi
koncepcióra, amely
– megfogalmazza a tehetséggondozás céljait,
– áttekinti a már működő elemeket, és
– beépíti a hiányzókat.
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1. Elméleti keret
Egyre szélesebb körben válik nyilvánvalóvá, hogy a tehetséges gyerekek
speciális fejlesztése, nevelése saját érdekünk. Leendő vezetőinket neveljük,
akikre a világ látható és még nem látható sokféle súlyos és komplex problémájának a megoldását hagyjuk – nem mindegy hát, hogy hogyan készítjük
fel őket.
Régóta egyértelmű, hogy a különböző hátrányos helyzetű, fogyatékos,
sérült gyermekek neveléséhez speciális fejlesztő módszerek szükségesek.
Lassabban vált evidenciává, hogy ugyanilyen gonddal – csak éppen másféle
módszerekkel (például apró lépésekre való bontás helyett lépések átugrásával) – kell fejleszteni azokat, akiknek „több adatott”, vagy egyszerűen csak
gyorsabb a fejlődésritmusuk, hogy legjobb lehetőségeiket megvalósítva
valamennyiünk hasznára legyenek.
Az „elmaradt haszon” értékét a legnehezebb megbecsülni. Sohase tudjuk meg, hány potenciális tehetség szürkül el, teljesít képességei alatt – hiszen az átlagosan elvárhatót teljesíti. Többet tudunk a renitensekről, akik
kreativitásukkal együtt járó nonkonformitásukat, agressziójukat megfelelő
segítség híján mások vagy saját maguk ellen fordítják.
Lassan elfogadottá vált, hogy a tehetséggondozás nem luxus, amely az
amúgy is jobb helyzetben lévőknek hoz előnyöket, hanem igen jó hatásfokkal megtérülő közérdekű befektetés.
Itt is fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy gyerekek esetében csak tehetségígéretekről, „tehetségre irányuló hajlamokról” beszélhetünk.
Címkézés helyett körültekintően, tapintatosan, személyre szabottan kell
fejleszteni a tehetség korai jegyeit mutató gyermekeket, tudván, hogy nem
mindegyikükből lesz kiemelkedő alkotó.
Jelen keretek között az általános, vagy nem-specifikus tehetséggel foglalkozunk, mivel a művészetek és a sport területén kiemelkedő gyerekek
fejlesztésének külön útjai és intézményei vannak.

Mi a tehetség?
A legáltalánosabb meghatározás szerint (Feldhusen, 1985) a tehetség gyermek- és serdülőkorban olyan pszichológiai és testi előfeltételeket jelent,
amelyek kiváló tanulást (a szó legtágabb értelmében) és teljesítményt tesznek lehetővé, míg felnőttkorban biztosítják a magas szintű eredményességet
valamilyen társadalmilag hasznos területen. Ennél az általános meghatározásnál talán gondolatébresztőbb Feldmann (1986) meghatározása, mely sze166

rint a tehetség intellektuális, emocionális és környezeti tényezők érzékeny,
véletlen kombinációja (Landau, 1997).
A tehetség három alapvető tulajdonságcsoportjának – átlag feletti képességek, kreativitás és feladat-elkötelezettség – integrációját mutatja a háromgyűrűs modell (Renzulli, 1986). A teljesség igénye nélkül felsorolunk
néhányat az egyes kategóriákba tartozó fontosabb jegyekből:
Átlag feletti képességek
– Magas szintű elvont gondolkodás, fogalomalkotás, kombinációs készség, bonyolult ok/ okozati kapcsolatok felismerése
– Jó memória és beszédkészség
– Bizonyos területeken meglepő mennyiségű ismeret
– Kiváló matematikai- logikai képességek
– Téri viszonyok átlátása, tájékozódás, műszaki érzék
– Speciális képességek (pl zenei, pszichomotoros)
– Gyors, pontos, szelektív információfeldolgozás
– A lényeges és lényegtelen szétválasztásának képessége
– Elemző/ következető képesség
– Kritikus, független gondolkodás
Kreativitás
– Gördülékeny, rugalmas és eredeti gondolkodás
– Ötletgazdagság, szokatlan feladat- és helyzetmegoldások
– Fogékonyság az új és különös iránt, problématalálás
– Kíváncsiság, merészség és szellemi játékosság
– Kockáztatják a tévedést
– A konvenciókkal kevéssé törődik, nonkonformizmus
– Bizonytalan helyzetek toleranciája
– Színes fantáziavilág, művészi érzék
– Humorérzék
Feladat-elkötelezettség
– Elmélyült érdeklődés, lelkesedés képessége
– Kíváncsiság, tevékenység-igény
– Kitartás, állhatatosság, önállóság – sokszor makacsság
– Belülről motiváltak, érdeklődésvezéreltek
– Igényli tevékenységének befejezését, zavarja a félbeszakítás
– A számukra érdektelen, vagy monoton feladatot elutasítja
– Önbizalom, énerő, hit saját képességében, hogy fontos dolgot tud létrehozni
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– Magas célokat tűznek ki maguk elé az őket érdeklő területeken
– Szívesen dolgozik egyedül, kevés bíztatást igényel
– Önkritikusak, mások kritikájára reakciójuk változó
– A kudarc nem, vagy csak rövid ideig veti vissza
Ha ezzel a meghatározással egybevetjük Révész Géza 1918-as meghatározását, meglepődünk annak differenciáltságán és időtállóságán. A „tehetségre irányuló hajlamok” összetevőit a következőkben határozta meg:
– Intelligencia
– Intuíció, spontaneitás (a kreativitás kifejezés még nem volt használatos)
– A gyerek magatartása
– ahogy kiválasztja a neki megfelelőt
– a mohóság, ahogy ráveti magát
– kitartás
– intenzív, tartós, spontán érdeklődése
Ha végiggondoljuk ezeket a tulajdonságokat, nyilvánvaló, hogy jó néhány közülük, vagy bizonyos kombinációjuk magatartási, alkalmazkodási
problémák forrása lehet, és az „általában” beváló nevelési módszerek hatástalanok, vagy éppenséggel kedvezőtlen hatásúak – az eredetileg kíváncsiságból, ötletességből, fokozott aktivitási igényből nonkonform gyereket
valóban renitenssé tehetik, vagy a túlhajtott versenyeztetéssel éppen érdeklődésüket vesztik el, és csak mindenáron győzni kívánnak.
Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy ezeket a gyerekeket számukra megfelelő módon teljesítőkészségre és szociálisan elfogadható beilleszkedésre,
sőt, vezetői felelősségre neveljük. Míg az alsó tagozatban egy-egy tanítónő
személyisége, attitűdje, felkészültsége a döntő, a felső tagozatban a kedvező
és kedvezőtlen hatások kiegyenlíthetik egymást, vagy összeadódhatnak: az
osztályfőnökök – esetleg a tehetség-koordinátorok – lehetősége és felelőssége az egyensúly megteremtése a tehetségígéretek optimális fejlődésének
érdekében. Középiskolában a jól teljesítők optimális fejlesztése mellett igen
fontos volna, hogy a nonkonform gyerekeket az iskolarendszer ne lökje ki
magából.
A definíciók – akárhányat is sorolnánk – természetesen elég általános
jellegűek, és állandóan felmerül a kérdés: tulajdonképpen hol húzzuk meg a
határt, a népesség hány százaléka tekinthető tehetségesnek?
Elvi választ nemigen lehet adni a kérdésre. Leonardókra és Mozartokra
nyilvánvalóan nem lehet fejlesztő programokat tervezni. Ha azt mondjuk,
hogy „valahol mindenki tehetséges” – elmossuk a tehetség fogalmát, hiszen
168

éppen az átlagosból kiemelkedő voltával definiáljuk azt. (Más, de igen fontos kérdés, hogy mindenkinek vannak képességei, amelyeket a jelenleginél
mindenkinél sokkal jobb hatásfokkal lehetne fejleszteni, és ez a gyakorlatban közelíti a képességfejlesztést és a tehetséggondozást.)
A pragmatikus megközelítés azt mondja, hogy annyi százalék tekinthető
tehetségesnek, „ahányra a fejlesztő programban pénz és tanár van”! Ez persze csak félig tréfa. Ha tekintetbe vesszük, hogy például Renzulli a gyerekek
25%-át tekinti tehetségígéretnek, „tehetségmezőnek”, és vonja be fejlesztő
programjába, mindjárt látjuk, hogy a gyakorlatban ennél jóval kevesebbre
jut pénz.
A program jellegétől és a rendelkezésre álló eszköztől függ – jó esetben
– a tehetségdefiníció és a kiválasztás szigorúsága. Ha az anyagi lehetőségek
és a felkészült pedagógusok száma ennek ugyan a gyakorlatban korlátot is
szab, szerencsére egyre inkább terjed az a szemlélet, amely nem korai identifikáció, hanem fejlesztés hangsúlyú. Ez azt jelenti, hogy a sokszempontú és
nem túl szigorú kiválasztás után a fejlesztő programban mutatott fejlődés
válik a potenciális tehetség mutatójává. Mivel célunk, hogy minél kevesebb
gyerek potenciális tehetsége maradjon fejlesztés nélkül, és tudva, hogy
gyermekkorban a legritkább esetben beszélhetünk valóban tehetségről, csak
tehetségígéretről, „tehetségre irányuló hajlamról” (Révész, 1918), munkánk
elméleti alapja a többlépcsős, fejlesztés folyamatába ágyazott azonosítás,
valamint annak szem előtt tartása, hogy soha nem csak a képességeket, hanem a gyerek egész személyiségét kell fejlesztenünk.

2. A Tehetséggondozó Központ felépítése és munkája
A széles körű szakmai tapasztalatokat integráló TGK lehetőséget ad
– az alapvető pszichológiai és pedagógiai tanácsadói funkció mind kielégítőbb ellátására,
– az iskolai tehetséggondozó programok szisztematikus feltérképezésére,
– speciális fejlesztő programok működtetésére,
– pedagógus-továbbképzésre, miközben
– bázisa lehet további kutatásoknak, és
– minél több érdeklődő, vagy e területen már dolgozó pedagógust bevonhat a munkába.
A Tehetséggondozó Központot
– pszichológus vezeti,
– pedagógiai szakértő, pszichológus, és pedagógiai végzettséggel rendelkező asszisztens/koordinátor alkotják a stabil teamet,
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– a szükségnek megfelelően kiegészülve fejlesztő programokat vezető
pedagógusokkal és pszichoterápiásan képzett pszichológussal.
A vezető éppúgy lehetne pedagógus is, lényeges, hogy a központban
mindkét kompetencia jelen legyen, és jól együttműködjön. Törekszünk arra,
hogy a gazdagító programokat vezető kollégáink között férfiak is legyenek,
valamint a több éve velünk dolgozó tapasztalt kollégák mellett fiatalok is
csatlakozzanak a munkához.

3. A központ funkciói
3.1 A tanácsadás
Azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, tanáraiknak állunk rendelkezésére,
ahol már feltűntek átlagon felüli képességek, továbbá a szülők és tanárok
ennek fejlesztésében, ezzel kapcsolatos problémáikban várnak segítséget.
A családok mintegy negyedrésze Budapest környékén, az agglomerációban lakik, és jelentős az ország minden részéből jelentkezők száma is.
Nagy szükség volna az ország más régióiban is tehetséggondozó központokra. Egy-két alkalomra sem célszerű Pécsről vagy Nyíregyházáról a fővárosba jönni. Egyszeri nevelési tanácsot tudunk adni, de lényegesen kevesebb
gyakorlati segítséget tudunk nyújtani, hiszen egy-egy régió lehetőségeit csak
töredékesen ismerjük, és a gyereket saját fejlesztő programjainkba sem tudjuk bevonni.
Szakképzett pszichológus ad segítséget a nevelési és fejlesztési gondokkal kapcsolatban, pedagógussal együttműködve segít a megfelelő oktatási
intézmény, illetve kiegészítő program kiválasztásában.
A gyerekek zöme 3–10 éves, így még minden tekintetben igen erősen
függnek szüleiktől, nevelőiktől. Ez az arány részben természetes, hiszen a
korai tehetségjegyek hívják fel magukra a figyelmet, de jelzik azt is, hogy
ez milyen gyakran okoz gondot a szülőknek. Nagyobb gyerekeknél a szülők
részben beletanultak a jelenség és a problémák kezelésébe. A nagyobb gyerekek egy része, legalábbis egy típusuk számára már adottak bizonyos intézményes keretek (6-8 osztályos gimnáziumok, versenyek), egy részüket
meg sajnos már nem tehetség-ígéretként tartják számon: problematikusak,
esetleg elszürkültek.
A jelentkezés telefonon történik, ekkor a szülő időpontot kap, többnyire
a pszichológustól, amelyen igénye szerint egyedül, vagy házastársával, de a
gyerek nélkül jelenik meg.
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Először egy négyoldalas kérdőív kitöltésére kérjük meg, amelyen a
szükséges adatok mellett a következők szerepelnek:
– a gyerek tehetségére,
– személyiségére,
– a szülő-gyerek viszonyra,
– a felmerülő problémákra
– a szülő elvárásaira vonatkozó kérdések, valamint
– egy, a korai tehetségjegyek azonosítását célzó tulajdonságlista
Az erre épülő első beszélgetés időtartama általában másfél–két óra, ekkor fogalmazódnak meg a szülő kérdései, és ezek természetétől függően
kerül sor további találkozásokra, a gyerek vizsgálatára. Ha az iskolaválasztás a fő probléma, a pedagógiai szakértő is bekapcsolódik a munkába, esetenként csak vele találkozik a szülő.
A jelentkezők több mint kétharmada fiú. Gondolhatnánk arra, hogy a
szülők fiúknál érzékenyebben figyelnek a tehetség jeleire, de ez az arány
megegyezik a nevelési tanácsadókhoz fordulókéval, a „problémás gyerekek” arányával. Valószínűleg mindkét ok szerepet játszik, mivel a csak fejlesztő programra hozott, tehát problémátlannak tekintett gyerekek között is
lényegesen magasabb a fiúk aránya.
A nevelési tanácsadók tapasztalatától eltérően viszonylag sok apával találkozunk, gyakran jönnek el a szülők együtt. Valószínűleg az apa aktív
részvétele a nevelésben, valódi érdekeltsége, modellszerepe a gyerek intellektuális fejlődésében lényeges mozzanat ezekben a családokban. Feltűnik,
hogy igen sok a „feltörekvő” család, ahol a szülők iskolai végzettsége főiskolai vagy középfokú, tehát nem annyira az „elit” (akik jól ismerik a kulturális javakhoz való hozzáférés útjait, és gyakran igen kompetensen fejlesztik
gyermekeiket), hanem az e területen még nem annyira otthonos, de ezt kiemelten fontosnak tartó családok kérnek segítséget.
Alapelveink, melyek a tanácsadást meghatározzák, a következők:
– Ebben az életkorban a család szerepe meghatározó.
– Mindig a gyerek egész személyiségét, és nem csak az intellektusát
vesszük figyelembe, fejlesztjük.
– A problémát nem a tehetség maga, hanem valaminek a hiánya (például
érzelmi érettség, szociális készségek, megfelelő környezet) okozza.
– Nem létezik olyan szoros keret, amelyen belül nem lehet alternatívákat találni.
A fő problémák, amelyekkel a szülők jelentkeznek, a következők:
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Az iskoláskor előtt
Az alaphelyzet általában az, hogy feltűnik: a gyerek intellektuális fejlődése
gyorsabb, intenzívebb a megszokottnál, esetleg idősebb gyerekük/gyerekeik
fejlődésénél. Ennek sokféle jele lehet:
– különösen jó emlékezet
– feltűnő logikai készségek, absztrakció
– ezres körben való számolás
– szokatlan intenzitású, logikus kérdezősködés
– korai spontán olvasás
– speciális érdeklődés
Ezt a szülők nagy része ambivalensen – örömmel, de némi ijedséggel is
– fogadja. Ehhez járul, hogy a gyerek viselkedése is sokszor „más”, és a
szülő bizonytalan, hogy hogyan kezelje ezt. A nálunk megforduló szülők
igen nagy felelősséggel, néha erős szorongással feladatuknak érzik, hogy
gyereküknek a legmegfelelőbb nevelést nyújtsák. A főbb kérdések:
– Valóban tehetséges-e a gyerek külső, „objektív” szemmel nézve is?
– Mennyi az IQ-ja?
– Milyen területen tehetséges a gyerek? Kell-e már specializálni?
– Hogyan lehet fejleszteni, nem árt-e neki a fejlesztés?
– Megfelelő óvodát keres, vagy változtatni szeretne?
– 5-6 éves korában érett-e már az iskolára?
– A gyerek fejlődése egyenlőtlen, pszichomotoros/érzelmi/szociális fejlettsége messze elmarad az intellektuálistól
– Nevelési problémák
– A gyerek igen fárasztó, keveset alszik, mindig aktív
A beiskolázás kora
Az összes probléma a megfelelő iskolaválasztás igen nehéz kérdése alá rendelődik. (Ne feledjük, Budapesten vagyunk, ahol igen nagy a kínálat!) A
szülők joggal érzik úgy, igen nagy súlyú döntést kell hozniuk, és attól tartanak, a rossz döntés nehezen korrigálható. A kérdést nehezíti, hogy nincs
objektíve tökéletes megoldás. A döntés kialakításában szempont a család
konkrét helyzetén kívül (lakóhely, anyagiak, segítő családtagok) a sokszor
csak nehezen kibontható értékrend, elvárások, a gyerek egyedi tulajdonságai, és hogy a szülő ezeket milyen módon fogadja el.
Természetesen gyakori kérdés, hogy a még nem, vagy éppen csak hatéves gyerek menjen-e már iskolába, nincs-e valamilyen részterületen deficitje, érzelmi, szociális érettsége megfelel-e az intellektuálisnak. Egyre erő172

sebb azonban az a tendencia, hogy a gyerek minél későbben menjen iskolába. Sokszor találkozunk azonban azzal, hogy a beiskolázás kérdése túldimenzionált, a szülők minden egyéb problémájukat ebbe a kérdésbe sűrítik.
Iskoláskor
A szokásos „tehetséges-e, mennyire, miben” mellett a leggyakoribb kérdések a következők:
– A szülő elégedetlen az iskolával. Úgy érzi, a tanítónő személye nem
megfelelő, vagy az iskola nem értékeli megfelelően a gyereket.
– A szülő kevesli, amit az iskola ad, más iskolát, vagy kiegészítő foglalkozást keres a gyereknek, esetleg évfolyamot szeretne ugratni.
– A szülő szerint a gyerek képességeinél gyengébben teljesít.
– A gyereknek az iskolában beilleszkedési-magatartási problémái vannak.
– A gyerek külföldön járt iskolába, a visszailleszkedés nehéz.
– Nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumon gondolkoznak.
A kérdések felsorolása mutatja, hogy két különböző típusú tanácsadás
ötvözete szükséges, a súlypont természetesen változó.
A kérdések egy része információkra vonatkozik. A változó iskolarendszerben az iskolák közötti különbség egyre növekszik, akár anyagi lehetőségeiket, célkitűzéseiket, profiljukat, programjaik gazdagságát, pedagógusaik
szemléletét nézzük. Új iskolák indulnak, melyek jellegéről, színvonaláról
még nem lehet elegendő tapasztalat, nem tudni, hogy a meghirdetett program hogyan valósul meg. A kerületek által összeállított információs füzetek
támpontokat nyújtanak, és szerencsére a nyílt napok lehetőséget adnak közvetlen tapasztalatok szerzésére is.
Így hát az információk gyűjtése és közvetítése elsőrendű feladatunk.
Az objektív adatokon túl gyűjtjük a szubjektív, személyes információkat
is, kollégáktól, szülőktől, egészen a „hol, milyen gyerekhez való tanító néni
van” szintjéig. Ezek az információk természetesen nem értékítéletet tartalmaznak, hanem az igények és lehetőségek megfelelő összehangolását segítik. Teljesítménycentrikus szülőknek nem tanácsos személyiségközpontú
iskolába küldeni gyereküket, és fordítva. Így az információk közvetítése
mindig a tanácsadási folyamat egészébe ágyazva történik, de a szülők igénye
szabja meg, hogy csak a kért információkat adjuk-e meg, vagy egyéb kérdést is felvetünk, jelezve az esetleges problémákat.
A gyerekekre vonatkozó kérdések, nevelési problémák, iskolával való
konfliktusok kezelése adja a tanácsadás témáinak második csoportját. A már
felsorolt, a szülők által jelzett kérdéseken túl vagy mögött van néhány olyan
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probléma (például a család egyoldalúan intellektuális beállítottsága, túlhangsúlyozott ambíció), amelyet a tanácsadó pszichológus érzékel – és tulajdonképpen ezek miatt szükséges feltétlenül, hogy a tanácsadást pszichológus végezze, vagy ha pedagógus kezdi el, jó együttműködésben konzultáljon a pszichológussal.
A legegyszerűbbnek tűnő kérdésre sem biztos, hogy egyszerű a válasz.
A tanácsadás időtartama, mélysége, a gyerekkel való foglalkozás függ a
gyerek életkorától, a tehetség és/vagy probléma jellegétől, a szülők igényétől és személyiségétől.
Elég gyakori, hogy a gyerek problémái valójában nem tehetséges voltából adódnak, (függetlenül attól, hogy a gyerek tehetséges-e vagy sem) és
veszély forrása, a gondok súlyosbodását vetíti elő, ha a szülő ezzel nem akar
szembenézni.
Ilyen esetekben megpróbáljuk a családot nevelési tanácsadóba, pszichoterápiás rendelésre irányítani. Ha a szülőt kizárólag a gyermek IQ-ja érdekli, ezt a kérést elhárítjuk, mivel a címkézést károsnak tartjuk, és a pszichológus kompetenciája annak megítélése, hogy milyen vizsgálatok elvégzése
szükséges. Mint már hangsúlyoztuk, a gyermek teljes személyiségét vesszük
figyelembe, nem kizárólag intelligenciája fokát.
A szülő nevelési kérdéseinek megválaszolására harmonikus család esetén sokszor elegendő egy beszélgetés. A gyermek fejlődéséről, viselkedéséről szólva hamar elhangzik jó néhány „nagykönyvben megírt” tulajdonság.
A már felsoroltakon kívül a legfeltűnőbb
– a fokozott energizáltság,
– a sokirányú érdeklődés,
– az éles logikájú kérdezősködés,
– az erős akarat.
– nagy különbség (disszinkrónia) az intellektuális és érzelmi/szociális
fejlődés között, és/vagy a szülő hárítja az érzelmi problémákat
A szülők számára a sokféle, egymásnak sokszor ellentmondó viselkedésjegy nehezen áll össze egységes képpé. Ennek a látszólagos inkoherenciának a tudatosítása segít nekik gyerekeik megértésében: nem lehet a tehetséges gyerek örömet okozó megnyilvánulásai mellől egyszerűen „lefaragni”
a kellemetlenebbeket. Az állandóan dolgozó agyat nem lehet tetszés szerint
leállítani, a szenvedélyes érdeklődés, kíváncsiság velejárója bizonyos öntörvényűség, az eredeti látásmód megnehezíti a konvenciók és azok jelentőségének észlelését. Mindez a gyereket kevésbé alkalmazkodóvá és a felnőtt
számára esetleg igen fárasztóvá teszi.
Ennek az összefüggésnek mély megértését, elfogadását és kezelését tartjuk a pedagógusok munkájában is a legdöntőbb mozzanatnak.
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Általában nem nehéz ezt az összefüggést elfogadtatni a szülővel, sokszor megfogalmazzák, hogy homályosan eddig is így érezték, és megnyugtató számukra, hogy ez így van rendjén. Persze, további kérdés, hogy mi az
az alkalmazkodás, ami a gyerek harmonikus fejlődése érdekében mégis elérendő, illetve mi az az alkalmazkodási zökkenő, amit a család többi tagja
nagyobb nehézségek nélkül tud tolerálni.
A határok kérdése a legkülönbözőbb döntési helyzetekben, konfliktusokban visszatér. Az iskolával kapcsolatos konfliktusokban – az igazságtevés legcsekélyebb szándéka nélkül – igen fontos azt feltárni, hogy „lényeges”-e a konfliktus, illetve olyan természetű-e, ami iskolaváltoztatással
megoldható, vagy minden helyzetben újratermelődő. A konfliktusok megoldásának, illetve azok elviselésének kérdése gyakran kerül a középpontba.
(Kiindulásunk, Wallon és Mérei nyomán, hogy a fejlődés és a szocializáció
folyamata törvényszerűen konfliktusokon keresztül történik….)
Gondosan és céltudatosan kell irányítanunk a beszélgetést, hogy kiderüljön például, a gyerek gondolkodásához képest ügyetlen keze valóban
tanulási zavarokat előrejelző részképességzavar, és speciális fejlesztést kell
számára biztosítani, avagy ugyan nem fog szépen írni és rajzolni, de ez nem
nagy baj, nem kell mindenben tökéletesnek lennie. Ugyanígy csak egyénileg
bontható fel, hogy a tanítónő valóban nem tudja a gyerek kiváló képességeiből eredő másságát kezelni, vagy a szülő vár el olyan fokú és intenzitású
egyéni bánásmódot, ami iskolában nemcsak hogy nem lehetséges, de nem is
kívánatos.
Ugyancsak a határok kérdése jelenik meg a „mennyire és hogyan terhelhető a gyerek?” kérdésében. A gyerekek egy része, éppen fokozott energizáltsága, kíváncsisága következtében újabb és újabb ismeretekhez akar
jutni. Az asszimilációra (Piaget) időt nem hagyó ismeretszerzés csak ismeretek halmazát eredményezi, integráció, személyiségbe való épülés nélkül.
A gyerekeknek játékra, sőt néha semmittevésre is szükségük van. Egyéni
megoldásokat kell találni, és gyakran a gyenge oldal fejlesztése, vagy az
érzelmi érést elősegítő intim együttlét valamelyik szülővel, vagy művészi
foglalkozás fontosabb, mint az ismeretek halmozása.
Nem ritkán előfordul, hogy a pszichológus problematikus tart valamit,
aminek a szülő nincs tudatában. A leggyakoribb ilyen helyzet, (talán saját
kielégítetlen ambíciói következtében) az egyoldalú intellektuális fejlesztés,
és/vagy a gyerek érzelmi problémáinak hárítása. Rendkívüli tapintattal kell
az ilyen helyzeteket kezelni, hiszen a szülő nem azért jött, hogy „mélyre”
nyúljunk, esetleg saját megoldatlan problémáival konfrontáljuk. Óvatos
megfogalmazásokkal tapogatjuk ki, miről is áll készen beszélgetésre, talán
szempontváltásra. Ha ehhez nem mutatkozik partnernek, tudomásul vesz175

szük, és inkább gyakorlati kérdésekben befolyásoljuk – pl. nem egyezünk
bele, hogy a 7 éves gyereket szombat délelőtt egymásután két programra
írassák be. Legfontosabb a bizalmi légkör kialakítása és fenntartása, hogy a
későbbiekben, felmerülő probléma esetén nyugodtan fordulhasson hozzánk.
Sok esetben a szülők hosszabb kapcsolatot igényelnek, illetve új kérdések felmerülésekor újra felveszik a kapcsolatot. Igen sok szülő jár el a havonta találkozó Szülő-klubba, ahol őket érdeklő előadásokon kívül igen érdekes és tanulságos problémafelvetésekre, vitákra kerül sor.
A szülők nagy része a nevelési és iskolai kérdések megbeszélésén túl
fejlesztő programokat igényel. Nagyobb gyerekek és kialakult érdeklődés
esetében a Fővárosi Tehetséggondozó Szakkörök igen jó lehetőséget biztosítanak, de sok iskola is tart kiváló szaktárgyi vagy egyéb foglalkozásokat.
Leginkább az 5–10 évesek ellátatlanok, ők unatkoznak legtöbbet az iskolában, és náluk a legnagyobb a fejlődés kedvezőtlen fordulatának a veszélye.
Ezért a központ számukra hétvégi kiscsoportos gondolkodási kreatív és
együttműködési készségeket fejlesztő foglalkozásokat, levelező versenyeket, nyári táborokat, indított. A programok önköltségesek. Szükség esetén
megpróbálunk kedvezményt adni, ebben a Magyar Tehetséggondozó Társaság is segít.

3.2 Fejlesztő programok
A tehetségfejlesztésben jelenleg háromféle fő módszer és ezek kombinációi
léteznek. Általános alapelv, hogy – különösen serdülőkor előtt – nem az
ismeretek módszeres gyarapítása, hanem a képességek, a kreativitás és a
személyiség összehangolt fejlesztése a fő cél.
Gyorsítás, léptetés
Ennek során a tehetséges gyerek osztályt ugrik, egyszerre több év anyagát
sajátítja el. Ezzel az eljárással igen óvatosan kell bánni, általában maximum
egy évet tanácsos ugratni, és azt is csak akkor, ha a gyerek fizikailag, emocionálisan és szociálisan is érett arra, hogy nála idősebbek között legyen.
Semmiképpen nem ajánlatos azonnal a második osztályban elkezdeni a tanulást, mivel az első osztályban szocializálódik a gyermek iskolássá, és ennek hiánya komoly gondokat okozhat.
Elkülönítés
A tehetséges gyerekek számára külön iskolákat, illetve az iskolában külön
osztályokat szerveznek. (Jól tudjuk, hogy bizonyos iskolák hagyományosan
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erősen szelektívek és teljesítménycentrikusak, felvételijükkel jól ki tudják
válogatni a számukra megfelelő gyerekeket.) Az eljárás tagadhatatlan előnye, hogy a gyerekek ismeretelsajátítása, képességfejlesztése igen hatékony,
a gyerekek nem unatkoznak, ugyanakkor a kiélezett versenyhelyzet, az egyoldalú intellektuális fejlesztés, a „normál” gyerekektől való elszigetelődés
kedvezőtlen hatásokkal is járhat. Ennek szélső esete, amikor a gyerek iskolába sem jár, szülei gondoskodnak taníttatásáról.
Gazdagítás, dúsítás
Ezzel az eljárással a gyermek a normál iskolai munka mellett kap személyre
szóló képzést. Ennek sokféle módja van
– a tanórán belüli differenciált foglalkozástól kezdve
– különböző tanórán kívüli délutáni vagy hétvégi programokon keresztül
– a pull-out programokig (amikor a gyermek a hét egy napján speciális
képzésben vesz részt), és
– a nyári tehetséggondozó táborokig.
Tapasztalatok szerint ez a módszer a legmegfelelőbb a gyerekek alkotóképességének, kreativitásának kialakulásában fontos szerepet játszó személyiségfejlődés szempontjából, és nincs káros hatása.
Ezekben a programokban valósítható meg legjobban, hogy a tehetséges
gyerekeknek leginkább kihívást jelentő komplex, interdiszciplináris, jövőorientált témákkal, kommunikációs, vezetői készségeik fejlesztésével is foglalkozzanak (például rákkutatás, humán etológia, hieroglifák, környezetvédelem, geometria és művészet, humor).
A központ programjai természetesen az utóbbi csoportba tartoznak,
gazdagító, kiegészítő jellegűek.
Amint láthattuk, a gyerekek problémái részben abból adódnak, hogy az
iskolai oktatás nem elégíti ki szükségleteiket. A gyerekekre jellemző:
– sokoldalú érdeklődés, nyitottság
– kíváncsiság, divergens gondolkodás
– életkorukhoz képest szokatlanul szigorú logikus gondolkodás
– egy-egy területről meglepően sokat tudnak
– igény az összefüggések megértésére
Ennek megfelelően a tanfolyamok célja
– tágítani a gyerekek intellektuális horizontját
– strukturálni tudásukat, ismereteik asszimilációja alapján újrafogalmazni a problémákat
– megtanítani őket egy-egy jelenség sokoldalú megközelítésére
– lehetőséget teremteni kooperációra
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A gyerekek érzelmileg biztos légkörben, a szabadság és elfogadottság
légkörében dolgozhatnak. A tanároknak maguknak is kreatívaknak kell lenniük, nemcsak területükhöz kell kiválóan érteniük, de sablonoktól mentesen
kell a gyerekekhez közelíteniük. Maga a téma a tanár szabad választásán
múlik, mintegy megosztja érdeklődését és lelkesedését a gyerekekkel. Természetesen ügyelünk arra, hogy a programok különböző területekre nyújtsanak betekintést, de nem kötődnek iskolai tanulmányokhoz. A kreatív közös munka segíti a gyerek önbizalmának, énerejének, szociális készségeinek, kitartásának, önkritikájának fejlődését, megalapozza azt az alkotáshoz
nélkülözhetetlen élményt, hogy bízik saját képességeiben a fontos dolgok
létrehozására.
Hétvégi (szombat délelőtti) programok
Tanév közben az általunk kínált gazdagító projektek általában 6 hetesek,
kiscsoportosak (5–12 fő). Időpontjuk szombat délelőtt, időtartamuk rendszerint másfél–két óra. A 6 hetes programokat tartjuk optimálisnak, mivel nem
kívánatos a családok szombat délelőttjeit nagyon hosszú időre lekötni, valamint lehetőséget nyújt a gyerekeknek váltakozóan – rövidebb-hosszabb
szünetekkel többféle témát kipróbálni, illetve folytatni. A programokról a
TGK-ban nyilvántartott gyerekeknek tanévkezdetkor értesítést küldünk, de
megtalálhatóak az FPI honlapján is.
Az elmúlt években egy időben 6–10-féle programot szerveztünk, 5–7,
8–10 és 10–13 évesek számára, tehát egy-egy csoportban különböző korú
gyerekek dolgoznak együtt.
A foglalkozások témája ritkán kapcsolódik kizárólag egy-egy iskolai
tantárgyhoz, és akkor olyan életkorú gyerekeknek szól, akik az iskolában
még nem foglalkozhatnak az őket igen érdeklő természettudományokkal
(például Kísérletező fizika, Kémia a háztartásban, Repülés). A programok
inkább komplexek, mint például „Az élet keletkezése”, „Játékos logika”,
„Papiruszhajó” (modellezés), „Minden, ami él és mozog”, „Utazás a múltba”. „Élet az ókori Egyiptomban/ Görögországban/Rómában”
A foglalkozásokat vezető tanárokat nagy körültekintéssel választjuk ki,
szakmai felkészültségük mellett elsődlegesen figyelembe véve azoknak a
személyiségjegyeknek a meglétét, amelyek elengedhetetlenek a tehetséggondozással foglalkozó pedagógus számára. Esetenként nem ragaszkodunk
pedagógusi végzettséghez, két, évek óta igen sikeres foglakozásunkat mérnökök vezetik, igaz, pedagógus családtaggal. A programokban évi 2–300
gyerek vesz részt. Meg kell jegyeznünk, hogy mind a hétvégi programokban, mind a nyári táborokban részt vesznek olyan gyerekek is, akik nem
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voltak tanácsadáson: rokonok, barátok, osztálytársak. Ezek egy részének
utólagos vizsgálatára sor kerül, de ha a gyerek zökkenőmentesen, szívesen
jár, és a szülőknek sincs problémája, nem tesszük kötelezővé.
Levelező verseny
Harmadik éve indítunk nyolcfordulós levelező versenyeket 6- 12 éveseknek.
Sok gyerek, aki szeretett volna, nem tudott részt venni hétvégi programjainkon – akár, mert vidéken lakik, akár, mert közös családi programjuk volt,
akár mert a szünnapi otthoni „szöszmötölést” igényelte –, ezért próbálkoztunk ezzel a megoldással. A témák igen komplexek (Az írás, A táplálkozás,
A háromszögek) – természet- és társadalomtudományok, művészetek szempontjából egyaránt megközelíthetők, a feladatok kidolgozásánál minden
lehetséges aspektust figyelembe vettek. Egy részüknél a gyerekek problémamegoldó képessége, kreativitása volt szükséges (például az egyik gyerek
által készített képregényt a másiknak kellett titkosírással leírni), más részük
a kézikönyvek, lexikonok használatára tanított, avagy kísérleteikről kellett
jegyzőkönyvet készíteni, esetleg az élelmiszerek zsírtartalmának kimutatását
bizonyítandó, azt a papírt kellett elküldeni, amelyik áttetszővé vált a zsírtartalmú étellel való bedörzsölés által. (Fontosnak tartjuk, hogy a kutatómunka
során a játékosság örömét is megtartsuk.)
A gyerekek minden forduló után munkájuk személyre szabott értékelését kapták meg. Egy-egy alkalommal 10–18 gyerek vett részt a programban.
Az utolsó alkalom a témához kapcsolódó közös játék és eredményhirdetés.
Ezt a formát igen jónak tartjuk, bár meg kell jegyeznünk, hogy mind a
feladatok összeállítása, mind értékelése rendkívül munkaigényes. Jellegénél
fogva a pedagógusok fejlesztésére, a tehetséggondozó munkában való jártasság megszerzésére is alkalmas.
Nyári táborok
Nyári tehetséggondozó táborainkat e programok szerves folytatásaként
szervezzük meg évente. Kezdetben a gyereket csak bizonyos programokban
különítettük el életkor szerint, de a felmerülő gyakorlati problémák (pl a
lefekvés ideje) jobban bevált a 6–10 és a 11–13 évesek részére külön tábort
szervezni. A résztvevők többségét tanfolyamainkról ismerjük, így ők is ismerik a velük foglalkozó tanárok többségét.
A gyerekek délelőtt-délután két 3–5 napos projektből választhatnak, a
fennmaradó időt művészeti és kézműves foglalkozások, sport, kirándulások,
színjátszás, az együttműködési készség fejlesztését célzó foglalkozások,
terepasztal-készítés, madármegfigyelés, vetélkedők, stb. egészítik ki. A
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programok egy-egy nagyobb téma (például Mátyás király udvara és természeti környezete Királyréten, A Nap – a napfogyatkozás évében, „Vízen
épült város” – a Duna mentén, „Mindenki másképpen egyforma” – a nyitottság és tolerancia értékei mentén) keretében szerveződnek.
Fontosnak tartjuk a humán, művészeti és természettudományos projektek egyensúlyát. Talán legfontosabb tapasztalatunk, és egyben kiinduló
szemléletünk igazolása, hogy még a kialakult érdeklődésű, szüleik által
egyoldalúan például matematikai érdeklődésűnek tartott gyerekek is milyen
szívesen vesznek részt a sokféle, „ablaknyitogató” programban, pl színjátszásban, kerámiázásban, asztalidísz-készítésben vagy az iskolában
„hiperaktívnak” tartott kisfiúk akvarellfestésben. Mivel különös hangsúlyt
fektetünk az egyoldalú intellektuális fejlesztéssel szemben az érzelmi érettség fejlődésének elősegítésére, különös gonddal választjuk meg azokat a
művész-tanárokat, akik számára evidens, hogy a művészeteknek a művészi
területen nem különösebben tehetséges gyerekek fejlődésében is fontos szerepe van.

3.3 A továbblépés útjai
Saját munkánkban elsősorban a pedagógusokkal, az iskolákkal való kapcsolatainkat szeretnénk intenzívebbé és kiterjedtebbé tenni, és így munkánk
hatósugarát kibővíteni. Ez több szálon is lehetséges:
(1) Természetesen a pszichológusi tanácsadás olyan szolgáltatás,
amellyel a szülők mellett a pedagógusok is élhetnek. Ezért mindig kérjük
kollégáinkat, jelezzék, ha olyan tehetséges vagy „tehetséggyanús” gyerekeik
vannak (és ezek nem feltétlenül a különböző versenyeken induló gyerekek),
akik (illetve szüleik) számára hasznosnak gondolnák e szolgáltatás igénybevételét.
(2) Örvendetes tapasztalat, hogy pedagógusközösségek egyre nagyobb
számban kérnek információt a tehetséges gyerekekről, a tehetséggondozásról előadás formájában. Örülnénk, ha túl ezen minél több igény lenne konzultációra egy-egy konkrét gyerek ügyében. Optimális lenne egy olyan
együttműködési forma, amelyben kölcsönösen keressük egymást egy-egy
tehetséges gyerek fejlődésének elősegítéséért. Eddigi tapasztalataink szerint
ezzel a formával leginkább az óvónők élnek.
(3) „Gyűjtjük” a tantervi vagy azon kívüli tehetséggondozó programokat, és a tehetséggondozásban különösen érdekelt kollégákat! Fontos lenne,
hogy információs rendszerünkbe minél több olyan program kerüljön be,
amelyet differenciáltan, egyéni igényeknek megfelelően tudunk szülőknek
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ajánlani. Nagyon szeretnénk, ha minél több kollégával alakulna ki személyes együttműködés, melynek során mi jobban megismerhetnénk a kollégák
munkáját, ugyanakkor közvetíthetnénk is a nálunk összegyűlt hazai és külföldi tapasztalatokat.
Szeretnénk munkánkat kiterjeszteni a tehetséges gyerekek felkutatására
(elsősorban a rossz szociokulturális helyzetű iskolákban), minél többüket
fejlesztő programba bevonni, és ezzel kibővíteni a spontán jelentkezők körét.
A minőségi továbblépést – mint azt már a korábbiakban jeleztük – a regionális központok létrejötte jelentené. (Tudomásunk szerint Miskolcon és
Győrött vannak alakulóban.) Így mindezek – és az ezután kialakuló – szolgáltatások nem csak a fővárosban és annak vonzáskörzetében lakó gyerekeknek és szüleiknek lennének hozzáférhetőek, aminek fontosságát talán
hangsúlyoznunk sem kell.
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A család szerepe a tehetségek fejlesztésben
Tóth László

Amikor az iskoláskorú tehetségesek fejlesztéséről beszélünk, elsőként az
iskola és a pedagógus szerepe jut az eszünkbe. Arra gondolunk, hogy milyen programokkal segítheti elő az iskola a tehetség kibontakozását, és milyen elvárások vannak azokkal a pedagógusokkal szemben, akik erre a feladatra vállalkoznak. Kevesebb szó esik azonban arról, hogy a családnak
legalább ugyanilyen fontos szerepe van a tehetséges gyermek fejlesztésében,
jóllehet a szocializációs színtér más. Jelen tanulmányban a tehetségfejlesztést a család oldaláról közelítjük meg hangsúlyozva, hogy a siker záloga a
két szocializációs színtér együttműködése.
1. Tehetség és család
1.1. A gyermeki tehetség előmozdítása a családban
Bármennyire is ígéretesnek tűnik a gyermek, ahhoz, hogy később kiváló
teljesítményt produkáljon, megfelelően gazdag tárgyi környezetet és sokféle
tanulási lehetőséget kell biztosítani a számára. Ha ez megvan, és ha a család
elkötelezett a magas szintű teljesítmény elérése iránt, a gyermeket folyamatosan érő hatások összegződnek. Adatok vannak arra nézve, hogy minél
idősebbek a gyermekek, annál nagyobb a különbség az átlagos intelligencia
pontszámot tekintve az eltérő családi támogatást maguk mögött tudható
gyermekek között (Mascie-Taylor, 1989). Slater (1995) számos kutatást
áttekintett, amelyek azt vizsgálták, hogy milyen tényezők vannak hatással
leginkább a gyermekek intelligenciájának fejlődésére, és arra a következtetésre jutott, hogy a legjobb prediktor mindenekelőtt a szülők IQ pontszáma,
képzettsége és szocio-ökonómiai státusza.
Érdekes eredményt hoztak a Nobel-díjasok körében végzett kutatások.
Mint ismeretes, a Nobel-díjasok között túlreprezentáltak a zsidó származásúak. Zuckerman (1977) kimondottan rájuk koncentrálva azt találta, hogy
75%-uk alacsony szocio-ökonómiai státuszú családban nőtt fel, ami éppenséggel nem kedvezett a kiváló teljesítménynek, viszont volt egy tényező,
ami kedvezően hatott: a folyamatos ösztönzés a sikerre. Ugyanez derült ki
egyébként a Terman-féle mintába tartozóknál is: a felnőttként legsikereseb182

bek nem az IQ-ban és nem is a korai iskolai teljesítményükben különböztek
a többiektől, hanem a családi háttérben, nevezetesen a sikerre való buzdításban (Tóth, 2003).
A leghatékonyabb eszköz, amivel a szülő a születés pillanatától megalapozhatja gyermeke későbbi tehetségét, a korai bátorítás és árnyalt nyelvhasználat. Fowler (1990) 20 évig végzett kutatásai nyomán kimutatta, hogy
a mért képességek tekintetében egyforma gyermekek között a nyelvileg
gazdag környezetben cseperedők lekörözik a többieket. Az első napoktól
fontos, hogy a szülő folyamatosan és árnyaltan kommunikáljon a gyermekével. Fowler 14 olyan gyermeket vizsgált követéses módszerrel, akik kezdettől kezdve árnyalt nyelvi környezetben nevelkedtek, és azt találta, hogy
mind kiváló teljesítményt nyújtottak az iskolában valamennyi tantárgyban.
Viszont a fejlett nyelvi képességek nem feltétlenül járnak együtt fejlett
mozgásos képességekkel.
A szülő számára jelzésértékű lehet, hogy mi iránt érdeklődik komolyan
a gyermeke, mert ez támpontot jelent neki arra nézve, hogy mit érdemes
támogatnia (Renzulli, 1995). A kutatások szerint ugyanis a tehetséges fiatalok érdeklődési iránya és szabadidős tevékenysége megbízható előrejelzője
a későbbi magas teljesítménynek az adott területen. Egy izraeli vizsgálatban
159 egykori diákot kérdeztek meg tizennyolc évvel az érettségi után azt
nézve, kinek mi lett a foglalkozása, és ki az, aki kiemelkedő teljesítményt
ért el a pályáján. A minta harmadrészénél azt találták, hogy a foglalkozásuk
valamilyen módon a gyermekkorukban kedvelt szabadidős tevékenységükhöz kapcsolódott, mintegy annak a folytatása volt, és a pályájukon nagyobb
sikereket értek el, mint azok, akik olyan foglalkozást választottak, amelynek
semmi köze nem volt a korábbi érdeklődésükhöz (Milgram és Hong, 1997).
Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a serdülő elmélyült szabadidős
tevékenysége jó előrejelzője a jövőbeli sikeres pályának, ennél fogva az
azonosulás eme formája bátorítandó és támogatandó a szülő részéről.
1.2. Szülők és gyermekek
Utánzás
Az utánzás képessége rendkívül fontos a tanulásban, e nélkül a tehetséges
gyermek nem tudná kiteljesíteni magát. Ez az emberi képesség annyira
alapvető, hogy hiánya a kisbabáknál a retardáció jele. Az utánzás nemcsak a
tanulás, hanem az érzelmi kötődés eszköze is: a kezdettől fogva zajló odavissza „beszélgetés” az anya és csecsemője számára egyaránt élvezet.
Az, hogy a csecsemő kezdeményez és utánoz, hatással van az őt körülvevő világra. A szülő folyamatosan reagál rá, elősegítve ezzel a gyermeke
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intellektuális fejlődését. A kulcs a folyamatos interakció, ami azonban nem
adatik meg minden csecsemő számára, csak azokban a családokban, ahol a
szülők jó kommunikátorok. Ez kétségkívül sok időt, türelmet és rugalmas
alkalmazkodást követel a szülő részéről, de nem lehet megtakarítani.
Az anya érzelmei nagymértékben befolyásolják az interakciókat, amelyek aztán jelentősen kihatnak a csecsemő intellektuális fejlődésére: már a
tízhetes csecsemő is ráérez arra, hogy az anyja most örül, szomorkodik vagy
dühös. Ha az anyja örül, az a csecsemőt explorációs tevékenysége bátorítja,
míg az ellenkezője visszahúzódásra készteti, benne is kedvetlenséget vagy
dühöt vált ki. A következmények mélyrehatóak. A pozitív érzelmi légkör
kedvez a tanulásnak, míg negatív érzelmi légkör esetén nincs miért felfedezni a világot, hiszen amit talál, nincs kinek boldogan jelentenie. Az érzékeny szülő észreveszi, amikor a gyermek figyelme lankadni kezd, s változtat
a viselkedésén, hogy a gyermek az érdeklődését megőrizze, például változtat a hangján, vagy a játékot más megvilágításba helyezi. Ha ilyen módon
bánik a csecsemővel, annak explorációs tevékenységét tartósabbá teszi,
aminek az előnye akkor mutatkozik meg, ha a feladatok bonyolultabbakká
válnak.
A motiváció előmozdítása
A gyermek viszonylag korán tudatára ébred saját teljesítményének, de természetesen egy kisgyermek nem úgy fogja fel, mint egy 11 éves. A dolog
azzal kezdődik, hogy a gyermek csinál valamit, és várja az eredményt. És ez
az eredmény az ő átélésében sokkal inkább a „jó” és a „rossz” fogalmához
kötődik, semmint az intellektuális kompetencia érzetéhez. Aztán a fokozódó
tanulási motiváció következtében nem a képességbeli hiányosságait teszi
felelőssé azért, ha valami nem sikerül, ugyanis a képességeit nem tudja befolyásolni, hanem inkább a lustaságát, vagy azt, hogy nem jó módszerrel
tanul, amelyeket viszont módjában áll kontrollálni.
Lehwald (1990) szerint a későbbi problémamegoldó viselkedés alapja a
tehetségeseknél a gyermeki kíváncsiság és környezet felfedezhetőségébe
vetett hit. Bizonyíték van arra, hogy a pozitív énképű négyévesek nemcsak
intelligensebbek és nagyobb felelősségérzettel rendelkeznek, hanem előrelátóbbak, ami szerves része a kreatív gondolkodásnak.
A kompetenciaérzés és a célra tartás a tanulási motivációt és a munka
színvonalát egyaránt növeli. Ha viszont a felnőtti kontroll túl erős, ha a
gyermek úgy érzi, hogy mások döntéseitől függ, akkor a gyermek külső
kontrollos lesz ahelyett, hogy a személyes hatóerő élményét élné meg. Így a
tanulásra sem lesz motivált, hiszen a sikereit és kudarcait is úgy éli meg,
hogy ő ebben tehetetlen, a dolgok nem rajta múlnak, hanem a tanáron, a
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szülőn, a körülményeken. Az alulmotiváltakon úgy lehet segíteni, hogy rábírjuk őket arra, hogy ők segítsenek másoknak: legyenek „tanárok”, tanítsák
a fiatalabbakat.
További tényező a visszajelzés problémája. Ugyanis a visszajelzés hatása függ a kontextustól és az értelmezéstől. Ha megmondjuk a gyermeknek,
hogy valamit rosszul csinált, akkor ezt van, aki úgy fogja fel, hogy további
erőfeszítést nem érdemes tenni, mást viszont ugyanez a visszajelzés jobb
munkavégzésre motiválja. Paradox módon a túl sok dicséret káros, mert
függőséget okoz. A gyermek ugyanis így nem éli át azt az érzést, hogy maga
irányíthatja a haladását, ehelyett teljes mértékben a felnőttre hagyatkozik. A
materiális jutalom (például pénz, édesség) emellett felületességre csábít,
mert a gyermek a hőn áhított jutalmat ügyeskedéssel igyekszik megszerezni.
A pozitív visszajelzés, különösképpen a felnőtt részéről tapasztalt pozitív attitűd rendkívül hatékony, hiszen az állandó elismerést fejezi ki. A negatív visszajelzés, büntetés viszont kevéssé hatékony, mivel könnyen önbeteljesítő jóslattá válik.
Szociális megismerés
A szociális megismerés más emberek észlelését jelenti, amelynek során az
egyén megérti mások gondolatait, érzéseit, szándékát, nézőpontját. A gyermekek a családbeli tapasztalataikra támaszkodva egyfajta következtetési
rendszert dolgoznak ki, és ennek segítségével próbálják megfejteni mások
gondolatait és viselkedését. Bár a szociális megismerés és az intelligencia
összefügg egymással, a tényleges szociális viselkedés nagyrészt a gyermeknek a különböző társas szituációkba való bevonódásától és a felnőtt irányításától függ. Igaz viszont, hogy a szociálisan pozitív attitűdöket (mint például a másokra való odafigyelést, a mások érzelmi állapotára való érzékenységet) leggyakrabban a magabiztos gyermekek mutatják, főleg ha magas
intelligenciával rendelkeznek.
Sokan úgy vélik, hogy a túl okos gyermekek csak magukkal foglalkoznak, nincs barátjuk, és nem is igyekeznek másokat megismerni. Ez azonban
tévhit. A kutatások kimutatták, hogy ennek az ellenkezője igaz: rokonszenvet tanúsítanak, alkalmazkodóak, együtt érzőek, és éppenséggel a barátokat,
semmint a magányt választják (Freeman, 1997). Egy Németországban végzett kutatás során Rost és Czeschlik (1994) 50 magas IQ-jú és 50 átlagos
IQ-jú alsó tagozatos gyermeket kérdeztek ki négyszemközti interjú keretében, és arra jutottak, hogy az előbbi csoport rugalmasabban tud alkalmazkodni. Később ezt a két csoportot összekeverték kisebb csoportokat képezve
belőlük, s egy újabb vizsgálatban azt találták, hogy a magas IQ-jú tanulók
voltak a legnépszerűbbek.
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1.3. Egyéni különbségek a családban
A szociális környezetnek a gyermek fejlődésére gyakorolt hatását vizsgáló
kutatások túlnyomó része olyan tényezőket vesz célba, amelyek feltételezhetően az összes testvérnél egyformák a családban, mint például a család
társadalmi hovatartozása, házassági konfliktus, vagy a teljesítménykényszer.
Bár a gyermek nem passzív, receptív lény, számos jel arra utal, hogy a legerősebben befolyásoló környezeti tényezők azok, amelyek a testvéreknél
eltérőek ugyanabban a családban. Így lehetnek olyan szociális és biológiai
mechanizmusok, amelyek a testvérek közötti különbségeket növelik. Például ugyanaz a szülő nem egyformán bánik mindegyik gyermekével, aztán a
kortársi kapcsolatok, iskolai interakciók, vagy idősebb korban a házasságról
és a foglalkozásról szerzett tapasztalatok. Rendkívül nehéz azonban pontosan feltárni, hogy melyik hatás milyen módon befolyásolja az egyes gyermekeket. Például lehet, hogy a válás az egyik gyermeknél csak átmeneti
megrázkódtatást okoz, míg a másik gyermeknek az egész életére kihat.
Ahhoz, hogy a családi interakcióknak a testvérekre gyakorolt hatása tanulmányozható legyen, meg kellene határozni a testvérek közötti egyéni
különbségeket, és e különbségek viszonyát az egyszerű családi strukturális
változókhoz. Csak így lehetne megkülönböztetni azokat a környezeti változókat, amelyek feltehetően jelentősen hozzájárulnak a fejlődési különbségekhez. Ezek egyike lehet például az, hogy a szülők nem egyformán bánnak
a gyermekeikkel. De lehet különbség abban is, hogy az eltérő bánásmód
miatt a testvérek hogyan látják magukat, továbbá a gyermekeknek a kortársi
csoportokkal való kapcsolatai is eltérő lehetnek ugyanabban a családban.
Ezek a különbségek bizonyos mértékben olyan ismert változóknak tulajdoníthatók, mint a születési sorrend, az életkor és a nem. Számos kutató
szerint a születési sorrend fontos tényező: az elsőszülöttek és az egykék
előnyben vannak. Jobban akarnak tetszeni a szüleiknek, mert erősebben
azonosulnak velük, és ha ráadásul átlag feletti IQ-val rendelkeznek, rendszerint az életük során mindvégig jobb teljesítményt nyújtanak testvéreiknél.
Az elsőszülötteknek nagyobb a felelősségérzetük, és jobban törődnek azzal,
hogy milyen hatást gyakorolnak a felnőttekre; a másodszülöttek mindent
könnyedén vesznek, és sok barátjuk van; a harmadikként születetteknek
nehézségeik vannak az életben, míg a negyedikként születetteket babusgatják, és ezért könnyen függő személyiségűvé, önállótlanná válnak.
Különbség származhat a pszichés tempóból is. Az ingerekre való reagálás gyorsasága veleszületett jellemző, mely az egyén összes viselkedését,
így a kapcsolatait is befolyásolja. Sokan az intelligencia egyik fontos, ha
ugyan nem a legfontosabb összetevőjének tekintik.
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Fontos a táplálkozás is. A világszerte végzett kutatások egybehangzóan
arra a következtetésre jutottak, hogy jobb táplálkozás előnyösen befolyásolja a gyermekek IQ pontszámát, a fej méretét és a testsúlyt. Világos, hogy a
jobb táplálkozás következtében jobb a gyermek egészségi állapota, és ez
feltehetően elősegíti a jobb mentális működést. És feltehetően a táplálkozásbeli különbség az oka annak, hogy a tehetségpotenciál kibontakozásának
valószínűsége a jól és rosszul táplált gyermekeknél nem egyforma.
Tehetséges lányok és fiúk
A legtöbb kultúrában a családok jobban ösztönzik a fiúkat arra, hogy önállóak, magabiztosak, felelősségteljesek legyenek, ezért a fiúk másképp viszonyulnak az iskolához is és a munkához is. Egy Kínában végzett 15 éves
longitudinális kutatás során – amelyben a tehetségre vonatkozó első megállapítást a szülők tették, s a tanárok ezt megerősítették – a fiúk 70%-át, a lányok 30%-át találták tehetségesnek (Zha, 1995). Ezt megmagyarázná a kínai
kultúrának az a sajátossága, amely a lányoknak alárendelt szerepet szán,
csakhogy Freeman (1991) az Egyesült Királyságban ugyanezt az arányt találta, és itt is a szülők ismerték fel először a tehetséget. Feltehetően ez abból
adódik, hogy a fiúkkal több a viselkedési probléma, ugyanakkor nagyobb
igényeket támasztanak velük szemben, és ez a kettő együtt jobban illeszkedik ahhoz a szülői sztereotípiához, hogy milyen a tehetséges gyermek.
A nem jobban számít a tehetségeseknél, mint az átlagos képességűeknél. A kutatások szerint a magas szintű teljesítmény leginkább a nemtől
függ. Viszont az intellektuálisan tehetséges lányok kognitív működése sokkal jobban hasonlít a tehetséges fiúkhoz, mint az átlagos képességű lányokhoz. A lányok azonban hajlamosak arra, hogy kevesebbet mutassanak fel,
mint a velük azonos képességű fiúk, mivel a sikert és a nőiességet nem tartják összeegyeztethetőnek, s hogy e konfliktust feloldják, inkább alábecsülik
a képességeiket. Ehhez társul a „tanult tehetetlenség” (azaz meg vannak
győződve arról, hogy a velük történteket, a teljesítményüket nem áll módjukban befolyásolni), aminek következtében a lányok a sikereiket inkább a
szerencsének, semmint a képességeiknek tulajdonítják. Például azt gondolják, hogy csak rosszak lehetnek matematikából, elvégre a matematika fiúknak való, ezután a viselkedésüket hozzáigazítják az önmagukról való vélekedéshez, és tényleg gyengén teljesítenek, ami megerősíti őket abban, hogy
helyesen vélekednek magukról.
Biológiai különbségek
Igen komoly tanulsággal zárultak azok a kutatások, amelyeket Plomin
(1998) végzett 400 egypetéjű és kétpetéjű ikreken, akik születésüktől fogva
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külön nevelkedtek. Bebizonyította, hogy az IQ pontszámok nagyságáért
70%-ban a genetikai hatás tehető felelőssé. De minél fiatalabb a gyermek,
annál fontosabb a környezet szerepe. Viszont nem sikerült olyan gént kimutatnia, amelyik a tehetségért felelős lenne.
Lykken (1998) egypetéjű ikreken végzett kutatásai alapján szintén a veleszületett tényezők jelentőségét hangsúlyozza. Szerinte a veleszületett tehetség hiányát nem lehet szorgalommal pótolni. Mint írja, nem igaz az,
hogy a csúcsteljesítmény csak szorgalom és gyakorlás kérdése. Ez persze
elengedhetetlen, de akiben születésekor nincs meg a hajlam, abból nem lesz
olimpiai aranyérmes.
Freeman (1983) szerint a genetikai és környezeti hatások nem ugyanolyan arányban befolyásolják az egyes gyermekek IQ-ját. Megállapította,
hogy azok a hátrányos helyzetű gyermekek, akik a Raven-féle (viszonylag
kultúrafüggetlen) intelligenciatesztben a legmagasabb szinten teljesítettek, a
Stanford-Binet (a tanulásra erősen építő) tesztben jóval alacsonyabb pontszámot értek el. Viszont a legokosabbaknak megvan az az előnye, hogy
bármilyen környezetben vannak, azt a maguk javára tudják fordítani.
Érzelmi hatások
Bár a tehetséges gyermekek érzékenyebbek a családon belüli apró érzelmi
rezdülésekre, semmilyen bizonyíték nincs arra nézve, hogy érzelmileg kevésbé lennének kiegyensúlyozottak, mint a többi gyermek, még ha egyeseknek más is a véleménye. Akik másként vélekednek, vagyis a tehetségeseket
érzelmi problémákkal küzdőknek írják le, az adataikat klinikai esetekből,
esettanulmányokból veszik, holott ezek nem képezhetnék az összehasonlítás
alapját. A valóság az, hogy a tehetségesek más gyermekekhez képest érzelmileg stabilabbak, kevésbé szoronganak, erősebben motiváltak, és jobban
teljesítenek. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a kiváló képességeik segítségével meg tudnak küzdeni a problémákkal.
Egy 14 évig tartó angol kutatásban Freeman (1991) három, egyenként
70 gyermekből álló csoportot követett nyomon. Az első csoportba (a célcsoportba) azok kerültek, akiket a szüleik tehetségesnek gondoltak, a másodikba azok, akiket ugyan nem neveztek tehetségesnek, de a mért képességük
azonos volt az első csoportba kerültekkel, a harmadik pedig egy válogatás
nélküli csoport volt. A célcsoport szüleinek 82%-a számolt be valamilyen
érzelmi problémáról, vagy gyanította annak bekövetkeztét. Viszont a második csoportba került ugyanolyan képességű gyermekek, akik viselkedési
problémát nem mutattak, sokkal kevésbé feleltek meg a sztereotip tehetségképnek, egyszerűen csak kiválóak voltak abban, amit csináltak. Freeman azt
is megállapította, hogy a célcsoportba tartozók (tehát akiket a szülei tehetsé188

gesnek tartottak) 10%-a csak átlagos pontszámot ért el az IQ tesztekben, és
ennek megfelelően teljesített az iskolában, amit a szülők kudarcnak éltek
meg, és az iskolát hibáztatták érte, vagy azt mondták, hogy a tanár „pikkel”
a gyermekre. Tíz év elteltével a szülők által tehetségesnek mondott fiatalok
voltak a legkevésbé boldogok (ezt egy becslő skálán mérték), amiért többnyire a tehetségüket okolták. Úgy tűnik tehát, hogy a tehetség címkéje rányomta bélyegét a további életükre az erős teljesítménykényszer formájában, különösen azoknál, akiket tévesen címkéztek tehetségesnek, és nem
váltották valóra a szülők ambícióit. Egy sajátos dinamika is tetten érhető
volt a célcsoportba tartozóknál. Bármilyen probléma volt a családban, a kivételes (vagy kivételesnek gondolt) gyermek jelenléte ezt felerősítette, s a
szülőknél ez úgy csapódott le, hogy a gyermeket problémásnak vélték.
A családon belüli problémákhoz kapcsolódik a tehetségesek alulteljesítése. Vannak olyan tehetségesek, akik tartósan jóval szerényebb teljesítményt nyújtanak az iskolában, mint ami a képességeikből következne. Ennek okát vizsgálva szinte minden esetben az derül ki, hogy a családi rendszer elégtelenül működik, s az ebből fakadó negatív érzelmi hatások oly
mértékben megterhelik a gyermeket, hogy nem tud kellő energiát mozgósítani a tanuláshoz.
2. Hazai vizsgálatok
A vonatkozó külföldi kutatások áttekintése alapján megállapítható, hogy a
tehetséges gyerekek képességeinek felszínre hozatalában és fejlesztésében a
családnak, a folyamatos és pozitív szülői hatásnak feltétlenül központi szerepe van. Magyarországon e témában eddig viszonylag kevés vizsgálatot
végeztek, ami abból adódik, hogy a rendszerváltás előtt a politika nem kedvezett a tehetségfejlesztés ügyének. A következőkben ezek közül fogjuk
áttekinteni a fontosabbakat.
2.1. Énkép, család, iskola
Igen érdekesek azok a részletes vizsgálatok, amelyeket Bóta (2002) végzett,
összehasonlítva a tehetségesek és a normál képességűek énképét. Itt most
csak a témánk szempontjából fontos eredményeket emeljük ki a kutatásból.
A szerző úgy találta, hogy a családi és szociális énkép tekintetében
szignifikáns különbség van a tehetségesek javára. Ez azt jelenti, hogy a tehetséges tanulóknak kiemeltebb helyük van a családjukban, jobbnak tartják
családjukat, és népszerűbbnek magukat a normál képességű társaikhoz képest, amelyek valószínűleg a szociális (otthoni és kortársi) visszajelzések
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eredményeként alakulnak így. Ezek szerint a szülők tudatában vannak annak, hogy gyermekük kiváló képességű, és ez által a tehetséges gyerekek
központibb helyet kapnak a családjukban, mint nem tehetséges társaik. A
tehetséges gyerekek társas helyzetüket, kapcsolataikat kedvezően ítélik meg,
ami azt jelzi, hogy a tehetség nem dolgozik ellene a társas népszerűségnek.
A globális énkép tekintetében nem volt számottevő különbség a két
csoport között. Ennek legfőbb okát a szerző abban látja, hogy a szülők is, a
pedagógusok is a tanuló értékelésekor inkább a hibákra, hiányosságokra,
mulasztásokra figyelnek, emellett az elvárások magasabbak a tehetségeseknél, vagyis a bírálható felület nagysága megnő.
A szülői elégedettség dimenziója a tehetségeseknél az idő múlásával
egyre pozitívabb korrelációt mutatott a tanulmányi átlaggal, míg a normál
képességűeknél a korreláció végig csaknem nulla volt. Ez azt jelenti, hogy
5. osztályban a tehetséges gyerekek szemében a szülői elégedettség még
nem függ a tanulmányi eredménytől, de a 8. osztályos tehetségesek már úgy
látják, hogy a szüleik annál inkább elégedettek, minél jobb teljesítményt
nyújtanak az iskolában. Viszont úgy tűnik, hogy a normál tanulók szemében
a szülői elégedettség – évfolyamtól függetlenül – nem a tanulmányi eredmény alapján szerveződik.
Végül a szerző kiemeli, hogy a különböző családi állapotok közül bizonyíthatóan a kiegyensúlyozott, jól funkcionáló családok azok, amelyek zökkenőmentesen elbírják a tehetséges gyermekek másságát, és a nem szélsőséges sokféleségből is egységet tudnak kovácsolni.
2.2. Pedagógusok elvárásai a tehetséges gyermekek családjával szemben
A családnak a tehetség kibontakozásában betöltött fontos szerepét vallják és
látják a gyakorló pedagógusok is, akik a másodlagos szocializációs színtéren, az iskolában a családi nevelés hatásait közvetlenül is le tudják mérni.
De milyennek kell lennie a családnak, hogy a tehetségpotenciálok megnyilvánulhassanak, láthatóvá, majd kézzel foghatóvá váljanak? Hogyan látják
ezt a pedagógusok? Erre a kérdéskörre ad választ Balogh, Bóta és Dávid
(1999) 122 pedagógussal végzett kérdőíves kutatása, melyből a továbbiakban idézünk.
A szerzők azért választották a pedagógusokat, mivel munkájuk során
különböző képességű és nagyon eltérő családi hatásokkal találkoznak, azaz
bőséges tapasztalattal rendelkeznek ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A mintaválasztásban az is fontos szempont volt, hogy nem a saját családjukra vonatkozóan (azaz nem szülőként) kérdezték őket, hiszen ilyen esetben a torzításnak nagyobb szerepe lehetett volna.
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2.2.1. A család szerepe
A vizsgált kérdések egyike ez volt: „Milyen eszközökkel tudja leginkább
elősegíteni a család a tehetség kibontakozását?” A feltett kérdésre 336
olyan válasz született, amely a válaszokból felállított kategóriákba besorolható volt. Ezeket a kategóriákat (5 nagy kategória és 20 alkategória), a válaszok gyakoriságát és százalékos megoszlásait az 1. táblázat foglalja össze.
A szakirodalmi adatokkal egyezően a pedagógusok is a család harmóniáját, érzelmi közvetítő szerepét, a biztatást, az odafigyelést, a gyerek munkája iránti érdeklődést, a közös élményeket tekintik a legfontosabbnak, pontosabban e kategóriák valamelyikét (lásd I.: 1., 2., 3. kategória) a tanárok 99,98%-a fontosnak tartotta. Az általuk adott 336 válaszból 122 válasz esik e nagy kategória valamelyikére, ami annyit jelent,
hogy válaszaiknak több mint egyharmada kerül ebbe a nagy kategóriaosztályba. Ezen belül is a kiegyensúlyozott, jó családi légkör ugrik ki
54%-kal, vagyis a tanároknak több mint fele ezt a tényezőt tartja elengedhetetlennek a gyerekek képességeinek kifejlődésében. Ez az egy alkategória (I. 1.) egyébként közel egyötödét (19,64%-át) lefedi a válaszokból összeállított összkategóriának, a három alkategória együttvéve pedig
36,31%-ot képvisel (lásd a fő kategóriák %-os megoszlásáról készült 3.
táblázatot).
A következő nagy kategória (II.: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8.) a szellemi fejlődés biztosítása, aminek 8 alkategóriája van, és ami az összválasztásnak a
másik, közel egyharmadát jelenti, tehát az általuk adott 336 válaszból 112
esik e kategóriaosztály valamelyikébe. A kategóriákra kivetített %-os megoszlása 33,31% (lásd a kategóriák %-os megoszlását a 3. táblázatban), ami
azt is jelenti, hogy a tanárok közül szinte valamennyien fontosnak tartották
valamelyik alkategóriát, vagyis a tehetség kibontakozásához és fejlesztéséhez anyagi támogatásra, eszközökre (számítógép, hangszer), könyvekre,
különórákra, kulturális lehetőségekre (mozi, színház, hangverseny, kiállítás,
utazás) is szükség van.
A III. kategória a család közvetítő szerepe, amely 14,58%-os súllyal
szerepel a lehetséges kategóriákon belül. Fontos tehát az értékek közvetítése
(ezen belül is a tudásnak mint értéknek a közvetítése, a példaadás, a szülői
modell, illetve a tehetségnek mint másságnak az elfogadása, tolerálása.
Mindezeket 49 ízben tartották lényegesnek (a lehetséges 336 választásból).
A IV. kategória a másodlagos szocializációs színtérnek a megválasztása
8,65%-kal, vagyis a szülőnek tehetséges gyermeke érdekében jól meg kell
néznie, hogy milyen iskolát, és milyen pedagógust választ, ezen túlmenően
pedig törekednie kell jó kapcsolat kialakítására a pedagógussal.
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1. táblázat. A család szerepére vonatkozó válaszok kategorizálása
Válaszgyakoriság

KATEGÓRIÁK
I. ÉRZELMI FEJLŐDÉS
1. Harmonikus család
(érzelmi háttér, biztonságérzet,
nyugodt légkör, jó kapcsolat)
2. Érzelmi támogatás
(biztatás, támogatás, segítés,
elismerés, odafigyelés, érdeklődés
a gyerek munkája iránt)
3. Közös élmények
(közös programok, együttjátszás)
II. SZELLEMI FEJLŐDÉS
1. Tanulási feltételek biztosítása,
érdeklődés kielégítése, széleskörű
tevékenység biztosítása
2. Anyagi támogatás
3. Könyvek, folyóiratok, szakirod.
4. Különórák, szakkörök, tanfoly.
5. Eszközök, tárgyak
(pl. számítógép, hangszer)
6. Kulturális ellátottság
(színház, hangverseny stb.)
7. Szülők iskolázottsága
8. Ingergazdagság
III. KÖZVETÍTŐ SZEREP
1. Másság elfogadása
(tolerancia, hóbortok)
2. Példaadás, modell (személyes
példák, céltudatos életvitel)
3. Értékek átadása (a tudás mint érték,
helyes értékrend kialakítása)
4. Önállóság
IV. SZOCIALIZÁCIÓS SZÍNTÉR
1. Jó kapcsolat a pedagógussal
2. Iskola, pedagógus tudatos
megválasztása
V. TEHETSÉGGONDOZÁS
1. Tehetség, képesség fejlesztése
2. Tehetség felismerése
3. Szakember segítsége

%-os megoszlás a tanárokra nézve

122
66

54,09

%-os megoszlás a kategóriákra nézve
36,31
19,64

43

35,24

12,80

13

10,65

3,87

112
26

21,31

33,31
7,73

25
13
12
8

20,49
10,65
9,83
6,55

7,44
3,86
3,57
2,38

12

9,83

3,57

7
9
49
20

5,73
7,37
16,39

2,09
2,67
14,58
5,96

16

13,11

4,76

9

7,37

2,67

4
29
23
6

3,27
18,85
4,91

1,19
8,65
6,84
1,79

24
13
7
4

10,65
5,73
3,27

7,15
3,87
2,09
1,19

Az V. és egyben utolsó kategória a tehetségek gondozásával kapcsolatos,
azaz a szülőnek fel is kell ismernie, sőt fejlesztenie kell gyermeke tehetsé192

gét, szükség esetén pedig szakember segítségét is igénybe kell vennie.
Mindezeket a pedagógusok 24 alkalommal nevezték meg, ami a kategóriák
eloszlásában már csak 7,15%-ot jelent, de nagyon fontos, hogy külön hangsúlyt kapott.
A 2. táblázat a fő kategóriák %-os megoszlását mutatja.
2. táblázat. A válaszok fő kategóriái
I. Érzelmi fejlődés
II. Szellemi fejlődés
III. Közvetítő szerep
IV. Szocializációs színtér
V. Tehetséggondozás

36,31
33,31
14,58
8,65
7,15

2.2.2. A család és az iskola kapcsolata
A család és iskola kapcsolatát úgyis felfogható, mint az elsődleges és másodlagos szocializációs hatások összehangolását, illetve annak szükségességét. Ennek az iskolai életben a pedagógusok óriási szerepet tulajdonítanak,
jogosan, hiszen az iskolában hatékonyan oktatni és nevelni csak együttműködve lehet, és ez a tehetséges gyerekek vonatkozásában különösen így van.
Ezért a vizsgálat második kérdése az volt, hogy „Miben tud hatékonyan
együttműködni a pedagógus és a szülő a tehetség kibontakoztatásában?”
Ugyanezt a kérdést a másik oldalról, a szülők oldaláról is érdemes lenne
megvizsgálni és összevetni a pedagógusok véleményével, ami későbbi vizsgálat tárgya lehet.
A pedagógusok a feltett kérdésre összesen 183 választ adtak, és e válaszokból kialakított kategóriák a 3. táblázatban láthatók.
A táblázat adataiból látható, hogy a pedagógusok a folyamatos kapcsolattartást, információcserét, együttműködést, a dolgok közös megbeszélését,
egymás tájékoztatását, a közös beszélgetéseket, a jó kapcsolatot jelölik meg
leggyakrabban (az általuk adott 183 válaszból 56 válasz jut erre a kategóriára, ami azt jelenti, hogy a tanárok közel fele (45,90%-a) jelöli meg ezt a
kategóriát. A lehetséges 12 kategóriából ez a kategória 30,61%-os súllyal
szerepel, tehát igen hangsúlyos.
Válaszgyakoriság alapján a következő kategóriát (2.) a célok tisztázása,
egyeztetése, az azonos követelményrendszer, közös álláspont kialakítása
képezi 27 szavazattal, vagyis a tanároknak nagyjából egyötöde (22,13%-a)
adta ezt a választ.
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Szintén 27-es-gyakorisággal következik a 3. kategória, amely a munka
megosztását, a közös teherviselést, a problémák közös megoldását, a fejlődés közös értékelését foglalja magában, ezt a nevelők szintén 22,12%-a tartja fontosnak.
Viszonylag magas számban (18-an) jelölték be a 4. kategóriát, vagyis
azt, hogy a szülő fogadja el a pedagógus tanácsait, szakmai, módszertani
segítségnyújtását a tehetséges gyerekre vonatkozóan, ami természetesen
nem meglepő, hiszen gyakorló pedagógusokról van szó, akik nyilvánvalóan
ezt az együttműködést a saját oldalukról nézik. (Érdekes lenne ugyanezt
megnézni a szülők szemszögéből is.)
3. táblázat. A pedagógusok és a szülők együttműködésének területei
Válaszgyakoriság

KATEGÓRIÁK
1. Állandó, folyamatos, jó kapcsolat,
információcsere, együttműködés
2. Célok tisztázása, egyeztetése, közös
álláspont, azonos követelményrendszer
3. Munkamegosztás, közös teherviselés,
a fejlődés közös értékelése
4. Pedagógus tanácsa, szakmai, módszertani segítség nyújtása
5. Tehetség, képesség fejlesztése
6. Tehetség, képesség felismerése
7. Szülők anyagi támogatása
8. Támogatás, odafigyelés, elfogadás
9. A tanuló megismerése
10. Közös programok
11. Pályaválasztás
12. Gyermekszeretet

56

%-os megoszlás a tanárokra nézve
45,90

%-os megoszlás a kategóriákra nézve
30,61

27

22,13

14,75

27

22,13

14,75

18

14,75

9,85

17
15
5
5
4
4
3
2

13,93
12,29
4,09
4,09
3,27
3,27
2,45
1,63

9,30
8,20
2,74
2,74
2,20
2,20
1,64
1,11

Az 5. és 6. kategóriával már az előző kérdéshez kapcsolódóan is találkoztunk, vagyis a tehetséget, és képességeket fel kell ismerni, és fejleszteni,
ezek összesen 32-szer jelennek meg a 183 válaszhoz viszonyítva.
A szülők anyagi támogatása, a támogató, odafigyelő, elfogadó magatartás, a tanulók személyiségének megismerése, közös programokon való részvétel, a pályaválasztás elősegítése, a gyermekek szeretete együttvéve 23
választ eredményezett.
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2.3. A tehetséges gyerekek szüleivel való konzultáció tapasztalatai – egy
példa
A fentebb bemutatott kutatásokon kívül nem tudunk olyan magyar vizsgálatról, amely az iskola és a tehetséges gyermekek családja közötti kapcsolatot vizsgálta volna. A témába vág viszont Győrik (1999) beszámolója, aki
tehetségfejlesztő szakpedagógusként rendszeresen tartott konzultációt a tehetségfejlesztő osztályába járó gyerekek szüleinek. A továbbiakban ebből
idézünk.
Mint a szerző írja, a hagyományos szülői értekezletek mellett – amit
évente 4-5 alkalommal tartottak – minden szülőt a tanév befejezése után
egyéni beszélgetésre hívtak meg. A beszélgetésen a szülő, illetve esetenként
mindkét szülő, a vizsgálatokat irányító szakember, az igazgató, és az osztályfőnök (a szerző) vett részt. Ezen az eszmecserén az éves tanulmányi
munka és a pedagógiai program értékelése mellett a legfontosabb feladat az
osztályban végzett pedagógiai és pszichológiai vizsgálatok és a tanulókról
szerzett iskolai tapasztalat ismertetése, aztán a szülők véleményének megismerése, továbbá az iskolának a szülőtől való kérései voltak.
A tanulási stílus tekintetében néhány tanuló következetesen a reprodukáló stílust részesítette előnyben annak ellenére, hogy a tanárok – mint mindenkivel – a hasznosabb stílusokat gyakoroltatták velük. Az ő esetükben a
szülők javaslatokat kaptak arra vonatkozóan, hogyan tudnák a mélyrehatoló
és szervezett stílust formálni otthon ugyanúgy, ahogy azt a tanárok az iskolában teszik.
A tanulási motiváció területén esetenként annak túlságosan magas volta
okozott gondot. Például az egyik legjobb tanuló annyira beletemetkezett a
tanulásba, hogy semmi mással nem törődött. Nem akart elmenni az iskolai
táborba, nem kívánt barátkozni senkivel, csak tanulni akart otthon. A szülők
féltek, hogy ki fog borulni, továbbá nem lesz gyerekkora. A szakértői csoport azt javasolta, hogy próbálják az erős külső, szülői motiválást csökkenteni, és több hétvégi közös családi szabadidős programot szervezni.
Szorongás vonatkozásában a legtöbb problémát egy lány jelentette, aki
már a kiválasztási periódusban is rendkívül szorongott. Nála az okot a szülővel közösen sem sikerült teljesen megfejteni akkor. Később viszont a lány
szorongása látványosan csökkent. Mint kiderült, a szülők a vallás felé fordultak. Gyermekükkel a Karizmatikus Hitgyülekezetre kezdtek járni. Egyre
jobban elfogadták, hogy Jézus Krisztus értük, „bűnös emberekért halt meg.
A bűn nem más, mint a félelem. Jézus halálával a félelmet is legyőzte.” A
lány ezt a tanítást magáévá tette. Édesanyja ezzel magyarázza a szorongás
csökkenését.
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Mindezek csak kiragadott esetek. Bár a tehetségfejlesztő osztály fejlődéséről a fenti három területen végzett vizsgálatok eredményei rendelkezésre állnak, most itt ezeket sűrített formában sem közöljük, mivel a mérésben
szinte lehetetlen szétválasztani, hogy az eredményekben mekkora szerepe
volt az iskolának, és mekkora a családnak. Erre a problémára később még
visszatérünk.
3. Összegzés
Azt senki nem vitatja, hogy nem minden újszülött teljesíti ki a veleszületett
potenciálját, és még kevesebben vannak, akikből elismert kiválóságok lesznek. De miért van ez így? Miért van olyan lényeges különbség a későbbiekben azok között, akik ugyanolyan képességpotenciállal kezdik az életet?
Nos, a kulcsszó a család. Innen indul minden. A szülőnek akarnia kell azt,
és képesnek kell lennie arra, hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket a
gyermek javára fordítsa. Nincs azonban olyan megragadható interakciómintázat, amely kritikus lenne a gyermekek magas szintű intellektuális képességeinek kifejlesztésében. Ez a folyamat rendkívül összetett, mivel a
szülőnek is és a gyermeknek is más színvonalon van az intelligenciája, más
a személyisége, így csak azt lehet mondani, hogy a kettejük közötti nyílt és
rendszeres interakció és az érzelmi támogatás az, ami előre visz.
Fontos hangsúlyozni, hogy az érzelmi támogatás nem teljesen azonos a
szeretettel. A szülő a szeretetre hivatkozva rátelepedhet a tehetséges gyermekére, s elősegítés helyett gátolja a tehetsége kibontakozását. Ha a szülő
büszke a gyermekére, teszik neki, amint szárnyait bontogatja, emellett bátorítja és konkrét javaslatokkal segíti, azzal nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy a gyermeke mind jobban teljesítsen.
Más gyermekekhez hasonlóan az érzelmi problémákkal küzdő tehetségesek sem teljesítenek olyan szinten, mint a hasonló képességű, de érzelmileg kiegyensúlyozott gyermekek. A legjobb eredmények azoknál a gyermekeknél várhatók, akiknek a lelkében béke honol, akikkel tisztelettel bánnak,
akiknek megengedik, hogy felelősséget vállaljanak a döntéseikért. Vannak
azonban olyanok is – különösen a művészeti területeken –, akiket mintha
belső hevület feszítene, csak egy szikra kell, mely lángot gyújt, s a legjobbat
hozza ki belőlük.
Bár e tanulmányban elsősorban a család szerepét hangsúlyoztuk, nyilvánvalóan az iskolának is fontos szerepe van a tehetség kibontakoztatásában. De ez nem elég. Ha a két szocializációs színtér elbeszél egymás mellett, netán egymás ellenében munkálkodik, annak igazi vesztese a tehetséges
gyermek lesz. Csak a kölcsönös párbeszédtől, a szülők és az iskola együtt196

működésétől remélhető, hogy a tehetséges gyermek később nagy teljesítményekre képes felnőtt legyen, aki mindazt, ami benne van, önmaga és a társadalom javára kamatoztatja.
4. Lehetőségek a továbbfejlesztésre
Az az igazság, hogy az iskola és a család kapcsolatának tanulmányozása –
legalábbis kellő mélységgel – világszerte megoldatlan nemcsak a tehetségesek pedagógiájában, de általában a pedagógiában is. Az iskola és a család
hatásmechanizmusát külön-külön rengetegen vizsgálták, azonban a kettőt
együtt már nem. A tartózkodásnak az oka módszertani, ugyanis rendkívül
nehéz szétválasztani, hogy a tanulói eredményességet melyik mennyire befolyásolja. Úgy tűnik, ez egy ígéretes terület lehet a jövő kutatói számára.
Gyakorlati vonatkozásban előrelépést jelenthet a szülők jobb bevonása
az iskolai munkába. Ez nemcsak a tehetséges gyermekek esetében fontos,
hanem azért is, mert a társadalom fejlődésével párhuzamosan egyre különbözőbb családi hátterű gyermekek kezdenek járni az iskolába, így a szülők
és az iskola által vallott célokat és értékeket egyre nehezebb közös nevezőre
hozni.
Kívánatos lenne a szülők bevonása a tehetségfejlesztő programok tervezésébe. Mint e kötet más tanulmányaiból kiderül, mindegyik iskolai tehetségfejlesztő program szakmai alapon és az iskola lehetőségeinek figyelembe
vételével készül, továbbá a tehetségesek azonosítása a szülők tudtával és
beleegyezésével történik, de megnyugtatóbb lenne a szülőknek, ha a leendő
programban a lehetőségekhez mérten az ő igényeik is megjelennének.
Kívánatos lenne az is, ha a szülők rendszeres időközönként visszajelzést
kapnának gyermekük haladásáról. Itt az érdemjegy nem elég. A szülő is
tudja, hogy a tehetségfejlesztő programoknak nélkülözhetetlen eleme a hatásvizsgálat, csakhogy a hatásvizsgálat pszichológiai eszközökkel történik, s
a megállapítások szaknyelven kerülnek megfogalmazásra. Ami azonban a
szakemberek számára világos, azt a szülő nem érti. Ezért lennének hasznosak a szülőkkel való négyszemközti konzultációk, ahol a szakemberek minden egyes tanuló szüleinek „lefordítanák” a szakmai megállapításokat, és
közös nyelven párbeszédet folytathatnának.
Célszerű lenne erősíteni a szülői önszerveződést. Itt az Egyesült Államokra gondolunk, ahol a szülői szervezetek erősek, és tevékeny részt vállalnak a tehetséges tanulók gazdagító (különösen a szombati és nyári) programjainak szervezésében és megvalósításában. Ennek hazánkban sincs akadálya, csak a szülők még nem éreztek rá az összefogásban rejlő erőre.
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Komplex tehetséggondozó programok,
bevezető: elvi alapok
Balogh László

Sokan foglalkoztak a tehetséggondozó programok tervezésének kérdéseivel
(vö: Heller, Mönks, Sternberg és Subotnik, 2000), azonban a gyakorlatot
leginkább segítő elmélet Feger (1997) munkásságából származik. Az általa
megfogalmazott célok – a gyermek fejlődésének szempontjára építve – teljes körűvé teszik az iskolai tehetséggondozó programokat. A szerző nézeteit
a következőkben foglalhatjuk össze.
Tehetséggondozó programok nagy számának elemzése vezetett ahhoz a
következtetéshez, hogy a tehetséggondozó intézkedések négy variánsa közötti következő különbséget meghatározzuk:
1) a tehetséges gyermek erős oldalának támogatása;
2) a tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése;
3) „megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkoztatási terápia”;
4) olyan területek támogatása, amelyek közvetve befolyásolják a tehetség kibontakozását.
1) A tehetséges gyermek erős oldalának támogatása. Ezen belül azokat a
szempontokat veszik figyelembe, amelyek tipikusan a különleges adottságokat
fejezik ki: a gyors felfogóképességet, a jó emlékező tehetséget, a tanulás valamely területén az intenzív és gyors elmélyülést, illetve speciális képességek
(pl.: művészetek, sport, matematika stb.).
2) A tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának kiegyenlítése. Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon „hiányosságot” kell
értenünk, amelyek a tehetség fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel
megakadályozzák. A gyenge oldalak – általános intellektuális tehetség esetében – valamiféle kiegyensúlyozatlan tehetségprofilban nyilvánulnak meg;
például egy intelligenciateszt csaknem minden résztesztjében kiemelkedő
teljesítményt nyújt a tanuló, és az egész teszt gyenge eredménye egy részteszt következménye. Vagy az iskolában összességében kiemelkedő teljesítmény mellett egyetlen tantárgyban súlyos hiányok mutatkoznak. Problémák adódhatnak azonban a tanulási és munkamódszerek vagy a motiváció
területén is (Mező és Mező, 2007). A gyenge oldalak származhatnak továb201

bá a kedvezőtlen környezeti feltételekből; az ilyen gyenge oldalak kiegyenlítésére alkalmazott segítő intézkedéseket például az ún. kompenzációs nevelés keretében hajtják végre.
További csoportot képeznek a tehetséges „alulteljesítők”. Mindenesetre
az „alulteljesítés” csupán egy szimptóma; meg kell állapítani, mely tényezők okozzák az alulteljesítést (Mező és Miléné, 2004). Az okfeltárás azt
mutatja, hogy e variáns programja számára résztvevőket felderíteni és megnyerni áldozatosabb munkát jelent, mint a tehetségesek erős oldalainak fejlesztéséhez. A gyenge oldalakat pótlólag diagnosztizálni kell; hiszen a
gyenge oldalaknak olyan sok fajtája fordulhat elő, amelyek mindegyike különböző bánásmódot igényel. Ennek alapján az a program, amely a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalakat akarja megszüntetni, többnyire terápiai
orientáltságú és inkább pszichológiai bázisú; sőt, gyakrabban egyedi segítségnyújtásban nyilvánul meg. Fontos szerepet játszanak e problémák megoldásában a tehetség kérdésével foglalkozó tanácsadó állomások.
3) „Megelőzés, légkörjavítás, foglalkoztatási terápia”. A „megelőzés” a
tehetséges tanulóra irányul, és azt kell megakadályoznia, hogy a kedvét elveszítse, és hogy az alulkövetelés alapján aszociális magatartásmód fejlődjön ki
benne. A „légkörjavítás” összességében az osztályban uralkodó szituációra
vonatkozik, és azt akarja elérni, hogy az átlagot meghaladó tanuló a maga
gyors és többnyire helyes válaszaival nehogy elbátortalanítsa a többieket,
vagy a tanárt bosszantsa azáltal, hogy a didaktikai koncepcióját túl gyorsan
átlátta valaki.
4) Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül nem hatnak a gyermek
tehetségének fejlesztésére. Itt ismét egy olyan csoport található, amelyet valamely ismertetőjegy alapján (mint magas intellektuális képesség, zenei adottság,
sportbeli képesség) hoztak létre, ezt követően azonban a gondozás olyan területeken történik, amelyekben a csoportalakító ismertetőjegyek jelentéktelenek.
Például a kiemelkedő intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket
festészetben, táncban vagy sífutásban „támogatják”. Ilyesfajta tehetséggondozást találunk gyakran a szülői egyesületek tevékenységében.
A tehetséges gyerek hatékony fejlesztéséhez mind a négy elem fontos, s a
korszerű (rendszerszerű) tehetséggondozó programokban ezek mindegyike
megtalálható. A következőkben bemutatunk egy hazai példát, amely magában
hordozza az előbbi értékeket.
A nyolcvanas évek második felétől fellendülés tapasztalható a tehetségfejlesztésben Magyarországon. Ez egyrészt annak volt köszönhető, hogy a
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fentebb említett egyoldalú speciális tehetségfejlesztés a pedagógusokban is
hiányérzetet keltett, s keresték azokat a formákat, amelyek a komplex fejlesztés követelményeinek jobban megfelelnek – mint azt már korábban is
kifejtettük. Másrészt 1987-ben megalakult az Európai Tehetséggondozó
Társaság, majd a következő évben ennek Magyar Tagozata Gefferth Éva
vezetésével, s ez lehetővé tette a külföldi szakmai kapcsolatok jelentős fejlődését. Ennek a szerencsés helyzetnek a termése az a „komplex tehetségfejlesztő program” 12–14 éves tanulók számára, amely a Törökszentmiklóson
a Bethlen úti Általános Iskolában indult meg 1987 szeptemberében (Balogh
és Nagy, 1989). Az ének-zene tagozatos iskola tantestülete akkor már évtizedes tapasztalatokkal rendelkezett a tehetségfejlesztés e speciális területén,
azonban érezték ebben az egyoldalúságot. Ennek következtében Nagy Kálmán igazgató vezetésével kidolgoztak egy tervezetet, amely – kísérletképpen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke közreműködésével került bevezetésre.
Ahogy azt már előbb röviden jeleztük, az elsődleges cél a gyermekek
képességeinek feltárása és intenzív fejlesztése volt – keresve a hatékony
pedagógiai eszközöket. Ebben fontos szempont az általános intellektuális
képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése. Ugyanakkor
kiemelt része a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl. motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) is, egyetértve azzal
a nézettel, hogy fejlett személyiség nélkül nehezen képzelhető el a tehetség
kibontakoztatása (vö.: Gefferth, 1989).
A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai szerves egységet alkottak.
Elsődleges feladat volt a tantervi követelmények minél magasabb szintű
teljesítése, ugyanakkor – ahogyan a gyermekek képességei teljesítményükben megmutatkoztak – lehetőség nyílt tehetségük további kibontakoztatására külön foglalkozásokon. A délelőtti foglalkozások az általános iskolai óratervvel összhangban folytak, délután azonban – a tehetséggondozás céljainak megfelelően – speciális blokkokban folyt a munka.
A délutáni sávban speciális blokkokban folyó gazdagító programok adtak keretet a tehetséggondozásra, ezek a következők voltak:
– anyanyelv,
– matematika,
– természettudomány,
– rajz-esztétika,
– ének-zene esztétika,
– német nyelv, angol nyelv, orosz nyelv, latin nyelv,
– számítástechnika,
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– mindennapos testnevelés,
– kommunikáció- és önismeret-fejlesztés,
– tanulási stratégiák, technikák fejlesztése.
Míg délelőtt együtt dolgoztak a tanulók a tanórákon, addig délután már
bontott csoportokban folyt a munka. Itt a feladatokat differenciáltan kapták,
s ez több célt is szolgált: így lehetőség nyílik a tanórai anyag elmélyítésére,
gyakorlásra, feldolgozási készségeik fejlesztésére, az adott szakterület iránti
érdeklődés felkeltésére, illetve az egyéni érdeklődés elmélyítésére, a pedagógus-gyermek közötti személyesebb kapcsolat révén a tanulói személyiség
fejlesztése speciális feladatainak teljesítésére, a gyerekközpontú légkör
megteremtésére és fenntartására, a „lazító” programok pedig biztosítják a
tanulók érzelmi feltöltődését.
Az előbb ismertetett „első magyarországi komplex program” az elmúlt
két évtizedben sok követőre talált itthon és külföldön, ma is jelentős számú
általános iskola dolgozik ezzel a komplex tehetséggondozó rendszerrel, természetesen az intézmény adottságaihoz igazítva azt. Ezek a ma is hatékonyan működő programok összhangban vannak a külföldön található legkorszerűbb komplex programokkal (vö.: Balogh, 2004; Balogh és Koncz,
2008).
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Tantervkészítés tehetségeseknek
Polonkai Mária

1. Bevezetés
Hazánk az 1995 októberében kiadott Nemzeti alaptanterv (NAT) sok tekintetben új feladatok elé állította a pedagógusképzést, a pedagógusokat, szülőket, tanulókat egyaránt. Már akkor lehetett látni, hogy a NAT-ban megfogalmazott célok érvényesítése, a feladatok megvalósítása a pedagógusok
közreműködése nélkül nem várható. Az új típusú tartalmi szabályozás változásokat is kívánt a pedagógusoktól, szemléletmódban, pedagógiai képességeik fejlesztésében, szakmai, pedagógiai, pszichológiai ismereteik megújításában. Már ebben az időszakban elvárásként fogalmazódott meg, hogy
differenciáltan kell látni a szabályozás (NAT és helyi tanterv) lényegét, öszszefüggéseit, a pedagógusoknak ezzel egy időben részt kell venni az intézmény pedagógiai programjának kidolgozásában, ami befolyásolja a tantervkészítést, közelebbről kell hogy ismerjék az iskolai helyi tanterv, a tantárgyi
programok kidolgozásának elveit, problémáit, módszereit, elvárásait, valamint kedvezőbb beállítódást, szemléletet kell kialakítaniuk, mert csak akkor
tudják – az igényként megfogalmazott – megtanítási stratégiákat alkalmazni,
a tanulók képességeit fejleszteni, a differenciálás, motiválás, aktivizálás
pedagógiai problémáit megoldani, valamint olyan a gyakorlatban felmerülő
kérdést megválaszolni, amelyek a tanulók fejlesztésével, változtatásával,
tudásuk gyarapításával stb. összefüggésben van.
A tantervkészítést – fejlesztés óriási áradatát megelőzően, azzal egy
időben, de később is felmerül az a kérés, hogy hogyan kell összeállítani a
tantervet a tehetségesek számára. A szakirodalom ad ehhez támpontot.
VanTassel-Baska (1993) vizsgálataiból kiderül, hogy hasonló kérdések fogalmazódnak meg a tehetségesek számára készítendő tantervek összeállításánál, mint például reguláris tanterveknél: (1) milyen legyen a tanterv tartalma? (2) miben különbözzenek ezek a tantervek a tanulók többségének
szánt tantervektől, (3) a tanulók mely csoportjára készítsék a tehetségeseknek szánt tantervet, azoknak, akiket már azonosítottuk, vagy annak a szélesebb populációnak, aki igen eltérő képességűek, és érdeklődésükben, attitűdjeikben, stb. is eltérhetnek egymástól. (4) Természetesen itt is felmerül
az a kérdés, hogy mi módon alakítsuk ki a tantervet, hogy az hatékony legyen, új tantervet készítsünk, vagy egészítsük ki a reguláris tantervet, vagy
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csak a tantervből készített programok összeállításánál kell figyelembe venni
a fent leírtakat.
Többféle elképzelés megjelent a tehetséggondozással foglalkozók között a tantervkészítéssel kapcsolatban, amelyben a következő állásfoglalások
jelentek meg: (1) a tehetségesek tanterve a normál tantervben foglaltaknál
jelentősebben fejlessze a kognitív, affektív és a pszichomotoros folyamatokat, a tehetségesek tanterve alkalmazkodjon a tehetségesek sajátos tanulási
stílusához, gazdag, színes szervezeti formák jelenjenek meg a tantervekben
foglaltak megvalósítása során, speciális osztályok, szemináriumok, kutatások, mentori kapcsolatok, gyakorlati foglalkozások (tanulmányi időben és
nyáron) stb. valamint a tehetségsegítő (pedagógus, mentor) módszertani
felkészültségétől függően minél változatosabb módszereket, eszközöket
alkalmazzon a fejlesztéshez, a tehetségesek igényeinek kielégítéséhez.
A fentiek teljes összhangban vannak Renzulli (1977) elképzeléseivel,
amikor a tehetségeseknek szánt tantervvel kapcsolatos véleményét fogalmazza meg, miszerint: (1) a tehetséges tanterv túlmegy a normál tanterven,
(2) a tanulók speciális érdeklődésére épít, (3) figyelembe veszi a tehetséges
fiatalok tanulási stílusát, (4) és lehetőséget biztosít a tehetségeknek arra,
hogy elmélyüljenek egy-egy általuk fontosnak tartott témában.
A hazai tehetségesek számára készített tantervek még „kisiskolások”,
fontos a beágyazottságukat megteremteni és természetesen a „másságukat”
is figyelembe venni azért, hogy a célt elérjék, vagyis, a tehetségesek a képességeiknek, érdeklődésüknek, kreativitásuknak, tanulási stílusuknak megfelelő fejlesztést kapjanak.

2. A tehetséges fiatalok számára készített tanterv környezete
A tehetségesek tantervét alapvetően két dolog befolyásolja, az egyik az intézmény (a civil vagy más szervezet, egyén, ahol a tehetséggondozással foglalkoznak) és a tehetséggondozást befolyásoló környezet.
A tehetséggondozással foglalkozó hely egyik jellemzője a tehetséges fiatal, tapasztalataival, eredményeivel, képességeivel, motivációjával, érdeklődésével, kreativitásával, attitűdjével, magatartásával, viselkedésével stb.
A másik fontos jellemzője a tehetséggondozó helynek a pedagógus, a
mentor stb. a szemléletével, a képzettségével, ami tehetséggondozó tevékenység végzésére alkalmassá teszi, pedagógiai képességeivel, vezetői képességeivel stb.
Az intézményben kiemelt terület, a személyeken túl az intézményi pedagógiai (nevelő-oktató) munka. Ennek legjellemzőbb vonásai megfogal206

mazódtak a pedagógiai programban, de ennek egy másik vetülete, a gyakorlati megvalósulás még fontosabb a dokumentumban való megjelenéstől.
A tehetséggondozást befolyásoló másik tényező az intézmény (tehetséggondozó hely) környezete. Több aspektusból vizsgálhatjuk a környezetet. Az egyik a társadalmi környezet, ami az egész tehetséggondozóra hat,
vagy az intézményre ható közvetlen környezet (gazdasági adottságok, foglalkoztatottság, nemzetiségi és etnikai kisebbségek jelenléte kultúrájukkal,
szokásaikkal stb. kulturális, sportolási lehetőségek, földrajzi elhelyezkedés
stb.).
A másik tényező, amivel a tehetséggondozás kapcsán foglalkoznunk
kell, a szülők. Fontos ismerni a szülők elvárásait az intézménnyel, a programokkal, a tehetséggondozással, a gyermekeik jövőjével kapcsolatban. Ismerni, hogyan törődnek gyermekeik fejlődésével, milyen értékeket, normákat közvetítenek a családi házban, partnerként viselkednek-e a változtatási,
fejlesztési tevékenységek szervezésében.
A fent leírtak egyesek szerint növelik a tantervet kidolgozók feladatait.
Itt azonban a valóság pedagógiai „faggatásáról”, megismeréséről van
szó, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a tervezés reális legyen (Szabó László
Tamás, 1994.).
3. A tehetségesek tantervtervezésének alapelvei
A fentieket figyelembe véve elfogadhatjuk a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet Tantervi Tanácsának álláspontját (Curriculum
Council: National Curriculum Council, 1975), mely szerint a tehetségesek
tantervét a következők határozzák meg.
(1) A tehetségesek oktatása szilárd filozófiai, pedagógiai és pszichológiai alapokra épüljön. Ez megjelenik az intézmény sajátosságait is figyelembe véve a pedagógiai programban, és egyben megfogalmazódik az is,
hogy a kidolgozandó tehetséggondozó program alkalmazkodik a tehetségesek igényeihez.
(2) A tehetségesek oktatását úgy kell megtervezni, hogy érzékenyen reagáljon a helyi társadalom igényeire, a nemzeti igényekre, a globális igényekre. A tehetségesek tantervének kidolgozásánál figyelembe kell venni a
tehetséges fiatal közvetlen környezetét, a helyi társadalmat, de ezen túl is
kell lépni. Egy nagyon fontos szemlélet is megfogalmazódik ebben a pontban, a tehetséges fiatal tehetséggondozása ott kezdődik, ahol van, és olyan
messzire megy el, amilyen messzire csak lehetséges.
(3) A tehetségesek oktatása inkább befogadó, semmint kizáró attitűdöt
képviseljen. Ebben az elvben az fogalmazódik meg, hogy a tehetséges tan207

tervek az összes potenciális tehetséges tanulóra fogalmazódjon meg és a
tanterv alkalmazkodjon a tehetségesekhez, és ne a tehetséges fiatal a tantervhez.
(4) A tehetségesek oktatása az egész iskolarendszer szerves részét képezze. Ez az elv az előző fejezetben megfogalmazottakkal összhang áll, vagyis a tehetséggondozás és így a tehetségesek számára készített tanterv
szerves rész kell, hogy legyen a közoktatási törvénynek, a tartalmi szabályozást megvalósító NAT-nak és helyi tantervnek és a tehetségesek tanterve
nem csak egy-egy programra vonatkozik, hanem illeszkedik a teljes tantervhez, a tehetségesek igényét együttesen, egész nap kielégíti.
(5) A tehetségesek oktatása a teljes személyiségre irányuljon, és a tanulást a maga egyedi mivoltában fejlessze. Ebben a kitételben az fogalmazódik
meg, hogy a tehetségesek tantervében meg kell hogy jelenjen a tehetségazonosítás, a tehetséggondozás, a tehetség-tanácsadás, mint a tehetségfejlesztés elemei, és a tehetséggondozásban el kell jutnia az azonosítás után az
egyéni fejlesztés lehetőségéhez, illetve a tehetség-tanácsadás során segítséget kell nyújtania a tehetséges fiatalnak a továbbhaladásra.
(6) A tehetségesek oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskolarendszer részéről. Ez az elv azt jelenti, hogy a tehetségeseknek szánt tanterveknek egymásra épülőnek kellene lenni, ott ahová a tehetséges fiatal tovább
megy, meg kell tervezni a továbbhaladás lehetőségét.
4. A tehetségesek tantervét befolyásoló tehetségsegítési
területek
A tehetségsegítés – a tantervkészítés szempontjából – tevékenység, melynek
célja a tehetséges fiatal(ok) tehetségének kibontakoztatása. Ez a tevékenység általában tehetségazonosítás, -felismerés folyamatával kezdődik, mely
egy több elemből álló vizsgálat, amely arra irányul, hogy a tehetségígéreteket és/vagy a tehetséges fiatalokat megtalálják. Azért mondjuk, hogy a tehetségsegítés általában kezdődik az iménti folyamattal, mert a felfedezett,
megtalált tehetségeknél a tehetséggondozás folyamata kezdődik, a tantervkészítést már ez határozza meg.
Az elkészített tehetség-tantervek gyakorlati megvalósításában nagyon
fontos szempont a tehetségazonosítás, -felismerés során a tehetségígéretekről, tehetségekről gyűjtött információ azok teljesítményéről, képességéről,
egyéb személyiségtulajdonságairól. Az egyes információkat külön-külön is
megszervezhetjük (Balogh, 2002), de legjobban segítik a tehetséggondozáshoz készítendő tantervek összeállítását azok a módszerek, melyek a komplexitást biztosítják:
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– tanár jellemzése,
– tesztek, feladatok megoldása,
– kérdőívek,
– iskolapszichológus véleménye,
– szülői jellemzés,
– tanulótársak jellemzése (Balogh, 2004, 2006; Tóth, 1996, 2003)
A másik folyamat a tehetséggondozás, amelyen a felismert, azonosított
tehetségeket fejlesztjük, gazdagítás, gyorsítás, differenciálás eszközrendszerével, vagy komplex tehetséggondozó programokkal. A tehetséggondozásra
(gazdagításra) elkészített tantervek kidolgozása előtt, azt a gyakorlati munkát jó segítő Feyer elméletét is megfontolhatjuk (Balogh, Polonkai és Tóth,
1997), hogy a tehetség-tanterv a következők közül melyik szempontot részesíti előnyben, a többiek figyelembe vételével:
– a tehetséges gyerek erős oldalának támogatása,
– a tehetséges gyerek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalának fejlesztése,
– „megelőzés”, „légkörjavítás”, „foglalkoztatási terápia”,
– olyan terület(ek) támogatása, melyek semmit nem nyújtanak a gyermek tehetségével kapcsolatban (energiát, feltöltődést stb. adnak).
A tehetségsegítésben zajló harmadik kiemelhető folyamat a tehetségtanácsadás.
A tanácsadó tevékenység tartalma szerint két nagy csoportba sorolható:
– tanácsadás a tehetséggel szorosan összefüggő területeken: tehetségazonosítás, tehetséggondozás,
– tanácsadás a tehetséggel lazábban összefüggő területeken: tanulási
problémák motiválás, pályaorientáció, életvezetési problémák stb.
(Mező, 2004)
5. Tehetségmodellek bemutatása a tehetségesek számára
A tehetségeknek szánt tantervekre irányuló kutatások sokfélék. Legtöbbjük
a gyorsításról szól, mert sok kutatónak az a véleménye, hogy a gyorsítás
pozitív hatást gyakorol a tehetségekre. Számottevő irodalma van a gazdagító programoknak is, amelyek célja a tehetségesek ismeretkörének a szélesítése, és megemlíthetjük a tanácsadást, amit hasznosnak tartanak a tehetségesek emocionális és szociális fejlődése, valamint a tanulási programok támogatása szempontjából VanTassel-Baska (1993) tanulmányában bemutatott
három tantervmodellt, melyek sikeresek voltak a fejlődés különböző szintjein álló tehetségesek fejlesztésében. Ezek a következők: A) Tartalmi modell,
B) Folyamat/eredmény modell, C) Ismeretelméleti modell (1. táblázat).
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1. táblázat. A tehetségesek tantervi modelljeinek összevetése
(Balogh, Polonkai és Tóth, 1997)
A) Tartalmi modell
– Gyors tempójú

B) Folyamat/eredmény
modell

C) Ismeretelméleti
modell

– A kiválasztott témában
elmélyülő

– Ismeretelméleti indíttatású

– Előrehaladásra alapozó – Produktumra alapozó

– Esztétikára alapozó

– D–P orientáltságú

– Megbeszélés orientáltságú

– Forrás orientáltságú

– Az intellektuális tarta- – Természettudományos – A témák és eszmék
lom szervezi
vagy más modell köré
szervezik
szervezett
– A tanár mint facilitátor – Kollaboratív

– Szókratészi módszer

A) A tartalmi modell
A modell az ismeretek és készségek elsajátításának fontosságát hangsúlyozzák. Ez arra ösztönzi a tehetséges fiatalt, hogy gyorsan haladjanak előre. A
folyamatban felmérik, hogy a tehetséges a tananyagban hol tart (diagnózis)
és ez alapján meghatározzák a teendőket (előírás). Az egész tantervet (programot), az intellektuális tartalom szervezi, és a pedagógus a folyamatban
mint facilitátor vesz részt.
B) A folyamat/eredmény modell
A modell a kutatói készségek megszervezését helyezi előtérbe, és annak
birtokában a tehetségesek előre megtervezett produktumok létrehozására
lesznek képesek. Ebben a modellben a mozgatórugó a tehetségesek érdeklődése, és nem az a cél, hogy minél gyorsabban feldolgozzanak fel egy „tartalmat”, hanem hogy a kiválasztott témát alaposabban tanulmányozzák. A
pedagógus/mentor e modellben együttműködik a tehetséges fiatalokkal.
C) Az ismeretelméleti modell
A modell egy-egy téma/tantárgy teljes ismeretrendszerének megértését tűzi
ki célul és a tehetségeseket úgy kívánja a folyamaton végig vinni, hogy az
egészre rálátásuk legyen. A tanár szerepe ebben a modellben a kérdezőé, aki
vitára és megbeszélésre bocsát egy-egy témát. Az elméleti tanterv egy nagyon fontos gazdagító eszköz, mert a tehetségesek számára egy szellemi
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keretet nyújt, aktívan részt vesznek a kreatív folyamatokban és a kognitív,
affektív követelményeket is jól lehet integrálni a tantervben.
Ezek a bemutatott modellek alkalmazhatók a tehetségesek számára készítendő tantervekben önállóan is, de törekedhetnek arra is, hogy a három
modell integrálásával a fejlődést legjobban segítő tanterveket készítsék el.
6. Gazdagító tanterv készítése a tehetségeseknek
Hazai „kísérleti” tehetséggondozó iskolák több témakörben gazdagító tantervet dolgoztak ki tehetséges tanulóknak. Ezek a tantervek példaértékűek
voltak a hazai viszonyok között, ezek a speciális tantervek megalkotása
megtermékenyítette a hazai tehetséggondozást, a tevékenység egyre tudatosabbá vált, egyre több speciális tanterv/program készült, jó gyakorlat látott
napvilágot (Balogh, 1999; Polonkai, 1999).
6.1. Szempontok a gazdagító tantervek kidolgozásához
6.1.1. A probléma felvetése, döntés
Annak az eldöntése, hogy a gazdagító tantervek a képességfejlesztésre, a
differenciálásra, a tehetségesek személyiségének és szociális szférájának
fejlesztésére, szociális kapcsolatok kialakítására, stb. irányulnak.
6.1.2. Kapcsolódások
A gazdagító tanterveknek figyelembe kell venni mind a reguláris tantervekben megfogalmazottakat, mind – ha közoktatási intézményekről van szó – a
pedagógiai programban leírtakat. Választani lehet a 4. fejezetben leírt, a
tehetséggondozó folyamatot meghatározó elemek közül melyik nyer prioritást, és el lehet dönteni, hogy az 5. fejezetben bemutatott modellek közül
melyik a legalkalmasabb a céljaink megvalósításához, vagy ezekből egy
integrált modellt fogunk megalkotni.
6.1.3. A célok megfogalmazása
Az elérendő hosszú és rövid távú célok megfogalmazása, az elérni kívánt
eredmények határozása. Az itt megfogalmazottak egy önkontrollos hatásvizsgálat alapjául is szolgálhatnak, mivel egy elővizsgálat, a gazdagító program tervek szerinti megvalósítása és az utóvizsgálatnál kapott eredmények
egybevetése az eredményekkel, megmutatja a program eredményességét.
6.1.4. A célcsoport(ok) meghatározása
A tehetségazonosítás-, felismerés segítséget nyújthat a célok ismeretében
ahhoz, hogy a gazdagító tantervben meghatározzuk a célcsoporto(ka)t.
6.1.5. A szervezeti formák
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A szervezeti formákat az előzőekben leírtak és a később bemutatott tartalom
határozza meg. A hatékony gazdagító program a tehetséggondozásban kevésszer valósítható meg tanórai keretben, sokkal inkább tanórán és iskolán
kívüli szervezeti keretekben való szervezés jellemzi a folyamatot. Ennek
legfőbb formái a következők:
– kiscsoportos, nívócsoportos foglalkozás,
– egyéni munka,
– speciális csoport,
– fakultációs csoport,
– délutáni foglalkozás (szakkör, önképzőkör, blokk stb.)
– távoktatás,
– hétvégi program,
– mentor program,
– nyári tábor stb.
6.1.6. Gazdagító tanterv választás vagy készítés
A kapcsolódásokat, a célokat és célcsoportokat figyelembe véve a gazdagító
tanterveket lehet másoktól átvenni, lehet azokat adaptálni, vagy a 6.2. pontban bemutatott módon a tartalmat kiválogatni és tantervbe rendezni.
6.1.7. A gazdagító tantervek megvalósításához szükséges források figyelembe vétele
A gazdagító tantervekben megfogalmazott tehetséggondozó program eredményes megvalósításához szükséges emberi erőforrásokat, anyagi eszközöket, költségeket is tervezni kell.
6.1.8. A gazdagító tanterv értékelése
A célok megfogalmazásnál leírtak szerint a megfogalmazott és elért eredményeket a gazdagító tantervben leírtak megvalósítása után össze kell hasonlítani, a program eredményességének megítélése végett.
6.2. A gazdagító tanterv tartalmát előkészítő mátrix
A 6.1. pontban bemutatott szempontok közül a gazdagító tanterv célját, a
célcsoportokat, valamint a szervezeti formákat figyelembe véve megkezdődhet a tartalom kiválogatása és tantervbe rendezése. Az alább bemutatott
tartalmat előkészítő mátrixot a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével együtt dolgozó
három iskola, a mátészalkai Móricz Zsigmond Általános Iskola, a szerencsi
Bolyai Általános Iskola és a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református,
Tagozatos Általános és Szakiskola és Kollégium tantervfejlesztő csoportja
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készített két gazdagító tantervhez. A Pring modellként ismert (Pring, 1984.)
kétdimenziós mátrix felvázolását javasoljuk a tartalom kiválogatásához,
melynek függőleges tengelyére a fejlesztési követelményeket, a vízszintes
tengelyére pedig a tehetséges tanuló fejlesztendő tulajdonságai kerülnek
(Balogh, 1990; Polonkai, 1999).
2. táblázat. „Ember és természeti környezete” c. integrált tehetséggondozó
program tartalom előkészítő mátrixa
Általános fejleszté- IntellekÉrdeksi követelmények tuális
lődés
képességek
Ismeretszerzési, feldolgozási és alkalmazási képesség
Tájékozottság az
anyagról
Tájékozottság időben
Tájékozottság a
térben
Tájékozottság a
természettudományos megismerésről

Fejlesztendő tulajdonságok
Motivá- Attitűd
Magatar- Szoc. érzé- Kreació
tás, visel- kenység
tivitás
kedés

3. táblázat. „Zeneművészet és vizuális kultúra” c. integrált tehetséggondozó
program tartalom előkészítő mátrixa
Fejlesztendő tulajdonságok
Általános fejlesztési
követelmények

Intellektuális
képességek

Érdeklődés,
motiváció

Attitűd, magatartás, viselkedés

Érzelmi tulajdonságok

Éneklési készség fejlesztése
Zenei hallás fejlesztése
A zenei írás, olvasás
készségei, a reprodukálás
képességének fejlesztése
A zeneértő és érző képesség fejlesztése
A vizuális nyelv alapjai
Kifejezés, képzőművészet
Vizuális kommunikáció
Tárgy és környezetkultúra

A gazdagító programok tartalmának kiválogatása (előkészítő mátrix) után,
döntéseket hozunk a tartalom elrendezésére és folyamattervet (curriculum)
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készítünk, mint – tehetségesek számára készített legjobban áttekinthető –
gazdagító tantervet.
7. A gazdagító tantervek értékelése
A tantervi értékelés régóta önálló diszciplínává fejlődött a tantervelméletben, különösen jellemzi a curriculum-szemléletű, vagyis a folyamatra, mint
a tehetséggondozó folyamatra összpontosító tanterveket. A tantervi értékelésnek különösen három válfaja vált ismertté: (1) a célok, követelmények és
az eredmények egybevetése, (2) a tantervek tényleges, gyakorlati értékének
elemzése, (3) a tantervfejlesztés döntéseit előkészítő, megalapozó értékelés.
A Stufflebeam (1983) által kidolgozott CIPP modell különösen jól
használható a gazdagító tantervek értékelésénél, mind az értékelés megtervezésében mind pedig a végrehajtásában. Ez a modell 4 szakaszból áll:
1. Környezet (Context = C)
2. Input (I)
3. Folyamat (Process = P)
4. Eredmény (Product = P)
A környezet azokra az eljárásokra utal, amikor beazonosítjuk a célokat
és a programigényeket, a folyamatértékelések azt ellenőrzik, hogy a tervet
helyesen hajtották-e végre, az eredményértékelés pedig, hogy az inputnál
meghatározott célok valósultak-e meg (Balogh, Polonkai és Tóth, 1997).

Felhasznált irodalom
Ballér Endre (1990): Tantervfejlesztés az iskolában. Veszprém.
Balogh László (szerk.) (1999): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Balogh László (2002): Az iskolai tehetséggondozás kritikus pontjai. In: Pinczésné Palásthy
Ildikó (szerk.): A tanítóképzés jelene. KFRTF, Debrecen.
Balogh László (2004): Iskolai tehetséggondozás. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Mesterek mesterei,
Urbis Kiadó, Budapest.
Balogh László, Polonkai Mária, Tóth László (szerk.) (1997): Tehetség és fejlesztő programok. MTT és a KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék közös kiadványa, Debrecen.
Curriculum Council: National Curriculum Council (1975): Programs for the gifted,
colloquium and conference proceedings, January Arlington, VA: National Curriculum
Council.
Mező Ferenc (2004): A tehetség tanácsadás kézikönyve. Tehetségvadász Stúdió, Debrecen.
Polonkai Mária (1999): Tehetségfejlesztő iskolai programok készítésének szempontjai. In:
Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

214

Szabó László Tamás (1994): A pedagógiai program technológiája. Apáczai Kiadó, Celldömölk.
Tóth László (szerk.) (1996): Tehetség-kalauz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Tóth László (szerk.) (1998): A tehetségesek tanítása. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.
Tóth László (2003): A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
VanTassel-Baska (1993): Theory and research on curriculum development for the gifted. In
Heller, K. A., Mönks, F. J., Passow, H., International handbook of research and
development of giftedness and talent. Oxford, Pergamon Press.

215

Interdiszciplinaritás a tehetséggondozásban
Mező Ferenc

Jelen tanulmányban az interdiszciplináris tehetséggondozásról lesz szó. A
„diszciplína” szó (egyik, jelen tanulmányban használt) jelentése: tudományág, tudományszak. Így az „interdiszciplináris” kifejezés jelentése: több tudományágra kiterjedő, több szakterületet közösen érintő. A továbbiakban
bemutatjuk az interdiszciplináris tehetséggondozó programok általános jellemzőit; majd részletesebben szólunk a köz- és felsőoktatási intézmények,
illetve a civil szervezetek keretében működtetett ilyen jellegű programokról.

Az interdiszciplináris programok általános jellemzői
Az interdiszciplináris tehetséggondozó programok célja: a részvevőket
olyan többé-kevésbé önálló tanulmányokba/kutatásokba bevonni, amelyek
nemcsak egy tudományos szakterület elméleti/gyakorlati ismeretét kívánják
meg, hanem két vagy több területen való elmélyülést igényelnek. Célrendszerüket tekintve e programoknál megkülönböztethetünk direkt és indirekt
célokat:
– Direkt cél: egy konkrét téma interdiszciplináris jellegű tanulás/kutatás
során történő feldolgozása;
– Indirekt célok például: dúsító jellegű tehetséggondozó program biztosítása; látókör szélesítés, lehetőség biztosítása a különböző diszciplínák tanulmányozása során szerezett ismeretek szintetizálására; holisztikus ismeretrendszer kialakítása; új tudományos eredmények létrehozásának facilitálása a különböző tudományágak közötti távoli asszociációk provokálásával; kutatócsoportban történő részvétel esetén a szociális kompetencia (beleértve a vezetői képességet, kommunikációs
képességet, konfliktuskezelő képességet stb.) fejlesztése; szakmai
kapcsolatrendszer bővítése és fenntartása; tudományos alkotó tevékenységre ösztönzés/tanítás.
A résztvevők létszáma, együttműködése, s az általuk tanulmányozott témakör alapján az 1. táblázatban összefoglalt jellegzetes interdiszciplináris
tehetséggondozó programokat különböztethetjük meg.
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1. táblázat: interdiszciplináris tehetséggondozó programok tipikus lehetőségei társas jellegük és a tanulási/kutatási témák egyformasága alapján
Egyéni vagy
csoport jelleg
Egyéni tanuló/kutató
tevékenység
Több egyén
egymástól
függetlenül,
egyénileg
végzett tanuló/kutató
tevékenysége

Csoportmunka, tervszerű, közös
együttműködéssel

A tanulási/kutatási témakörök azonossága/különbsége
Mindenkinek ugyanaz a témaköMindenkinek más témaköre van
re
Pl.: egy személy folytat egy vagy
több diszciplínát érintő tanulási
és/vagy kutatási tevékenységet.
Pl.: minden személy más-más Pl.: mindenki ugyanazt a témát
témát dolgoz fel 2 vagy több disz- (önállóan, a többiekkel nem
ciplína aspektusából. Az egyikük együttműködve) dolgozza fel 2
mondjuk a „mesterséges intelli- vagy több diszciplína aspektusából.
gencia” téma informatikai és pszi- Ez hasonlít arra, mint amikor egy
chológiai megközelítésén fárado- osztály tanulói ugyanazt a házi
zik; egy másik személy a „Sertés- feladatot kapják: a téma ugyanaz, a
tenyésztés jövője” témakör geneti- megoldás egyéni, a feladaton egykai és szociológiai problémáit mástól függetlenül többen is dolvizsgálja stb.
goznak.
Pl.: egy csoportban minden (más- Egy csoportban minden (más-más
más diszciplínát képviselő) tag el- diszciplínát képviselő) tag ugyantérő (saját diszciplínájához kötődő) azt a témát dolgozza fel (saját disztémakört dolgozz fel, ám ezt egy- ciplínája aspektusából) egymással
mással tervszerűen együttműköd- tervszerűen együttműködve. Pl.: az
ve, egymást segítve teszik (s ered- „alternatív energiaforrásokra” konményeiket a program során és/vagy centrál a fizikus, a biológus, a vevégén esetleg szintetizálják).
gyész, az irodalomtörténész stb.
hallgató is, akik egy-mással szorosan együttműködnek.

A tehetséggondozó céllal szerveződő interdiszciplináris összetételű tanuló-/kutatócsoport jellemzően az alábbi két módon szerveződhet: a) a csoportvezetők tehetségdiagnosztika jellegű kiválasztása után e csoportvezetőkre bízva, hogy kiket kérnek fel a kutatócsoportban történő részvételre; b)
valamennyi tag tehetségdiagnosztikai (beválogató) vizsgálat eredményeképpen kerül be a csoportba.
Miként alakulhat az interdiszciplináris tehetséggondozó program
tutorainak (oktatóinak, témavezetőinek) létszáma? Két eset lehetséges: egyrészt előfordulhat, hogy egyetlen tutor vesz részt a programban, aki valamennyi bevont diszciplína tekintetében kellő szakértelemmel rendelkezik
(ez viszonylag könnyebben megvalósítható olyan esetekben, amikor a programba bevont diszciplínák mennyisége és milyensége illeszkedik a tutor
diszciplináris természetű végzettségeihez, illetve általános iskola alsó tago217

zatában, ahol még nem vállnak szét élesen a diszciplínák). A másik lehetőség, hogy több (különböző tudományterületen jártas) tutor segíti a programban résztvevőket.
Az interdiszciplináris tanulás/kutatás témájának megválasztását tekintve is két lehetőség van: a) az interdiszciplináris kutatást végző kutató(csoport) választja ki a témát; b) más személy/szervezet ad témát a kutató(csoport)nak. Példa: a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontjának
interdiszciplináris hallgatói kutatócsoportjainak szerveződésekor a témaválasztás a résztvevő hallgatókra van bízva. Azonban, ha ők nem tudnak
adott határidőre egy minden tag által elfogadható témát kialkudni egymás
között, akkor a tehetségpont munkatársai bízzák meg őket egy általuk kiválasztott téma vizsgálatával.
A résztvevőktől elvárt általános feladat lehet (egymást nem kizáró módon) például több tudományágra, tudományterületre kiterjedő:
a) tanulás: a közoktatás alacsonyabb évfolyamain például még nem feltétlenül interdiszciplináris kutatási, mint inkább (holisztikus jellegű,
összefüggéseket megállapító, ismeretek elemzését és szintetizálását
kívánó) tanulási feladatokat célszerű a tehetséggondozásban résztvevőknek kínálni. De a különböző diszciplínák alapjaiba bevezető tanulási részfeladattal kezdődhet elvileg minden kutatási feladat (még
a felsőoktatásban megvalósuló) is.
b) kutatási terv készítése: ez lehet egy nagyobb volumenű kutatás egyik
kitűzött részfeladata; vagy ha a körülmények (pl. rövid határidők,
korlátozott anyagi és tárgyi lehetőségek, stb.) úgy hozzák, akár a
program elvárt végterméke is.
c) kutatás megvalósítása: egy konkrét kutatási tevékenység megvalósítása a kutatási téma és kérdések megfogalmazásától a kérdések tudományos igényű adatelemzésen nyugvó megválaszolásáig;
d) kutatás eredményeinek disszeminációja: ez a zárótanulmány írásától
annak megjelentetéséig, a kutatás eredményeinek konferenciákon
(tárgyiasult eredmények esetében: termékbemutatókon, kiállításokon) történő prezentálásától a végterméket felhasználni tudó üzleti
partnerekkel történő megállapodásig terjedően bármilyen tevékenység lehet, ami a kutatási eredményeket terjeszteni, népszerűsíteni
tudja.
Melyek az interdiszciplináris kutatásokat támogató/gátló jellegzetes tényezők? A 2. táblázat mutatja be e tényezők néhány jellegzetes fajtáját.
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2. táblázat: Az interdiszciplináris kutatócsoportok működését befolyásoló
néhány jellegzetes tényező (a teljesség igénye nélkül)
Tényezők
A kutatás témája,
célja:

Feladatkiosztás:

Feladatok megvalósítására történő
felkészítés:
Csoportlét:

Terminológia,
szakzsargon:

Csoport összetétel:

Szabadalmi/szerzői
jog

Szereposztás

Költségek

Bevételek

Példák az interdiszciplináris kutatócsoportok
eredményes működését...
...biztosító tényezőkre:
...akadályozó tényezőkre:
A kutatási téma/cél meghatáVilágos kutatási téma és cél
rozása nem egyértelmű, zavameghatározás.
ros.
Nem derül ki, hogy kinek
Személyre szabott, egyértelmű
pontosan milyen feladata van a
kutatási feladat meghatározás,
kutatásban. A felelősség megegyéni felelősség vállalás.
oszlik a csoportban.
A tagok egyike, némelyike
A program jellegétől függően
vagy összessége nincs felkétanulásra, kutatásra felkészítő
szítve a számára kijelölt felképzés.
adatok megvalósítására.
Csoportélményt nyújtó közösségA tagok egyénieskedő, káros
fejlesztés (a „Mi”-tudat kialakítámódon rivalizáló, egoista
sa).
magatartása.
Az eltérő terminológia alkalAz eltérő diszciplinák fogalommazásából eredő (csohasználatának egyeztetése – egyport)teljesítményt rontó konffajta „közös nyelv” kialakítása.
liktusok, hibák.
Szaktudás, kooperáció, igényA csoportteljesítményt a „legszint szerint „erős” tagokból álló
gyengébb láncszem” visszacsoport garantálja a kimagasló
húzhatja. A beválogatás probcsoportteljesítményt.
lémás.
(Precíz beválogatás!!!)
A kutatás (rész)eredményeinek
A tagok elégedetlensége a
szabadalmi/szerzői jogainak
szabadalmi/szerzői jogi kérdétisztázása, mindenki által történő
sek miatt.
elfogadása.
A vezetői, tagi szerepek elosztáSzerepelfogadásból, szerep
sát a tagok megértik és elfogadféltékenységből eredő irigyják.
ség.
A kutatással járó költségek
A költségek neme és megosz(és/vagy azok tagok közötti meglása a tagok egyike, némelyike
oszlása) a tagok mindegyike
vagy mindegyike szerint helyszámára indokolt, s elfogadható,
telen, igazságtalan.
igazságosnak tűnő.
A kutatással járó bevételek
A bevételek neme és megosz(és/vagy azok tagok közötti meglása a tagok egyike, némelyike
oszlása) a tagok mindegyike
vagy mindegyike szerint helyszámára indokolt,s elfogadható,
telen, igazságtalan.
igazságosnak tűnő.
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A (rész)feladatokat kiosztó személye alapján előfordulhat, hogy: a) a
csoport határozza meg, osztja szét a feladatokat; b) mások vagy a csoport
által kijelölt vezetők, tagok határozzák meg és osztják szét a feladatokat; c)
a csoporton kívüli személy (pl. oktató) dönt a feladatok tekintetében; d)
véletlenszerű (sorshúzás jellegű) feladat meghatározás/kiosztás. Jellegzetes
részfeladatok lehetnek például: szakirodalmi áttekintés; kutatási terv készítés; adatfelvétel; adatrögzítés; matematikai statisztikai elemzés; eredmények
interpretációja (értelmezése); publikációs lehetőségek feltérképezése; publikációk kéziratának megírása, tördelése; publikáció lektorainak felkérése;
disszemináció megtervezése/irányítása; a projekt gazdasági ügyeinek koordinálása; a projekt szakmai irányítása; pályázat figyelés/írás stb.
Munkamegosztás időbelisége. A kutatócsoport munkamegosztásának
időbeli jellege lehet:
a) párhuzamos munkamegosztás: ez akkor lehetséges, ha a tagok
egymástól függetlenül is haladhatnak saját kutatási tevékenységükkel;
b) szekvenciális munkamegosztás: ez akkor történik meg, ha a tagok
egymásra vannak utalva, s az egyik tag által alkotott kutatási részeredmény (mint output), a másik tag számára mint kutatási részinformáció (input) jelentkezik.
c) párhuzamos és szekvenciális elemeket is tartalmazó munkamegosztás.
Mik a legjellegzetesebb különbségek a közoktatási, a felsőoktatási intézmények, illetve a civil szervezetek által működtetett interdiszciplináris
tehetséggondozó programok között? Az egyik különbség a programba bevont személyek életkorából adódik: míg a közoktatásban a 6–18 korosztálynak szólhatnak az ilyen programok, addig a felsőoktatási programok
(amennyiben a hallgatóknak szólnak, s nem középiskolásoknak) 18 év felettiekkel működik. A civil szervezetek ugyanakkor bármelyik korcsoportot
megcélozhatják, sőt: életkor szerint nyitott (a legkülönbözőbb korú személyeket is magába foglaló) csoportokat is működtethetnek.
A résztvevők feladata a közoktatásban elsősorban (ritka kivételektől eltekintve) az interdiszciplináris jellegű tanulási tevékenység; míg a felsőoktatásban a tanulási feladatok mellett/helyett már a kutatási tevékenységre is
nagy hangsúly helyezhető. A civil szervezetek esetében a célcsoport függvényében szólhat a program tanulási vagy kutatási feladatok végzéséről is.
Egy másik különbség a „diszciplína” fogalom értelmezési lehetőségéből
adódik. A közoktatásban az egyes szaktárgyak (elsősorban: közismereti tárgyak) tekinthetők egy-egy diszciplínának; így az interdiszciplinaritás az
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egyes tantárgyak között valósulhat meg. A felsőoktatásban az egyes szakok
feleltethetők meg leginkább a szűkebben értelmezhető diszciplináris területnek (a tágabb értelmezési keretet pedig a karok, intézetek képviselhetik). Itt
tehát a karok és/vagy a szakok közötti interdiszciplináris programok valósulhatnak meg. A civil szervezetek esetében pedig a tantárgyi és a szakjellegű felfogás is előfordulhat, s olyan területekkel is foglalkozhatnak, amelyek a köz- és felsőoktatásban nem jelennek meg.
Lényeges: függetlenül attól, hogy köz- vagy felsőoktatási intézmény,
vagy civil szervezet működteti-e a programot, a művészetekhez és a sportokhoz kötődő témák csak akkor értelmezhetők az (inter)diszciplináris tehetséggondozó programok körében, ha e művészeti ágak, illetve sportágak
tudományos kutatására fókuszál a program, s nem a gyakorlásukra. Konkrétan: nem tekinthető interdiszciplináris tehetséggondozó programnak, ha a
diákokat egy labdarúgó csapatba vagy egy képzőművészeti körbe delegáljuk
sportolni, alkotni. Ugyanakkor, ha a diákok feladata a labdarúgás/képzőművészet tudományos igényű kutatása több tudományág aspektusából, akkor már valóban interdiszciplináris programról van szó.
A következő fejezetekben további részleteket, s konkrét programokat
ismertetünk a köz- és felsőoktatási intézmények keretében működtetett interdiszciplináris tehetséggondozás köréből (e fejezetekben leírtak érvényesek a köz- és felsőoktatásban, felnőttképzésben résztvevőkkel foglalkozó
civil szervezetek programjaira is).
Interdiszciplinaritás a közoktatásban
Az interdiszciplinaritás a közoktatásban a „tantárgyi integráció”, az „integrált tantárgyak”, illetve a „komplex tantárgyak” fogalmával áll szoros kapcsolatban – ezekkel kapcsolatban Chrappán Magdolna (2009) írása ad alapos összefoglalást (vö.: 3. táblázat). Ezek elsősorban az inerdiszciplináris
tanulást szolgálják elsősorban, a kutatási tevékenység kevésbé jellemző (bár
előfordulhat).
A közoktatásban résztvevők körében megvalósuló interdiszciplináris tehetséggondozás elvileg tanórai és tanórán kívüli keretben is megvalósulhat a gyakorlatban a tanórák elsősorban diszciplináris jellegűek, s az
interdiszciplinaritásnak inkább a tanórán kívüli programok kedveznek (Mező, 2001). Lehetőség van arra is, hogy bizonyos alkalmanként (félévente,
negyedévente, havonta, hetente?) a különálló tanórai/szakköri diszciplináris
ismereteket szintetizáló alkalmakat szervezzünk.

221

3. táblázat: Mire alkalmasak, s mire nem alkalmasak az integrált (interdiszciplináris jellegű) tantárgyak (Chrappán, 2009 alapján)?
 Az integrált (interdiszciplináris jellegű) tantárgyak…
 …alkalmasak lehetnek:
 …biztosan nem alkalmasak:

 – az általános műveltség elemeinek
strukturált és átlátható közvetítésére;
 – széleskörű, de nem intenzív tudományos alapozásra;
 – széleskörű szintetizálásra;
 – problémacentrikus gyakorlati tudás kialakítására;
 – a természettudományok emberközelibbé alakítására;
 – a természethez és a tudományokhoz való pozitív hozzáállás kialakítására;
 – a tanulói túlterheltség csökkentésére, idő felszabadítására;
 – rugalmasan és tetszőleges irányban bővíthető tudásbázis megteremtésére.

 – nagy mennyiségű, speciális szakismeret nyújtására;
 – egy adott problémakör intenzív
művelésére;
 – tudományorientált oktatásra;
 – szakspecifikus problémamegoldásra;
 – továbbtanulásra, felvételire való
felkészítésre.


Függetlenül attól, hogy tanórán belüli vagy kívüli keretben valósul meg
a tantárgyi integráció, megkülönböztethető a bevont tantárgyak egymásmellé rendelődő (4. táblázat), vagy alá-fölé rendelődő (5. táblázat) viszonya.
Az egymás mellé rendelt tantárgyi integráció esetén a programalkotók
(pl. munkaközösség, tanári kar) valamennyi tárgynak valamennyi tantárgygyal való kapcsolatát figyelembe veszik (4. táblázat). Az efféle integráció
feltételezi, a különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tervszerű, egyeztetett ütemben haladó csapatmunkáját.
Az alá-fölé rendelődő viszonyt tartalmazó tantárgyi integráció esetén a
programalkotó (pl. egy adott szaktanár) kijelöl egy úgynevezett „vezető tantárgyat”, s végig gondolja, hogy e tantárgy tanítása során miként hívhatja fel
a figyelmet más (ebben az értelemben: alárendelt) tantárgyakkal való összefüggésekre (5. táblázat). A csapatmunka ugyan itt sem kizárt, ám az ilyen
típusú integrációt egyetlen olyan pedagógus is megvalósíthatja, aki hajlandó
a szaktárgyán kívüli tantárgyakban történő elmélyedésre is.
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4. táblázat: Tantárgyi integráció tematikai tervezését segítő mátrix egymás
mellé rendelt tantárgyak esetében. A mátrixba be kell írni a tantárgyak nevét, a cellákba pedig a köztük lévő, tanítás során meg-célzott összefüggéseket! Természetesen a tantárgyak száma változtatható. A tantárgyak önmagával való kapcsolata esetünkben értelmetlen (lásd: fekete cellákat).
1. tantárgy:
…………....

2. tantárgy:
…………....

3. tantárgy:
…………....

1. tantárgy:
…………….
2. tantárgy:
…………….
3. tantárgy:
…………….

5. táblázat: Tantárgyi integráció tematikai tervezését segítő mátrix egymás
alá rendelt tantárgyak esetében. A mátrixba be kell írni a tantárgyak, témakörök nevét, a cellákba pedig a köztük lévő, tanítás során megcélzott összefüggéseket! Természetesen a tantárgyak, témakörök száma változtatható.
Vezető tantárgy alá rendelt…
Tantárgy:
1.
…………
2.
…………
3.
…………

Témakör:
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Vezető tantárgy: …………….
1. témakör:
……………

2. témakör:
………………

3. témakör:
……………

………
………
………
………
………
………
………
………
………

A közoktatásban a komplex tanulmányi versenyek (illetve az ezekre történő felkészülés) is interdiszciplináris programoknak tekinthetők. E téren
hazánkban példaértékű az Apáczai Kiadó által szervezett és fenntartott Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Verseny,
mely minden reál műveltségterületet érint. Az alábbi (az Apáczai Kiadó
versenyfelhívásából, a www.apaczai.hu honlapról származó) idézetből az is
kitűnik, hogy miként ötvöződik e programban a tantárgyi komplexitás és a
kreativitás:
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A verseny célja: „Az iskolai kreativitás fejlesztése és a gyakorlatban
történő felhasználása. E terület napjaink pedagógiájának, iskolai nevelésének és oktatásának kiemelten fejlesztendő területe. A tanulók kreativitása ma még olyan kihasználatlan rendkívüli erőforrás, amely nem csak
egyéni, iskolai, hanem társadalmi érték is egyben. Ez nem csak érték, hanem értékteremtő eszköz is.
Ennek feltárására, fejlesztésére a természettudományos tárgyakban
sokféle lehetőség kínálkozik. A kreatív gondolkodást, az elméleti és gyakorlati ismeretek együttes felhasználását kívánó általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak szóló verseny jelentősen segítheti a tanulók ez irányú
fejlődését, ugyanakkor gyorsíthatják is e téren a szemléletváltást az iskolai
pedagógiában.”

A verseny háromfordulós: iskolai, megyei és országos szintű rendezvényeken kell a diákoknak helyt állniuk. Az 1. (iskolai) forduló során egy feladatlap egyéni kitöltésére kerül sor. Az iskolai fordulóban – javasoltan – az
1–3. helyezést elért tanulókból álló, egyetlen háromfős csapat jut tovább a
kistérségi fordulóba A 2. (megyei) fordulóban már 3 fős csoportok versenyeznek egymással; feladataik: feladatlap kitöltése, tervezés és kivitelezés
csoportmunkában. A megyei fordulók 1. helyezett csapatai és a fővárosi
forduló 1–4. helyezettjei jutnak az országos döntőbe. A 3. fordulót jelentő
országos döntőn szintén 3 fős csoportokban versenyeznek a tanulók; feladataik: előzetes feladat elkészítése kooperatív tevékenységgel, probléma gyakorlati megoldása, modellezés, feladatlap megoldása.

Interdiszciplinaritás a felsőoktatásban
A 6. táblázatban foglaltuk össze a felsőoktatási intézményekhez köthető
interdiszciplináris tehetséggondozás alapeseteit. Megjegyzés a 6. táblázathoz: a kutatócsoportok tagjaira jellemző lehet, hogy nemcsak egy, hanem
több szakon tanuló hallgatók is lehetnek, akik kutatócsoportjuk interdiszciplináris státuszát azáltal is erősítik, hogy ötvözik a különböző diszciplínákban
szerzett ismereteiket! Így egy háromfős kutatócsoportban, amelyben minden
tag két-két (az összes többitől is eltérő) szakon tanul akár 3 fő * 2 diszciplína = 6 diszciplína felől is fókuszálhatnak a kutatás tárgyára.
A továbbiakban a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontja interdiszciplináris tehetség-gondozó programján keresztül demonstráljuk a 6.
táblázatban 1.2.2. típusúnak jelölt (egy felsőoktatási intézmény karai közötti
kutatócsoportokban megvalósuló) formáját.
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6. táblázat: A felsőoktatás keretében elvileg szervezhető interdisz-ciplináris
tehetséggondozás (pl. hallgatói kutatómunka) intézményi, szervezeti egységbeli és hallgatói létszám alapján megkülönböztethető alapesetei
A felsőoktatási képzőhelyen megvalósuló tehetséggondozás interdiszciplinaritása...

2.1.
Karon belüli

1.2.
Karok közötti

1.1.
Karon belüli

szervezeti
egység
szerint
lehet:

2.2.
Karok közötti

2. Felsőoktatási intézmények közötti

1. Felsőoktatási intézményen belüli

intézmény
szerint
lehet:

személyi
jellege alapján lehet:
1.1.1.
Kutató
egyénhez
kötődő
1.1.2.
Kutatócsoporthoz
kötődő
1.2.1.
Kutató
egyénhez
kötődő
1.2.2.
Kutatócsoporthoz
kötődő
2.1.1.
Kutató
egyénhez
kötődő
2.1.2.
Kutatócsoporthoz
kötődő
2.2.1.
Kutató
egyénhez
kötődő
2.2.2.
Kutatócsoporthoz
kötődő

3. Az előzőek kombinációi

Példa

Egy egyetem valamely karának hallgatója ugyanazon
a karon több szakon is tanul, s kutatásában ötvözi e
szakokon szerzett ismereteit.
Egy egyetem valamely karának különböző szakos
hallgatóiból álló kutatócsoportja végez
interdisziplináris kutatást*.
Egy hallgató egy egyetem több karának szakjain tanul,
s kutatásában ötvözi e szakokon szerzett ismereteit.
Egy egyetem több karának különböző szakos hallgatóiból álló kutatócsoportja végez interdisziplináris kutatást*.
Egy hallgató több egyetem lényegét tekintve azonos
profilú karának hallgatója, e karokon azonban másmás szakot tanul, s kutatásában ötvözi e szakokon
szerzett ismereteit.
Több egyetem lényegét tekintve azonos profilú karának különböző szakos hallgatóiból álló kutatócsoportja végez interdisziplináris kutatást*.
Egy hallgató több egyetem lényegét tekintve különböző profilú karának hallgatója, e karokon más-más
szakot tanul, s kutatásában ötvözi e szakokon szerzett
ismereteit.
Több egyetem lényegét tekintve különböző profilú
karának különböző szakos hallgatóiból álló kutatócsoportja végez interdisziplináris kutatást*.
Egy vagy több egyetem egy vagy több karának egy
vagy több szakos hallgatóiból álló kutatócsoportja
végez interdiszciplináris jellegű kutatást.*
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A Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontja a 2009/2010-es tanévben „Interdiszciplináris összetételű hallgatói kutatócsoportok” működtetésére nyert pályázati támogatást az Oktatásért Közalapítványtól. Pályázati
azonosító: NTP-OKA-I-089-3. Mi indokolta az interdiszciplináris hallgatói
kutatásokra fókuszáló program létrehozását? Noha a Debreceni Egyetem
Tehetséggondozó Programjában (a DETEP-ben) a megalakulása óta eltelt
tíz évben is kiváló tehetséggondozó munka folyt, az eddigi tevékenységre
inkább az egyetlen diszciplínán belüli, egyéni (hallgató-tutor) munkaformában történő tehetséggondozás volt jellemző. A DETEP konferenciák
hallgatók által tartott előadásaiból azonban kitűnt, hogy egy-egy tudományos probléma felé több különböző kar, szak hallgatója is kutatói érdeklődéssel fordulhat, s saját szakterületének megfelelő módon reflektálhat. Ezért
merült fel, hogy a DETEP hagyományosnak tekinthető, jól működő rendszerét egy újabb tartalmi elemmel gazdagítanánk: hallgatói-teamek interdiszciplináris kutatómunkájával, illetve a hallgatók erre történő felkészítésével.
A Debreceni Egyetem universitas jellegéből adódóan ennek szakmai lehetőségei is adottak. Az alábbiakban az „Interdiszciplináris összetételű hallgatói
kutatócsoportok” című program beválogató vizsgálatát, tartalmi elemeit és
eredményeit mutatjuk be.
Beválogatás. A beválogatás során alkalmazott tehetségkoncepció a
Renzulli-modell volt, miszerint:
Tehetség = képesség * kreativitás * feladat iránti elköteleződés
A bevonni kívánt hallgatókat tudományos téren kellett tehetségesnek találnunk...
– a kimagasló tudományos teljesítményhez szükséges intellektuális képességeik alapján: a DETEP-be a pszichológiai vizsgálatokat tartalmazó beválogatásokon keresztül bejutó hallgatók általános intellektuális képességei igen jók, a legtöbb esetben átlagon felüliek.
– kreativitásuk alapján: a DETEP-be vont hallgatók valós problémákon
dolgozó, valódi eredményekkel járó tudományos alkotó tevékenység
során bizonyítják kreativitásukat.
– tudományos tevékenység iránti elköteleződésük, motivációjuk alapján: a DETEP-be került hallgatók tudományos tevékenységek iránti
motivációját a tutorukkal (DETEP vezető tanárukkal) végzett kutatómunka, s ennek eredményeként az OTDK-án, illetve a DETEPkonferenciákon való részvétel, publikációs törekvések, tudományos
pályázati tevékenység mutatják. Ide soroljuk még jelentkezésüket is
jelen programba.
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– teljesítményük alapján: egyrészt az előzőek alapján manifesztálódó
tanulmányi teljesítményük alapján (kari szinten a legjobb 15% közé
tartoznak), másrészt a DETEP-beszámolóik, tudományos pályázataik,
tanulmányi versenyeken történő sikeres szerepléseik alapján.
Ezek figyelembevételével a programba történő bekerülés egy háromszintű válogatás eredménye volt. A beválogatási szintek:
I. szint: a hallgatónak pszichológiai vizsgálatokkal mért képességei, illetve
(tanulmányi és eddigi tudományos) teljesítménye alapján meg kell felelnie a
DETEP-beválogatás kritériumainak (a DETEP-szabályzat letölthető a
www.unideb.hu honlapról).
II. szint: a hallgatónak motiváltnak kell lennie a program iránt. A programba
történő jelentkezést minden – az I. szintnek megfelelő – hallgatónak felajánlottuk. A jelentkezés módja/folyamata:
1. A hallgatók az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül emailben kaptak tájékoztatót a programról, s a jelentkezés módjáról.
2. A hallgatók az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül emailben jelezték vissza részvételi szándékukat.
III. szint: a program iránt érdeklődő hallgatók túljelentkezése indokolttá
tette a hallgatók közötti (személyes szakmai meghallgatáson alapuló) további válogatást. A hallgatók személyes meghallgatáson keresztül történő beválogatásának...
...jelen lévő oktatói: dr. Pék Győző és dr. Mező Ferenc
...felhívására e-mailben bejelentkezett: 46 hallgató
...célja: az interdiszciplináris hallgatói kutatócsoportokba meghívható
hallgatók kiválasztása.
...indoklása: a projektben 15 hallgató számára tudtunk megfelelő feltételeket biztosítani, ám az érdeklődés a program iránt ennél háromszor
nagyobb volt (46 fő jelezte részvételi szándékát). A meghallgatás során kellett kiválasztanunk azokat a hallgatókat, akik a projekt céljai
szempontjából a legsikeresebbek lehetnek.
...szempontjai voltak:
– Lehetőleg a Debreceni Egyetem mindegyik karáról kerüljön be hallgató. E szempontot nem tudtuk maradéktalanul érvényesíteni, mert nem
mindegyik karról jelentkeztek hallgatók, illetve előfordult, hogy a jelentkezett hallgatók nem jelentek meg a meghallgatáson.
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– Elsősorban az MA, MSc képzésben lévő hallgatókat részesítettük
előnyben. Indoklás: egyrészt azért, mert vélhetően nagyobb szaktudással és kutatási tapasztalattal rendelkeznek BA, BSc képzésben
résztvevő társaiknál; másrészt azért, mert nekik talán ez az utolsó lehetőségük, hogy DETEP-es hallgatóként ilyen projektben vegyenek
részt.
– A projekttel járó képzési, kutatási és publikációs munkát vállalni tudó
hallgatókat kerestük;
– Az interdiszciplináris munkához elengedhetetlenül szükséges holista
gondolkodást tesztelő kérdéseket tettünk fel, s a hallgató reakcióit, válaszait vizsgáltuk, különös tekintettel az ötletek számára, eredetiségére.
– A hallgató kommunikációs készsége.
...tapasztalatai: szinte mindegyik megjelent hallgató magas szintű felkészültségről, a saját szakterülettől távolabb eső diszciplinák felé is nyitott
attitűdről, és a kutatási tevékenység iránt motivált magatartásról tett tanúbizonyságot. Javaslatként fogalmazódott meg a meghallgatást folytató oktatókban, hogy a jövőben esetlegesen megvalósuló hasonló projektekben lehetővé kellene tenni, hogy több hallgató is bekerülhessen.
...eredménye: a meghallgatás eredményeként a 7. táblázatban bemutatott
16 hallgató felvételét javasoltuk. A pályázatban vállalt 15 hallgató helyett
végül tehát 16 hallgatót választottunk be a programba. Indoklás: 46 fő jelentkezett a beválogató vizsgálatra, közülük 16 hallgató felelt meg a kritériumoknak. Úgy ítéltük meg, hogy a plusz egy fő beválasztása nem fenyegeti
a program sikeres megvalósítását, viszont lehetőséget teremt a hallgatónak.
E válogatási szisztéma lehetővé teszi a tudományos tevékenység iránt legfogékonyabb, s képességeiket tekintve legígéretesebb hallgatók kiválasztását,
hogy a tömegképzésen túlmutató, kutatói pályakezdési lehetőségeiket fejlesztő tehetséggondozó programot biztosíthassunk számukra.
A program tartalmi elemei. A programban három feladatot terveztünk
és valósítottunk meg:
(1) A hallgatókat tréningeken készítettük fel az interdiszciplináris kutatócsoportokban történő helytállásra;
(2) A hallgatók interdiszciplináris összetételű kutatócsoportjai konkrét
kutatási feladatot hajtottak végre, s kutatási beszámolóikat tanulmánykötetben (Münnich és Mező, 2010) adtuk közre;
(3) zárókonferenciát rendeztünk, ahol lehetőséget adtunk a hallgatóknak
a szóbeli prezentációkra is. Részletesebben:
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7. táblázat: A Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontja által szervezett
interdiszciplináris hallgatói kutatócsoportokba 2010-ben beválogatott hallgatók (a karok, szakok neve szerinti ABC sorrendben)
N
Hallgató
Szak
Témavezető
Állam- és Jogtudományi Kar:
1.
Budai Norbert
Jogász
Dr. Csűrös Gabriella
2.
Dávid Csilla
Jogász
Dr. Nádasné Rab Henriett
Bölcsészettudományi Kar:
3.
Áfra János
Magyar filozófia
Dr. Berta Erzsébet Ágota
Mohácsi Berna4.
Pszichológia
Kocsisné Molnár Judit
dett
5.
Nótin Ágnes
Pszichológia
Páskuné dr. Kiss Judit
6.
Posztós Réka
Pszichológia
Sipos Sándor
7.
Nyüsti Szilvia
Szociológia
Dr. Murányi István
8.
Dobos Nóra
Történelem
Dr. Püski Levente
Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar:
9.
Nagy Enikő
Pénzügyi számvitel
Dr. Tarnóczi Tibor
Vállalkozás10. Ferencsik Sándor
Dr. Sulyok Dénes
fejlesztési
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar:
11. Bana László
Élelmiszermérnök
Dr. Peles Ferenc
Népegészségügyi Kar:
12. Sipos Zsanett
Egészségfejlesztés
Veresné Balajti Ilona
Természettudományi és Technológiai Kar:
13. Szanyi Szabolcs
Biológus
Dr. Varga Zoltán
Dr. Bácsi István és Bácsiné Béres Vik14. Szabó Gabriella
Hidrobiológus
tória
15. Dávid Ágnes
Kémia, magyar
Dr. Erdélyi Gábor
16. Dóka Éva
Kémia, matematika
Dr. Erdélyi Gábor

(1) A hallgatók tréningeken történő felkészítése az interdiszciplináris
kutatócsoportban való részvételre. Megvalósulás: 3 x 15 órás képzésben
részesültek a hallgatók, az alábbi témakörökben:
– Felkészülés az interdiszciplináris kutatócsoportokban való részvételre.
Oktatók: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc. Cél: a résztvevők felkészítése a kutatócsoport vezetésére, tagságára, az interdiszciplináris
kutatással járó várható kommunikációs problémákra (pl. eltérő nomenklatúra, „szakzsargon” használat), s azok kezelésére.
– Felkészülés az interdiszciplináris kutatócsoportok vezetésére. Oktatók: Dr. Münnich Ákos és Sipos Sándor. A képzés célja elsődlegesen
a résztvevők interdiszciplináris kutatócsoporton belüli együttműködéshez, s vezetéshez szükséges készségeinek fejlesztése volt.
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– Interdiszciplináris kutatócsoportok mentálhigiénés aspektusai. Oktató:
dr. Pék Győző. Cél: a teljesítményorientált csoportmunkával (különösen az interdiszciplinaritás okozta kommunikációs nehézségekkel) járó intra-/interperszonális konfliktusok preventív kezelése.
(2) Konkrét kutatási feladat végrehajtása hallgatók interdiszciplináris
kutatócsoportjában, mely feladatokról minden hallgatónak önállóan kellett
kutatási beszámolót, tanulmányt írnia (miután a tanulmányok absztraktját
bemutatták témavezetőiknek, s az jóváhagyta). Lektorált publikációik kiadványban jelentek meg (lásd: Münnich és Mező, 2010). Hat interdiszciplináris kutatócsoport alakult ki, amelyek az (önmaguk által választott) alábbi
témákra fókuszáltak:
– Policisztás ovárium szindróma (PCOS). A reproduktív korú nők kb. 10%-át érintő
szindróma népegészségügyi, pszichológiai és (munka)jogi kérdéseit járták körbe a
hallgatók. Részleteket lásd a kiadvány 9–45 oldalán.
– Nők a „férfiak” világában. A téma pszichológiai és történelmi aspektusaira irányuló
kutatások születtek, melyek tanulmányai megtalálhatók a kiadvány 47–69. oldalán.
– Virtuális és internetes valóságok. A téma technológia történeti, szociológiai és jogi
aspektusait közlő tanulmányok a kiadvány 71–109. oldalain.
– Az alga, mint természetes adalékanyag a haszonállatok takarmányozásához. A
Chlorella vulgaris nevű alga takarmányozásbeli felhasználásához a (hidro)biológia
felől és az élelmiszertudomány felől közelítettek a hallgatók (lásd: a kiadvány 111–
127. oldalain található tanulmányokat).
– Precíziós tápanyag-gazdálkodás. A precíziós tápanyag-gazdálkodás egyrészt a műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) alkalmazását, másrészt az űrből származó
távérzékelési adatok felhasználását jelenti. A hallgatók e téma biológiai és gazdasági
vonatkozásait kutatták (tanulmányaik a kiadvány 129–154. oldalain olvashatók).
– A tudomány nyelve. A humántudományok és a természettudományok fogalomhasználatának jellegzetességeit taglaló írások a kiadvány 156–178. oldalán találhatók meg.

(3) Pályázatot záró konferencia. Megvalósulás: 2010. december 4-én, a
Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének P15-ös termében került megrendezésre a konferencia. A konferencián mind a 16 hallgató prezentálta
kutatási eredményeit.
Eredmények és tapasztalatok. A program eredményei a hallgatók szempontjából:
– a hallgatók olyan tapasztalatokat szereztek az interdiszciplináris kutatócsoportokban való részvétellel kapcsolatban, amit a hagyományos,
diszciplináris jellegű felsőfokú képzés keretein belül nem tapasztalhattak volna meg;
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– olyan hallgatói teljesítmények (szóbeli prezentációk, publikációk) születtek, amelyek jelen program nélkül nem jöhettek volna létre;
– örvendetes, hogy a záró konferencián folytatott tapasztalatcsere során
fény derült arra, hogy a hallgatói kutatócsoportok tagjai nem egy pályázati tevékenység lezárásának tekintették a konferenciát és az eddigi
közös tevékenységet, hanem a jövőbeli további interdiszciplináris kutatói együttműködés kezdetének!
A program eredményei a felsőfokú képzés szempontjából: ismereteink
szerint országos szinten egyedülálló projektet valósítottunk meg a felsőfokú
képzésbeli tehetséggondozás hagyományos diszciplináris keretein átívelő,
valóban interdiszciplináris programunkkal!
Tapasztalatok: a program iránti hallgatói érdeklődés nagyobb volt (46
fő), mint ahány főre (15 fő) pályázati támogatást nyertünk – a jövőben nagyobb létszámmal is lehetne működtetni a programot. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a program (magasabb létszámból eredő plusz) költségeit
is fedezni tudjuk. A beválogatás eredményességét jelzi, hogy a hallgatók
magas színvonalon tudták teljesíteni a nem megszokott helyzettel járó feladataikat, s nem történt lemorzsolódás a program során.
A folytatás/változtatás tervei: a jövőben éves rendszerességgel, több
hallgató bevonásával szeretnénk jelen programot folytatni. Ennek a kibővített programnak az eredetihez (most megvalósítotthoz) képest nagyobb
pénzügyi hátteréhez rendszeres/folyamatos pályázati forrás(oka)t kell találnunk.
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Tanórán kívüli iskolai és iskolán kívüli
programok a tehetséggondozásban
Páskuné Kiss Judit

A tanórán kívüli oktatási programok két nagy csoportját szokás megkülönböztetni a szolgáltatás helyszíne, illetve működtetője szerint: az iskolai tanórán kívüli, valamint az iskolán kívüli programokat (Báthory, 1992;
Páskuné, 2000; Olszewszki-Kubilius, Lee, 2004). Az előzőt nevezik általában extrakurrikuláris programoknak, utalva az iskola által nyújtott, de a tanterv szerint nem kötelező (sem az iskola, sem a résztvevők számára) extra
tevékenységi lehetőségekre, míg az utóbbi magában foglalja az összes, legtöbbször az iskolától független olyan oktatási-nevelési szolgáltatást, amelyek elsősorban a kereslet-kínálat viszonyát fürkésző piaci személetnek engednek teret. Ezek a kiegészítő tevékenységek számos keretben és finanszírozással működhetnek: közösségi szervezetekben, civil szervezetekben,
egyházi szervezetekben, vagy akár állami fenntartású intézményekben, szabadidő központokban, művelődési központokban, ifjúsági házakban, oktatási vállalkozások keretében. Ez utóbbiaknak sokkal színesebb a palettája, már
csak a felsorolásban tükröződő formális kereteket illetően is, nem beszélve a
célokról, az oktatási szolgáltatások filozófiájáról, az alkalmazott módszerekről és tegyük hozzá, a szakmai színvonalról. Emiatt nehéz a közös nevezőt
megtalálni, már az elnevezés szintjén is. Egy azonban biztos: mindegyik
valamilyen többletet kíván nyújtani, amely a helyi adottságoktól és a személyi feltételektől függően kialakítja a szolgáltatás egyéni arculatát.
Az alábbiakban, megfelelő fogalmi áttekintés után a jelzett sokszínűség
dacára mégis megpróbáljuk azokat az empirikus adatokat felsorakoztatni,
amelyek megerősítik a kötelező iskolai tanításon túli iskolarendszerű, szervezett programok létjogosultságát a tehetséggondozás területén.

A tanórán és iskolán kívüli oktatási alkalmak fogalmi
megközelítései
A tanítás utáni idő, a szabadidő képzéssel, önképzéssel való eltöltésének
igen sokféle formája, funkciója, s megítélése alakult ki, minek következtében sokféle elnevezéssel illetik ezeket az aktivitásokat. A skála az iskolán
kívüli „független tanulási tevékenységektől” („independent learning outside
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of school”, [Olszewszki-Kubilius, Lee, 2004 ) – tudományos folyóiratok,
szakkönyvek olvasása, tudományos oldalak látogatása az interneten, valamilyen számítógépes programnyelv ismerete és alkalmazása (HTML, Basic,
Java, C++), kreatív írás, olvasás – az erősen strukturált, szervezett, rendszeres elfoglaltságot jelentő iskolarendszerű tanulási alkalmakig terjed. Ez
utóbbiaknak számos elnevezése létezik, amelyekből a legfontosabbakat mutatjuk be.
Második iskola
Magyarországon az elsősorban második iskolának nevezett jelenség kívánatosságáról különbözőképpen vélekednek a szakemberek. A második iskolát
a második gazdaság analógiájára nevezték el az oktatási szakemberek, utalva arra, hogy a tanügyben is lábra kapott a másodlagos elosztás, vagyis az
oktatási javakkal folytatott szabad kereskedelem. Ami a szolgáltatók (jelen
esetben tanárok, tutorok, edzők stb.) számára második gazdaság, az a gyerekek számára második iskola. A szolgáltatásoknak ez a rendszere sokak szerint tovább növeli az amúgy is meglévő egyenlőtlenségeket a különböző
társadalmi hátterű családok gyermekei között. Ez az iskolán kívüli oktatásinevelési szolgáltatásokat érő legsúlyosabb és egyben legelterjedtebb vád,
amely szerint a piaci közegben hozzáférhető oktatási szolgáltatások szembe
mennek „a tömegoktatás demokratikus és kiegyenlítő mechanizmusainak
elképzeléseivel” (Gordon Győri, 2008, 269. o.) A felismerés azért is tölti el
félelemmel az oktatás irányítóit, mert a szociológiai kutatások a ’80-as
években már láthatóvá tették, hogy az iskola kompenzációs lehetőségei nagyon is korlátozottak. Néhány évtized alatt kiderült, hogy a szociokulturális
meghatározottság erősen ellenáll a pedagógiai beavatkozásoknak (Papp,
1997, Liskó, 1997, Radó, 2000).
Ez a kritikai megközelítés azt sejteti, hogy a különórák választása, illetve azok igénybevétele a családok anyagi helyzetétől függ. Az oktatásszociológiai vizsgálatok azonban azt mutatják, hogy ez nem egészen így van. Az
iskolaválasztás és az iskolán kívüli plusz szolgáltatások igénybevétele inkább tükrözi egy család kultúrával kapcsolatos értékrendjét (Andor, 1998).
Természetesen a kulturális tőke nem teljesen független az anyagi tőkétől, de
nem véletlen, hogy a családi háttérre vonatkozó kutatások a legtöbb esetben
óvatosan fogalmaznak, például így: „a fiatalok iskolán kívüli tanulási programjainak mennyiségét és minőségét egyértelműen a szülői háttér jellege
határozza meg” (Mihály, 2004). Itt a „jelleg” utal a családi aspirációkra a
tanulás, továbbtanulás, kulturális tőkefelhalmozás vonatkozásában, amely
nem kizárólag anyagi kérdés.
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Árnyékoktatás
Az oktatásszociológiai szakirodalomnak és terminológiának viszonylag új
fejleménye az a jelenség, amit árnyékoktatásnak hívnak. Gordon Győri János (2008) kiegészítő magánoktatás-iparról szóló áttekintésében az árnyékoktatást a nem-formális oktatási tevékenységeknek egy jól körülhatárolt
fajtájaként írja le, amely jellemzően kiegészítő jellegű, és magánoktatási
keretek között, pénzért folytatott oktatási tevékenységet jelent. Az árnyékoktatás a hivatalos oktatási rendszeren kívüli oktatási-nevelési tevékenységek
olyan készlete, amely „korrepetáló és/vagy dúsító-gazdagító oktatás biztosításával a tanulók oktatási rendszerben való előre jutásának esélyeit kívánja
növelni” (Stevenson és Baker, 1992, id. Gordon Győri, 2008, 265. o.). Jellemzően azokra az akadémikus oktatási tartalmakra vonatkozik a kifejezés,
amelyek egy adott oktatási vizsga- és felvételi rendszerben a legfontosabbak.
A hivatalos oktatáspolitika sok helyen még mindig nem szereti tudomásul venni az árnyékoktatás létezését, holott a társadalmi igényekre rugalmasan válaszoló szolgáltatások akár jelezhetik a formális oktatás számára a
fejlődés, továbbhaladás irányát is. Ez a modernizáció magában foglalja az
állami (sokszor nem ideológiamentes) elgondolásoktól való függetlenedést,
az oktatás határok nélkülivé válását, nemzetköziesedését, valamint az oktatási tevékenységek módszertani, technikai megújítását is (Gordon Győri,
2008). A hagyományos oktatási formákhoz képest az árnyékoktatás intézményei ideológiamentesek, kizárólag praktikum orientáltak, ebben az értelemben sok felesleges ballaszttól mentesek (Gordon Győri, 1998). Fennmaradásuk érdekében rákényszerülnek arra, hogy kifürkésszék a formális rendszerben elkövetett hibákat, hiányosságokat és azokat kiküszöbölve, illetve
pótolva a korrekció lehetőségét kínálják a szolgáltatást igénybe vevőknek.
Az oktatás „árnyékrendszere” elnevezést a hazai szakirodalomban pozitív felhanggal is megtaláljuk (Báthory, 1989, 1992; Pécskay, 1993): az iskolán kívüli oktatás szerepét a tehetséggondozás iránt elkötelezett szakemberek hangsúlyozzák. Szerintük ennek során olyan ismeretekhez férhet hozzá
a gyermek, amelyekről úgy gondolja, szüksége lehet rá. Ezzel kapcsolatban
Báthory (1992) úgy fogalmaz, hogy a „kliensi érdekek érvényesítése ... a
tanulási motiváció forrása.” (133. o.). Pécskay (1993) szerint „napjaink
korszerű képzésében szükségszerű követelmény az oktatás „árnyékrendszereinek” kialakítása, azok alaposan átgondolt tudatos, megszervezése, működtetése” (203. o.), amelyek ha jól szerevezettek, nagy potenciált jelenthetnek a megalapozott pályaválasztásban, s jelentősen hozzájárulhatnak az
egyén önmegvalósításához, kulturális gazdagodásához. Önmagukban a legelismertebb, legkiemelkedőbb eredményeket felmutató iskolák sem tudják
kielégíteni a tehetséges gyerekek tudásszomját.
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Extrakurrikuláris oktatás
A nevelés- és pedagógia tudomány területén illetékes szakemberek legszívesebben az extrakurrikuláris oktatás kifejezést hallják és használják. Báthory (1992) szerint az ideális az lenne, ha az iskolai tanulás szférájában az
extrakurrikulum egyenrangú színtérként lenne jelen, mert ez az a terep, ahol
a tanulást motiváló hatások felerősödhetnek és a differenciálás széleskörűen
megvalósulhat. Az extrakurrikuláris tevékenységeket a tanulók a maguk
számára választják, azokat valami miatt értelmesnek és fontosnak tartják. A
szerző azonban az extrakurrikuláris programválasztékban csak az iskolai
lehetőségekről beszél, ahogy az az angol nyelvű szakirodalomban is fellelhető. Ezek a lehetőségek a (1) szakkörök, (2) a korrekciós és kompenzáló
szervezeti formák és (3) a tanfolyamok.
1990-ben Pőcze Gábor abbéli reményét fejezte ki, utalva az iskolán kívüli oktatási szolgáltatások nemkívánatos voltára, hogy ha az állami iskolák
is olyan szabadon választhatók, az adófizetők által befolyásolhatók, ellenőrizhetők és legitimek lesznek, mint a második iskolák, akkor az utóbbiak
iránti kereslet csökkenni fog. Ma mégis egyre inkább úgy tűnik, hogy sem a
szabad választás, sem a differenciált oktatás, a képesség szerinti csoportbontás, az orientációs osztályok és a fakultációk, de még a tehetséggondozó
iskolák/osztályok sem szoktatták le a szülőket arról, hogy a piacon megvásárolják gyermeküknek az ízlésüknek megfelelő pluszórákat. Figyelemfelhívó az a tény is, miszerint Magyarországon igen magas a különórákra járó
tanulók száma; az általános iskolások háromnegyede, a gimnáziumi tanulók
több mint 80 százaléka – a legmagasabb arány természetesen a 12. évfolyamokra jellemző – vesz részt különórákon. Alacsonyabb arányú ennél a
szakközépiskolások részvétele, s az övékénél is kisebb hányadot képvisel a
szakiskolások iskolán kívüli elfoglaltsága (Szénay, 2003). A PISA-vizsgálat
adatai szerint ezzel a részvételi aránnyal hazánk tanulóifjúsága lekörözi
nemcsak a német, a brit, hanem a – felmérés szerint – legjobbaknak bizonyuló finn tanulókat is (Vári, 2003).

Az iskolai, a tanórán kívüli, valamint az iskolán kívüli oktatás
kontextuális különbségei
Ha a kommunikáció felől közelítünk a kötelező tanórai és a tanórán kívüli
foglalkozások összehasonlításához, ki kell emelnünk a közvetlen emberi
kommunikációnak azt a sajátosságát, hogy az mindig valamilyen társadalmi
szituációban történik (Buda, 1997). A számos kontextuális tényező közül a
szituáció tér- és időbeli határai, a résztvevők és a kommunikációs aktus
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egyéni és társas céljai azok az elemek, amelyek leginkább megkülönböztetik
a tanórai szituációtól a tanórán kívüli foglalkozásokat.
Az osztály nagysága meghatározó lehet a teljesítmény és a vezetési stílus szempontjából, ahol a változatos munkaformák, az egyéni bánásmód
lehetősége és a teljesítmény jelentős megnövekedése 20 fő alatt várható,
míg a fegyelmezési problémák 40 fő fölött ugrásszerűen emelkednek (Glass
és mtsai, 1982, id. Szitó, 1991).
A kommunikációs helyzet céljait elemezve kiderült, hogy gördülékenyebbé és egyben hatékonyabbá teszi a kommunikációt, ha a résztvevők
egyéni és társas céljai egybeesnek. A kötelező iskolába járás nem kedvez
ennek az egybeesésnek. Az iskolai tanórával kapcsolatos szociolingvisztikai
elemzések (Hymes és mtsai, 1972, id. Duranti, 1985; Szabó, 1985) mutatnak
rá például arra, hogy a tanárok sokszor fontosabbnak tartják a „rejtett tanterv” elsajátítását, mint a tényleges teljesítményt és a fejlődést. Ez lehetőséget ad a tanulók részéről a „túlélési stratégiák” gyakorlására, és az összes
résztvevő bevonásával a „tegyünk úgy, mintha tanulnánk” játszma működtetésére (Páskuné, 2008).
Ezzel szemben számos szakember (Feldhusen, 1998; Maoz, 1993,
Páskuné, 2002) kiemeli a tanórán kívül szervezett foglalkozások
„önszelektív” aspektusát, utalva arra, hogy a gyerekek választják ezeket az
elfoglaltságokat, ezért erősen elkötelezettek, hiszen sokszor fel kell, hogy
adják a délutáni, időnként hétvégi szabadságukat, szünidejüket.
Előnyként említik meg, hogy a gyerekek itt találkozhatnak az ugyanolyan érdeklődésű és talán hasonló képességű társaikkal. Ezek a találkozások nagyon fontosak a gyerekek számára: segíthetik őket abban, hogy reálisabban ítéljék meg képességeiket, amennyiben a többiek az említett hasonlóság miatt jó összehasonlítási alapot kínálnak az én beméréséhez. A tehetségesek nap mint nap unatkozva és fáradtan ülnek az iskolapadban egy átlagos képességűekre „méretezett” osztályban, ami sok esetben a többiekkel
szembeni türelmetlenséghez, magatartási problémákhoz, és alulteljesítéshez
vezet (Gyarmathy, 2006).
Kiemelik továbbá az iskolán kívüli oktatás kreatív produktivitásnak teret engedő sajátosságát. A társas facilitáció és az individualizált szabadidő
eltöltés lehetősége nem csak a területspecifikus kompetenciák fejlesztése
miatt nagyon fontos, hanem az énkép és a feladat iránti elkötelezettség
szempontjából is. Jó esetben a kompetencia élménye kompetenciát indukál
más területeken is, hiszen a fiatal megtapasztalja saját hatékonyságát egyegy terület birtokba vétele során. Ez akár a tanulmányi eredményekben is
pozitív változást indít el, továbbá az interperszonális kapcsolatokban születő
sikerélmények még az iskolával szembeni attitűdön is javíthatnak.
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Az iskolai tanórán kívüli foglalkozásokkal (szakkör, fakultáció) kapcsolatban merül fel a tehetséggondozás szempontjából nem elhanyagolható
szempont, hogy sok esetben (például a sport vagy a zene területén mindenképp) ez a képzési forma nem képes helyettesíteni a sportegyesületeket vagy
a zenei képzési profilú művészeti iskolákat. A diákok ugyan részesülnek az
adott területen a napi tanórán kívüli képzésben, de csak kevés tehetséges
diákot képez igazán kimagasló szakember. Az iskolai délutáni különórákat,
szakköröket vezető tanárok ugyanis az adott területnek jól képzett, de ritka
kivételtől eltekintve nem kimagasló szakemberei, kutatói, művelői. Ily módon a szakkör mint oktatási forma sokkal inkább az átlagot (átlagos képességű diákot) támogató gazdagító programnak tekinthető, semmint az adott
területen kimagasló diákokat segítő extrakurrikuláris képzési formának
(Gordon Győri, 1998). Azt, hogy ezt a hiányt vagy gyengeséget a hivatalos
oktatási rendszer és a szülők is érzékelik, jól mutatja, hogy már Magyarországon is működnek országos merítésű tehetséggondozó programok, iskolaközi szakkörök.

A gazdagító programok mint tanórán kívüli oktatási programok
Ahhoz, hogy lássuk, miért indokolt az iskolán illetve a tanórán kívüliség a
gazdagító programok megvalósítása során, látnunk kell, hogy magukat a
gazdagító programoknak milyen kritériumoknak kell megfelelniük.
A gazdagítás a tehetséges gyermekek fejlesztésének egyik leggyakoribb
módszere a gyorsítás és az elkülönítés mellett. Célja nem a fokozottabb előrehaladás egy adott tananyag elsajátításában, hanem az ismeretek és az elsajátítási folyamat tananyagon túllépő kiszélesítése. A gazdagítást pártolók
hangsúlyozzák, hogy az iskolai ismeretelsajátítástól és az azt felgyorsító
gyorsítástól alapvető módon különbözik ez a fejlesztési mód:
a. Először is a szokásos iskolai tananyag korlátozott és monoton a tehetséges gyerekek számára. A tananyagok mellőznek jó néhány érdekes és értékes tartalmat, a tudás és a képességek relatíve szórványos készletére koncentrálva.
b. Másodszor, a gazdagítás hívei feltételezik, hogy a szokásos tananyag
a tények és készségek ismétléses tanulására, reprodukálására épít.
c. Harmadszor, a szokásos tanítási-tanulási helyzetben a társas és érzelmi fejlesztés nem kap hangsúlyt. Tehát önmagában a gyorsítás
nem jelent a szokásos iskolai rutintól minőségében eltérő foglalkozást.
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Passow (1958) négy irányelvet jelölt ki a gazdagító programok kidolgozói számára. Elképzelése szerint maga a tananyag háromféle módon gazdagíthatja a tehetségeseknek szánt programokat: mélységében, tempójában és
tartalmában. A negyedik irányelv a feldolgozási képességek fejlesztésére
vonatkozik.
1. Az első szempontot felfoghatjuk egyfajta horizontális gazdagításnak,
amelynek során a megszokottnál több lehetőséget kínálunk a gyerekeknek a
tudásuk és képességeik alkalmazására, kipróbálására (Kaplan, 1979).
2. A második szempont az elsajátítás tempójára vonatkozik. Eszerint a
tehetséges gyerekek ugyanannyi idő alatt társaiknál többet képesek megtanulni, ezért gazdagításuk újszerű tartalmak bevonásával is megoldható. Feltevése szerint a tananyag, amit az iskolában tanítanak, kihagy olyan témákat, és nem érint olyan képességeket, amelyek tanulásra, illetve fejlesztésre
érdemesek lennének. A kínálkozó témák megszámlálhatatlan sorát tekintve
a szerzők általában osztják azt a véleményt, miszerint azok választásánál, a
hangsúlyok meghatározásánál és az idői tervezésnél érdemes a gyerekek
érdeklődését a szelekció szempontjaként felhasználni. Kaplan (1979) ezt a
formát vertikális gazdagításnak nevezi.
3. A harmadik szempont szerint a tananyagot a tanulókra érzékenyen
kell megszerkeszteni. Renzulli (1977) is hangsúlyozza, hogy a gazdagítás
abban különbözik a gyorsítástól, hogy megpróbálja kihasználni a tanulók
kivételes/egyedi természetét és szükségleteit. A gyakorlatban a gazdagítás
eme szempontja sokszor messze elmarad az ideálistól. Míg a szakemberek
szerint a programtervezés fő szempontjának a tanuló érdeklődésének kellene
lennie, a programok zöme az érdeklődés azonosítása után figyelmen kívül
hagyja azt. Könnyen előfordul például, hogy egy gyerektől, aki lelkesen
érdeklődik a matematika iránt, azt kívánják, hogy ötleteket mozgósítson az
energia-krízissel vagy az abortusszal kapcsolatosan, vitatkozzon róla, egyszerűen azért, mert a tanár vagy a gazdagítást szervező, tervező team hiszi,
hogy a gyereknek fontos ilyen társadalmi témákon elgondolkodnia. Ezt a
fajta hibát „irreleváns gazdagításnak” nevezi a szakirodalom. Tehát a valóságban a választás elemei gyakran hiányoznak vagy korlátozottak, igazából
az előre megtervezett programot kényszerűen viszik végig a csoportos fejlesztés során.
4. A gazdagítás negyedik tétele a feldolgozási képességekre vonatkozik.
Ezek magukba foglalják a kreatív és kritikai gondolkodást, az érzelmi intelligenciát, az intra-, valamint az interperszonális készségeket, de célozhatják
valamilyen művészeti ágban vagy tudományban lényeges technikák elsajátítását (Gyarmathy, 2006).
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Renzulli (1977) szerint a tehetség megnyilvánulása akkor várható, ha
lehetővé tesszük (1) a kimagasló teljesítménypotenciállal rendelkezők számára a korlátozás nélküli haladást, eljuttatva őket (2) az önálló kreatív, alkotó munkáig (3) egy érdeklődésüknek megfelelő területen. Renzulli, akit bár
– többek között – az egész iskolára kiterjedő gazdagító modellről
(Schoolwide Enrichment Model) (Renzulli és Reis, 1985) ismerhetünk, a
gazdagító programok kritériumait olyan tényezőkben jelöli meg, amelyeknek leginkább az iskolán kívüli oktatási formák felelnek meg ma Magyarországon.
Nézzük meg, miért!
(1) A tanórán kívüli tevékenységek és tanulási formák választása jó
esetben autonóm lépés, legalábbis a szülők többsége igyekszik támogatni
gyermekét abban, hogy a számára leginkább testhezálló és vonzó tevékenységet válasszon. Ezzel adott a tehetség gazdagítását biztosító tapasztalatszerzés egyik feltétele, nevezetesen a speciális érdeklődés.
(2) A második feltétel az adott tevékenységgel eltöltött idő mennyiségével kapcsolatos, ez a korlátozás nélküli elmélyedés lehetőségének a megteremtése. Retrospektív elemzések (Ericsson, 1998; Hassler és Gupta, 1993)
és más kutatások (Csíkszentmihályi és Robinson, 1986; Csíkszenmihályi,
1990) különféle szakterületeket vizsgálva egybehangzóan azt sugallják,
hogy a szakértelem foka közvetlen kapcsolatban van a tevékenységgel eltöltött idő mennyiségével. A képességfejlesztés egyik alapvető feltétele, hogy
csak meghatározott tevékenységekben fejleszthetők, amelyekhez azonban
meghatározott időintervallumok tartoznak (Gáspár, 1988). A tehetséges teljesítményhez szükséges időráfordítás azonban az iskolai tanulási időben
nem oldható meg.
(3) Ha egy gyereknek jó érzéke van valamihez és érdeklődik is a tárgy
iránt, ez eleinte elég a relatíve gyors, látványos fejlődéshez, a durva hibák
kiküszöböléséhez, amivel a teljesítmény kielégítő, az átlagot meghaladó
szintjére jut el. A továbblépés feltétele azonban az apróbb hibákkal való
szembesülés, az elmélyültebb tevékenység. A kívülállók számára jelentéktelen módosításokkal, olykor megtorpanásokkal együtt járó felfelé araszolás
már rendkívül időigényes elfoglaltság. A tanár vagy mentor jelenléte innentől nélkülözhetetlen. Szerepe olyan helyzetek teremtése, amely kihívás az
illető számára, megoldása sokkal inkább erőfeszítést igénylő, mint a szokásos kikapcsolódás. A differenciált, egyénre szabott feladatok sorozatával a
tanulók képesekké válnak az aktuális repertoárjukon kívül eső teljesítmények elérésére. Az ilyen teljesítményeket azonban a normatantervhez és
követelményekhez igazodó, jellemzően akadémikus jellegű iskola csak

239

részben tolerálja. A kimagasló teljesítményt sokszor az antiintellektuális
társas légkör is hátráltatja (Gyarmathy, 2006).
(4) A kis lépésekben való továbbhaladáshoz igazodni kell a tanuló aktuális tudásszintjéhez és az általa preferált tanulási stílushoz. A tanórán, illetve iskolán kívül a tanár-diák viszony sokszor jellemzően mentor és védence
kapcsolattá alakul. Ebben a kapcsolatban a felek a közös érdeklődésre és a
közös tapasztalatokra építve megosztják egymással a megismerés örömét. A
háttérben kölcsönös tisztelet, szeretet és a megismerés tárgyával szembeni
alázat fejeződik ki. Csak ebben a légkörben, interakciós spirálban van lehetőség arra, hogy a tanulónak megfelelő tanulási stílus rátaláljon a mentor
tanítási stílusára, és fordítva.
„…A mai napig Perényi Eszter növendéke vagyok… Én már nem is tanárként
nézek rá, hanem tanácsadóként, aki bármikor segít, amikor valamilyen zenei
vagy technikai nehézségbe ütközöm. Sokszor együtt kutatjuk a darabot, hogy
miről is szól valójában. Én úgy érzem már évek óta, hogy ő azt látja rajtam,
amit én is látnék magamon, ha kívülről tudnám szemlélni magam… A tanárnőnek mindig az az első, amit én szeretnék, amit én gondolok a darabról, nem
erőlteti rám a saját koncepcióit. Amit elképzelek, annak megvalósításában segít engem, de hagy nekem szabadságot, bízik bennem és ez nagyon fontos.”
(Banda Ádám)
„…Meghatározó, hogy milyen tanárhoz kerül az ember… Ha egy órán csak
annyira futja, hogy két hangot tudunk helyretenni-tisztázni, akkor annyit. A
foglalkozás mindenkivel személyre szabott. Kell az empátia; mert ha például
egy darab formálását a növendék máshogyan képzeli el, mint én, mégis meggyőző, akkor elfogadom. Az ő elképzelését kidolgozni mindenesetre sokkal nagyobb feladat, mint a sajátomat – ilyenkor én is tanulok. A szigorúságomat
hamar megszokják. Végtére is, a bizalmukat belém helyezték, én pedig azért
tanítom őket, hogy mind jobbak legyenek…” (Perényi Eszter)

A tehetséggondozással foglalkozó szakemberek közül többen sürgetik
az iskola és az iskolán kívüli oktatás különböző formái közötti munkamegosztás kialakítását, a tehetséggondozásban érdekelt szakemberek összehangolt csapatmunkáját (Balogh, 2004; Szvetelszky, 2010).

A tanórán kívüli oktatási programok szerepének pszichológiai
megközelítése
„A legtöbb kiemelkedő személyiség az iskola rendszerén kívül jutott azokhoz a hatásokhoz, amelyek érdeklődési körébe vágtak” (Gyarmathy, 2006,
216. o.). Ezen elgondolkodtató megállapítás a szerző idézett könyvében
azon fejezetnek az elején szerepel, amely a szülői hatások jelentőségét bontja ki a tehetség alakulásában. Ha nem olvasnánk tovább a fejezetet, akkor
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azonban gondolhatnánk azokra az egyéb befolyásoló tényezőkre is, amelyekre számos tehetségmodell rámutat (Czeizel, 1997; Mönks, 1992; Gagnè,
1993, 2004). Ezekből tudjuk, hogy bármilyen tehetség fejlődése jelentékeny
mennyiségű külső és belső támogató feltételt igényel, beleértve a szerencse
és véletlen dolgát is, amelyek táplálják, erősítik a tehetséget, (Czeizel, 1997,
Gagne, 2004, 2008; Gladwell, 2010). A támogató tapasztalatokat, akárhonnan is érkezzenek, olyan szignifikáns katalizátoroknak lehet tekinteni, amelyek a hajlamok, természetes képességek felől a specifikus tehetségterületek
felé tartó progresszív transzformáció folyamatát előre mozdítják, illetve
módosítják (Gagne, 1993, 2004, 2008).
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1. ábra. Gagnè Megkülönböztető Modellje (2008)
Az 1. ábrán bemutatott, a szerző által többször módosított modell szerint
a fejlődési folyamat lényegi összetevőjét jelentő aktivitásokhoz való hozzáférést többek között az ábrán jelzett oktatási szolgáltatások határozzák meg,
beleértve az iskolai és iskolán kívüli lehetőségeket is. Ez utóbbiak jelentősége kimutatható mind a rövid távú pozitív tapasztalatok, élmények szempontjából, mind a hosszú távú célok szempontjából, amennyiben segítenek
elköteleződni és hűnek maradni – főleg a kritikus fejlődési periódusokban,
például serdülőkorban – a fiataloknak a saját tehetségük mellett (Csíkszent241

mihályi és mtsai, 1997, id. Olszewszki-Kubilius, Lee, 2004). Többen úgy
tartják, hogy az átmenet során változatlanul maradt szabadidős viselkedésformák rámutatnak a személyiség stabil pontjaira.
Ennek az evidenciának az ellenére, ha a tanórán kívüli oktatási programok szerepére vonatkozó kutatásokat a tehetségkutatások egyéb területeivel
vetjük össze, kiderül, hogy az előbbiek száma viszonylag csekély. Mi lehet
ennek az oka?
(1) Az egyik lehetséges magyarázat, hogy a legtöbb ilyen program nem
kifejezetten a tehetségeseknek, hanem az érdeklődőknek hirdettetik meg és
elsősorban piaci érdekek működtetik, így kiesik a hivatalos oktatásirányítás
kontrollja alól.
(2) Másodszor a legtöbb iskolán kívüli program nem köti magát a teljesítmény mennyiségi meghatározásához. Ez nehézkessé teszi a hatékonyságuk becslését, hiszen nehéz például a tevékenység és a kognitív bevonódás
intenzitásának, a gyerekek számára való fontosságnak vagy az abban lelt
örömnek a mérése – amelyekről persze tudjuk, hogy hosszú távon meghatározzák az eredményességet.
(3) Harmadszor pedig az iskolán kívüli oktatási szolgáltatások igénybevétele az iskolai tantervhez illesztve az iskolai keretek között működőkhöz
képest kis számban fordul elő. Az együttműködés felismerése vezetett talán
többek között ahhoz, hogy a tehetséggondozás területén, az iskolán kívüli
oktatási pluszok mintha kezdenének kilépni az árnyékból azáltal, hogy intézményesülnek. Erre példa Magyarországon a tehetségcentrumoknak, tanulóközpontoknak, és az utóbbi pár évben a Tehetségpontoknak (magukba
foglalva a civil szervezeteket is) a létrejötte, illetve akkreditációja, amelyekben könnyebb ellenőrizni a tehetségfejlesztő munka minőségét, jobban lehet
biztosítani a legkülönfélébb igények megfelelő színvonalú kielégítését, és
talán jobban meg lehet teremteni a finanszírozás lehetőségét is – ezáltal az
esélyek egyenlőségét is.
Nézzünk néhány vizsgálati tapasztalatot a másodoktatás pszichológiai
szakirodalmából!
A szülők szerepe a tanórán kívüli programokhoz való hozzáférésben
Az, hogy milyen szülői viselkedés biztosítja leginkább a tehetség kifejlődését, reménytelenül megválaszolhatatlan kérdés, amennyiben olyan választ
várunk, amely a „szülői viselkedés egy helyes” módját jelöli ki kultúrától
függetlenül. Érdemesebb talán azt mondani, hogy a szülői viselkedésnek
vannak olyan általános mintázatai, amelyek előnyösek a fejlődés szempontjából. Ezek között szokás említeni a szülők válaszkészségét a gyermek igé242

nyeire, a szülők elérhetőségét, beleértve a fizikai rendelkezésre állást, megközelíthetőséget és a kommunikációs nyitottságot is. Ide tartoznak a szülői
nézetek a gyermekek fejlődésének irányíthatóságáról és a szülői szerepekről,
valamint a közvetlen, közös tevékenységek, illetve a közvetett szülői részvétel
az iskolai és iskolán kívüli szervezett tanulási tevékenységekben.
A közvetlen szülő-gyerek közös tevékenység
A szülő-gyerek kapcsolat minősége kisgyermekkorban nagyon fontos komponense annak, hogy később a fiatal fogékony lesz-e az iskolán kívüli tanulási lehetőségekre. Általában véve is igaz, hogy a szülő-gyerek közös tevékenységek kisiskolás korban nagyon fontos alapozásként szolgálnak a jövőbeli szakmai explorációhoz. A szülők egyrészt modellálják az időtöltés
módjait, másrészt azt is, hogyan kell felfedezni a „szeretem” és a „nem szeretem” dolgokat (Milardo et al., 2005, Schmitt-Rodermund és Vondracek,
1999). Az ilyen családi miliőben a gyermek nyitott az érdekességekre, fogékony a szülői buzdításra, és egyben stimulálót jelent a szülők számára, hogy
azok megteremtsék számára azokat a körülményeket, amelyekkel a legjobban ki tudja bontakoztatni képességeit (Winner, 1996).
További nyereséget jelent a tehetség kibontakozása szempontjából a
szülők tevékenységébe való bekapcsolódás azáltal, hogy a szülők tagjai különböző szakmai szervezeteknek, önkéntes csoportosulásoknak, bizonyos
köröknek, hobbit űzők baráti társaságának. Ez kifejezetten előnyt jelenthet a
gyermek számára a közösségi és szakmai források és lehetőségek explorációjában (Flouri és Buchanan, 2004). A társas tőke perspektívájából a kérdés tehát az, hogy milyen társas forrásokat kapcsolnak be a szülők a saját
szülői szerepükbe, és ez hogyan befolyásolja a gyerek szakmai fejlődését.
Közvetett szülői részvétel a gyermek iskolán kívüli aktivitásában
Ahogy a szülő és gyermek kölcsönös részvételével jellemezhető tevékenységek felfedik a gyerek számára a világ számtalan érdekes tartományát, és
egyben fejlesztik a kompetenciáit, a szülők indirekt módon is részt vehetnek
a gyermek tanórán kívüli tanulási tevékenységeiben. Ebben az esetben a
szülők menedzsernek tekinthetők, akik a gyermek társas környezetét szabályozzák azáltal, hogy a családon és iskolán kívüli különböző tárgyi és társas
forrásokat biztosítanak gyermekeik számára. Való igaz, hogy a szülők társadalmi státusa azon felül, hogy korlátozza vagy növeli idejüket és anyagi
kapacitásukat arra, hogy elkötelezzék magukat a gyerekkel valamilyen közös aktivitásnak, befolyásolja a szülők indirekt támogatását is az iskolán
kívüli aktivitásokra.
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Lareau (2003) azt találta, hogy a kedvezményezettebb társadalmi pozícióban lévő szülők – szemben az alacsonyabb foglalkozási presztízsű szülőkkel – a 8–10 éves gyerekeik számára jóval több extra tanulási tevékenységet kínálnak, amelyből a gyerekek választhatnak érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelően. Ezek a strukturált / extra aktivitások lehetőséget
nyújthatnak a gyerek számára, hogy explorálja és fejlessze az érdeklődését
és kompetenciáit, vagyis hogy érdeklődésük és tehetségük irányt találjon.
Ily módon az extrakurrikulásris és iskolán kívüli oktatási programokban
való részvétel további szociális tőkegyarapodáshoz vezet.
Bár igaz, hogy az alsó-középosztálybeliek elszegényesedésével megnő a
hátrányos helyzetű gyerekek száma, nem feltétlenül jár azonban együtt a
hátrányos helyzettel az a sokszor – és tegyük hozzá, nem indokolatlanul –
társított tény, hogy ezekben a családokban nem sokat törődnek a gyermek
iskolai előmenetelével, nem motiválják a teljesítményre és nem érték ezekben a családokban a tudás, a tudásszerzés. Freeman (1993) tehetségességüket teljesítményben is manifesztáló gyerekek családját vizsgálva kimutatta,
hogy azonos intelligencia és szociokulturális háttér esetén a jól teljesítő gyerekek szülei nem csak a viselkedési minta és érzelmi támogatás területén
biztosítanak megtermékenyítő kulturális miliőt, hanem a tanulás anyagi,
tárgyi feltételeit is jobban biztosítják.
Az érdeklődés szerepe
Eylon és munkatársai (1985) arra keresve a választ, hogy a gyerekek miért
és milyen elvárásokkal csatlakoznak az egyetemek által meghirdetett tudományos kurzusokhoz, a következő válaszokat találták:
– Azok a tanulók, akik belépnek az iskolán kívüli tudományos kurzusokba, erősen érdeklődnek a tárgy iránt, és gazdagodni kívánnak az iskolai tananyagon túl is. A társas, a szülői és a tanári hatások nem befolyásolták ezt a döntést.
– A tanulók azt várják ezektől a kurzusoktól, hogy tanuló centrikusak
legyenek, hangsúlyozottan a műhelymunkára építsenek. Továbbá elvárják, hogy ezek a tudományos klubok a jelenkori tudományról is
szóljanak és különbözzenek tartalmukban az iskola által prezentált tartalmaktól.
– A tanulók úgy értékelték az iskolán kívüli tudományos kurzusokat,
mint „valóságos tudományok”, amelyek különböznek az iskolai tanulmányaiktól.
Egy másik vizsgálatban Ziv és Shailovsky (1987) szintén az érdeklődés
szerepére hívta fel a figyelmet, amikor összehasonlította a tudományos klu244

bokba járó 7–11 éves gyerekeket az oda nem járó társaikkal. A két csoport
közötti legszembetűnőbb különbség az érdeklődésük szerteágazásában volt.
A tudományos klub csoportjának tagjai 64 különböző érdeklődési területet
neveztek meg az asztronómiától, kozmológiától kezdve a matematikán, a
kémián, elektronikán keresztül a történelemig, a zenéig vagy akár a kígyótenyésztésig, szemben a másik csoport 23 érdeklődési területével.
Freeman (1993) szintén a széleskörű érdeklődés meglétére, valamint az
elfoglaltságok kapcsán intenzívebb bevonódásra utal a tehetséges gyerekek
jellemzésénél. A gyerekek szabadidős érdeklődési és tevékenységi területe
ugyancsak figyelemre méltó. Szabadidejükben is hajlamosak speciális érdeklődésüknek megfelelő tevékenységet folytatni, tudásukat gyarapítani,
készségeiket csiszolni. A két csoport olvasási szokásaiban bár nem találtak
mennyiségi különbséget, azonban a vizsgálati csoportban gyakrabban olvastak tudományos folyóiratokat, könyvek közül pedig a klasszikus irodalmakat, biográfiákat és tudományos könyveket kedvelték, szemben a kontroll
csoport tagjaival. Az eredményeket más vizsgálatok is megerősítették
(Olszewszki-Kubilius, Lee, 2004). A legnagyobb különbséget azonban a
kreatív szabadidős tevékenység terén tapasztalták.
A részvétel motivációi és összefüggése más személyiségjellemzőkkel
A 90-es évek második felétől végzett vizsgálatainkban (Pásku, Münnich,
1997; Páskuné, 2002) egyrészt arra kerestük a választ, milyen pszichológiai
szempontból is értékelhető sajátosságokkal rendelkeznek azok a gyerekek,
akik részt vesznek az iskolai és iskolán kívüli extrakurrikuláris oktatásban,
szemben azokkal, akik nem vesznek igénybe ilyen szolgáltatásokat. Másrészt a „miért”-ről gondolkodva két további kérdést próbáltunk megválaszolni: (1) mi motiválhat gyerekeket, szülőket arra, hogy az amúgy is túlterhelőnek minősített kötelező iskolai elfoglaltságok mellett még plusz oktatási
szolgáltatásokat is igénybe vegyenek, (2) milyen nyereségekhez jutnak ezen
szolgáltatások által a tanulók.
A két vizsgálatban összesen több mint 800 tanuló vett részt, így lehetőség volt több alcsoportot is megvizsgálni: különböző tagozatokat (matematika, idegen nyelv, sport, speciális tehetségfejlesztő osztályok), évfolyamokat (általános iskola 5–8. osztály), valamint különböző települések tanulóit.
További összehasonlítási alapot jelentett a különórai tevékenység jellege:
egyéni, csoportos, csapat, illetve „vegyes” (az előző háromból legalább kétféle megléte) csoport.
Témánk szempontjából a legfontosabb eredményeket az alábbiakban
foglalhatjuk össze.
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A különórára járás hazai divatját megerősítették eredményeink: az általunk vizsgált mintának (felső tagozatosok) 44–47%-a iskolán kívül és belül
is választ egy vagy több plusz tevékenységet.
A tanórán kívüli szervezett oktatási tevékenységek és az énkép
(1) Az énkép alakulása szempontjából az iskolán kívüli elfoglaltságoknak
nagyobb szerepe van, mint az iskolán belülieknek. Az iskolán kívüli elfoglaltságok esetében inkább megvan a gyermekeknek az esélye arra, hogy az
iskolai értékrendtől, a tanulmányi előmeneteltől függetlenül megmérettessenek valamely speciális képesség tekintetében, vagy akár a teljesítménytől
függetlenül találjanak elfogadásra egy közösségben. Az iskolán kívül egy
másik közösséghez való tartozás – különösen serdülőkorban – a társas biztonságot növelheti.
(2) Másfelől azonban a pluszfoglalkozásokon való részvétel aránya a tanulmányi eredményességgel és a tanulmányi énképpel növekszik, ami azt bizonyítja, hogy a magasabb énképű tanulók énképükkel konzisztens módon
nagyobb biztonsággal próbálkoznak és állnak helyt az iskolától független
terepeken is. Ezáltal azonban további lehetőségek nyílnak előttük önmaguk
kipróbálására, olyan területeken is, amelyeket az iskola nem preferál. Ilyen
értelemben az extrakurrikulum felfogható az énkép korrekciós terepének,
amelyben azonban tipikusan a jobb énképpel rendelkező gyerekek vesznek
részt. Ez az ördögi kör hangsúlyozza a tehetséggondozó szakemberek felelősségét is a gyermekek énképének alakításában.
(3) Amikor az iskolán kívüli és iskolán belüli pluszaktivitások jellege mentén hasonlítottuk össze a tanulók énképet, a csapatban tevékenykedő vizsgálati személyek énképe messze a legpozitívabbnak bizonyult az összes alcsoport között. Valamilyen csapathoz tartozás annak külső látható jeleivel
együtt nagymértékben hozzájárul az én azonosságának az érzéséhez, ezen
keresztül a biztonságérzéshez, az önbizalom erősödéséhez.
A tanórán kívüli szervezett oktatási tevékenységek és a sikerattribúció
(1) Ha az erőfeszítés-siker asszociációjára (sikerattribúció) vonatkozó index
alapján hasonlítjuk össze a csoportokat, akkor a következő összefüggések és
tendenciák érvényesülnek: A tanítás után is aktív, elmélyült tevékenységet
folytatók tisztában vannak azzal, hogy a jó eredmény komoly, rendszeres
gyakorlásnak az eredménye, hogy a sikert nem osztják ingyen, még a jó
képességűeknek sem. Ugyanez vonatkozik a tagozatos osztályokra, ahol a
tagozatos gyerekek erőfeszítés-siker asszociációjának az erőssége meghaladja társaikét.
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(2) Azok, akik semmilyen rendszeres elfoglaltságnak nem kötelezték el magukat (kontrollcsoport), alacsonyabb az erőfeszítés-siker indexük, vagyis
hajlamosabbak azt gondolni a többiekről, hogy „Könnyű nekik jól teljesíteni! Ők okosnak, ügyesnek születtek!”.
(3) Érdemes külön figyelmet fordítani újra a csapatjátékosokra, akik kiemelkedő pontszámot értek el ebben a dimenzióban is. Úgy tűnik, hogy a
közös cél, a közös jutalom vagy éppen a közös ellenfél nemhogy csökkentené a felelősséget a csoporton belül egy bizonyos eredmény elérésekor, hanem épphogy növeli a felelősség érzését, így az erőfeszítés mértékét is a
siker érdekében.
A tanórán kívüli elfoglaltságok mintázatai
A tartalmi (zene, sport, tánc, szellemi, egyéb) együttjárásokat vizsgálva
láthatóvá vált, hogy aki sportol, nagyobb valószínűséggel mond le minden
más elfoglaltságról, mint ahogy a többi pluszelfoglaltság esetében tapasztaltuk. Ezen belül a szellemi pluszelfoglaltságok valószínűsége a sport mellett
a legkisebb, azonban ez fordítva nem igaz: a sportolás valószínűsége nem a
szellemi elfoglaltságok mellett a legkisebb, sőt igen nagy annak az esélye,
hogyha valaki szellemileg trenírozza magát a kötelezőn túl, az sportol is
valamit a tanórán kívül.
A tanórán kívüli szervezett oktatási tevékenységek motívumai
(1) Az iskolán kívüli rendszeres elfoglaltságok motívumainak elemzésénél
kiderült, hogy a köztudatban élő szemlélet, miszerint a különórák funkciója
elsősorban instrumentális, nem állja meg a helyét. Ugyanígy a szakirodalom
által sokszor favorizált belső motiváltság kizárólagossága is megkérdőjeleződött. A kép sokkal változatosabb, tanulóink a kielégülést nyújtó szempontok sorolásánál széles skálán mozogtak. Így az intrinsic motívumok (érdeklődés, kompetencia, teljesítmény-motiváció) mellett megjelent az identifikáció és az affiliáció szükséglete, az énkonzisztenciára, valamint az ideális
én elérésére való törekvés, a kikapcsolódás és regenerálódás szempontja is.
(2) Egyértelműen kiderült, hogy a tanórán kívüli oktatás a tanóraival szemben az a terep, ahol az érdeklődés vezérelte aktivitásnak igazán tere van.
(3) A tanórán kívüli különböző tartalmú tevékenységek (zene, sport, tánc,
intellektuális, egyéb hobby) különböző felszólító jelleggel rendelkeznek és
ezáltal más-más motívumok kielégítésére adnak lehetőséget. Így az egyes
tartalmi területeken eltérő motivációs profilok rajzolódtak ki. A jobb képességű és tanulmányi eredményű gyerekek által preferált zenetanulás elsődle247

ges motívumai között szerepelt a kompetencia, a siker és az identifikáció. A
sport bizonyult a legmarkánsabb sajátosságokkal jellemezhető területnek:
ahogy egy előző pontban is írtam, művelése sok esetben kizárja más tevékenységek megjelenését az extrakurrikulumban, miközben egyeduralma az
iskolai előmenetelben is nyomot hagy: a gyermekek jó része, akiknek életében központi helyet foglal el a sportolás, átlagos vagy akár kiemelkedő intellektuális képességei ellenére sem hozza az annak megfelelő teljesítményt
az iskolában. Ugyanakkor a sportot űzik a legtöbben a tanórán kívül, ami
azzal magyarázható, hogy mindenki számára kínálkozik és elérhető valamilyen „testhezálló” sport, amely ennél fogva a motívumok sokféleségének
kedvez. Ezzel szemben az intellektuálisan elkötelezett gyermekek között
kevésbé tapasztalható ez a fajta „beszűkülés”: érdeklődésük szerteágazó,
amit maga az érdeklődés motívumának a gyakorisága, valamint a sokféle
szabadidős tevékenység párhuzamos megléte igazol. Az egyéb, hobbijellegű
aktivitások esetében kevésbé markáns profil rajzolódott ki, aminek az oka a
hobbiűzés tartalmi és formai sokfélesége.
A motivációs profilok egyfelől illeszthetők magukhoz a tevékenységekhez, másfelől illeszthetők azokhoz a személyekhez, akik az adott tevékenységet művelik, amennyiben elfogadjuk, hogy az emberek keresik azokat a
helyzeteket, amelyekben mozgósíthatják domináns motívumaikat, és konzisztensen viselkedhetnek.

Összefoglalás
Eredményeink rámutatnak arra, hogy a tanítás utáni (iskolai és iskolán kívüli) szabadon választott rendszeres tevékenységek a specifikus készségek
fejlesztésén túl összefüggnek az önértékeléssel, a munkához/tanuláshoz való
hozzáállással és az általános kognitív képességekkel. Bár az együttjárások
nem adnak támpontot arra vonatkozóan, hogy ok-okozati összefüggéssel
van-e dolgunk, érdemes ezek lehetőségén elgondolkodnunk. Az énkép (az
önmagunkra vonatkozó észleletek összessége) szoros kapcsolata például az
iskolatípusokkal, tagozatossággal és különórára járással arra utal, hogy valamilyen területen többet tudni, valami olyanhoz érteni, amihez mások kevésbé, valamilyen téren sikeresnek lenni, mindez növeli az önmagunkkal
kapcsolatos elégedettséget.
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
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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. Vizsgálatunkban beigazolódott az a feltevés, hogy a kiemelkedő teljesítményhez elengedhetetlenek
az oktatás ”árnyékrendszerei”, akár iskolán belül, akár iskolán kívül. Az
tehetséggondozás sikere nagyban függhet tehát attól, hogy ezeket mennyire
teszik a tehetséggondozó program részévé.
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Egyéni fejlesztési programok a tehetséggondozásban
Sarka Ferenc

Bevezetés
Napjaink közoktatásában, a gazdasági életben és a szolgáltatás szinte minden területén egyre többen és egyre gyakrabban reformot, paradigmaváltást
sürgetnek. Reformon általában az oktatáspolitika megújulását, tananyag és
tanulásszervezést, a nevelő oktató munkában a sikert hozó módszerek bevezetését, a tanulókhoz való viszonyulás átértékelését, az oktatás hatékonyságának/hatásosságának, költséghatékonyságának a növelését, a közoktatás
részbeni vagy teljes mértékű átszervezését értik. A mindennapi életben, a
termelőszférában reformon a piacképes termék előállítását, a vevő igényeinek való megfelelést értjük.
A teljesség igény nélkül vegyük most számba azokat a tényezőket, jelenségeket, amelyek meghatározzák az oktatásban, a gazdaságban, a szolgáltató szférában a várható változások irányát! Ha tetszik: szedjük csokorba,
hogy melyek lesznek azok a tényezők, amelyek előbb vagy utóbb kikényszerítik azokat a reformokat, amelyek középpontjában az iskolai oktató nevelőmunka, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő szakemberek képzése, a
gazdaság versenyképességének a megteremtése áll. Ilyen tényezők tehát:
– növekszik az idegen nyelv oktatása iránti igény, a szakmai idegen
nyelv alkalmazása a termelési folyamatokban és a szolgáltatásokban;
– nő az informatika jelentősége az ember életében, információ-szerzésében, az emberek közötti kommunikációban;
– veszít jelentőségéből az oktatásban a tantárgyközpontúság;
– nagy hangsúly helyeződik a kompetencia alapú gyakorlatorientált oktatásra a szakképzésben;
– a pedagógus mindennapi eszközévé vállnak az info-kommunikációs
technikák és technológiák;
– folyamatosan változik a tananyag, az oktatási-képzési anyag struktúrája, a munkaerőpiac igénye;
– a pályaválasztás az ifjúkor végére tolódik;
– a pedagógiai munka, az emberek közötti kommunikáció, alapkövetelményévé válik a magas szintű szaktárgyi tudás, a korszerű pedagógiai252

pszichológiai ismeretek birtoklása, a módszertani gazdagságra és a
kreativitásra való hajlam;
– a gazdaság versenyképességének növeléséhez tehetséges fiatalokra,
magas fokú szakmai elméleti és gyakorlati felkészültséggel rendelkező munkavállalókra van szükség.
Korunkban új és más képességek váltak hangsúlyossá mind az oktatásban, mind az élet különböző területén, mint bármikor a történelem során.
Felértékelődött az információk gyors feldolgozásának a képessége. Kiváló
vizuális képességekkel nagyon sok információhoz juthatnak az emberek. A
helyzetek gyors felfogása, értékelése, a hatékony szervezési képességek,
társas készségek sokkal nagyobb esélyt jelentenek a sikerre, mint a hagyományos képességek. Az ismeretek gyakorlati alkalmazása, az olvasottság, az
elmélyült tanulás képessége is egyenletessé teheti az egyén útját a kiemelkedő teljesítmények felé.
A tehetségek fejlesztésében első helyen kell, hogy álljon a különböző
kognitív folyamatok megismerése, az egyén saját hatékony gondolkodási
módjainak azonosítása. A tehetségekkel való intenzívebb foglalkozás igénye
napjainkban egyre erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú kérdéssé vált. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a
mindennapi oktatásba, képzésbe, továbbképzésbe történő gyökeres beépítése, a tehetségesekkel való foglalkozás intenzívebbé tétele, képességeiknek
felkészültségüknek megfelelő hasznosítása az élet minden területén. Ennek
az intenzív munkának egyik hasznos eszköze: az egyéni fejlesztési
terv/program.
Szakképzett embert a tehetséggondozó munkához!
A tehetségek gondozásához (a tehetséges egyéneken túl) erre a szakterületre
felkészült pedagógusokra, szakemberekre van szükség. Teljesen hiábavaló
kiválogatni a kiemelkedő képességű gyerekeket, ha nem tudunk számukra
megfelelő programot indítani, megfelelő szakemberekkel.
Az első lépés tehát az alkalmas szakemberekből álló, hatékony team
összeállítása. A szakembereknek elegendő tapasztalattal, rugalmas gondolkodással és személyiségjegyekkel kell rendelkezniük, de az elegendő energia, motiváció is alapvető követelmény, mivel a tehetséges gyerekekkel való
foglalkozás igen megerőltető, bár sok izgalmat és szépséget adó munka.
Miután a tehetséggondozásra létrejött a szakemberekből álló csapat, ki
kell alakítania működésének filozófiáját, módszerét és területét. Ezeknek a
figyelembevételével kell meghatározni a programban résztvevők körét, és
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ekkor nyílik lehetőség a kiválogatás/beválogatás kérdésének a tisztázására
(Mező, 2008). Természetesen alapvetően meghatározza a módszereket a
rendelkezésre álló anyagi források nagysága is.
Az azonosítás „gazdaságos” módja a jelölés, az önjelölés és az értékelő
skálák használata. Ezeknek a segítségével még a speciálisabb populációk is
elérhetőek (pl. diszlexiás tehetségesek). Érdemes már előre kidolgozott skálákat adaptálni. A leghatékonyabb eljárás az, ha a személyeket rövid fejlesztő programokba vonja be a szakember, és az ennek során mutatott viselkedés és eredmények alapján dönt a továbblépésről. Ha erre a megoldásra
nincs lehetőség, akkor megfelelően kiválasztott tesztekkel, kérdőívekkel,
feladatokkal lehet tovább finomítani az azonosítandók körét.
Mindezeket a lépéseket a team-nek már előre pontosan kidolgozva, és
dokumentálva kell megtennie (iratmintákat lásd: Mező, 2008). Nem szerencsés, ha ötletszerűen alkalmaznak itt-ott fellelt eljárásokat, mert ezek nem
biztos, hogy megfelelőek (validitás, reliabilitás stb.). A beválogatás nem
lehet merev, és nem érhet véget egyetlen sorozat után. Egy tehetséggondozó
programnak megfelelően átjárhatónak és rugalmasnak kell lennie. Azt, hogy
milyen programokkal és módszerekkel lehet egy-egy tehetséges gyerekkel
vagy csoporttal foglalkozni, azt olyan tényezők befolyásolhatják, mint például:
– az érintettek kora;
– érdeklődési körük, speciális területük;
– milyen szinten állnak, mit tudnak, milyen képességekkel rendelkeznek;
– milyen motivációk inspirálják, milyen a feladat iránti elkötelezettségük;
– mit tudok én (a szakember) nyújtani, vagy ki az, aki az adott területen
szakmailag kompetens;
– mennyire számíthatok a családi, iskolai, munkahelyi háttér támogatására;
– az egyén énképe és perspektívái;
– milyen segítőkre (csapatra) támaszkodhatom;
– az iskolai, a munkahelyi klíma kedvez-e ilyen munkának;
– milyen feltételrendszer mellett dolgozom (munkahely, könyvtár, laboratórium, egyéb intézményi és technikai háttér, szakemberekkel való
együttműködési lehetőségek…);
– mennyi időt és energiát tudok/akarok befektetni ebbe a munkába;
– igénylik-e és elismerik-e valakik ezt az extra teljesítményt.
Egy jól átgondolt fejlesztési tervnek kell összefognia az összes olyan információt, ami a tehetséggondozás stratégiai lépéseit érinti.
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Egy lehetséges egyéni tehetséggondozó fejlesztési terv
felépítése
A szakmailag korrekt tehetséggondozó tevékenység (Balogh és Mező, 2010)
a tehetségazonosítás, -gondozás és tanácsadás esetén: a) objektív, megbízható és érvényes vizsgálatokra törekszik; b) jól dokumentált (a dokumentáció
alapján mások által is reprodukálható, nyomon követhető). A „jól dokumentáltság” nemcsak a Tehetségpontok munkatársai számára lehetnek irányadók, hanem külső szakértők (pl. a Tehetségpontok Akkreditációs Bizottsága) számára is segít megítélni azt, hogy egy-egy Tehetségpont szakmailag
korrekt tevékenységet fejt-e ki a tehetségdiagnosztika, a gondozás és tanácsadás terén.
A tehetségdiagnosztikára vonatkozó dokumentáció tartalmazza például
(Balogh és Mező, 2010; Mező, 2008):
– az alkalmazott tehetségkoncepciót,
– a vizsgálható tehetségterületeket,
– a vizsgálatok módszereit, eszközeit, változóit (azok lehetséges értékeit/értéktartományait, küszöbértékeit, s ezen értékek esetén teljesítendő
cselekvési tervet),
– a vizsgálatok általános menetét, ütemezését,
– a feladatok elvégzését koordináló felelős személy nevét, elérhetőségét,
– a tehetségazonosítás technikai és pénzügyi tervét, költségvetését,
– valamint a vizsgált személyek számát, a vizsgálati minta összetételét,
– a vizsgálatok eredményét személyenként (az adatvédelmi jogok figyelemben tartásával) és szükség esetén csoportszinten.
A tehetséggondozásra vonatkozó dokumentáció tartalmazza (Balogh és
Mező, 2010; Mező, 2008):
– az alkalmazott tehetségkoncepciót,
– a tehetséggondozó program által fejlesztett főbb változókat,
– a tehetséggondozó program tematikáját, ütemtervét,
– a tehetséggondozó programba beválogatott személyek számát és a tanulók jellemzőit, azt, hogy milyen területen és miben tartjuk őket tehetségeseknek,
– a beválogatás menetét,
– a tehetséggondozó program önkontrollos (előteszt–fejlesztés–utóteszt
jellegű) hatásvizsgálatának módszereit, eszközeit, menetét, sikerkritériumait, eredményét,
– a tehetséggondozó programot készítő, illetve ténylegesen megvalósító
személyek nevét, elérhetőségét.
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Az egyéni tehetséggondozó fejlesztési terv létrehozásának és felépítésének vázát az alábbi témakörök alkotják:
1. A tehetséges tanuló felismerése, beválogatása,
2. Fejlesztendő területek meghatározása,
3. Célkitűzés (annak az állapotnak a meghatározása, amit a fejlesztés
végére el szeretnék érni).
4. Sikerkritériumok meghatározása. Mikor teljesül a célunk?
5. Fejlesztési terv az adott tanulóra/csoportra?
6. A mérőeszköz meghatározása. Mivel és mikor fogom mérni a program eredményességét?
7. A fejlesztési terv megvalósítása. Tanulási útmutatószerűen kell megtervezni és megvalósítani.
Az előbb felsorolt témaköröket az alábbiakban részletezzük.
1) A tehetséges tanuló felismerése, beválogatása. Az azonosítási folyamat
tervezésekor az első lépésben az iskolának, oktatási intézménynek, csoportnak, civil szervezetnek, munkahelynek stb. meg kell határoznia az általa
elfogadott tehetségkoncepciót és a kiválasztás célját. Saját területükre nézve
fogalmazzák meg a szakirodalmi ismeretek birtokában saját tehetségfogalmukat. Ugyanakkor ehhez segítséget nyújthat, ha áttekintjük ismeretszerzésük, motivációjuk, kreativitásuk, speciális viselkedésük általános jellemzőit, s felismerésük egyéb szempontjait. Az ismeretszerzés jellemzői lehetnek például:
– sokat tudnak különböző dolgokról;
– gazdag a szókincsük;
– szokatlan kifejezéseket használnak;
– a tényeket gyorsan megjegyzik;
– az ok okozati viszonyokat gyorsan felismerik;
– hasonlóságokat/különbségeket keresnek a jelenségekben;
– jó megfigyelők;
– gyorsan felidézik a tanultakat;
– sokat olvasnak;
– bonyolult dolgokat áttekinthető egységekre bontják;
– kritikusan függetlenül gondolkodnak.
A tehetséges tanulók motivációs jellemzői lehetnek:
– az őket érdeklő kérdésekkel elmélyülten foglakoznak;
– feladataikat erőfeszítés árán is befejezik;
– unják a mechanikus feladatokat;
– a tökéletességre törekednek;
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– szívesen dolgoznak önállóan;
– magas célokat tűznek maguk elé.
Kreativitásuk az alábbi jelenségekben nyilvánulhat meg:
– sokszor, sokféle, szokatlan kérdéseket tesznek fel;
– ötletesek;
– egy problémára több megoldási lehetőséget adnak;
– furcsa frappáns megoldásokat adnak;
– véleményüket nem rejtik véka alá;
– jó a humorérzékük;
– eredeti, színes a fantáziaviláguk.
Olykor különleges megnyilvánulásaik, speciális viselkedésük lehet szembetűnő hozzátartozóik, pedagógusaik, ismerőseik számára – például:
– készek szembeszegülni a tekintéllyel;
– vállalják a konfliktusokat;
– „egyéniségek”;
– individualisták;
– „mennek a maguk útján”;
– nem fogadnak el tekintélyalapon véleményt;
– kortársaikkal általában kijönnek.
Egyéb szempontok, amelyek segíthetik a tehetséges tanulók felismerését:
– tanulmányi eredményei;
– versenyeredmények;
– felvételi eredményei;
– kompetencia mérés alkalmával miből kapott kiváló minősítést;
– érdeklődési köre;
– elkötelezettsége;
– információk gyűjtése;
– az osztályban tanító pedagógusok véleménye;
– órai megfigyelések;
– osztálytársak értékelése, órai önértékelés.
Azt is meg kell határozni, hogy mi az a legfontosabb, amire ezeken kívül szükségem van a fejlesztéshez?
2) A fejlesztendő terület meghatározása. Az 1) pontban felsoroltak alapján
annak megállapítása, hogy miben tehetséges a tanuló, s milyen téren igényel
fejlesztést. Fejleszthető területek például: a tanuló...
– képességei;
– személyiségtényezői;
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– erős oldala;
– gyenge oldala;
– motivációja (például: bizonyos témák, tantárgyak, aktivitások iránti
érdeklődése, elköteleződése);
– tehetségének kibontakoztatását segítő egyéb háttér tényezők.
3) Célkitűzés: annak megfogalmazása, hogy mit szeretnék elérni az adott
tanulóval a program végére. Milyennek szeretném látni? Milyen ismeretekkel fog rendelkezni? Várhatóan milyen változás fog bekövetkezni személyiségében?
4) Sikerkritériumok meghatározása: vagyis annak rögzítése, hogy milyen
esetben, milyen feltételek teljesülésekor beszélhetünk a kitűzött célok sikeres megvalósításáról? Például (ötletszerű felsorolásként):
– valamennyi foglakozáson megszólalt;
– szókincse 10%-al fejlődött;
– tanulmányi eredménye x tizeddel javult;
– önállóbb lett az alábbi mutatókban: ...;
– személyiségében az alábbi változások várhatóak: ...; stb.
5) Fejlesztési terv. Amit a fejlesztési tervben figyelembe kell venni a fejlesztés megtervezésekor: a tanuló képességei, személyiségtényezői, a tehetséges gyerek erős oldala, a tehetséges gyerek gyenge oldala, megfelelő
„légkör” megteremtése, (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok biztosítása),
szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, a pihenést.
Kiemelt célkitűzés lehet az általános személyiségfejlesztés terén az
alábbiak fejlesztése, alakítása:
– motiváció;
– kommunikáció fejlesztése;
– konfliktuskezelés;
– pozitív énkép, reális önismeret;
– alkalmazkodóképesség;
– moralitás;
– viselkedéskultúra.
Lényeges, hogy a fejlesztési terv világosan, egyértelműen legyen megfogalmazva. A táblázatba szerkesztett forma nyújtja talán a legáttekinthetőbb, legrendszerezettebb eredményt. Az alábbiakban látható 1–3. táblázatok például hasznos sablonjai lehetnek a fejlesztési terveinknek.
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1. táblázat: fejlesztési terv sablontáblázat – A) változat
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2. táblázat: fejlesztési terv sablontáblázat – B) változat

3. táblázat: fejlesztési terv sablontáblázat – C) változat
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6) A mérőeszköz meghatározása. Mivel és mikor fogom mérni a program
eredményességét? Módszerét tekintve a vizsgálat lehet:
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– kérdőív felvétel;
– interjúkészítés;
– tesztelés;
– AC (helyzetgyakorlat jellegű) feladatok megoldása;
– írásbeli feladat megoldása;
– portfolió készítése.
A vizsgálati eljárásokat az elfogadott koncepciónak megfelelően kell
kiválogatni és meghatározni az információforrásokat (osztályzatok és egyéb
iskolai feljegyzések, tanárok, szülők, az iskola tanulói, munkatársak, kollégák) és a mérőeszközöket (tesztek, kérdőívek, értékelő listák, megfigyelési
szempontok, teljesítményértékelések). Minél több forrásból szerezzünk információkat annál megbízhatóbb az azonosítás. Célszerű előre szabályozni
az adatok értékelésben történő felhasználásának módját és súlyozását, különösen az adatoknak a végső döntéshez szükséges kombinációja tekintetében.
Konkrét diagnosztikai eszközök leírásával, bemutatásával, a diagnosztika tervezését és elemzését segítő iratmintákkal kapcsolatban lásd Mező
(2008); pedagógusok által is használható diagnosztikai eszközök gyűjteményével kapcsolatban lásd Tóth (2004) munkáját.
7) A fejlesztési terv megvalósítása. A tervezést követően kezdhetjük el a
voltaképpeni fejlesztő tevékenységet.
Egyéni fejlesztőprogramok válfajai és kérdései
A tehetséggondozás alábbi típusait alkalmazzák a közoktatásban (ezek
egyéni fejlesztés formájában is alkalmazhatók):
1) gyorsítás, léptetés: egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el a fiatalok. Irányelvek az alkalmazásához:
– elvont gondolkodás,
– IQ 130 fölött,
– magas tanulmányi eredmény,
– nem alulteljesítők,
– átfogó pszichológiai jellemzés,
– nincsenek alkalmazkodási problémák,
– ne legyen teljesítménykényszer,
– kiemelkedő képesség,
– jól teljesítsenek,
– legyenek motiváltak.
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A gyorsításra a közoktatási törvény lehetőséget ad. A gyorsítást (magán
tanulói státusz) a szülőnek/gondviselőnek kell kérnie, és az iskola igazgatója
engedélyezi.
2) gazdagítás, dúsítás: a tehetséges gyermekek normál iskolai oktatásban tanulnak. A tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges tehetséggondozásban részesülnek az iskolában vagy az iskolán kívüli tehetséggondozó intézményekben, központokban. A gazdagítás a tehetségfejlesztő
munka alapeszköze. Ennek keretében a tehetségígéreteknek adottságaikkal
összhangban folyamatosan többet nyújtunk tehetségük kibontakoztatásához.
Passow (1958) kutatásai adják itt a kiindulópontot. Ő a gazdagításnak négy
fajtáját különítette el egymástól, ezek ugyancsak támpontul szolgálnak a
differenciált gazdagító programok megvalósításhoz (idézi: Páskuné, 2000).
– Mélységben történő gazdagítás. Ennek során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására,
mint általában a tanulóknak.
– A tartalmi gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen szerkesztjük meg, figyelembe véve érdeklődésüket, szükségleteiket, s ezeket közben fejlesztjük.
– A feldolgozási képességek gazdagítása elsősorban a kreatív és kritikus
gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris
tevékenység közben.
– A tempóban történő gazdagítás a tehetséges gyerekek átlagosnál gyorsabb munkájára épül. Ugyanannyi idő alatt többet képesek feldolgozni
társaiknál, így kiegészítő elemeket is bevonhatunk a fejlesztő folyamatba.
A komplex tehetségfejlesztés (gyorsító és/vagy gazdagító programok,
alprogramok alkalmazásával) a képességek és teljesítmények mellett a hátterükben meghúzódó vagy éppen azok következtében változó személyiségtényezők formálására is koncentráltnak. Fontos a programok tervezésekor a
következőkre is figyelni:
– a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése;
– a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése. Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya stb.;
– a megfelelő „légkör” megteremtése: kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal;
– szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.
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Differenciált fejlesztés
A tehetséggondozás eszköze lehet a differenciált óratervezés/vezetés a tanulók képességei szerint. A közoktatásban az egyik leggyakrabban használt
módszer, arra hogy a tehetséges fiataloknak „mást adjunk”, és „másképpen
fogalakozzunk” velük. Napjaink közoktatásában igen nagy vihart kavart a
módszer gyakorlatban való alkalmazása, ezért indokolt e módszerrel részletesen is foglakozni. A differenciált (egyéni és csoportos) fejlesztésről lásd
Balogh és Mező, 2010.
A differenciálás magától értetődően alapvető aspektusa a hatékony tehetséggondozásnak. A jó képességű gyerekek is igényelnek módosítást a
standard tantervhez képest, a kiemelkedő képességűeknek pedig a normáltól
lényegesen nehezebb feladatokra is szükségük van. A napjainkban világszerte elterjedt, korszerű tudományos alapokon nyugvó adaptív oktatás is
figyelembe veszi ezt, ahogy azt M. Nádasi Mária (2001), a szakterület kiváló hazai kutatója megfogalmazta: „A differenciálás és az egyéni sajátosságokra tekintettel szervezett egységes oktatás együttes alkalmazása közös
terminológiával adaptív oktatásnak nevezhető.” Ezen szemléletmód alapján
mind – a napjainkban ugyancsak elengedhetetlen – az integráció, mind a
differenciált fejlesztés elve egyszerre tud érvényesülni.
Ezen kérdéskörön belül a kiválóság és az egyenlőség vitája az egyik
legkritikusabb feszültség, amely világszerte átjárja az iskolákat. A gyakorlatban létfontosságú, hogy az iskolák mind az egyenlőség, mind a kiválóság
elvére összpontosítsanak.
A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek környezete
nagyon megnehezíti számukra a tanulást. Az ilyen környezetben élő gyermekek esetében nem az a kérdés, hogy miért nem tanulnak, hanem az, hogy
hogyan képesek tanulni az útjukban álló akadályok ellenére, és hogyan segítheti ezt az iskola. Ezen túl, a fejlődési fogyatékossággal rendelkező
gyermekek vagy az olyanok, akik kevésbé készek a tanulásra, további segítségre szorulnak. Következésképpen világszerte nagy figyelem irányul arra a
kérdésre, hogy hogyan lehet a hátrányos helyzetű családokban élő és a fogyatékos gyermekeket tanítani. Ez központi feladat Magyarországon is.
Ugyanakkor a társadalom fejlődése azon múlik, biztosítjuk- e, hogy az oktatási források egyenlően legyenek elosztva, és hogy a források a kiválóság
kibontakozását is segítsék elő. Fontos komolyan venni a kérdéskör átgondolásához Silverman (1994, 3. o.) kijelentését: „a legokosabb diákok visszatartása nem fogja varázslatos módon segíteni a lassabbakat”. Ma gyakran az
oktatási eredmények egyformaságára törekszünk, ahelyett, hogy egyforma
lehetőségeket biztosítanánk minden fiatal számára, a különböző rejtett képességek kibontakozásához.
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A differenciált fejlesztés, amely egyrészt egyéni munkára épít, másrészt
homogén csoportokban végzett tevékenységre, már több mint száz éve jelen
van a világ országainak oktatási gyakorlatában.
Milyen érvek szólnak a képesség szerinti csoportosítás mellett? A képesség és teljesítmény szerinti csoportosítás a kor szerinti csoportosítással
szemben hatékonyabb a fejlesztő munkában, mert:
1) megfelelőbb párosítást nyújt a tehetséges diák fejlődési készenléte
és igényei, valamint a képzés között;
2) az eltérő képességekkel rendelkező diákok eltérően reagálnak a különböző oktatási stratégiákra és tanítási módszerekre;
3) a diákok jobban tanulnak, amikor olyan diákokkal vannak együtt,
akiknek kompetenciája az ő szintjükkel megegyező vagy annál egy
kicsivel magasabb;
4) a csoportosítás kihívást jelent a diákok számára, hogy kitűnjenek,
vagy előretörjenek (Benbow, 1997).
Ezeket, a szempontokat végiggondolva megállapítható, hogy a differenciált fejlesztés nemcsak a tehetségesebb diákok hatékony előrehaladásához
szükséges, de minden tanuló optimális fejlődésének feltétele. Az egyéni
eltérésekre való reagálás, valamint az eltérő eredmények megengedése önmagában nem hoz létre elitizmust, szegregációt, amely gyakori vád a tehetséges diákok számára indított programokkal szemben. A hatékony fejlesztés
magában hordozza az „optimális párosítást” (Robinson és Robinson, 1982),
vagyis olyan problémák kitűzését a diák számára, amelyeknek a szintje észrevehetően meghaladja azt a szintet, amellyel a diák már megbirkózott, s ez
elősegíti fejlődését. A túl könnyű feladatok unalomhoz vezetnek, a túlságosan nehéz feladatok frusztrációhoz. Egyik sem segíti elő az optimális tanulást, vagy motivál a tanulásra. Minden gyermeknek egyformán meg kell
adnunk a lehetőséget, hogy tanuljon, és kiteljesítse potenciálját. Az „egyméretű” oktatási rendszer nem hatékony, és nem tesz eleget az esélyegyenlőség
elvének.
Az esélyegyenlőséget pedagógiai és pszichológiai értelemben úgy kell
tekinteni, mint egyforma hozzáférési lehetőséget az egyén számára megfelelő oktatáshoz. Ezt a jogot egyébként Magyarország Alkotmánya és az Oktatási Törvény is rögzíti! Érdemes Gardner (1991) gondolatát megszívlelni:
„A jó társadalom nem az, amelyik figyelmen kívül hagyja az egyéni eltéréseket, hanem az, amelyik bölcsen és emberségesen kezeli azokat”.
Végezetül álljon itt a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) állásfoglalása a fenti kérdéskörrel kapcsolatban a Magyarországon manapság gyakori
félreértések elkerülése érdekében. Az NTT állásfoglalást adott ki 2009. ja263

nuár 28-án „Mi a különbség a tehetséggondozás és a szegregáció között?”
címmel. Néhány fontos gondolat olvasható ebből az alábbiakban, amelyek
bizonyítják, hogy Magyarország legkiválóbb tehetséggondozó szervezetei és
szakemberei egyértelműen letették a voksukat a differenciált fejlesztés
szükségessége mellett, cáfolva azt a hazánkban gyakran elhangzó demagóg,
tudománytalan vádat is, hogy „a tehetséggondozás differenciált fejlesztő
formái szegregációt, diszkriminációt jelentenek”. A Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács állásfoglalása (teljes szövege megtalálható a www.tehetsegpont.hu
honlapon) kinyilvánítja, hogy:
„A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogat és véd minden olyan gyakorlatot,
amely megfelel a komplex tehetséggondozás szakmai alapokon álló feltételeinek. E támogatás és védelem kiterjed annak a módszertani elemnek a támogatására és védelmére is, amely a tehetséggondozásban résztvevők elkülönítését
jelenti, feltéve ha ez az elkülönítés átmeneti, befogadó és nyitott. Ugyanakkor
a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elítél minden olyan törekvést, amely saját
magát tehetséggondozónak kiáltja ki ugyan, de szakmai alapok nélkül működik, híján van a komplex egyéniségfejlesztés fentiekben részletezett tartalmainak, és tehetséggondozó megjelölését a fiatalok valamely egysíkú módon definiált csoportjának, illetve csoportjainak egy előnyös helyzetből való egyoldalú
és végleges kirekesztésére használja fel”.

Az NTT állásfoglalásának indoklásában a következők olvashatók:
„A tehetséggondozás számos kiváló gyakorlati példája az integrált és az elkülönített megoldásoknak az adott helyzetekhez (pl. lakókörnyezet, iskolában/településen megtalálható lehetőségek stb.) alkalmazkodó kombinációja.
Ideális esetben a mindennapi oktatásba beépülve jelennek meg azok az elemek,
amelyek a legkülönfélébb tehetségeknek is megfelelnek, de nagyon sokszor
ilyen jellegű gazdagító programokra csak elkülönített formában van lehetőség.
A tehetséggondozó programok meghatározó eleme a mentorálás, ami lényegét
tekintve egy olyan személyes jellegű segítségnyújtási forma, amelyre sok esetben elkülönítetten lehet sort keríteni. Összefoglalva tehát: a sikeres tehetséggondozási gyakorlatok egyszerre alkalmazzák az integratív és elkülönítő elemeket. Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a tehetséggondozó programokban
az elkülönítés a legtöbb esetben átmeneti jellegű és nyitott, azaz a tehetséggondozási folyamatba bármely fiatal bekerülhet akkor, ha egyéni fejlődésében
eljutott arra a pontra, amelyben tehetsége megérett a programba való bekerülésre. A tehetséggondozó programoknak felvállalt módon potenciálisan az iskola, körzet összes diákja az alanya lehet, a tényleges beválogatást igen komplex, szakmai vizsgálatok, és a programban való részvétel siker-esélyének gondos mérlegelése kell, hogy megelőzze.”

264

A megfogalmazott gyakorlati szempontok, elvek teljesen összhangban
vannak az Európai Unió tehetséggondozó gyakorlatával, amelynek a lényege, hogy mind az integráció, mind a differenciált fejlesztés gyakorlati fogásait alkalmazni kell a felnövekvő nemzedék képességeinek, személyiségének minél hatékonyabb kibontakoztatásához teljesen függetlenül attól, hogy
valakiben nagyobb tehetség szunnyad-e vagy kisebb! E két szempont egyidejű érvényesítése nélkül az iskolai pedagógiai munka nem lehet színvonalas és hatékony egyetlen gyerek számára sem.

A tehetséggondozás szervezeti keretei
Hagyományosan a tanóra a terepe a tehetség felismerésének és fejlesztésének. A gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy kizárólag ebben a szervezeti keretben nem lehet megoldani a hatékony iskolai tehetséggondozást. Leginkább azért nem, mert a nagy osztálylétszámok, a rohanó ismeretelsajátíttatás, a tanóra feszített tempója kevésbé teszi lehetővé az egyéni differenciálást, mint a tanórán és iskolán kívüli szervezeti formákban. A lényeg itt is
az, hogy rendszerben tud csak hatékonyan működni a tehetséggondozás, s
ennek a legfőbb elemei a következők:
– a tanórai differenciálás különféle formái (minél több kiscsoportos, nívócsoportos és egyénre szabott munka!),
– délutáni foglalkozások (szakkör, blokk, önképzőkör, edzések stb.),
– hétvégi programok,
– nyári kurzusok,
– mentor-program stb.
Ezek mindegyike hatékony lehet. A célkitűzésekkel, a programmal, a
tanulók jellemzőivel összhangban kell közülük választani. Természetesen
fontos, hogy a tanórai és tanórán (iskolán) kívüli formákat kapcsoljuk össze
a hatékonyság érdekében, ebben a tekintetben is csak egységes rendszerben
lehet sikeres a tehetséggondozás.

A tehetségek segítésének alapvető normái és követelményei
A fejlesztési tervek tervezési és megvalósítási fázisában összhangot kell
teremteni néhány alapvető kritériummal. A hazai és külföldi tehetségsegítő
programok eddigi tapasztalatai alapján a tehetségek segítésének, a tehetségsegítő programoknak az alábbi alapvető normái és követelményei fogalmazhatóak meg:
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– Értékőrzés.
– Sokszínűség, mely adódik az egyén életkorából, kulturális, társadalmi
hátteréből, tehetségének, elkötelezettségének, motivációjának mértékéből.
– Esélyegyenlőség mely jelentse a tehetségsegítő programokhoz való
hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a programokba való bekerülés
kritériumainak nyilvánosságát, a bekerülés folyamatának ellenőrizhetőségét.
– Folyamatosság és átjárhatóság. A tehetségsegítés az életpálya jelentős
részére kiterjedő hosszú folyamat. E közben 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 segítik elő.
– Kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés. A tehetséges fiatalokra, a
környezetük figyel fel, és tehetségük kibontakozásához többletlehetőségeket biztosít. Ugyanakkor az életkor előrehaladásával mind
fontosabbá válik a tehetséges fiatal elkötelezettsége, motivációja a saját tehetségének kibontakoztatásában.
– Hatékonyság, fokozatosság. Folyamatos és állandóan lehetőséget kell
biztosítania az egyre intenzívebb programfajtákba való bekerülésre.
– Felelősség és társadalmi felelősségvállalás. A tehetség olyan adomány, amely hordozójának fokozott felelősségét igényli.
– Hasznosulás. A tehetség különleges mértékű, különleges összetételű,
különleges irányú adottságokat jelent.
– A tehetségsegítők megbecsülése. A tehetségeket segítők áldozatkész,
önfeláldozó emberek. Emiatt a tehetségeket segítők fokozott megbecsülése, védelme, kiégésük elkerülése fontos feladat legyen.
– Fenntarthatóság és társadalmi támogatottság. A programok megvalósításához szükséges feltételek megteremtése kormányzati szinten.
– A tehetséges személy teljesítményének kibontakozását segítő tervszerű beavatkozás célja szerint lehet:
– a tehetséggel összefüggő erős oldal támogatása;
– a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése;
– a tehetség hatékony fejlesztéséhez szükséges pszichológiai háttértényezők (energia, motiváció, feltöltődés stb.) kibontakoztatása.
– Kiemelt figyelmet kell fordítanunk tehetséggondozó tevékenységünk
hatásvizsgálatára! A tehetséggondozó programok hatásvizsgálata a
programok és/vagy módszerek (tovább) fejlesztését, illetve az egyéni
fejlesztési tervek kidolgozását és módosítását lehetővé tevő, szabályo266

zó funkcióval, visszacsatolási lehetőséggel bíró tevékenység (Mező,
2008). „Legegyszerűbb” formája az önkontrollos hatásvizsgálat (lásd:
1. ábra).
1. ábra: tehetséggondozó programok önkontrollos hatásvizsgálatának sémája Mező (2008) alapján

1. Elővizsgálat
Tehetséggondozás szükséges
és lehetséges

Tehetséggondozás
nem szükséges vagy
nem lehetséges

2. Tehetséggondozó
program
További gondozás
szükséges vagy
lehetséges

3. Utóvizsgálat

További gondozás
nem szükséges vagy
nem lehetséges

Összefoglalás helyett...
Következzék hét hasznos, jó tanács, amelyek a tehetséggondozó gyakorlatban (is) lényegesek:
1. Teremts olyan légkört, illetve tanulási környezetet a tanteremben,
hogy – pedagógusok és tanítványok – mindannyian elérhetőek és megszólíthatóak legyetek egymás számára!
2. Tájékoztasd tanítványaidat mindenről, amit az adott tanórán éppen
tenni szándékozol! Avasd be őket tanítási elképzeléseidbe, hadd mondják el
ők is neked saját tanulási elképzeléseiket!
3. Fogalmazd meg világosan és egyértelműen, hogy mit vársz el tőlük,
beszéljétek meg egymással: mi az, amiben alkalmasint pedagógusként, diákként kölcsönösen támogatásra van szükségetek!
4. A közös munka során figyelj tanítványaid testi, lelki, szellemi szükségleteire! Gondoskodj róla, hogy ők maguk is fogékonyak legyenek mind a
te jelzéseidre, mind egymás igényeire!
5. Fogadd elfogulatlanul, kezeld tárgyszerűen tanítványaid visszajelzéseit! Tedd őket alkalmassá arra, hogy ők is hasonlóképpen viselkedjenek
egymással és veled!
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6. Alakítsd úgy a csoportbeli viszonyokat, hogy egymás véleményét, javaslatát, panaszát körültekintően figyelembe tudják venni! Vond be a tanítványaidat a közös tanulás során keletkező problémák megoldásába is!
7. Ügyelj rá, hogy egymást érintő válaszlépéseik méltányosak, saját tanári döntéseid, intézkedéseid pedig igazságosak, tanítványaid számára elfogadhatóak legyenek!”
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Az óvodai tehetségnevelés specialitásai
Hogyan gondolkodunk az óvodai tehetségígéretek
gondozásáról?
Nagy Jenőné

1. Új szemléletű nevelés, új lehetőségek az óvodás gyermekek
nevelésében
Négy évvel ezelőtt hallottam először Csermely Péter hálózatkutató profeszszor előadását, aki rádöbbentett arra, hogy a gyermekek fejlesztése az intézményes nevelésben hibakereső, javító, kompenzáló szemléletű. Gondoljuk csak végig ezt az óvoda területén! Bekerül a gyermek az óvodába, és
egy-két hónap alatt – nagyon tudatosan – az óvodapedagógusok a szülőkkel
együtt közösen felveszik a gyermekről az anamnézist, később elkészítik a
gyermek fejlettségét diagnosztizáló megfigyeléseket, majd kiemelik azokat
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.
Az igazi fordulat akkor jelenne meg, ha a gyerekeket nem a hátrányaik
alapján definiálnánk, hanem az értékeik szerint, és a fejlesztésük alapját is
az értékeik határoznák meg. Mennyivel más lenne, ha a gyermeknek a legjobb képességeit tudnánk megkeresni, és azt tudnánk a szülőknek elmondani, hogy gyermekében milyen területen fedeztünk fel értékeket, tehetségcsírákat, miben lehetnek ők tehetségígéretek, milyen képességeikre vagyunk
büszkék. Ez a szemlélet a személyiséget megerősíti és 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.
Másfél évvel ezelőtt még hiába képviseltük az alapprogram átdolgozásánál az óvodai tehetséggondozást, azt, hogy ne csak a hátrányok leküzdésével foglalkozzunk, hanem e pozitív szemléletű pedagógiára váltva, keressük, kutassuk a gyerekekben a tehetségcsírákat, s foglalkozzunk azzal, hogy
felfedezzük bennük egyénenként az átlagon felüli adottságokat, és teremtsünk számukra olyan támogató odafigyelést, hogy ezek a képességeik fo269

lyamatosan napról-napra gazdagodhassanak. Ebben a pozitív szemléletben
azért tudok hinni, mert 1994-től kezdve foglalkozom a bátorító neveléssel,
ami csodát tett a művészeti alternatív programban dolgozó óvodákkal
(Nagy, 1996). A nevelőtestület szemléletébe és az óvoda-szülő kapcsolatába
beépítettük azt a pozitív attitűdöt, hogy nem probléma, ha a gyermek még
nem tud valamit, és gyengébb képességgel rendelkezik. Közös céltételezéssel, biztatással, bizalomelőleggel, a gyermekben való hinni tudással, bátorítással, közösen elfogadott határok betartásával, meg tudjuk sokszorozni a
gyermek tenni akarását, tettre készségét. Ez a nevelési szemlélet kiváló alapot biztosít az új szellemiségű tehetséggondozáshoz. Erre a szemléletre nem
egyik napról a másikra tudunk átállni, de el tudjuk indítani, mert vannak
támogatóink. Ugyanis 2006-tól kezdve kiváló szakemberek fogtak össze,
hogy ezt a szemléletet terjesszék, s ma már elindult a törvény által deklarált
Nemzeti Tehetség Program megvalósítása. Már egyre többen hiszünk abban, hogy a tehetségígéretek olyan kincsek, amit sokféleképpen, nagyon
tudatosan gondozni, ápolni kell.
A Nemzeti Tehetség Program alapelveinek értelmezése az óvodai nevelés tükrében
A nemzet egészének kiemelten fontos érdeke és feladata a tehetségek folyamatos segítése. 2008. december 4-én az Országgyűlés (a 126/2008-as
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. Azt is kimondhatjuk, hogy az
óvodáskori tehetséggondozást a teljes személyiségfejlesztés pedagógiai folyamatába ágyazva szükséges kimunkálni. Hisszük, hogy 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. Mindenképpen adaptálni
szükséges az elméleti hátteret, valamint kidolgozni ennek igényes gyakorlatát.
A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés deklarálta,
hogy ez a program hosszú távúnak tekinthető, mely 2008–2028-ig tart, s
amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonsá270

gos segítését teszi lehetővé. Jól példázza ezt a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiadott Tanévkezdő kiadvány, amelynek 40. oldalán látható, hogy
az új oktatásirányítás is kiemelten kezeli és folytatja a Nemzeti Tehetség
Program végrehajtását. Az új közoktatási törvény vitaanyaga, valamint a
pedagógus életpálya-modell is ezt támogatja.
A Nemzeti Tehetség Program általános elvei között másodikként szerepel az értékőrzés elve. Ezt 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, hogy „mit akar az óvoda a tehetséggondozással, neki nem ezzel kell foglalkozni, hanem a szokásrendszer 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 láthatják a tehetséggondozó munka
eredményeit. Azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az óvodának sok
pedagógiai kérdésen el kell még gondolkodni a tehetségígéretek felkarolásának átgondolt bevezetése érdekében.
Ezek például a következők:
– 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,
amivel be tudjuk 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?
– Mennyire differenciált a gyerekek teljesítményértékelése?
– Milyen tanulási formákat alkalmaznak az óvodában, és milyen aránya
van ezeknek a folyamataikban?
– Megjelennek-e a mikro-csoportos tevékenykedtetések? (Falus, 1966)
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– 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 nevelésben, 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.
A Nemzeti Tehetség Program a sokszínűség elvének hangsúlyozásával
bátorságra serkenti az óvodapedagógusokat, mert kezükbe adja azt a lehetőséget, hogy az óvoda tehetséggondozó programját az elméleti alapok szerint
egyéni módszereiket kidolgozhassák. Kreáljanak, variáljanak, és minél izgalmasabb, érdekesebb megoldásokat találjanak ki a gyerekekkel együtt. Az
uniformizálás nemhogy nem növeli a hatékonyságot, hanem éppen ellenkezőleg: a programrendszer elértéktelenedéséhez vezet. Ezért szoktuk megkérdezni a tehetséggondozó óvodapedagógusoktól, hogy „milyen csodákkal
várod a gyermekeidet a műhelybe?”
A Nemzeti Tehetség Program az esélyteremtés elvének érvényesítését az
óvodáktól is elvárja. A gondozói programokba bekerülés kritériumait nyilvánosságra kell hozni, hogy a szülők is kontrollálhassák, milyen lehetőségeket kínál fel az óvoda a gyermekük fejlesztéséhez. Különös figyelmet kell
fordítani a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek, a roma gyerekek,
a fogyatékossággal élő és a hátrányos helyzetű kistérségekben élő tehetséges
gyerekek bevonására. Hisszük, hogy az igazi esélyteremtés nem azt jelenti,
hogy minden gyermek egyazon tevékenységben vesz részt, hanem azt jelenti,
hogy egyéni sajátosságaihoz igazított fejlesztést kap. A tehetséggondozás az
óvodában minden gyermekre kiterjed, minden gyermekben megkeresi azokat az adottságokat, képességeket, amin keresztül pozitív erőt tud adni a
fejlődéséhez.
A folyamatosság és átjárhatóság elvének óvodai értelmezése ráirányít
bennünket egy olyan tehetséggondozó munkavégzésre, mint ahogy már említettem, amely a gyermek óvodába lépésétől kezdődik. Az óvodai beszokta272

tási folyamat időkeretét már a kilencvenes években megdupláztuk, mert az
együttéléshez és az önállóság elindításához nélkülözhetetlen a szokások
interiorizálása, melyre most az óvodának sokkal több időre van szüksége.
Ugyanakkor bevezettük az „Engedjétek, hogy szeressünk benneteket!”
programot (Nagy, 1996). A nagycsoportos gyerekek és felnőttek mindennap
gondoskodnak arról, hogy élményben részesítsék a picurka hároméves gyerekeket. E féléves időkeretben az óvodapedagógusoknak van ideje a gyerekek játékában megfigyeléseket végezni, bemérni a gyermek adottságait, képességeit, és keresni, kutatni a gyerekekben azokat a személyiségjegyeket,
amelyek megadják az utat a különböző fejlesztésekhez.
Különös figyelmet kellene fordítanunk az életszakasz-határokon az
egyik tehetségsegítő programból a másikba való átkerülésre, ami nálunk az
óvoda-iskola átmeneténél jelentkezik elsősorban. Ennek az átmenetnek a
kezelése még mindig örök gondot jelent a gyakorlatban. Hátha a tehetségsegítés adna egy új utat e kapcsolat folyamatossá tételéhez, és hidat képezne
az óvoda-iskola között. Fontos lenne, hogy az óvoda az iskola részére megküldjön egy olyan ajánlót, amelyben összegzi a gyermek legjobb képességeit, amire az iskola alapozhat. Ez nem jelentene beskatulyázást, viszont a
tanítónak első naptól kezdve adna a gyermek megerősítéséhez pozitív kapcsolódási pontokat. Az óvoda-iskola átmenetének zökkenőmentessé tételéhez hozzájárulhatna az is, ha a tehetségígéretes óvodásainkat nyomon követhetnénk az iskolákban. Ennek érdekében informális, gyakorlatias átjárhatósági lehetőségeket kellene szervezni az óvoda-iskola tehetségtámogató
munkájában.
A kiválasztás-kiválasztódás és önfejlesztés elvének érvényesítése. Az
óvodában a gyermekekről anamnézist állítunk ki a szülők személyes bevonásával, melyet a tehetséggondozás elkezdésével kiegészítettünk. A szülőkkel olyan irányú beszélgetést kezdeményeztünk, ami kitér a gyermek erős
oldalainak megismerésére, érdeklődésének kifürkészésére. A tapasztalataink
azt mutatják, hogy a szülők szinte kinyílnak, amikor erre sor kerül. Nagy
örömmel beszélnek a gyermekük értékeiről. Az óvodapedagógusoknak ezt
kell megragadni a pozitív kapcsolat kiépítéséhez. A szülőknek szinte nap
mint nap érdemes visszajelezni, vagy egy-két soros visszatekintőt írni, ha a
gyermekéről hasonló vagy más irányú észrevételei vannak. E folyamat
nagymértékben megkönnyítené az óvodai tehetségazonosítás és beválogatás
feladatának elvégzését. Kisgyermekkorban sokkal könnyebb észrevenni
ezeket a jeleket, mert minél kisebb a gyermek, annál többet tudunk a személyiségjellemzőiről, amit a nagy szaktudású, figyelő óvodapedagógus felerősíthet, megerősíthet. A gyermekek önfejlesztését jól szolgálja az a bátorító
elvrendszerünk alapján kidolgozott céltételezés, amit már kiscsoportos ko273

ruktól alkalmazunk. A gyermeket a játéktevékenységbe úgy vezetjük be,
hogy ő fogalmazza meg, mi a célja aznap, mivel szeretne játszani, és ha
annak a feltételét kezdetben nem tudja megteremteni, segítünk neki, hogy
megtanulhassa a különböző járható megoldásokat.
A hatékonyság, fokozatosság elvének érvényesítésére szükség van,
ugyanis a gyerekek különböző képességekkel kerülnek be a gondozó műhelyekbe. Ezért a differenciálás, az egyéni feladatok adása, a páros munkába
végzett tevékenykedtetésük a tehetséggondozók kiemelt feladata. Óvodáskorban még azzal is számolnunk kell, hogy a gyerekek érzelemvezéreltek,
és nehezebben fogadnak el egy másik felnőttet vagy egy más összetételű
gyermekcsoportot. Ha a gyermek nem érzi jól magát a műhelymunkában, és
erről több alkalommal meggyőződtünk, és az sem segít, hogyha fokozatosan
vonjuk be a közös tevékenységbe, nem szabad erőltetni a részvételét. Biztosan találunk számára másféle megoldást, amiben ki tudjuk bontakoztatni
képességeit.
Felelősség és társadalmi felelősségvállalás elve az óvodában abban
nyilvánul meg, hogy milyen komolyan vesszük a gyermekek nevelését.
Mennyire hiszünk még mindig abban, hogy „a gyermek magától megérik, a
gyermek tudja, mi jó neki, s ezért már ne is tervezünk semmit, csak szolgáljuk ki kéréseit!” Ilyen szemlélettel nem tudunk felelősen dolgozni, és nem
tudjuk felvállalni a tehetségnevelő munkát. Az óvodának olyan kihívások elé
kell állítani a gyerekeket, ami képességeiknek megfelelő, de teljesítményre
ösztönző, és boldoggá teszi őket. A sikeres munka újabb kihívásra készteti
őket a játékukban, egyéb tevékenységeiben. Sok szülő megfogalmazta már,
hogy azért viszi különböző fejlesztő programokra a gyermekét, mert nem
érzi az óvoda elegendő fejlesztő hatását. Különösen gyakori probléma ez a
visszamaradt 6-7 éves gyerekek esetében, mert ezeknek a gyerekeknek nincs
külön végiggondolt újabb tevékenység lehetősége az óvodákban, hanem
csak „úgy” megismétlik az óvoda nagycsoportját.
Az óvoda másik felelősségvállalása, a tehetséggondozás új szemléletének, gyakorlatának megismertetése a szülők körében. Mindezt úgy kellene
végiggondolni, hogy a szülők megérezzék a nevelésben a közös felelősségünket, és hasznosnak fogadják a neveléssel kapcsolatos beszélgetésünket.
Ezzel akár elérhető egy új szülői hozzáállás a gyermekükhöz és az óvoda
pedagógiai munkájához.
Az óvodai tehetséggondozó műhelyek beindulásával jól látható, hogy az
a pedagógustól áldozatos, többlettevékenységet igényel, amit nem várhatunk
el pusztán hivatástudatból. Ezért a tehetségsegítők megbecsülésének elvét
mindenképpen alkalmazni kell az intézményekben. Ez valódi vezetői feladatot ad az intézmények irányítóinak. A speciális tehetséggondozással foglal274

kozó óvodapedagógusoknak a fejlesztő élményekért, az intenzív innovatív
munkájukért fokozott erkölcsi védelemben kell részesülniük, valamint ehhez
a tevékenységükhöz megfelelő időkeret kell kapniuk. Az óvodavezetőknek
emellett világossá kell tenni, hogy aki tudásánál, képességénél fogva többet
vállal egy óvodában, differenciáltan lehessen megbecsülni, jutalmazni. Vélhetően a közoktatási törvény és a pedagógusok életpálya-modellje is a jövőben lehetőséget teremt egy ilyen, minőség alapú erkölcsi, anyagi megbecsülésre.
A Nemzeti Tehetség Program utolsó általános alapelve a fenntarthatóság és társadalmi támogatottság. Az óvodában a tehetséggondozó szemlélet, a tehetséggondozó intézményi munka akkor maradhat fenn hosszú távon, ha közösen elkötelezettek vagyunk ebben a munkában, a szülőket, önkormányzatokat, partnereinket pedig meg tudjuk győzni érveinkkel és a fejlesztő munkánk eredményeivel ennek az ügynek. Ugyanakkor az is körvonalazódik, hogy a tehetséggondozás fenntarthatósága és társadalmi támogatottsága ágazati segítség nélkül, nem tartható fent. Sajnálatos módon,
mint minden eddigi oktatási innováció, divatszerűen elmúlik, és nem fog
meggyökeresedni a jövő nemzedék fejlesztésében.
2. A tehetség értelmezése óvodáskorban
Most, hogy az óvodai tehetséggondozás pedagógiai alapjait ki szeretnénk
dolgozni, pontosítanunk kellene a szakkifejezéseinket. A szakirodalmakban
a tehetség fogalmának különböző meghatározásait találjuk, amelyekről azt
olvashatjuk, hogy túl általánosak, de azt is megtudhatjuk, hogy a szó szigorú
értelmében nem lehet csak körülírni ezt a fogalmat. Éppen ezért definíciók
ismertetése helyett néhány gondolatot vetünk fel, hogy értelmezni tudjuk az
óvodáskorúak tehetséggondozását. Két fontosabb kérdést szeretnék felvetni:
milyen életkortól beszélhetünk tehetségről, és egyáltalán óvodáskorban beszélhetünk e tehetségről?
A tehetség fogalmát az angol nyelv, két szóval illeti. A „gifted” ami jó
adottságot, kvázi tehetségígéretet jelöl, míg a „talented” a már felismert, a
már kifejlődésnek indult tehetséget jelöli (Csermely, 2010). Azt is tudjuk,
hogy tehetségesnek azt a személyt tartjuk, aki kiemelkedő eredményt tud
felmutatni, valamilyen eredeti, különleges produktumot hozott létre. Ha a
két szó értelmezéséből indulunk ki, akkor biztosan állíthatjuk, hogy a pályánk során nem találkoztunk olyan óvodással, akinek már felismert, fejlődésnek indult tehetsége lett volna. Ugyanakkor eddigi óvodai szóhasználatunkban mindig megjelent a tehetséges gyermek kifejezés, de ez a köznapi
értelemben vett általános, jó képességet jelentette. Éppen ezért minden óvo275

dapedagógus figyelmét szeretnénk felhívni a kérdések megválaszolásával,
hogy tehát óvodáskorban nem beszélhetünk tehetségről, viszont a tapasztalataink alapján kijelenthetjük, hogy tehetség-ígéretes adottságokról, hajlamokról, képességekről már igen, amit ha idejekorán felismerünk, már óvodáskortól is fejleszteni tudunk. Ebben az életszakaszban is felfigyelhetünk
olyan gyermekre, akinek bizonyos adottsága az átlagosnál lényegesen jobbak, nagyon motivált bizonyos területen, és ebből adódóan kitartóan hosszú
ideig képes azzal a területtel foglalatoskodni. Ezeket a gyerekeket tehetségígéreteknek nevezhetjük. A tehetségígéret reményt, esélyt, lehetőséget hordoz magában, a személyiség valamelyik képességében, tevékenységi körében. Olyan átlag feletti, kiemelkedő, kivételes teljesítmény, amely nagyon
hasznos a kisgyermek számára, mert örömérzéssel, sikerélménnyel járhat.
Hiszem, hogy nincs olyan gyermek, akinek ne lenne egy-egy olyan adottsága – mindegy, hogy hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermek –,
amit nem lenne érdemes már kisgyermekkortól fejleszteni.
A korai tehetséggondozás célja a gyermeki képesség kibontakoztatása, a
tanulás iránti érdeklődés felkeltése és a szülők támogatása. Az utóbbi években több külföldi pszichológus arra hívta fel a figyelmet, hogy a tehetségek
között előforduló alulteljesítés egyik oka a korai években hiányzó támogatásban és intellektuális kihívásban keresendő (Isaacs, 1963; Fox, 1971;
Whitmore, 2003; Tóth, 2003). Erre az óvoda tudna válaszolni, ha beépítené
az óvodai gyakorlatába a tehetségígéretek gondozását, és elindítaná a szülők
és az óvodapedagógusok közötti párbeszédet, ami már kora gyermekkorban
jótékony hatással lehet a szülők megnyerésére és a támogató szülői attitűd
kialakulására.
Összegzésként tehát óvodáskorban tehetségígéretről (Révész, 1918), a
gyerekek tehetség csíráiról beszélhetünk, amelyből sajnos, csak egy kis részéből lesz felismert, fejlődésnek indult tehetség, és a fejlődő tehetségeknek
újra csak egy igen kis részéből lesz „hasznosult” tehetség, társadalmi elismerés, siker. A tehetséggondozónak az is a feladata, hogy ezeket az arányokat javítsa, de óvakodjunk attól, hogy a gyerekeket beskatulyázzuk, akár
pozitív irányban felcímkézzük, mert az szorongást vált ki a környezetében.
Óvodáskorban mindig a gyermek átlagon felüli teljesítményét emeljük ki, a
konkrét cselekvésére koncentráljunk, amit feltűnően jól végez. Ezt érdemes
elmondani és tudatosítani a szülőben.
2.1. Tehetségígéretek gondozáshoz szükséges legfontosabb
alapfogalmak speciális értelmezése
A társadalmi folyamatok felgyorsulásával lépten-nyomon azt tapasztaljuk,
hogy kommunikációs csapdába keveredünk, mert a fogalmakon, kifejezése276

ken nem ugyanazt a tartalmat értjük. A tehetséggondozás bevezetésének
időszakában mi is gyakran jártunk hasonlóképpen, mivel az óvodapedagógiának nincs kidolgozott speciális elméleti anyaga a tehetségneveléséhez, és a
tehetséggondozás gyakorlatát is most kell értelmezni. Erre példaként szolgálhat, hogy igen sok óvoda még külön szolgáltatásként fogja fel a gondozó
műhelyek harminc foglalkozásának megtartását. Gyakran még az is előfordult, hogy külső, nem óvodai szakembereket alkalmaztak a műhelyekben a
fejlesztő tartalmi munka elvégzéséhez. Ezért folyamatosan tisztáznunk kell,
hogy ezt a munkát csakis óvodapedagógusok végezhetik, és nem kívülről
belépő szolgáltatók, akik nem ismerik a gyermekek teljes személyiségét,
képességjellemzőit, és nem vettek részt azokban a személyiség megfigyelésekben, amit az óvoda a gyermek intézménybe lépésétől kezdve végez.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2008-tól folyamatosan építi a közoktatás és a felsőoktatás tehetséggondozó hálózatát, és segíti az intézményeket
a közös gondolkodás kialakításában. Nem véletlen, hogy fontosnak tartotta a
tehetséggondozáshoz szükséges fogalomtár megjelentetését (Balogh és Mező, 2010). A szemlélet és a gyakorlat kialakításához, elengedhetetlenül fontos a sok új fogalom megismerése, elemzése azoknak az óvodáknak, akik
elkezdik a tehetségsegítő munkát.
A fogalomtár elsősorban iskoláknak készült, ezért érdemes azt újragondolni az óvodai szakterminológia szintjén, és a gyakorlat oldaláról is. Ezért
néhány fontos, az óvoda számára új fogalmat kiemelünk, és értelmezzük a
mi rendszerünk függvényében.
2.2. Tehetségígéretek adottságait, képességeit elemző modell
Az óvodai tehetséggondozásról szóló képzéseken résztvevő óvodapedagógusok megismerkedhettek különböző tehetségmodellekkel, amelyek szerint
értelmezhetővé váltak a tehetség összetevői. A különböző tehetségmodellek
mind az iskoláskori, fiatalkori tehetséggondozáshoz határozta meg a tehetség összetevőket, amikor már felismert tehetségek gondozásáról beszélhetünk. Az óvodának speciális helyzetéből fakadóan át kell, gondolnia a tehetségígéretek személyiségjellemzőinek leginkább adekvát összetevőit, hogy ki
tudja alakítani a tehetségígéretekkel történő fejlesztő munkáját. Két modellből indultam ki, a Renzulli háromkörös és Mönks többtényezős tehetségmodelljéből (Balogh, 2004). Az ábra elkészítését azért tartottam fontosnak,
mert nincs az óvodáknak értelmező, saját rendszerét bemutató modellje.
Pedig fontos lenne a szakembereknek és szülőknek egyértelműen bemutatni
ezt az új megközelítést.
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1. ábra. Tehetségígéretek adottságait, képességeit elemző modell

A Mönks és Renzulli modell alapjain építkező ábra azt fejezi ki, hogy a
gyermeki adottságok, képességek közül melyek azok, amelyeket az óvodai
tehetséggondozás során kiemelünk, ígéretesnek tekintünk. Amennyiben egy
gyermek valamely adottsága, képessége átlagosnál lényegesen jobb, és azon
a területen végzett tevékenységek során a gyermek egyértelműen kreativitást és motivációt mutat, akkor ígéretes az adott képesség vagy adottság,
vagyis így a gyermeket bizonyos területén tehetségígéretnek tekinthetjük.
Az ábrán található óvoda, család és társak olyan meghatározó szereplői egyegy gyermek nevelésének, amelyek nélkül nincs kibontakozási lehetősége.
Ezt kellene nagyon tudatosítanunk a környezetünkkel.
A gyerekek óvodába kerülése előtt nem beszélhetünk intézményes
szisztematikus képességfejlesztésről, mert a bölcsőde gondozói feladatot lát
el. Amit a gyerekek magukkal hoznak, néhány kivételes esetet leszámítva,
azt elsősorban az adottságaiknak, hajlamaiknak köszönhetik. Több óvodásom volt, aki úgy érkezett az óvodába, hogy kristálytisztán utánam tudta
énekelni az egyszerű óvodásdalokat, ugyanakkor a szüleinek nem volt tiszta
zenei hallása. Egy gyermek vele született adottságait legjobban tehát óvodáskorban tudjuk megfigyelni, erre tudunk építeni. Még egy magyarázatot
szeretnék adni az átlag feletti adottság képesség kiválasztásához. Az óvodapedagógia mindig úgy gondolkodott az óvodáskor fejlődési jellemzőinek
kiemeléséről az óvodáskor végén, hogy azt az átlagképességű gyermekek278

hez igazította. Ahhoz a mutatókhoz viszonyítva (Alapprogram, 2010) könynyebben meghatározható az átlagon felüli képesség.
Mönks modellje alapján emeltem ki a motivációs képességeket, ami a
gyermek átlagon felüli képességeit belső erővel mozgósíthatja, s az érzelemmel vezérelt óvodás gyermek tanulási vágyát fokozza. Ennek a kiemelése nagyon fontos az óvodáskorosztály fejlesztésénél. A mesterségbeli tudással rendelkező óvodapedagógusok erre fordítanak a legtöbb időt szinte minden fejlesztő feladatukban, mert e nélkül nem tudnak hatékonyan dolgozni,
és nem tudják a gyerekeket nehezebb kihívásokba bevonni.
A harmadik kiemelt tényező az ábrában a kreatív adottságok, képességek, ami nélkül a tehetségígéretes gyermek megreked. Az óvoda kiváló terepet ad a gyermek kreativitásának kibontakozásához, ha a játékban biztosítjuk a gyermek alkotásához szükséges szabadságát, és olyan feltételeket
megteremtünk számára, ahol az eredeti ötleteit kivitelezheti, szempontjait
megváltoztathatja, ötleteit gazdagon variálhatja. Ha a gyermek nem alkalmazkodik állandóan, hanem létrehoz, nem tanítják őt folyamatosan, hanem
önmagától is rátalálhat dolgokra, ha megszokottól eltérően láthatnak, és új
lehetőségeket hozhat létre.
Az ábra még három tényezőre felhívja a figyelmet, amit szintén Mönks
többtényezős modelljéből vettem át. Az óvoda szerepe meghatározó a tehetséggondozó munkában. A program bevezetésében, a folyamatok kialakításában munkáját közösen, intézményi szinten kell megvalósítania. Olyan
gondozói hálózatot kell benne kialakítani, amiben minden szakembere részt
vesz, és munkájával, törekvéseivel támogatja azt. A gyakorlat is azt mutatja,
ha a vezetés meg tudja győzni a nevelőtestületet a tehetséggondozó munkához, és nevelőtestületével végiggondolja a bevezetéséhez szükséges szemléleti, felkészülési munkafolyamatokat, nagyon megváltozik az óvoda belső
pedagógiai minősége, nevelői attitűdje. Egy ilyen szervezet meg tudja tervezni a szülők tudatos bevonását a tehetségtámogató nevelésükbe, amit a
modell külön kiemel. A család értékadó szerepe nélkül az óvoda egyedül
marad a nevelésben. Ő képes biztosítani azt, hogy a gyermeke egészségesen
és lelkileg kiegyensúlyozottan nőjön fel.
Még egy fontos tényezőt kiemel a modell, nevezetesen a társak szerepét, ami több mint, a gyermek társas viszonyainak, normáinak, szokásainak
alakítása. A tehetséggondozó műhelyekben már próbáljuk úgy összekapcsolni, tevékenykedtetni a gyerekeket, hogy az azonos képességű gyerekek
tudjanak együttdolgozni, mert a különböző képességű gyerekek inkább gátolják egymást a feladatok közös elvégzésében, mind sem segítik. Abban
kell a gyerekeket segíteni, hogy olyan társkapcsolatokat építsen ki maga
körül, amelyek segítik az átlag feletti képességeinek kibontakozását.
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2.3. Tehetségígéretek gondozásának területei
Az óvodáskorban is foglalkoznunk kell a tehetségterületekkel, mert a gyerekek megfigyelése során tapasztalhatjuk, hogy kora gyermekkorban milyen
átlagon felüli képességgel rendelkeznek például a zene területén, milyen
fáradhatatlanul, sok időt töltve készítik el a részletező, térben ábrázolt rajzaikat, és milyen fejlett logikával, számolási képességgel rendelkeznek.
A tehetséggel foglalkozó elméleti kutatók valamennyien érintik a tehetségterületeket. Az elődök gondolataira és kutatására, valamint saját kutatásaira építve Gardner arra a következtetésre jutott, hogy nem létezik egy bizonyos, mindent átfogó intelligencia, mivel annak számos különböző megjelenési formája van (Balogh és Mező, 2010). Későbbi könyvében hét egymástól független emberi intellektuális képességet különített el, amit megpróbálunk olyan óvodai tevékenységekkel lefedni, amelyben a gyermekek
átlagon felüli adottságai, hajlamai, majd a nevelés során képességei jól fejleszthetők. Ennek tisztázása azért fontos, mert a tehetségműhelyek pályázataiban nem tudták az óvodák besorolni a tehetséggondozó programjaikat.
Gyakran előfordult, hogy a besorolásnál többet aláhúztak, vagy mindet aláhúzták, mert a komplexitást úgy értelmezték, hogy egy gondozó programban mindenre oda kell figyelni. Ha ez így lenne, akkor valójában odajutnánk, amit eddig is csinálunk, hogy mindenből adunk a gyermeknek egy
kicsikét. Nem azért végezzük a tehetségígéretek azonosítását, hogy a gyermek átlagon felüli adottságait észrevegyük, és azt egyénileg, majd később
kisebb csoportban gondozzuk?
Az 1. táblázat a Gardner-féle 7 képességterület adaptálását mutatja be az
óvodai tevékenységi rendszer alapján.
A leírt műhelymunkákat az óvodáink, csakis az iskoláskor előtti évben
ajánlják az óvodásoknak, amikorra az átlagon felüli adottságaik, egyértelműen megtestesednek. Ezt a tevékenységet az óvoda szegregált formában
tudja megszervezni, mivel csakis kisebb létszámú csoportokban végezhetők
(maximum 15 fő), illetve a műhelybe beválogatás minden óvodai csoportot
érintheti, ahol 5-6-7 éves gyerekek vannak.
Az óvodában, leggazdagabb folyamatos fejlesztést a játéktevékenység
biztosítja, ha ahhoz a hely, idő, élmény, kiegészítő, kreatív játékeszközök
biztosítva vannak. Ezért a játéktevékenységet, mint a tehetséggondozás általános területét ki kell emelnünk.
Az általános tehetséggondozás kiterjed a teljes óvodáskorra, és minden
gyermekre, hiszen, azok az óvodák, akik felvállalták a tehetségígéretek gondozását, közösen fogadták el azt az elvet, hogy minden gyermekben megkeresik a legjobb képességeiket, és nem a hátrányaikra fókuszálva fejlesztik
őket, hanem az értékeik erősítik meg. Az általános tehetséggondozás, ahogy
280

már a tanulmány elején megfogalmaztam, a gyermek óvodába kerülésével
kezdődik el.
1. táblázat. A Gardner-féle területek adaptálása az óvodára
 Tehetségterületek képességterületek
 1. Nyelvi tehetségterület:
 2. Zenei tehetségterület
 3.Térbeli-vizuális
 tehetségterület





4.Testi-kinesztetikus
tehetségterület
5.Logikai-matematikai
tehetségterület

 6. Interperszonális,
 7. Intraperszonális
 tehetségterületek

 Műhelyek a speciális tehetségígéretek gondozásához
 Meseműhelyek, anyanyelvi játékműhelyek,
nemzetiségi nyelvi műhelyek,
 Énekes, ritmusos, hangszeres, zenei képességfejlesztő műhelyek,
 Képalkotással, plasztikai munkával, kézimunkákkal foglalkozó, műhelyek (népi kismesterségek, barkácsolás stb.)
 Mozgásos tevékenységműhelyek, népi játékok,
táncházas-táncos lehetőségek
 Logikai játékműhelyek, kreatív műhelyek, környezetünk felfedezésének műhelyei (Nem szűken csak a természeti környezetre értendő!)
 E két terület szervesen beépül az óvodai tevékenységekbe, hiszen csakis tevékenységbe
ágyazottan fejleszthetők. A fenti tehetségműhelyek nélkülözhetetlen elemei a társas kapcsolatok, az önfejlesztő, önerősítő, önmegismerő képességek fejlesztése.

2. táblázat. A játéktevékenység, mint a tehetséggondozás általános területe
 Általános
zás


tehetséggondo-

 Játéktevékenység
 Ez a tevékenység kiválóan ötvözi a fent
felsorolt speciális területek fejlesztési lehetőségeit.

3. Tehetségígéretek felfedezése, beválogatása és a műhelymunka hatásának elemzése
Az óvodai méréseket igen sok óvodapedagógus, óvodai elméleti szakember
nehezményezi, úgy vélik, hogy ez a munka felesleges az óvodában. Ugyanakkor a gyermekek teljesítményét valamilyen formában rögzítenünk kellene. A művészeti alternatív programhoz (Nagy, 2002) kidolgoztam olyan
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kódolt megfigyeléseket, amelyek egyszerűek, és kis idő ráfordításával bármilyen óvodai tevékenység eredményességét rögzítik, melyeket statisztikai
elemzésekkel is feldolgozhatunk. Nézzük meg, milyen területeken szükségesek a gondozói munkában a megfigyelések, mérések!

TEHETSÉGÍGÉRETEK

TEHETSÉGÍGÉRETEK FELFEDEZÉSE, AZONOSÍTÁSA

Időtartama: 3–5 éves korig a tevékenységekben
A megfigyelést végzik: a csoportokban dolgozó
óvodapedagógusok
TEHETSÉGÍGÉRETEK BEVÁLOGATÁSA

A megfigyelést végzik: a gondozó műhelyek
vezetői
SPECIÁLIS MŰHELYEK HATÁSVIZSGÁLATA

A megfigyelést végzik: a tehetséggondozó
óvodapedagógusok

2. ábra. Tehetségígéretek gondozásának kritikus pontjai
A fenti ábra egyértelművé teszi a tehetségígéretek gondozásának fő, kritikus
lépéseit, és azt, hogy óvodában egy nevelőtestület közös munkájáról van
szó, melyben minden óvodapedagógus valamely területen érintetté válik.
3.1. Tehetségígéretek felfedezése, azonosítása
Sokat kutattunk, hogy a tehetségígéretek neveléséhez anyagot gyűjtsünk, de
azon felül, hogy az elméletek és a kutatások egyértelműen hangsúlyozzák a
kora gyermekkori tehetséggondozást, keveset találtunk. Így marad az adaptálás lehetősége. A tehetségígéretek azonosítása az a folyamat, amelynek
során felderítjük a gyermekekben azokat az adottságokat, képességeket,
motívumokat, kreatív gondolkodásuk jellemzőit, ami alapján tehetségígéretet láthatunk bennük. Ez a feladat nem könnyű. Sokan tartják ezt a területet
a gondozó munka legnehezebb feladatának. Nem véletlenül, hiszen ha nem
találjuk meg az igazi tehetségígéreteket, nem lehet hatékony a leggondosabban összeállított műhelyprogram sem. Másrészt azért is kritikus elem ez,
mert nagyon nehéz azonosítani a tehetséget. Ennek a feladatnak a megoldása körültekintő munkát kíván a szakemberektől.
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Balogh László a tehetségazonosítás legfőbb szempontjai közül előadásaiban kiemelte, hogy a pedagógus és a gyerek folyamatos együttes tevékenysége ad a legtöbb kapaszkodót a tehetség felismeréséhez (Balogh,
2004). Ezt a fontos állítást megszívlelve, nézzünk meg, milyen szereplőket
tudunk az óvodában a tehetségazonosítás szolgálatába állítani!
Az óvoda a közoktatás olyan intézménye, ahol a pedagógus folyamatosan együtt él a gyerekekkel, és együtt tevékenykedik velük. Ez az előnyös
helyzet kiváló lehetőséget ad a gyermekek folyamatos megfigyeléséhez. A
csoportot vezető óvodapedagógusok egy gyermek óvodába kerülésének pillanatától elkezdhetik ezeket a célzott megfigyeléseket. Érdemes a gyermekek személyiséglapjaiba beépíti azokat a tulajdonságjellemzőket, amelyek a
tehetséggyanú látszatát mutatják.
A 3-4 éves kori egész éves megfigyelések már hozhatnak eredményeket
a gyermekek kivételes adottságainak feltérképezésében. 4-5 éves kortól
kezdve az egyértelműen azonosított tehetségígéreteknél az óvodapedagógusok elindíthatják az egyéni fejlesztéseket is integráltan, a saját csoportjukban.
Az óvodák nagy többségében fejlesztő óvodapedagógusok is dolgoznak,
akik sok óvodában irányítják és segítik a gyermekek képességeinek diagnosztizálását, fejlesztését. Ők különösen jó megfigyelők, és jól ismerik az
óvodáskor pszichológiáját. Ahol fejlesztő munkaközösségek működnek, és
az egyéni fejlesztési rendszerük szabályozott, ott nem jelent problémát a
tehetségígéretek nevelési feladatainak szabályozása sem (Nagy, 2006).
A szülő kulcsszereplő a gyermeke nevelésében, ő az, aki legtöbbet tud
ebben az életszakaszban a gyermekéről, sokat segíthet a gyermeke képességeinek értelmezésében. Akár eljuthatunk odáig, hogy közös megfigyeléseket
végzünk bizonyos képességek beazonosítása érdekében.
Valamennyi óvodának munkakapcsolata van a Nevelési Tanácsadókkal,
ahol pszichológusok és különböző speciális szakemberek dolgoznak. Ők is
bevonhatók bizonyos speciális esetek, szunnyadó tehetségek megfigyelésébe, elemzésébe.
Az alábbiakban megfogalmazzuk az azonosító munkában résztvevők
körét, amit optimális személyi feltételnek érzünk (3. ábra).
Nézzük meg, hogy milyen módszereink vannak ezen megfigyelések,
vizsgálódások elvégzéséhez?
A szakirodalmak sok tulajdonságot kiemelnek, amelyek a tehetségígéretekre jellemző. Ezeket a tulajdonságokat összegyűjtöttük, megvitattuk, hogy
óvodáskorúak nevelése során találkoztunk-e velük, és listát készítettünk
belőle. A másik módszerünk az volt, hogy mi fogalmaztuk meg olyan tulajdonságokat, amelyek a kivételes képességű gyermekeinkre visszagondolva,
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jellemezte őket. Ebből is született egy másik lista. Ezeket a listákat folyamatosan gazdagítjuk. A mi listánkból csak néhány viselkedésmintát emelek ki:

Speciális tehetségígéreteket
gondozó óvodapedagógusok

Óvodapedagógus

Óvodapedagógus
A GYERMEK
MEGFIGYELÉSE

Szülők, nagyszülők

3. ábra. Tehetségígéretek felkutatását, azonosítását végző szakemberek
Átlagon felüli adottságai, képességei: gazdag szókincs, szokatlan kifejezések használata, sokat kérdez, fejlett a hosszú és rövid távú memória,
gyors gondolkodó, gyors felfogóképességű, szokatlan részletező észlelés,
ráérez az összefüggésekre, probléma-megoldó, éles figyelő,
Motivációs adottságai, képességei: érzékeny, gazdag érzelemvilága van,
nyitott a világra, határozott, bátor, kitartó, a flow érzés elvarázsolja, kudarctűrő, sikerélmény-éhség jellemzi, magához vonzza a társait, fáradhatatlan,
nagy teherbírású, egyedül szeret dolgozni, jó humorérzéke van, „üres” helyzeteket értelmes tevékenységekkel kitölti, önálló, nem függ másoktól, elmélyülésre képes és különösen vonzódik egy-egy tevékenységekhez.
Kreatív adottságaira, képességeire jellemző, hogy találékony, új dolgokat fedez fel, nem tanul, hanem rátalál dolgokra, alkotási vágy buzog benne,
gazdag, élénk a fantáziája, rugalmas, eredeti megoldásokra képes, sok ötlete
van, problémamegoldó, ötleteit részletesen kidolgozza stb.
A harmadik ajánlatunk, a „Nebraskai csillagos éjszaka”–17 csillagállás,
17 viselkedésminta speciális szempontsor, mely óvodásoknak, tanítóknak
készült (Eyre, D, 1997; Balogh. 2004). Ennek a 17 csillagállás az alapja, és
az, hogy ugyanennyi viselkedésmintát figyeltek meg a kutatók a tehetséges
gyermekeknél is. A listából a főkategóriákat emeltük ki: tevékenységéhség,
kíváncsiság–érdeklődés, részt vesz, felfedező, fantázia, fókusz, humor, kép284

szerű, önálló, gondolkodó, mozogva csinál, figyelmes, mások által elismert,
összeáll a kép, érzékeny, megoszt–önként jelentkezik, szókincs, üstökös. A
gyermek játékában ezek a viselkedésminták jól megfigyelhetők. Minél több
jelenik meg belőle egy gyermekben, annál nagyobb a valószínűsége, hogy
tehetségígérettel találkoztunk. Az is nagyon fontos hogy a gyermek személyiséglapjában jelöljük azt is, melyek azok a gyenge oldalai, amelyek gátolják őt a tehetségígéretének kibontakozásában. Ilyen például: agresszív, ha
nem kap teret, unalmában rendbontó, nehezen alkalmazkodó, nem tiszteli a
felnőtteket stb.
A tehetségazonosítás akkor lesz sikeres, ha minden gyermek erős oldalait, jó és főképpen átlagon felüli adottságait, képességeit ki tudjuk mutatni.
Az is nagyon fontos, hogy egy gyermek gyenge pontjait is felmérjük, különösképpen azokat, amelyek gátolják őt az átlagon felüli képességeinek kibontakozásában. A gyenge oldal nagyon sokféle lehet, ezért egyéni bánásmódot igényel.
3.2. Tehetségígéretek beválogatása
Az óvodai gondozóműhelyekbe a gyerekek beválogatása 5 éves kortól kezdődik. Mielőtt döntést hozunk, hogy milyen tehetségműhelybe lenne érdemes a gyerekeket bevonni, több vezetői döntést meg kell hozni.
Az első döntés az, hogy biztosítjuk-e az iskoláskor előtt minden gyermek
számára, hogy a legjobb képességének megfelelően bekerülhessen valamely
gondozóműhelybe? Ugyanis, csak akkor tudjuk azt az elvet érvényesíteni,
hogy „minden gyermek tehetséges lehet valamiben, csak fel kellene azt fedezni”, ha segítséget adunk a gyerekeknek a jó képességeik kibontakoztatásához is, mondván, később még ők is tehetségesekké válhatnak. Mi ezt az
álláspontot szeretnénk érvényesíteni a magyar óvodák tehetséggondozó
gyakorlatában.
A másik döntés, hogy az óvodában hány óvodapedagógust tudunk felkészíteni tehetséggondozói feladatra? (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
minden óvodapedagógusnak meg kellene ismerkedni alapszinten a tehetséggondozással, hogy saját csoportjában tudjon azonosító, fejlesztő tevékenységet végezni. A legjobb szakembereket pedig ki kellene emelni a szegregált
tehetségműhelyek vezetésére, amihez már fontos lenne a tehetséggondozó
szakirányú képzésekbe való bevonásuk.) Az óvoda vezetésének ezt a tervet
a továbbképzési programjában kellene készíteni.
A harmadik döntés, hogy a Gardner-féle tehetségterületek szerint van-e
olyan képességű szakembere az óvodának, hogy tehetségígéreteket a speciális műhelyekben gondozza?
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Minden év végén körvonalazódik, hogy a következő nevelési év befejezésével hány gyermek kerül iskolába. E létszám alapján, valamint a 4-5 éves
gyerekeket nevelő óvodapedagógusok tehetségazonosítása és integrált tehetséggondozása szerint eldönthető, hogy hány szegregált tehetségműhely indítható be az óvodába.
Mindezen információk szerint elindulhat a gyerekek beválogatása a tehetségműhelyekbe. Ebben is nagyon fontos szerepet játszanak azok az óvodapedagógusok, akik 3-4-5 éves korban a tehetségazonosítást végezték, valamint megfigyelték azt is, hogy egy-egy gyermeknek milyen irányultságai,
képességei vannak, melyik műhelyben lenne célszerű részt vennie.
A beválogatást mindig az az óvodapedagógus végezze, aki a tehetséggondozó csoportot vezetni fogja. A beválogatáshoz a legjobb kutatási módszer az óvodában a pedagógiai megfigyelés. Ezek közül is ajánlható a jelrendszeres, vagy a kategóriarendszeres megfigyelés (Nagy, 2002). A megfigyelések szempontjait úgy érdemes összeállítani, hogy a tehetségműhely
fejlesztési területeihez illeszkedjen. Például, ha énekes játékokat, táncos
lehetőségeket tervez a műhely, akkor csak azokat a képességeket emelje ki,
amelyek ehhez nélkülözhetetlenek. A tehetségígéretek beválogatásnak
szempontjai: az átlag feletti adottságai, képességei, kreatív adottságai, képességei és a motivációs adottságai, képességei.
3.3. A gondozóműhelyek hatásvizsgálata
Egy óvodai tehetségműhely programja a teljes nevelési évet átfogja. 30 órás,
tervezett, szervezett tevékenység, aminek az eredményességét akkor tudjuk
kimutatni, ha hatásvizsgálatot végzünk. A hatásvizsgálat arra keresi a választ, hogy a tehetségműhelyben részt vevő gyermek esetében hatékony
volt-e a műhelytevékenység.
A hatásvizsgálatra vonatkozó javaslataink a következők.
Óvodában elsőként azt ajánljuk, hogy az óvodapedagógus minden tevékenység után minden gyermekről vezessen egyszerű, rövid naplót.
Másodikként ajánljuk, hogy a tehetséggondozó a saját munkáját önkontrollos vizsgálattal elemezze.
Harmadik javaslatunk az, hogy a műhelyfoglalkozások végén, végezzenek fejlődésvizsgálatot, Ez azt jelentené, hogy a beválogatáshoz felhasznált
megfigyelési szempontok szerint megismételnék a gyerekek vizsgálatát.
Negyedikként a szülői vélemény meghallgatását ajánljuk. Ezt érdemes
az interjú módszerével személyessé tenni, hogy elmondhassa, mi volt a tapasztalata a műhelymunkáról, milyen reflexiókat kapott a gyermekétől e
fejlesztő tevékenységről.
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Ötödikként a gyermekek visszajelzéseit szeretném megemlíteni. A művészeti alternatív program használóinak kidolgoztam egy olyan rajzos diagnosztikus rendszert, amit a gyerekek értelmezni tudnak, és általa véleményt
alkothatnak saját érzéseikről, teljesítményeikről, viszonyulásaikról és kreatív ötleteikről. Mindezek az eredmények összességében bizonyítani tudják
egy műhelymunka hatékonyságát.
3.4. Komplex programok a tehetségígéretek műhelyében
Sokszor elhangzik előadásokban, hogy a tehetséggondozást komplex fejlesztő programokkal lehet megvalósítani. Mit takar ez a kijelentés? Mindenekelőtt azt, hogy a gyermek átlag feletti adottságát, képességét kihívásra
késztetjük olyan kooperatív játékokkal, amelyek mindegyike célirányosan
fejleszti a gyermek kreatív adottságait, képességeit. Ezeket a programokat
komplexé teszi az is, hogy mindezt olyan motivált légkörben kell levezetni,
ami a gyermek motivációs adottságait, képességeit fokozni tudja a speciális
terület irányába. A tehetségígéretek adottságait, képességeit elemző modell
még azt is elvárja az óvodapedagógustól, hogy a gyerekeket párokban munkáltassa úgy, hogy az azonos képességű gyerekek együtt tudjanak munkálkodni. Ezek biztosítanák a gyermek erős oldalának fejlesztését. Viszont a
műhelymunkában a gyermekek gyenge oldalaira, hiányosságaira is koncentrálnunk kell, amelyek esetenként visszavethetik vagy megakadályozhatják
őket a speciális tehetségterületükön a fejlődésükben. Amint láthatjuk, ettől
komplex a műhelymunka programja, és nem attól, hogy az óvodai tevékenységek minden területét bevesszük a műhelyprogramba, ahogy az lenni
szokott projekttanulás ürügyén, hanem az összetett fejlesztéstől, aminek
persze vannak lazító programjai és keretjátékai.
Azt gondolja az ember, hogy ezt nagyon nehéz levezetni, pedig nem így
van. Az óvodapedagógusok nagyon nagy lelkesedéssel, odafigyeléssel tervezik a műhelymunkákat, amiről gyakran elmondják, hogy ők is élvezői a
fejlesztéseknek, mert nincs nagyobb öröm felfedezni képes, alkotni tudó
gyermekeket látni maguk körül.
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A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református
Általános Iskola tehetségfejlesztő
programja
Virágné Katona Zsuzsanna

1. A programalkotás körülményeit bemutató helyzetelemzés
A nyolcvanas évek második felében lehetővé vált az iskolák számára, hogy
a tehetséggondozás új útjait keressék. Így az általános iskolák között Magyarországon elsőként született egy korszerű, „komplex tehetségfejlesztő
program” Törökszentmiklóson, a Bethlen úti Általános Iskolában, s indult el
a megvalósítása 1987 szeptemberében. A tantestület kidolgozott egy tervezetet, amely – kísérletképpen – a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke közreműködésével került bevezetésre.
Az elsődleges cél a gyermekek képességeinek, tehetségének feltárása és
intenzív fejlesztése volt. Ebben fontos szempontként szerepelt az általános
intellektuális képességek és a speciális képességek párhuzamos fejlesztése.
Ugyanakkor kiemelt része volt a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl.
motiváció, önismeret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.). A
programba való beválogatásnál a legkorszerűbb pszichológiai elveknek
megfelelően komplex szempontsor és módszerek kerültek alkalmazásra:
bizonyos általános intellektuális képességek (lényeglátás, emlékezet, figyelem, kreativitás) mérése; az alap-szaktárgyakban nyújtott teljesítmények
(anyanyelv, matematika) figyelembe vétele; a tanulók korábbi iskoláiból
küldött jellemzés figyelembe vétele. E három tényező együttese alapján történt a programba a gyermekek beválogatása.
Két fontos pedagógiai szempont érvényesítése állt a tehetségfejlesztő
munka középpontjában: az egyik a tanulók megfelelő motiválása, a másik az
egyéni differenciálás. A differenciált munkára a tanórán is volt lehetőség,
azonban igazán ez a délutáni blokkokban bontakozhatott ki. A tanulók délelőtti és délutáni foglalkozásai így szerves egységet alkottak. A délelőtti
foglalkozások az általános iskolai óratervvel összhangban, délután azonban
speciális blokkokban folyt a munka, lehetőséget nyújtva a tehetséggondozásra. Ezek a blokkok a következők voltak az 1987-ben megindult kísérletben: anyanyelv, matematika, természettudomány, rajz-esztétika, énekzeneesztétika, orosz nyelv, német nyelv vagy angol nyelv, számítástechnika.
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Délelőtt együtt dolgoztak a tanulók a tanórákon, délután pedig már bontott
csoportokban. Eredetileg a program az általános iskola 7-8. osztályára készült, amely során a 7. osztály elsősorban az alapozást és a speciális tehetségterület feltárását jelentette a gyermekeknél, a nyolcadik osztályban pedig
már nagyobb szerepet kapott az egyének adottságaival összhangban levő
speciális fejlesztés. Jelentős előrelépés történt, amikor a programot kiterjesztésre került az 5–8. osztályra, és – az eredeti elveket megtartva – gazdagodtak a lehetőségek. Egyrészt az alapozó szakaszt kibővült egy évről kettőre (5-6. osztály), ugyanakkor az intenzív differenciált fejlesztés is két évre
nőtt (7-8. o.).
A kidolgozott program főbb jellemzői kulcsszavakban: komplex tehetség-azonosítás és program, a tanórai és tanórán kívüli formák szerves egysége, differenciált fejlesztés, pszichológiai hatásvizsgálatok, ezekre épülő
egyéni fejlesztő programok, a családdal való hatékony és folyamatos
együttműködés, a pedagógusok folyamatos továbbképzése, belső műhelymunka.
1991-ben a Törökszentmiklósi Református Egyházközség fenntartásába
került az iskola, az egyházközség presbitériuma teljes támogatásával tovább
folytatódott az ilyen irányú tevékenység. Az iskola a Magyar Tehetséggondozó Társaság megalakulásától (1989) kezdve a Kelet-Magyarországi Tagozat bázisiskolája lett, sok általános iskola vett át szakmai elemeket, s egyre
több iskola igyekezett az egész programot megvalósítani. A program külföldön is elismerést váltott ki a szakemberek körében, sok publikáció jelent
meg róla, több sikeres nemzetközi (az European Council for High Ability
szervezésében) és hazai konferencia került megrendezésre az iskolában. A
legutolsó 2007 őszén a 20. évforduló alkalmából, amikor vendégül látta a
nevelőtestület több iskola tehetséges tanulóját és pedagógusait egy rendhagyó, vetélkedővel egybekötött találkozóra.
A program eredményességét a tanulók kiemelkedő versenyeredményei,
középiskolai és felsőoktatási eredményei hitelesítik. A komplex programmal
fejlesztett tanulók nyomon követéses vizsgálata történt 2004-ben. A vizsgálat elvégzéséhez, értékeléséhez sok segítséget adott a Debreceni Egyetem
Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke Dr. Balogh László vezetésével.
Az iskolai tehetséggondozás területéről megjelentetett publikációk:
– Átfogó program Törökszentmiklóson. Köznevelés, 1989. 32. sz.
– Tehetséggondozó kísérlet. Képességfejlesztés 1988-89. Hajdú-Bihar
megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 1990.
– Developing talented children and experiences. European Journal for
High Ability, Bonn, 1991/1.
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– Eredmények és problémák egy iskolai tehetséggondozó kísérletben.
Magyar Pszich. Társ. Tud. Közl. Bp. 1989.
– The development of personality, abilities and social relations in a
special class. Europian Journal for High Ability, Bonn, 1991/2.
– Learning techniques and development of selfknowledge by means of
special programs with talented children. Competence and
Responsibility. Hogrefe and Huber publishers, Seattle, 1992.
– A follow-up study of pupils having taken part in a complex
development program. In M. W. Katzko and F. J. Mönks (Eds.),
Nurturing Talent. Van Gorcum, Assen. The Netherlands, 1995.
– Fostering the Growth of High Ability. In Arthur J. Cropley and Detlev
Dehn (Eds.), European Perspectives. Ablex Publishing Corporation.
Norwood, New Jersey, USA, 1996.

2. Az intézmény bemutatása
A nevelőtestület vallja, hogy: ahol templom, ahol iskola, ott hittel él az ember. Ott épül a lélek, ott épül a haza. Hittel valljuk, hogy ahol 290 éve az Úr
szavát tanítják, ott nem lehet eltévedni, a tudást továbbadják.
Az iskola alapfeladatának tekinti a család, a szülők és az iskola együttműködése által tanítani tanulni, úgy megtanítani tanulni, hogy diákjaink
önállóan képesek legyenek:
– a világban eligazodni,
– további iskolákban továbbtanulni,
– saját dolgaikat önállóan intézni,
– felelősségteljes döntéseket hozni.
Ehhez tudásuk folyamatos bővítésére, önismeretük javítására, a másik
ember elfogadására és önérvényesítő képességeik fejlesztésére van szükség.
A fentiekhez különös segítséget nyújt az a református keresztyén hit, az a
légkör, amit az iskola szellemisége nyújt.
2009. szeptemberében, az országban elsőként Miniszteri Elismerő Oklevelet és Kitüntetést kapott az iskola a tehetséggondozás területén 22 év óta
végzett kiemelkedő munkájáért.
Az intézmény munkájának elismeréseként első általános iskolaként vált
a magyar Tehetséggondozó Társaság által alapított Tehetségpont fontos hálózati elemévé.
Referenciát ehhez biztosítók:
Prof. Dr. F. J. Mönks, az ECHA örökös elnöke, támogató nyilatkozata:
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„A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református, Tagozatos Általános
Iskola, Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben a tehetségfejlesztő program 1987 óta működik. Az átlagosnál jobb képességű tanulók
számára nyújt lehetőséget a széleskörű ismeretszerzésre. A program folyamán a tanulói képességek megismerése, azok tudatos fejlesztése, egyegy részterületen kiemelkedő képességek intenzív gondozása van középpontban. 20 éve dolgozik együtt az iskola dr. Balogh Lászlóval a Debreceni Egyetem Pszichológiai tanszékének vezetőjével, akinek segítségével
készült el az iskola tehetségfejlesztő programja. Az intézmény tagja az
Európai Tehetséggondozó Társaságnak (ECHA). Ezt a nyilatkozatot az
intézmény kérésére pályázaton való részvétel céljából adtam ki.”

3. Tehetségsegítés iskolai értelmezése
A tehetséges gyermekekkel való foglalkozás nem könnyű, hiszen – mint azt
dr. Herskovits Mária is megfogalmazta az „Irányzatok a nemzetközi tehetséggondozásban” (In: dr. Balogh László, dr. Herskovits Mária és dr. Tóth
László (szerk.): Tehetség és személyiség. KLTE Debrecen, 1993, 63. old.)
című tanulmányában – „..az ilyen gyerek egy-egy részterületen többet tud
nevelőjénél, gondolkodása gyorsabb, logikusabb, kritikus, olyan kérdéseket
tud feltenni, amit tanára esetleg – sablonoktól elszakadni nem tudva – meg
sem ért igazán, gondolkodása leágazásaival, állandó aktivitásával, humorával zavarja az óra menetét – ugyanakkor személyisége mégis gyermeki,
szüksége van nevelésre, szüksége van arra, hogy megtanulja lehetőségeit
teljesítménybe fordítani.”
A szakirodalomból vett példák ismeretében tehetségesnek tartjuk azt a
gyermeket, aki: rendelkezik:
– specifikus mentális adottságokkal; kiemelten a Gardner-féle meghatározás alapján a következő tehetségszférákat súlypontozzuk: nyelvi,
matematikai-logikai, testmozgási (pszichomotoros) képességek
– általános értelmesség adottságokkal; vagyis a megismerő képességek
magas szintje, illetve fejleszthetősége
– kreativitás adottságával; másképp gondolkodás, ötletgazdagság, rugalmasság, szokatlan problémakezelés, más megoldások keresése.
– motiváció: akaraterő, kitartás, elmélyülés képessége, önállóság, kezdeményező készség.
A külső tényezők, így a társadalom, család, iskola, kortárscsoportok, nálunk speciálisan jelennek mint befolyásoló tényezők; a keresztyén szellemű
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nevelés tompítja a negatív hatásokat, és erősíti ezen tényezők pozitív hatásrendszerét. Az Református Egyház több száz éves tehetséggondozó tevékenysége biztosítékot ad arra, hogy a sors faktor kedvezőtlen hatásai kevésbé érvényesülhessenek.
4. A program céljának meghatározása
A tehetséggondozás célja: komplex, nyolc évre kiterjesztett tehetséggondozási rendszer működtetésével a tanulók egyéni képességeinek, készségeinek,
attitűdjének, motivációjának rendszerszerű fejlesztése, követése, ezen belül:
– elsődlegesen a gyermekek, tanulók képességeinek feltárása és intenzív
fejlesztése,
– az általános intellektuális képességek és speciális képességek párhuzamos fejlesztése,
– személyiségfejlesztés (motiváció, önismeret, viselkedéskultúra, moralitás stb.),
– célirányosan fejleszteni a tanulók tudását, lehetőséget biztosítani az
egyéni képességek, érdeklődés kibontakoztatására,
– megalapozott tudással és keresztyén értékrenddel felkészíteni őket az
önálló információszerzés és felhasználás módszereire, a középiskolai
tanulmányokra,
– esélyegyenlőség, a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása.
A bevezető szakasz (1-2. évfolyam) az alapkészségek megalapozását, a
motivációs eszközök biztosítását, a gyermekek biztonságérzetének kialakítását, a játékos elemek mellett a szabályrendszer, önellátás kialakítását tűzte
ki céljául.
Az alapozó szakasz (3-4. évfolyam) célja a biztos alapkészségek elsajátításán túl a tehetségígéretekre való odafigyelés, a tehetségterületeken olyan
kínálat biztosítása az intézményben, amely segíti a programba való bekerülést, a tanítók reális pedagógiai véleményének kialakítását. Módot és lehetőséget adnak a tanulónak több sajátos terület saját élmény szerzésére.
Az 5-6. évfolyamon a tehetségazonosítás a program alapcélja. Azonosítani a tanuló erősségeit, gyengeségeit, ezek alapján fejlesztési tervek kidolgozása, a tanuló egyéni fejlesztése.
A 7-8. évfolyamon a tehetséggondozás célja a klasszikus tehetségfejlesztési elemek alkalmazásával a tanuló erős területeinek továbbfejlesztése,
gyenge területeinek szükséges erősítése, személyiségének fejlesztése.
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5. A beválogatás mechanizmusa
A programba írásban jelentkezhetnek a tanulók minden tanév április végén.
A programba bekerülésről a szülők írásos értesítést kapnak május hónapban.
A tehetséggondozó programba történő beválogatás a negyedik évfolyamon az alábbi szempontok szerint történik:
– az osztálytanítók megfigyelésekre alapozott véleménye,
– pszichológiai tényezők vizsgálata,
– a tanulói portfoliók,
– a tanulók tanulmányi eredménye,
– a kimeneti vizsga eredményei,
– az „Ügyes kezek, okos fejek” körben nyújtott teljesítménye.
5.1. Pszichológiai tényezők vizsgálata
Emlékezet
Legkevésbé kell érvelni, a képességek közül az emlékezet mellett, ha bizonyítani akarjuk jelentőségét a tanulásban. Az emlékezés múltbeli tapasztalatainknak, élményeinknek, tárgyaknak, jelenségeknek tudatunkban való
visszatükröződése, tehát az a lelki folyamat, amelynek során újra megjelennek korábbi észleléseink az eredetileg azokat kiváltó ingerek szükségszerű jelenléte nélkül.
Az emlékezet mérésének leírása: A tanulók egy percig nézhetnek egy jelenetet ábrázoló színes képet. Az egy perc letelte után öt kérdést kapnak a kép
tartalmával kapcsolatban. Válaszukat leírják. Azok helyességét kiértékelve
képet kapunk rövid távú memóriájuk működéséről.
Logikus gondolkodás
A logika a gondolkodás általános törvényszerűségeit, szabályait vizsgálja. A
matematika, az informatika, és más tudományágak megalapozását szolgálja.
Hozzájárul a helyes gondolkodásmód kialakításához és a nyelvi kifejezések
helyes használatához. A logikus gondolkodást egy életkori sajátosságaiknak
megfelelő feladatsorral mérjük, és százalékos eredmény mutatja a tanuló
teljesítményét. Nem új ismeretek megszerzéséről van szó, hanem a már
megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásáról. Ez a legmagasabb szintű,
legösszetettebb tanulási folyamat: a problémamegoldáshoz nem elegendő a
már megszerzett ismeret, a feladatmegoldások során mindig meg kell küzdeni a problémaszituációval, s ennek megoldása jelenti az igazi tanulást.
Ennek mérésére a tanulók feladatsort oldanak meg, mely logikus gondolkodásukat méri. Ezek a feladatok rövid, problémamegoldó gondolkodást és
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nem számolási készséget mérő feladatok. Például: Egy parasztnak 11 báránya van. 9 kivételével mind elpusztult. Hány maradt? Ehhez hasonló feladatokból áll a mérőanyag, melyből következtetni tudunk logikus gondolkodásuk szintjére.
5.2. Vizsgatantárgyak
A negyedikesek írásbeli vizsgája magyar nyelv és irodalomból szövegértés,
szövegalkotás, tollbamondás-helyesírás. A szóbeli vizsga anyaga ismeretlen
(természettudományos vagy bibliai témájú) szöveg önálló elolvasása, majd
kis felkészülés után hangos olvasás, a szöveggel kapcsolatos kérdésekre
való válaszadás, beszélgetés – általános tájékozottság, kommunikáció. Az
előzetesen kiadott memoriterekből (15 tanult vers), tételhúzás után egyet
mondanak el a tanulók.
Matematikából tanulóink írásbeli vizsgát tesznek, ahol az alapkészségek
fejlettségi szintje mellett (összeadás, kivonás, szorzás, osztás) mérjük a logikus gondolkodás képességét és az alkalmazni tudás szintjét is.
5.3. „Ügyes kezek, okos fejek”
A tehetséggondozó program megújításaként a negyedik évfolyamon második éve célirányosan kerül sor a tehetségígéretek felkutatatására. Többféle
tanórán kívüli foglalkozást ajánlunk fel, amelyben kipróbálhatja magát a
tanuló. Ezek a délutáni foglalkozások heti rendszerességgel kerülnek megtartásra, mindig ugyanazon a napon. A negyedik évfolyamon tanuló két osztályból vegyesen vesznek részt a tanulók ezeken az alkalmakon. Általában
két foglalkozás zajlik egyszerre, amelyek ciklikusan ismétlődnek. A tanulók
választás alapján iratkoznak be az egyes foglalkozásokra. Ez a program az
„Ügyes kezek, okos fejek” címet viseli, és az alábbi foglalkozásokat tartalmazza.
– Játékos matematika,
– Nagy felfedezések,
– A világ csodái,
– Könnyedén angolul,
– Különleges állatok, növények,
– Olvasókör,
– Kézműves műhely,
– Színjátszó kör.
A tematika összeállításában, a foglalkozások vezetésében a felső tagozaton tanító kollégák is részt vesznek, ezáltal megismerik a tanulókat, egy
előzetes kapcsolat alakul ki közöttük. A foglalkozások alatt információkat
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szerzünk a tanulók érdeklődéséről, az egyes témák iránti motiváltságáról,
szocializációjáról. A két negyedikes osztályból kialakított közös csoportok
jó alkalmat teremtenek a leendő osztálytársak közelebbi megismerésére, a
feladatok megoldásában való együttműködések által közös élmények szerzésére.

6. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek:
a gazdagítás és differenciálás speciális területei
6.1. Tanórai lehetőségek
Szakirodalmak tanulmányozása során évek alatt iskolánkban a következő
elképzelések alakultak ki a gazdagítás és a differenciálás lényegéről.
Gazdagítás: Mélyebb és átfogóbb tanulási tapasztalatokról gondoskodik
a tehetséges tanulók számára, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak
az átlagosnál jóval magasabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik. Nem egyszerűen ismereteket sajátítanak el, hanem felfedeznek, jövőre orientált problémákat oldanak meg. Olyan témákkal foglalkoznak, melyek nem kapcsolódnak szorosan a tanterv által megfogalmazott iskolai tananyaghoz, közvetetten azonban elősegítik annak mélyebb megértését.
A gazdagítás egyrészt a tanítási órákon valósul meg. A gazdagítás gyakran a gyorsítással együtt fordul elő. Ha gyorsabban lehet megtanítani a tananyagot, akkor arra is van idő, hogy a tantervekben nem szereplő témák
megbeszélésére is sor kerüljön. Elsősorban a mindennapi életben előforduló
a gyerekeket is foglalkoztató témák kerülnek napirendre, mint a környezetszennyezés és hatásai; a Föld felmelegedésének problémája; természetvédelem; kihalóban lévő fajok; Vörös könyv; modern irodalom; társadalompolitikai kérdések; választások; híres helyek, nevezetes építmények a Földünkön; híres feltalálók, kutatók nemzetiségi hovatartozása stb.
Differenciálás: A Pedagógiai Lexikon (I. kötet, 284. old.) a következőképpen határozza meg a differenciálás lényegét: „...az oktatás megszervezésének az a módja, amely lehetővé teszi, hogy a nevelő a tanulók közötti
egyéni különbségek figyelembevételével határozza meg a tanulmányi anyag
feldolgozásának szintjét, illetve módszerét...”
Iskolánkban ez a következőképpen zajlik: az oktatási folyamat egy-egy
szakaszában testre szabott feladatot kapnak a különböző tanulók, s a feladatok megoldását a tanár egyénileg irányítja. A differenciált munka elvégzését
beszámoló, majd értékelés követi. Ez lehetőséget ad arra, hogy az egyéni
feladatmegoldások a kollektív tapasztalatszerzés eszközei legyenek.
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6.2. Kooperatív módszerek alkalmazása
A kompetencia alapú oktatás bevezetésével gyökeresedett meg ez a módszer
a tehetségfejlesztésben. A csoportokban való együttműködés, a szerepek
szerinti munkamegosztás, a közös teljesítmény ösztönzőleg hat a tanulói
teljesítményekre. Nem elhanyagolható a kommunikációs kultúra fejlesztése
(szóbeli megnyilvánulások, a csoport munkájának bemutatása), az együttműködés megtanulása a célok elérése érdekében. A módszer előnyei továbbá, hogy lehetőséget ad a társas készségek, az érzelmi intelligencia fejlesztésére, a kreatív feladatmegoldásra, kritikus gondolkodásra, vitakészség fejlesztésére. A tehetséggondozó programban tanító pedagógusok facilitáló
tevékenysége az ilyen típusú munkaszervezésben jól érvényesül, amelyre a
tanulók „vevők.”
6.3. IKT eszközök használata
Az info-kommunikációs eszközök használata a tehetségfejlesztésben fontos
szerepet kap. Kiemelt jelentősséggel bír az információk kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos tanulói képességek fejlesztése. Fontossá válik a külső
forrásokból nyert ismeretek integrációja, az internetes tanulási környezet
motiváló hatása. A tanúlók az egyéni felkészüléséhez, pl. projektmunkák,
kiselőadások, prezentációk elkészítéséhez napi szinten alkalmazzák az IKT
eszközöket. A pedagógusok által használt IKT eszközök a tanítási órák és
modultevékenységek változatosságát, szemléletessé tételét biztosítják. A
prezentációkkal támogatott óravezetés garantálja a hatékonyabb tanításitanulási folyamatot. Jó gyakorlat adaptációjaként használja az intézmény a
WEB-alapú teszteket, a tudástérképet.
6.4. Kompetenciaalapú oktatás
A kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az
alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ennek megfelelően megváltoztattuk a tananyagok tartalmát, a tanulás szervezés módját, a
képzés struktúráját és biztosítottuk hozzá a szükséges infrastruktúrát. A tehetségfejlesztés folyamán alkalmazott tanulásszervezési eljárások:
– a tantárgytömbös oktatás,
– az integrált magyar nyelv és irodalom,
– a projektmódszer tantárgyi és intézményi szintű alkalmazása.
6.5. Tanórai és tanórán kívüli lehetőségek összekapcsolása
A projektmódszer lényege az egyéni vagy a csoportmunkán alapuló, önálló,
a pedagógus által rejtetten irányított tevékenység, amelynek az értéke éppen
az, hogy a tanulók munkájában a tervezéstől a projekt tárgyában szereplő
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munka előkészítésén, végrehajtásán át egészen az eredmény prezentációjáig
érvényesül a spontaneitás, a sokféle rögtönzés; de ezzel együtt a tervszerűség, az előre kalkuláltság is. A projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot
tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az iskolán kívüli világ
megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítására. Alkalmazásra került időtartama szerint:
– Kisprojekt (2–6 tanóra), pl: egészséges táplálkozás;
– Közepes projektek (1-2 nap; legfeljebb egy hét (projekthét; témahét)
pl: víz;
– Nagyprojekt (három hétnél hosszabb projekt): „220 éves a templom,
290 éves az iskolánk.”
6.6. Tanórán kívüli foglalkozások
A fentebb megfogalmazott elvek alapján a tanulók délután kötelező és választható modulokon vesznek részt iskolánkban. A speciális készségfejlesztő modulok: (K kötelező, KV=kötelezően választott, V=választott)
5. évfolyam
modul 1

modul 2

modul 3

K

KV

V

Önismeret
Tanulástechnika
Képességfejlesztés
Választható modul 4
Választható modul 5
Játékos
Nyelvi
TermészetAz ókor
logika
kommuniismeret
művészete
káció
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc
Stratégiai játékok, sakk
Művészet: énekkar, színjátszás, kerámia

6. évfolyam
modul 6
K

KV

V

modul 7

modul 8

Idegen
Honismeret, helytörtéKépességfejlesztés
nyelv IKT
net
Modul 9
Modul 10
ECDL
Könyvtári
Viselkedéskultúra,
Mindennapi
ismeretek
etika
környezetünk
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, tánc
Média, művészet: animációs rajzfilm, újságírás
Kereszténységünk: konfirmáció

7. évfolyam
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K

KV

V

Modul 11

Modul 12

Állampolgári ismeretek

Tanulástechnika

Modul 13

Magyarok vagyunk Európában
élünk
Modul 14
Modul 16
ECDL
Érdekes
Nyelvi
Testi-lelki
kísérletek
kommuniegészség
káció
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc
ECDL, olvasókör, előkészítő
Művészet, egyháztörténet

8. évfolyam
Modul 17
K

KV
V

Modul 18

Modul 19

Középiskolába
Európai Unió
Vizsgafelkészítés
készülök
Modul 20
Modul 21
ECDL
Idegen
Világháborúk
Magyar
nyelv
művészek
Mozgáskultúra: kézilabda, tenisz, társastánc
Nyelvvizsgára készítő, születésünk – jövőnk titka

Ezek a modulok a tanórai munkához szervesen kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek. A gazdagító program modelljei nagyobb részt igazak rá,
hiszen tartalomközpontú, amennyiben felvállalja, hogy sok plusz ismeretet
nyújt a különböző témák kapcsán; tevékenységirányú, hiszen az ismeretek
feldolgozása nem elméleti síkon történik csak, hanem amihez csak lehet,
mindig konkrét tevékenység kapcsolódik; kísérlet, megfigyelés, vizsgálódás
stb.; és kisebb részben teljesítmény-centrikus, hiszen felvállalja a versenyekre való felkészítést is. A modulok általunk meghatározott stratégiai célja a
tehetséggondozásban résztvevő tanulók személyiségjegyeinek sokoldalú
fejlesztése. Kiemelten:
– A tantervi követelmények mellett a tanulók egyéni képességeinek,
adottságainak minél szélesebb feltárása és leghatékonyabb fejlesztése
– A kiegészítő anyagok feldolgozásának segítségével problémamegoldó
gondolkodás és szélesebb látásmód kialakítása
– Hozzájárul a tanulók tudásszintjének növeléséhez, eredményesen segíti a szaktárgyi versenyeken, felvételi vizsgákon való szereplést.
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– Biztosítja folyamatos érdeklődésüket a témák iránt, mely természetes
gyermeki kíváncsiságukból ered. Belső indíttatásukat bizonyítja, hogy
rendszeres és aktív részesei a foglalkozásoknak, gyakran jellemzi őket
a „szájtátva” figyelés.
– A különböző jellegű tevékenységek, megfigyelések, mikroszkópi
vizsgálatok, vázlatrajzok készítése, a kooperatív munka, projektek elkészítése mind a tevékenységközpontúságot garantálják, mely erősen
motiváló jellegével fenntartja a belső elkötelezettséget.
– Feltételezi a tanulók kreativitásának megnyilvánulását a feladatok
végrehajtása alkalmával.
– Lehetőséget biztosít egy-egy önként választott résztémában történő
elmélyülésre, kutatásra.
– Képessé teszi a tanulókat, hogy az elsajátított ismeretek birtokában kialakulhasson jövőképük.
A modulok anyagának összeállításánál a következők voltak az iskolai
taktikai célok:
– átfogóbb, integráltabb ismeretek nyújtása, a különböző tantárgyak
kapcsolódási pontjainak felismertetése
– intellektuális képességek fejlesztése
– érdeklődés felkeltése vizsgálatok, kísérletek elvégzésével, megfigyelési feladatok adásával, vita-lehetőségek teremtésével
– az órán tanultak elmélyítése
– önálló ismeretszerzés módszereinek elsajátítása, kommunikációs készségeik fejlesztése
– esélyegyenlőség biztosítása, hátrányos helyzetű gyerekek bevonása a
foglalkozásokba
– szociális érzékenységük fejlesztése társaikkal, és az őket körülvevő világgal szemben, magatartásuk, viselkedésük formálása, alakítása.
A fent felsorolt stratégiai és taktikai célok, tartalmak lehetőséget biztosítanak a délutáni foglalkozásokon a korábban már részletesen kifejtett tehetségfejlesztés főbb jellemzőinek megvalósulására, mint gazdagítás, gyorsítás,
differenciálás. A délutáni foglalkozások során nagyobb lehetőség van ezek
megvalósítására, hiszen a tanítási órákon a tér és az idő illetve az elsajátítandó tananyag nagyon komoly kereteket szab, melyet az igazán tehetséges,
kreatív tanulók nehezen viselnek el. Mivel azonban teljesítménycentrikusak, az előrehaladás érdekében hajlandók magukat visszafogni, míg
a délutáni órákon szárnyal a fantáziájuk, megnyilvánul kreativitásuk. Egy
komplexebb témánál se vége, se hossza a miérteknek. Problémamegoldás
során kedvelik a nehéz, gondolkodtató feladatokat, melyre több megoldási
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javaslattal állnak elő. Jelentős mértékben lehet fejleszteni kommunikációs
képességeiket. Az olvasás, írás mellett a beszéd kapott fő hangsúlyt. Szívesen mondják el megfigyeléseiket, összegzik kísérleti eredményeiket. Vitatkoznak, próbálják egymást meggyőzni, ha eltérő véleményre jutottak. Megoldási ötleteket adnak egymásnak, amelyek néha abszurdnak tűnnek. Vitatkozási kultúrájuk olykor kívánnivalót hagy maga után, hiszen a túlzott önérvényesítés társaik rovására mehet. Megismerési tevékenységeik magas szintűek, ezért kiválóan lehet támaszkodni érzékelési, észlelési, figyelmi, emlékezeti, képzeleti képességeikre. Szívesen készülnek önálló kiselőadással, de
legjobban azokat a foglalkozásokat kedvelik, ahol konkrét tevékenységhez
kapcsolódik a megismerés.
6.7. Versenyeztetés
„Mert bölcsesség megy a te elmédbe és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz.” (Péld. 2:10)
A versenyeztetés célja: Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó versenyeken való szereplés, mely támogatja a tanulói személyiség kibontakoztatását
adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal
összhangban.
Kiemelt fejlesztési feladatok: Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötődően a tehetségek felkutatása. Tehetségek kibontakozásának hétköznapi és versenyhelyzetekben való segítése. A kreativitás támogatása a problémák megoldásában ahol alapvető fontosságú az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása. A kreatív gondolkodás olyan érték, amelynek fejlesztése elengedhetetlen a társadalom előrehaladása szempontjából. A önálló, hiteles információszerzés használata a gyakorlatban (internet, könyvtár). Életkori sajátosságoknak megfelelő társadalmi problémák iránti nyitottság támogatása. Humánus értéket védő magatartás, értékmegőrzés. Kritikai gondolkodás fejlesztése. Tanulás tanulásának
elősegítése. Énkép pozitív alakulása. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése.
6.8. Tehetség tanácsadás
Tehetség tanácsadás az intézményben több szinten valósul meg. A tanácsadás módszere minden alkalommal irányított beszélgetés.
– Más tehetségpont/intézmény számára nyújt/ott az intézmény igény
szerinti tanácsadást a program kiépítésével, megvalósításával kapcsolatban (pl.: Kováts tehetségpont, Karcag; Arany János Általános Művelődési Központ, Fábiánsebestyén)
– A Debreceni Egyetem méréseket végző pszichológusa tart a szülők
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számára egyénenkénti tanácsadást a gyermek személyiségével, motivációjával, tanulási stratégiájával, IQ-jával kapcsolatban.
– Az osztályfőnök egyéni értékelő beszélgetéseket /tanácsadást folytat
negyedévente a szülőkkel, melynek témája a tanuló tanulmányi munkája, tanórai és azon kívüli teljesítménye, az osztályközösségben elfoglalt helye, magatartása, szorgalma, terhelhetősége.
– Az osztályfőnökök/szaktanárok egy-egy témakör zárásaként értékelik
a tanulók teljesítményét, tesznek javaslatot a további fejlődési utakra a
tanulók számára.

7. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységformák
személyi és tárgyi feltételei
7.1. Személyi feltételek
Az intézmény fenntartója a Törökszentmiklósi Református Egyházközség
támogatja az intézményben folyó tehetséggondozással kapcsolatos szakmai
munkát, elfogadja az intézmény stratégiai céljait, jövőképét, segíti annak
megvalósítását. Az intézmény közoktatásban betöltött szerepével elégedett,
partnerséggel segíti a Tehetségpont hálózatban való közreműködést, a referencia intézménnyé és gyakorló iskolává válást a Társadalmi Megújulás
Operatív Program pályázati rendszerében. Ezáltal az iskola régiós, országos
szinten szolgáltatói minőségben közreműködik két hálózati rendszerben is.
Az intézményvezetés tagjai: az igazgató, két igazgatóhelyettes és a gazdaságvezető. Az intézmény vezetése pedagógiai intézeti szakmai szolgáltatásban szerzett sokéves (igazgató 5 év vezetői, az egyik igazgatóhelyettes 10
év szolgáltatás-szervezési, teljesítési) gyakorlattal rendelkezik. Mind a ketten rendszeresen végeznek folyamat-tanácsadói, szervezetfejlesztési munkát. Az iskolavezetés tagjai közoktatás-vezetői/tehetségfejlesztési/ minőségügyi menedzsment szakvizsgával rendelkeznek, emellett tréneri, felnőttképzési, minőségügyi tapasztalatokat kamatoztatnak a hétköznapi munkában.
A nevelőtestület szakmai közösségeit a munkaközösségek alkotják.
Ezek a következők: hittan, humán, idegen nyelvi, természettudományos,
testnevelés, alsós, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Intézmény és a
Nevelési Tanácsadó munkaközössége. A munkaközösség-vezetők az intézményi program kiterjesztésében játszanak szerepet, biztosítják a komplexitást, koordinálják a tehetséges tanulók gondozását. Az EGYMI és a Nevelési Tanácsadó munkatársai speciális megsegítésben részesítik azokat a tehetséges tanulókat, akiknek logopédiai, szocializációs, vagy más mentális problémái vannak.
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Az intézményben dolgozó pedagógusok száma jelenleg 46 fő, a szakos
ellátottsága 100%-os. Közoktatás-vezetői szakvizsgával négyen, tehetségfejlesztő szakvizsgával hárman, tehetségfejlesztési szakértő diplomával öten
rendelkeznek. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és
Nevelési Tanácsadó intézményegységekben gyógypedagógusok (két fő),
fejlesztő pedagógusok (két fő) és gyógypedagógiai asszisztens fejlesztik/
segítik az ellátásra szoruló tanulókat, azok integrációját.
Az intézményvezetés elkötelezett a tehetségfejlesztés mellett, nagy figyelmet fordít a pedagógusok szakmai továbbképzésére, melynek köszönhetően az utóbbi években módszertani megújulás és szemléletváltás jellemezte/jellemzi a közösséget. Ezt a folyamatot sikeresen segítették a TÁMOP3.1.4-08/2-2008-0015 „Csak a hittel végzett munkának van értéke” és a
TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0104 „Az érték bennük van” c. pályázati projektek.
Tehetséggondozás témakörben a teljes nevelőtestület felkészültnek
mondható, mivel mindenki részt vett több akkreditált képzésen, többen elvégezték el a tehetségfejlesztő szakot.
A nevelőtestület továbbképzési részvétele tehetséggondozás területen:
három fő szakvizsgázott tehetséggondozó pedagógus, kétéves szakértői
képzésben vettek részt ketten, 120 órás akkreditált képzésben vett részt három fő, 2x30 órás akkreditált képzésben részesült harminc fő.
7.2. Tárgyi feltételek
Az intézményben esztétikus, tanulásbarát, technikailag megfelelően felszerelt tantermekben folyik a munka. Az osztálytermi rendszer a tanulók számára biztonságot, kényelmet, kiszámíthatóságot jelent.
Az osztály és a szaktantermek technikailag jól felszereltek, esztétikusak,
berendezésüket és méretüket tekintve mindegyik alkalmas csoportmunkára.
Az alsó tagozaton mesesarok kialakításával igyekeznek a tanítók gyermekközpontú környezetet teremteni. Az osztálytermek mellett kémia-fizikainformatika előadó, tornacsarnok, könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. A
református szellemiség jegyében történő nevelés-oktatás gyakori tanulási
helyszíne a templom, a templomkert, a gyülekezeti terem is.
Az intézmény rendelkezik egy logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő
szobával. Sikeres pályázati források eredményeképpen 12 tantermi programcsomag (számítógép, projektor, aktív tábla) felszerelésére került sor.
emellett 4 mobil projektor, 14 laptop, 11 nyomtató segíti az IKT eszközök
tanórai használatát, a szolgáltatások technikai biztosítását. Az intézményben
30 korszerű számítógép áll a tanulók rendelkezésére, a pedagógusok, az
iskolavezetés számára 11 gép segíti a munkát. Internetes kapcsolattal min303

den tanterem rendelkezik. A tanulói lap-top programban 100 fő vesz részt.
Fax, telefonok, internet elérhetőség, honlap (www.bethlentszm.fw.hu), email (bethlen@externet.hu) biztosítják a partnerekkel való kommunikációt.
Két nagy teljesítményű fénymásoló áll rendelkezésre. Jelenleg 9 CD-s rádióval, 5 DVD lejátszóval, 10 tv-vel, 3 fényképezőgéppel rendelkezik az
intézmény.
8. Célok elérését mutató indikátorok
Folyamat indikátorok:
Heti egy fejlesztő óra – kötelező
Heti egy fejlesztő óra – kötelezően választható óra
Egy választható óra
Eredmény indikátorok:
Tanulmányi eredmények: az osztályátlag 4,5 fölött legyen.
Versenyeredmények: minden tanuló versenyezzen a számára megfelelő
területen, városi 1-3; megyei 1-10. helyezést érjen el, egyéni tervezés
alapján.
Vizsgaeredmények: ne térjen el az eredmény az osztály tantárgyi átlagaitól.
Pszichológiai, pedagógiai mérések eredményei: az országos standardok
fölött, pozitív irányba való változást generáljanak.
Továbbtanulás mutatói: 90%-ban az első helyen megjelölt intézménybe
vegyék fel a tanulókat.
Országos kompetenciamérés: eredménye az első–felső ötödben legyen.
Egyéni nyomon követés: önmagához viszonyított mérési eredményei
legalább 15%-os javulást mutassanak.
9. Hatásvizsgálatok, eredmények
9.1. A program során alkalmazott mérések
A pedagógiai értékelés eszközei:
– bemeneti mérések, követő mérések, kimeneti mérés, pszichológiai
mérés (általános intellektuális képességek, egyéni tanulási stratégiák,
tanulási motiváció, szorongás, személyiségvizsgálat)
– egyéni értékelés
– szülőkkel való egyéni értékelő beszélgetés
– szöveges értékelés, fejlesztési javaslat.
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Bemeneti mérések, követő mérések, kimeneti mérés: (5-6-8. o.) a Debreceni
Egyetem munkatársai által, szülőkkel egyéni megbeszélés:
– Eysenck-féle személyiség teszt
– IQ
– Tanulási orientáció
– Tanulási stratégia
Pedagógiai mérések:
5. évfolyam
Kreativitás – szabadidő teszt, szorongás teszt, figyelem, emlékezet,
megértő gondolkodás, szociometria, saját közösség iránti attitűd, családrajz.
6. évfolyam
Önismereti mérleg, személyi kontroll, kudarckerülés, sikerkeresés, boldogság és szomorúságforrások, kommunikáció, tanulási stílus, szociometria.
7. évfolyam
Jövőkép, önjellemzés, énkép, szociális kép, impulzivitás, kockázatvállalás, empátia, tanulás iránti attitűd, felelés, nyilvános szereplés.
8. évfolyam
Énkép, tükörkép, kommunikáció, pályaorientáció, felelés, nyilvános
szereplés, vizsgaszorongás, önirányítás.
Méréseket végzi:
IQ és szorongásteszt – pszichológus
Osztályfőnök
Fejlesztő pedagógus
A mérések osztálykeretben, kis csoportban vagy egyénileg történnek,
írásban, szóban, rajzban.
A tanulók fejlődése és fejlesztése tervezett, rendszerszerűen biztosított,
pedagógiailag ellenőrzött. Lehetőség és mód van az egyéni tehetségfejlesztésre, és a tehetséggondozásra.
9.2. A résztvevők nyomon követése
A középiskola után felsőoktatásba jár a tanulók több mint 90%-a. Közel 300
(278) olyan tanuló körében történt 2004-ben kérdőíves felmérés, akik 10–14
éves korban részt vettek a komplex tehetségfejlesztő programban. Ezek a
tanulók 1989 és 2002 között végezték az általános iskola 5–8. osztályát. A
felméréskor vagy középiskolások voltak (80 fő), vagy a felsőoktatásban
tanultak (176 fő), illetve már munkahelyen dolgoztak (22 fő).
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Középiskolai tanulmányait egynegyedük szakközépiskolában, háromnegyedük gimnáziumban végezte. Kilencvenkét százalékuk főiskolán, egyetemen tanult tovább (közgazdász, bölcsész, mérnöki, orvosi, jogi, pedagógiai, hittudományi karon).
A volt diákok a programban eltöltött évek alatt a tanulás hatékonyságára
vonatkozóan a következőket tartották a legfontosabbnak: megtanulták a
vizsgákra való felkészülés módszereit, kialakították saját tanulási stratégiáikat, megtanulták a hatékony időbeosztást, erősödött logikus gondolkodásuk,
a tanulás során megismerték egyéni képességeiket. Az itt eltöltött évek alatt
személyiségjegyeik közül a tolerancia, az önállóság, a szorgalom, az összetartozás érzése és a magas igényszint erősödtek a legjobban.
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A taktaharkányi Apáczai Csere János Általános
Iskola tehetséggondozó programja
Szatmári Melinda

Településünk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolctól 25 km-re, a
Takta-közben fekszik. A lakosság száma 3882 fő, a közművesítése megoldott, intézményrendszere szerteágazó.
A községben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez
igazodik: tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek
fejlesztését is.
Az iskola minden pedagógusának célja, hogy a gyermekek személyiségét harmonikusan fejlessze, továbbá hogy a tárgyi tudás mellett olyan képességeket is elsajátítsanak tanulóink, melynek segítségével tudásukat hasznosítani tudják önmaguk és mások számára egész életük folyamán.
Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra,
fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés
szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.
Taktaharkány nagyközség életében meghatározó szerep jut az általános
iskolának. Eseményei szerves részei a nagyközségi rendezvényeknek, szorosan illeszkedik programjaihoz, melyek lebonyolításában is részt vesz.
Iskolánkban 29 pedagógus oktat 377 diákot 18 tanulócsoportban. Minden oktatott tantárgynak megfelelő szakképzett nevelővel rendelkezünk.
Az intézményben folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi
és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és
átadása határozza meg.
A szülők elvárásait, igényeit megismertük, szülői értekezlet, fogadó
órák, beszélgetések családlátogatások alkalmával, s ezeket az igényeket
igyekszünk beépíteni a mindennapi munkánkba.
Ennek megfelelően iskolánkban a 4. évfolyamon kezdődik az idegen
nyelvek (angol, német), az informatika oktatása. Magasabb óraszámban
tanítjuk a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat, az informatikát. Szülői
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kérésre újra indult a kizárólag magyar nyelven folyó etnikai kisebbségi oktatás. Az IPR program keretében igyekszünk esélyegyenlőséget teremteni a
hátrányos helyzetben lévő tanulóink számára. Művészeti oktatás keretében
folyik néptánc tanítás, és működik a grafika tanszak is. Intézményünk biztosítja az SNI-s tanulók egyéni fejlesztését a szakvéleményben meghatározottak alapján és a gyógytestnevelést is.
Mindig nagy hangsúlyt fektetettünk a tehetséggondozásra. A
2001/2002-es tanévben megfogalmazódott az igény a tantestületben, hogy
lehetőleg ne vesszen el tehetség az iskola falai között, ezért átgondoltuk a
tehetséggondozásunk addigi rendszerét. Ezt a kezdeményezést a település
önkormányzata támogatta, és a mai napig is fontos feladatának tekinti. Tudjuk, a tehetségek felismerésében, kibontakoztatásában meghatározó szerepe
van az iskolának, a pedagógusoknak. Feladatunk, hogy felismerjük és fejlesszük a tanulók személyiségét, kibontakoztassuk egyéni képességeiket, és
megfelelő motiválással elérjük azt, hogy minél kreatívabbak legyenek. A
tapasztalatcserék és a nevelők elméleti felkészítése után kezdtük meg a
komplex program kidolgozását a Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszékével együttműködve dr. Balogh László szakmai irányításával és
felügyeletével.
Az intézményünk tehetséggondozó programjának célja:
– az iskolába járó tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése, intellektuális képességeik minél magasabb szintre juttatása,
– a tehetség kibontakoztatásához elengedhetetlen a személyiségfejlesztés.
A pedagógiai célt a következő szempontok segítségével igyekszünk
megvalósítani: a tanulók megfelelő külső és belső motiválása, reális önértékelés kialakítása, egyéni differenciálás, új módszerek alkalmazása az oktatásban.
A beválogatás több lépcsőben történik. Minden 4. évfolyamos tanulót
szűrünk májusban. A program időközben kiegészült a HHH-s tanulók korábbi mérésével. Őket már 1 évfolyamon szűrjük és számukra heti 1 órás
képességfejlesztést biztosítunk, hogy a 4. évfolyamban sorra kerülő szűrésekor nagyobb eséllyel indulhassanak és kerülhessenek be minél nagyobb
számban a tehetséggondozó programba.
Az 5. évfolyamon induló programba a pszichológiai vizsgálatok eredményeit, az osztályfőnökök, szaktanárok véleményét, és az OKÉV mérés
eredményét is figyelembe véve kerülhetnek be a diákok. Akik régi osztályközösségükben maradnak, de ezen belül biztosítjuk néhány tantárgy (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek (angol/német) képesség
szerinti differenciált csoportbontásban való oktatását, valamint differenciált
308

egyéni és csoportfoglalkozásokkal, kooperatív technika alkalmazásával segítjük eredményességüket a tanórákon. Kiemelt szerepe van a tanórán kívüli
gazdagításnak is. Fontos megemlíteni, hogy iskolánk már a program indításakor az integrált formát választotta, vagyis a programba beválogatott gyerekek nem kerültek „külön, tagozatos” osztályba, hanem régi osztályközösségükben maradtak, s néhány tárgy tanítását szerveztük meg képesség szerinti differenciált csoportbontásban.
A komplex tehetséggondozó programban a délelőtti és délutáni foglalkozások szerves egységet alkotnak.
Elsődleges feladat a tantervi követelmények minél magasabb szintű teljesítése, miközben a gyerekek képességeitől függően lehetőség nyílik tehetségük feltárására és gazdagítására külön foglalkozásokon is. Ahhoz, hogy
ezt megtehessük, szükség volt a személyi feltételek megteremtésére. A
program indulásakor tantestületünkben 14 fő végzete el a „Személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai” kurzust, 3 fő a „Tehetség és fejlesztése” szakvizsgaprogramot, teljesítette, s kapott ECHA diplomát, 1 fő „Tehetségfejlesztési szakértő szakon szerzett diplomát. Az utóbbi 5 évben számtalan, a
szakmai, módszertani megújulást segítő tanfolyamon (Kooperatív oktatási
módszer; Egyéni tanulási stratégiák fejlesztése; SDT használó program;
Interaktív tábla kezelő program;.Felkészülés az 5-6. évfolyamon folyó nem
szakrendszerű képzésre, Drámapedagógia, Konfliktuskezelés a pedagógiában a kommunikáció segítségével, A tehetségfejlesztés pszichológiai alapjai, A tehetség definíció, fajtái, A tehetség személyiségjellemzői, Információfeldolgozás, Gazdagítás, dúsítás a tehetséggondozásban, Komplex tehetséggondozó programok) vettek részt a kollégák. Napjainkra már minden
nevelő legalább 30–60 órás továbbképzésen sajátította el a tehetségfejlesztő
munkához szükséges ismereteket, gyakorlati módszereket. Ez alapja és elengedhetetlen feltétele a sikeres, hatékony fejlesztő munkának.
A tanulók érdeklődése nagyon sokrétű, az a szerencsés, ha sokféle dolgot „forgószínpadszerűen” kipróbálhatnak, hogy végül megtalálják az igazán nekik való, az őket legteljesebben kibontakoztató tevékenységet.
A sokféle érdeklődés sokféle fejlesztési irányt igényel, ezekre leginkább
a tanórán kívüli tevékenységek során nyílik lehetőség.
A hatékony pedagógiai differenciálás elengedhetetlenül fontos a program sikeres teljesítéséhez. Ezt a tanórán csak részben lehet megvalósítani, a
szabadidős kiscsoportos foglalkozások megfelelőbb kereteket biztosítanak
ehhez, ráadásul ilyenkor átléphetjük a tanórákra jellemző azonos korosztályú gyermekcsoport összetételt. A délutáni/hétvégi foglalkozásokon különféle életkorú diákok dolgozhatnak együtt, sokszor alkalom nyílik arra is,
hogy a középiskolásokkal együtt tevékenykedjenek.
309

Délután, hétvégén, a nyári szünetben a tehetséggondozás funkcióját alapul véve speciális foglalkozásokat tartunk, különféle műhelyeket működtetünk. A gyerekek egyéni érdeklődésüknek megfelelőn választanak a kínálatból. A feladatot a tanulók differenciáltabban, egyénre szabottabban kapják,
mint a tanórákon. Így lehetőség nyílik a tanórai anyag elmélyítésén túl a
gyakoroltatásra, többletismeretek szerzésére, a szakterületek iránti érdeklődés felkeltésére, valamint az egyéni érdeklődés elmélyítésére, a téma mélyebb megismerésére, kutatására. Vegyes életkorú csoportok is létrejönnek,
valamint a komplexitás jegyében nem önálló tantárgyhoz, hanem témához
kapcsolódik a fejlesztő munka. A hétvégi, nyári programoknak aktív résztvevői volt diákjaink (középiskolások, egyetemisták) is, akik személyes példájukkal, tapasztalataikkal segítik társaikat. A felső tagozatos korosztály
számára sokkal inspirálóbb, ha diákoktól, tőlünk csak néhány évvel idősebb
társaktól személyes találkozásokkor, közös tevékenység közben szereznek
tapasztalatokat.
A tehetségfejlesztés egy folyamat:
– az alsó tagozatban figyeljük,
– az 5-6. évfolyamban keressük ezeket a gyerekeket,
– a 7-8. évfolyamon már teljesen az egyénre szabott, differenciált fejlesztő munkára van szükség a számukra legmegfelelőbb területen.
Iskolánk az alábbi lehetőségeket kínálja:
Szakkörök, műhelyek, alkotókörök:
Kézműves műhely, Gyöngyműhely, Grafika műhely, Tűzzománc műhely,
Hímzőkör, „Kincskereső” komplex művelődési szakkör, Komplex természettudományi műhely, Matematika, Környezetvédelmi/ Természetvédelmikör, Színjátszókör, Német/angol nyelvi műhely, Informatika-könyvtárkönyvtárhasználat szakkör, Közlekedési-polgárőr szakkör.
Sportkörök:
Kosárlabda, mazsoret, modern- és formációs tánc, néptánc, sakk, röplabda,
úszásoktatás, lövészet, labdarúgás
Egyéb szabadidős tevékenységek:
Játszóházak, akadályversenyek, túrák, kirándulások, sportrendezvények,
találkozók neves sportolókkal, múzeum-, színház-, kiállítás- bábszínház
látogatások, versenyek, fellépések, bemutatók, iskolai ünnepélyek, bálok,
Jeles Napok rendezvénysorozat; Erdei iskola, Gyermeknap
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Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi nem zárjuk be az iskola kapuit
a nyári szünetben, 12–18 tábort szervezünk évente helyben, illetve belföldön
és külföldön.
Helyi táborok:
Óvodás gólyatábor, kreatív kézműves tábor, képességfejlesztő tábor, képzőművészeti alkotótábor, sporttábor, úszótábor, óvodás úszótábor, Arany
Turul hagyományőrző tábor, Kistérségi Polgárőr tábor, lövésztábor
Belföldi táborok:
Erdei iskola, angol/német nyelvi tábor Tiszavasváriban, a Balatonon, tánctábor (mazsorett) Királdon, szilágysági néptánc tábor, ópusztaszeri kirándulás
Külföldi táborok:
Svájci nyelvi tábor, szlovákiai néptánc tábor, erdélyi tánctalálkozó és tábor
(Körösfő, Hadad), belgiumi cseretábor
Rendkívül nagy az érdeklődés ezekre a programokra. Nagyon fontosnak
tartjuk, hogy iskolánk tanulói minél több hasznos nyári programot találjanak
maguknak, s mivel nagyon olcsón tudjuk kínálni (az étkezés és némi anyagköltség áron), a szülők élnek is a lehetőséggel. Egy-egy gyerek több nyári
programon is részt vesz. A tanórán kívüli gazdagítás, a manuális, művészeti,
sport tevékenységek kiemelt területei a tehetséggondozásnak intézményünkben. Tapasztalataink szerint, ha ezeken a területeken sikerekhez jutnak a tanulók ez pozitívan hat tanulmányi előmenetelükre is. Nő az önbizalmuk, bátrabbak, nyitottabbak lesznek. Átélik az alkotás örömét, megtanulják, hogy a „mű megszületéséig” vezető út nem egyszerű, közben barátságokat, ismeretségeket kötnek, önállóbbakká válnak. A pedagógusok mellett más területek szakembereivel is találkoznak, festőkkel, szobrászokkal,
népi iparművészekkel, táncosokkal, népzenészekkel. Találkoznak iskolánkból indult, a településről elszármazott sikeres emberekkel.
Iskolánk elkészítette komplex tehetséggondozó programját, amit folyamatosan felülvizsgálunk és az igényeknek, illetve a lehetőségeknek megfelelően újabb elemekkel egészítünk ki. Személyi, tárgyi feltételeinket is
igyekszünk jobbá tenni, s célunk, hogy mindez az új lehetőségként jelenjen
meg kínálatunkban.
Alsó tagozatban a tehetséggondozó programot előkészítő jellegű képességfejlesztő foglalkozás folyik heti egy órában, valamint a kooperatív tanulási módszert is alkalmazzák a nevelők. A 2010/2011-es tanévtől az esély311

egyenlőség még teljesebbé tételéért a HHH-s tanulókat már első évfolyamon
szűrjük és a lehetőséget nyújtunk heti foglalkozásokon a képességeik fejlesztésére, valamint nyári szünetben képességfejlesztő tábort szervezünk
számukra ingyenesen.
Az 5–8. évfolyamon képesség szerinti differenciált csoportokban folyik
magyar nyelv és irodalom, matematika és angol/német nyelv, informatika
oktatása. A csoportok között biztosítjuk az átjárhatóságot, az eredmények, a
szaktanárok véleménye alapján. Ha valaki 5. osztályban valamilyen oknál
fogva nem került be a tehetséggondozó csoportba, vagy később érkezett az
iskolába, teljesítménye és a nevelők javaslata alapján bekapcsolódhat a
programba. Erre több alkalommal volt is példa, a mérések eredménye igazolta is ennek helyességét.
A 6. évfolyamtól bevezettük a tanulásmódszertant heti egy órában. A
gyerekek kedvelik ezt a formát, szívesen vesznek részt a foglalkozásokon. A
tanultak alkalmazása fokozatos, ki-ki a saját tempójának megfelelően használhatja. A tanulásmódszertan eredményének feltétele az is, hogy a nevelők
is ismerjék és alkalmazzák minél többen a módszert, hiszen a gyerekek által
elsajátított a felelés-technikát, a jegyzetelést, a vázlatírást, szövegátszerkesztést és egyéb módszereket csak a gyakorlatban alkalmazva lehet igazán elmélyíteni. Ha nem alkalmazza a tanuló, nincs értelme.
Kedvelt a projektmunka is, itt különféle életkorú diákokból alakulnak a
csoportok és egy-egy témához kapcsolódva több szempontból vizsgálják
meg, dolgozzák fel azt.
Sikeresek a partner intézményekkel közösen szervezett programok. Intézménylátogatások, laboratóriumi vizsgálatok, gyakorlatok, bemutatók,
ezen alkalmakkor diákjainknak lehetősége nyílik megismerni a középiskolai
életet, kipróbálhatják, később milyen eszközökkel dolgozhatnak majd, sokuknak segítenek ezek a találkozók a pályaválasztásban is. Legszorosabb a
kapcsolatunk a tokaji Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és a szerencsi Bocskai István
Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium intézményekkel. A Sárospataki
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel a néptánc oktatást, az ART-ÉRT
Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel közösen a grafika tanszakot működtetjük.
A tehetséggondozó program eredményessége hosszabb távon mutatkozik meg, bár jól érzékelhető jelei már most is vannak: a gyerekek sokkal
nyitottabbak, kevésbé szorongnak, kapcsolatteremtési képességük jobb.
Év végén (5., 7., 8. évfolyamban) újra elvégezzük az egyéni mérést és
értékelést, megvizsgáljuk, sikerült-e a kitűzött célok irányába elmozdulni.
Az elvégzett hatásvizsgálati mérések bizonyítják a program hatékonyságát.
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Azok a tanulók, akik részt vettek a foglalkozásokon, több területen is dinamikusan fejlődtek. Ezek közül ki kell emelni a következőket:
– Jelentősen fejlődtek általános intellektuális képességeik. Tovább erősödött az iskolához, a tanuláshoz való pozitív viszonyuk.
– Az információfeldolgozáshoz használt egyéni tanulási stratégiáik hatékonyabbak, gazdaságosabbak lettek. Személyiségjegyeik közül jelentősen erősödött széleskörű érdeklődésük.
A fent említett változások fontos eredményei a komplex tehetséggondozásnak, a tantárgyi teljesítmények mellett jól mutatják az iskola hatékony
pedagógiai munkáját. A szülők támogatása, együttműködése nélkül nem
működhetne sikeresen a program. A mérési eredményeket nemcsak a pedagógusok ismerik meg, hanem a szülőket is tájékoztatjuk szülői értekezleteken, fórumokon, egyéni beszélgetéseken, s tanácsadás is folyik számukra,
hogyan tudják segíteni gyermekük eredményességét.
A tanulmányi eredmények, az osztályközösségek, a társakkal való kapcsolatok alakulása is bizakodásra ad okot. A versenyeredmények is egyértelműen igazolják törekvéseink helyességét.
A középiskolai felvételi eredmények is tükrözik a program eredményét,
hiszen a résztvevő diákok szinte mindegyike érettségit adó középiskolába
nyert felvételt, több tanulónk folytatja tanulmányait az Arany János Tehetséggondozó Programban a sárospataki Árpád Vezér Gimnáziumban, akikkel
szoros kapcsolatot építettünk ki, az „Aranyos” gyerekeink osztályaikkal
látogatnak vissza településünkre. Sok közös programot szervezünk az általános iskolások és középiskolások számára. Az „első fecskék” az elmúlt
tanévben érettségiztek, és ma már a felsőoktatásban tanulnak. Többen szerepeltek sikeresen a középiskolai tanulmányi versenyeken, szereztek nyelvvizsgát.
Rendkívüli öröm számunkra, hogy a települési Tehetségpont munkájába
őket is sikerült bevonni.
A még eredményesebb munka érdekében partneri kapcsolatot alakítottunk ki a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal,
több közös foglalkozást szervezünk a két helyszínen közösen diákjaink
számára, igyekszünk kihasználni az egymás számára nyújtott lehetőségeket.
Itt is köszönetet mondunk az iskolának azért, hogy fogadja diákjainkat a
rendkívül jól felszerelt biológiai, kémiai laboratóriumaiban, és olyan kísérletek, programok végrehajtását teszi lehetővé, melyek eszköz hiányában
nálunk még nem megvalósíthatóak.
A programban résztvevő tanulók aktivitása minden iskolai és iskolán
kívüli megmozduláson nagyon magas, örülnek minden programnak, szíve313

sen jönnek, érdeklődéssel vesznek benne részt, később is kötődnek az intézményhez.
Az iskola vezetése, tantestülete elkötelezte magát a tehetséggondozás
ügye mellett. Fontosnak tartjuk, hogy a későbbiekben is folytatódjon az intézményt felölelő program.
Az iskola fenntartója, nagyközségünk képviselő-testülete a kezdetektől
fogva teljes mértékben támogatja a program megvalósítását, bízunk abban,
hogy ez a későbbiekben is így marad, mert anyagi és erkölcsi támogatásuk
és a közös együttgondolkodás nélkül az elképzelések nem valósulhatnának
meg.
Eredményesen pályáztunk a TÁMOP 3.4.4. pályázaton. „Ezt egy életen
át kell játszani…” – Tehetséggondozás Taktaharkány Nagyközségben címmel.
A program célja:
– A tehetséggondozás lehetőségeinek megvalósítása a településen óvodától a felsőoktatásban résztvevőkig, figyelemmel az iskolán kívüli
tevékenységekre, a szünidei programokra.
– A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének
megteremtése, képességeik legteljesebb kibontakoztatásához való eljuttatásuk.
– A jó gyakorlat megismertetése a térségben, szakmai napok, továbbképzések, konferenciák szervezése, tapasztalatcsere partnerekkel, tehetségpontokkal, honlap, adatbázis készítése.
A program tartalmi elemei:
– A tehetség kibontakozását közvetlenül elősegítő programok, rendezvények, kiállítások, tehetségnap, konferencia szervezése, a jó gyakorlat elterjesztése.
– Külső, belső képzések, tréningek lebonyolítása (pedagógusok, szülők
számára).
– A különféle műhelyek, körök eredményes tevékenysége, azok bemutatása (kiállítás, előadás, bemutató, projekt munka).
– „Innen indultak…” programsorozat, mely bizonyíthatja, mindenkiben
van érték, mindegy honnan indulunk, ha élünk azokkal a lehetőségekkel, melyek megadatnak számunkra.
– A település Tehetségsegítő Tanácsának megalakítása
– A Fiatalok Tehetségsegítő Egyletének megalakítása a településen
– A Szülők Akadémiája program beindítása – „Az én gyerekem is lehet
tehetséges – segítenem, támogatnom kell!”
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– Honlap készítés, adatbázis létrehozása.
– A tehetségpontok hálózatába való bekapcsolódás
– A megalakított tehetségpont működésének kiterjesztése, bekerülni az
országos rendszerbe az adatszolgáltatások, publikálások révén.
– A tehetségpontok kistérségi hálójának életre hívása, bekapcsolódás a
regionális tehetségprogramokba.
– A határon túli magyarsággal való kapcsolat kölcsönösen élővé tétele
előbb a felnőttek, majd a gyerekek számára.
A fejlesztési célok és projekt elemei:
– A tehetség fejlesztése mellett a személyiség minél teljesebb kibontakoztatása történik felkészült/felkészülni vágyó szakemberek segítségével, akik a legújabb kutatási eredményeket is figyelemmel kísérik.
– A középpontban az általános iskolások állnak, de az óvodás, a középiskolás és felsőoktatásban tanulók bevonásával, különös figyelemmel
a HHH-s gyerekekre.
– Tágabb teret nyitunk az iskolán kívüli lehetőségeknek. Megkeressük a
szakembereket a térségen túl az országosan elismert szaktekintélyekig,
illetve a településről elszármazottakat, s felkérjük őket a tehetséggondozó programunkban való részvételre.
– A szülők aktív bevonásával, fórumok, bemutatók, nyílt napok szervezése.
– A több korosztályt felölelő programok, rendezvények megvalósítása
iskolán kívül, a hétvégéken és a tanítási szünetekben lehetséges.
– A szakembereknek egyéni, csoportos konzultációk, találkozók, tapasztalatcserék a partnerek, tehetségpontok felkeresésével, tanulmányutak
szervezésével és helyben viszont fogadásukkal biztosítjuk a szakmai
fejlődést.
– A térség, régió számára tehetségnépszerűsítő konferenciák, tehetségnap, bemutató foglalkozások, kiállítások, szakmai gyakorlati foglalkozások szervezése a jó gyakorlat elterjesztése.
– Akkreditált továbbképzésen való részvétel.
– Különféle műhelyfoglalkozásokon való fejlesztés: Kézműves műhely,
Gyöngyműhely, Grafika műhely, Tűzzománc műhely, Hímzőkör, Komplex művelődési kör, Komplex természettudományi kör, Természetismereti kör, Színjátszókör, Néptánc- és drámajáték műhely, Idegen nyelvi
műhely, Sportkörök: kosárlabda, foci, röplabda, sakk.
– A tehetséges fiatalok önszerveződését segítendő a Fiatalok Tehetségsegítő Egyletének megalakítása a településen, az általános iskola 7-8.
évfolyam, a középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok közre315

működésével, a mentorálás és az életpálya-építés elősegítése érdekében történik, életkori sajátosságaiknak megfelelően klub-formában.
– A Tehetségsegítő Tanács megalakításának célja, hogy helyi szinten
összefogja a település tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető,
döntéshozó, véleményformáló fórumként kialakítsák a településen folyó tehetségsegítő tevékenységek optimális együttműködését.
Célunk, hogy az intézményben minél több gyerek kerüljön be a komplex tehetségfejlesztő programba, s hogy a tehetség felderítése és fejlesztése a
nemzetközi kutatási eredményekkel összhangban, magas színvonalon történjék. Az osztálykereteket a későbbiekben sem szeretnénk megbontani,
hanem az eredeti osztályközösségen belül „képesség szerinti csoportokban”
integrálva kívánjuk oktatni a programban résztvevőket.
Az a véleményünk, hogy minden iskolának ki kell bontakoztatnia a tehetséges tanulói képességeit, s az a szerencsés, ha a megfelelő fejlesztést
saját intézményében megkaphatja a gyermek, ugyanakkor az iskolán kívül, a
kistérségben rendelkezésre álló lehetőségeket is ki kell használni a minél
teljesebb kibontakoztatáshoz, gondolok itt a partneri kapcsolatokra. Fontosnak tartjuk, hogy az alkalmazott speciális vizsgálati módszerek segítségével
szerzett háttér információkat felhasználva, a tanulókra szabott egyéni fejlesztési programok kerüljenek kidolgozásra, s ezek korrekcióját folyamatosan végezzük el. Ezeket nem csak a gyerekeket tanító pedagógusok használják a gyakorlati pedagógiai munkában, hanem folyamatosan megbeszéljük
az eredményeket a szülőkkel is. A fejlesztő munka során a gyerekek szüleinek az erőfeszítésére is építenünk kell, hiszen az iskola önmagában nem
képes a tehetségfejlesztés terén sikereket elérni, fontos, hogy a szülők is
partnerek legyenek.
Intézményünk lehetőséget nyújt gyakorlati tapasztalatainak megismerésére a kistérség pedagógusai számára is, szakmai tanácskozások és gyakorlati bemutatók, foglalkozások szervezésével, ahol nemcsak az elméletet ismerhetik meg, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatják a nevelők az őket
érdeklő technikákat, módszereket.
Évek óta támogatónk a B-A-Z. Megye Közoktatásáért Közalapítvány.
Nagyon nagy megtiszteltetés és öröm volt számunkra, hogy 2006. őszén a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei tehetségfejlesztő Hálózati Program szakmai, módszertani bázisintézménye lettünk. 2007. ősze óta a B-A-Z. megyei
Pedagógiai Szakmai- és Szakszolgálati Intézet felkérésére a kompetencia
alapú oktatás elterjesztését segítő hálózati pont vagyunk.
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Az első regisztrált Tehetségpontok egyike vagyunk, és 2011-ben a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól átvehettük az Akkreditált Kiváló Tehetségpont Oklevelet.
Igyekszünk munkánkkal, rendezvényeinkkel az elvárásoknak megfelelni. Szívesen látunk minden a program és a tehetséggondozás iránt érdeklődő
kollégát, egyetemi hallgatót, tapasztalatainkat szívesen osztjuk meg mindenkivel. Talán ennek is köszönhető, hogy több konferenciát rendezhettünk,
többször lehettünk házigazdái a Magyar Tehetséggondozó Társaság rendezvényeinek, konferenciáinak, s láthattuk vendégül a tehetséggondozás legkiválóbb szakembereit.
A Magyar Tehetséggondozó Társaság 2008. évi Közgyűlésén az iskolai
és a kistérségi tehetséggondozás terén kifejtett munkánk elismeréseként Miniszteri Dicsérő Oklevél kitüntetésben részesítette intézményünket Hiller
miniszter úr. Úgy gondolom, ez az elismerés mindenki számára bizonyítja:
mindenkinek ott kell megtennie mindent tanítványaiért, ahol él és dolgozik.
Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak dr. Balogh László
tanár úrnak és Kollégáinak, akik a kezdetektől támogatják munkánkat. Szeretném megköszönni pedagógus kollégáim, minden munkatársam odaadó
munkáját, lelkesedését, mindazt, amit tesznek tanítványainkért, az eredményekért, mert tudni kell, az országnak ebben a szegletében az a bizonyos
„hozzáadott érték” bizony sokkal többet kíván. Valamint köszönet illeti a
fenntartó önkormányzatot, annak képviselő-testületét, polgármesterét, mert
igazi iskolabarát önkormányzat, támogatásuk nélkül céljainkat nem tudnánk
elérni.
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A mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tehetségfejlesztő Programja
Fodor Istvánné

Minden iskolának alapvető feladata a tehetséggondozás. Hogy mennyire
sikeres ebben a munkában, ez több tényezőtől függ. Meghatározza a kialakított program, az alkalmazott szervezeti forma, a vezetők és a pedagógusok
elkötelezettsége a tehetség ügye mellett.
Iskolánkban ezek a területek találkoztak, és egy célt szolgálnak: a képességeknek, érdeklődésnek megfelelő nevelést-oktatást, a tehetségek felismerését és fejlesztését. A tehetségfejlesztés területén végzett munkánkért
2011. februárban megkaptuk a Magyar Tehetségsegítő Tanács által az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet.
1. Helyzetelemzés
A Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Békés megye leghátrányosabb kistérségében, Mezőkovácsházán található. A
település 6500 fős kisváros. A lakosság jelentős része mezőgazdasággal
foglalkozik, helyben kevés a munkalehetőség, ami maga után vonja a munkanélküliség viszonylag magas számát. A családok szociális, kulturális és
anyagi helyzete jelentősen eltér egymástól.
A településen a művelődés és a szórakozás feltételeit a Kalocsa Róza
Nonprofit Közhasznú KFT (művelődési ház) és a Városi Könyvtár biztosítja. Mindkét intézmény iskolai munkánk aktív segítője, közreműködője. Közös programok szervezésével járulnak hozzá tanulóink tudásának, tájékozottságának bővítéséhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
A város intézményrendszere magában foglalja a tevékenységközpontú
óvodai nevelést a Négy Évszak Óvodában, a pedagógiai szakszolgálatot és
logopédiai ellátást a Nevelési Tanácsadóban, a hátrányos és halmozottan
hátrányos gyermekek ügyeivel való foglalkozást a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatban, az alapfokú nevelést-oktatást és a művészeti alapoktatást a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben.
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Iskolánk összetett iskola. 2003. szeptember 1-jétől fenntartói döntéssel
bővült a feladatkör az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásával.
Tanulói létszámunk sajnos évről évre csökken. Ennek egyik oka a városból való elköltözés a munkahely hiánya miatt. A másik ok az, hogy a
megyei fenntartású Hunyadi János Közoktatási Intézmény 3 évvel ezelőtt
beindította a 6 osztályos képzést. A szülők egy része él azzal a lehetőséggel,
hogy gyermeküket 7. osztálytól a középiskolában taníttatják.
Tanuló létszámunk jelenleg 401 fő, 18 osztályban tanulnak tanulóink.
Egy évfolyamon többnyire 2 osztály, a 4. és a 6. évfolyamon 3 osztály működik.
Első és második évfolyamos tanulóink iskolaotthonos, a harmadik és
negyedik évfolyamosok tantárgycsoportos formában tanulnak. Két napközis
csoport működése biztosítja, hogy a gyerekek a szabadidő hasznos eltöltése
mellett pedagógus segítségével hatékonyan készülhessenek fel a tanórai
foglalkozásokra. Első osztálytól biztosítunk lehetőséget az idegen nyelv
tanulására, de csak az érdeklődők számára, szakköri keretben.
Tantárgyi órakeretben 4. osztálytól tanítjuk az angol és német nyelvet.
5. osztálytól emelt óraszámú nyelvi képzést hirdetünk meg csoportbontásban, heti 5 órában.
Tanulóinkat 6. osztálytól készítjük fel az ECDL vizsgára. 7. osztálytól
lehetőség van a második idegen nyelv alapjainak elsajátítására a délutáni
foglalkozások keretében.
A művészetoktatásban a zenei (trombita, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, szintetizátor-keyboard, zongora, hegedű) tanszakokon és a grafika
tanszakon folyik művészeti képzés.
Jelenlegi tanulólétszámunk 105 fő, melynek jelentős részét az általános
iskola diákjai alkotják. Mivel a térségben több településen folyik művészeti
képzés, így kevés a bejáró vidéki tanulók száma.
Tanulóink jelentős része hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű.
Nevelő-oktató munkánk a tanulók összetételéhez igazodik. Segítjük a
nehéz körülmények között élő gyermekek felzárkózását, ugyanakkor fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is.
Differenciált képességfejlesztő programot vezettünk be a 2005/2006-os
tanévben 5. osztályban, s folytatjuk felmenő rendszerben.
A program bevezetését a szülők és a pedagógusok igényei egyaránt sürgették. Éreztük, hogy a kiemelkedő képességű gyerekeknek csak szűk rétege, az iskolai tanulási képességekben kiválóak jutottak fejlesztéshez, pedig a
tehetségpopulációnak ez csak csekély része. A kiváló versenyeredménnyel
rendelkező tanulóinkat gyakran túlterheltük, több tantárgyból versenyeztet319

tük. A tehetség megítélése a tantárgyi tudás és a pedagógusok véleménye
alapján történt.
Továbbá problémát jelentett, hogy a hátrányos szociokulturális hátterű
gyerekeknek nem minden esetben tudtunk abban segíteni, hogy adottságaikat (amelyek gyakran átlagon felüliek) teljesítménybe fordítsák, az alulteljesítő tehetségek elkallódtak.
Mindezen körülmények motiváltak bennünket a program bevezetésére.

2. A tehetségfejlesztés céljainak meghatározása
A XXI. század információrobbanása az oktatás megújulását eredményezte.
Már nem a kész tudás átadása, hanem azoknak a készségeknek a fejlesztése
lett hangsúlyos, ahogyan az ismereteket a tanulók megszerezhetik.
Iskolánk pedagógiai programjában is kiemelt terület a tehetséggondozás. Legfontosabb célkitűzéseink:
– A felnőtt élet sikeressége szempontjából nélkülözhetetlen kulcskompetenciák fejlesztése
– A tanulók egész életen át tartó tanulásra való felkészítése
– A differenciált és kooperatív tanulási módszer alkalmazása
– A tehetséges diákok fejlesztése, az intellektuális képességek minél
magasabb szintre juttatása
– Az alulteljesítők felzárkóztatása
– Hatékony tanulási módszerek megismertetése, alkalmazása
– Személyiségfejlesztés, szociális képességek fejlesztése
– Felkészítés a középiskolai tanulmányokra
– Motiváció folyamatos fenntartása
A fejlesztő munka eredményeként célunk az, hogy 8. osztály végére minél több tanuló kerüljön az intellektuálisan kiváló kategóriába. Arra törekszünk, hogy a szociokulturálisan hátrányos helyzetből érkező diákok (többnyire alulteljesítők) a képességeiknek megfelelő teljesítményt nyújtsák az
egyes tantárgyakból, minél többen kapcsolódjanak be az ECDL vizsga megszerzésébe, és ismerkedjenek meg a második idegen nyelv alapjaival.
3. Fő feladatkörök, alkalmazott modellek
Tehetséggondozó tevékenységünk során a kiemelkedő teljesítményre képes
tanulóinkat oly módon segítjük, hogy képességeiknek megfelelő szintű
eredményeket érjenek el, alkotó egyénekké váljanak. E cél eléréséhez munkánk fő feladatkörei a következők:
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– A tehetségfogalom meghatározása
– A tehetségazonosítás
– A tehetséggondozás
A Mönks-féle tehetségkoncepciót alkalmazzuk a további tehetségidentifikációs munkánkhoz. Renzulli „háromkörös” modelljében a tehetség
az átlag feletti képességek, kreativitás és feladatelkötelezettség interakciójában jelenik meg. Mönks az iskola, a család és a kortársak szerepét is hangsúlyozza. (A Mönks–Renzulli modell ábrája e kötet első részében található.)
Hisszük és valljuk, hogy az iskolának, a pedagógusoknak kiemelt szerepe és felelőssége van a tehetségek felkutatásában és kibontakoztatásában.
Az iskolai tehetségazonosítás során a szubjektívtől az objektív dimenziók mentén haladunk (Herskovits és Gyarmathy alapján).
A tehetségazonosító munkánk objektív dimenzió felé való elmozdulása
4. osztály év végére történik meg.
Tehetséggondozó munkánkban abból indulunk ki, hogy minden gyermek tehetséges valamiben. Ezt a tehetséget igyekszünk felfedezni és fejleszteni.
A tehetséggondozás már elkezdődik az alsó tagozaton, de a komplex
fejlesztés csak 5. osztálytól valósul meg.

4. Az alsó tagozat tehetségsegítési területei
A kisiskolás korban elsősorban alapozó munkát végzünk, valamint a tehetség általános képességeihez tartozó elemeit próbáljuk hatékonyan fejleszteni
(pl.: anyanyelvi, matematikai képességek, memória). Mivel a speciális képességek ebben az életkorban kevésbé alakulnak még ki, nem alkalmazzuk
az alapozó időszakban a gazdagító programokat.
Tehetséggondozó feladatunknak tekintjük, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes gyerekeket oly módon segítsük, hogy képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, alkotó egyénekké váljanak.
Célunk a tapasztalatszerzésre épülő megismerés, a kooperatív tanulási
technikák alkalmazása és az egyéni fejlettséghez igazodó, differenciált fejlesztés.
Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében alkalmazzuk az alsó tagozaton az egyéni tehetséggondozást (délutáni elfoglaltságként 1-2-3 tanulóval), a kooperatív tanulási technikákat, színjátszást, projektpedagógiát, közlekedési ismeretek gyakorlását. Utóbbi hármat külön tehetséggondozó műhelyekként működtetjük.
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4.1. Színjátszó tehetséggondozó műhely
Az alsó tagozaton a színjátszással, mint tanórán kívüli tevékenységgel többféle tehetség megmutatkozására kínálunk lehetőséget kisdiákjainknak.
A program három területet fog át: az alkotást, a megfigyelést és a viszszahatást. Ez egyrészt lehetővé teszi tanulóink tehetségének kibontakoztatását, önkifejező technikájuk fejlesztését és változtatását, másrészt fejleszti
kritikai érzéküket és kreativitásukat.
Beválogatás során a szubjektívtől az objektív dimenziók mentén haladunk: véleményeket gyűjtünk a tanulókról, egyéni meghallgatásokat végzünk, valamint versenyek eredményeit vesszük figyelembe (elsősorban
vers- és prózamondó versenyek).
Rendkívül fontosnak tartjuk továbbá a gyerekek érdeklődését és önkéntességét. Így az erős motivációjú, elkötelezett gyerekeknek is lehetőséget
biztosítunk még akkor is, ha választásukat nem tartjuk optimálisnak.
A művészeti nevelés által sikerélményhez juttatjuk őket. Az attitűdök, a
motiváció és a teljesítmény kölcsönhatásban állnak egymással.
Elérendő célunk a színjáték és a drámai kifejezőeszközök használata,
mondanivalójuk biztos megfogalmazása, nyelvhasználattal kapcsolatos lehetőségek feltérképezése. Továbbá arra törekszünk, hogy tanulóink legyenek képesek saját fejlődésüket értékelni.
A művészeti nevelés által nyújtott változatossággal fokozhatjuk a gyerekekben az örömöt, ösztönözzük természetes kíváncsiságukat és kreatív
gondolkodásukat.
Tehetségígéreteink kötődését erősíteni kívánjuk kulturális és művészeti
örökségünk iránt. Heti 2, bemutatkozások előtt heti 3-4 órában foglalkozunk
a gyerekekkel. Minden évben színpadra viszünk 2 színdarabot.
Hisszük, hogy a tanulók kedvelik azt, amiben sikeresek, és sikeresek
abban, amit kedvelnek.
A csoport több tagja egyéni tehetséggondozáson is csiszolja képességeit.
Eredményünknek tekintjük, hogy számos megyei, országos szintű versés prózamondó versenyen értek el tanítványaink kiváló eredményeket az
elmúlt években.
Mivel a gyerekek érdeklődését, motivációját kiemelt fontosságúnak tartjuk, a versenyeken kívül azt is eredménynek tekintjük, hogy elköteleződésük megmaradt, a tehetséggondozó műhely folytatására igény van.
4.2. Projektpedagógia: komplex tehetséggondozó műhely
Alsó tagozatos tehetséggondozó tevékenységünk másik oldalról való megközelítése a projektpedagógia alkalmazása. A 2010/2011-es tanévtől egy 8
hónapon át tartó komplex tehetséggondozó műhely került bevezetésre. A
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problémamegoldó feladathelyzetből kiinduló, készségeket fejlesztő gyakorlati tevékenységeké a vezető szerep. Éppen ezért választjuk a projekt módszert, amely a megismerés egyik fő forrásának a gyerek tapasztalatát teszi.
A jelenségek együttes, átfogó megtapasztalását, a teljességben megmutatkozó szépség élvezetét célozzuk. Törekszünk az interdiszciplinaritásra. A
projektek egy-egy témát különböző oldalról körüljárva dolgoznak fel (tudományok, művészeti ágak, mindennapi gyakorlat). Így lehetőség nyílik,
hogy az egyoldalú tehetségek megtapasztalhassák a sajátjuktól eltérő képességek fontosságát az alkotó tevékenységekben.
Mivel a projektmódszer sokrétűségével a képességek nagy spektrumát
öleli fel, ezáltal sokféle tehetség megjelenésére adhat alkalmat.
A beválogatás során szubjektív és objektív módszereket egyaránt alkalmazunk. A tanulók részképesség-mérésen is részt vesznek. Figyelembe
vesszük a tanulmányi eredményeket, a pedagógusok véleményét, versenyek
eredményeit. Figyelembe vesszük továbbá a gyerekek érdeklődését, önkéntességét is, így akár az alulteljesítő tehetségeket is felismerhetjük.
Az egyik projekt 3. évfolyamra került kidolgozásra. Célunk a jövőben a
többi évfolyamra is kidolgozni, esetleg olyan programot létrehozni, amely a
gyerekek érdeklődésére épít, és évfolyamtól független.
4.3. Közlekedési tehetséggondozó műhely
Célunk a közlekedési kultúra alakítása, a biztonság növelésének elősegítése,
valamint gyors és hatékony válaszok adása a napi kihívásokra.
Eredményként várjuk el a közlekedési ismeretek bővülését, a kerékpározás gyakorlatának elsajátítását, az alapvető műszaki, egészségügyi ismeretek megszerzését, együttműködési készségek kialakulását a közlekedésben
résztvevőkkel.
A program során fejlesztjük a gyerekek problémamegoldó gondolkodását, felelős döntéshozatali képességüket, kommunikációs készségüket, figyelmüket, türelmüket. Felkészítést kapnak arra, hogy a digitális, számítógépes közlekedési programokat használni tudják.
Iskolánk elsők között kapcsolódott be a „Zebraakadémia” elindításába,
így 3. évfolyamos tanulóink közlekedési ismeretek oktatásában részesülhetnek.
Bevezettük a „Zebrazsaru” programot is, amelyben a gyerekek aktívan
segítik a hivatásos rendőrök munkáját a balesetmentes közlekedésben.
A beválogatásnál figyelembe vesszük a tanulók érdeklődését a közlekedés iránt, valamint gyakorlati bemutatást kérünk.
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Diákjaink megyei és országos versenyeken bizonyították rátermettségüket, képességeiket.
Az „Életé az elsőbbség” országos közlekedési táborban éveken keresztül vettek részt tanulóink. Az egy hét alatt a gyerekek még több ismerettel
gazdagodtak, gyakorlati tudásukat továbbfejleszthették, s a többi gyerekkel
összemérhették.
Az apró sikerek e hosszú távú munka során éppolyan fontosak, mint a
látványos eredmények. Így válhatnak a hétköznapok hőseivé az önmagukhoz képest fejlődni tudó diákok és azok a pedagógusok is, akik ezt velük
elérték.
Tudjuk, hogy tehetségfejlesztő tevékenységünk nem kizárólagos mutatója tanulóink eredményes részvétele megyei és országos versenyeken, de
ezek is a fejlesztő munkánk hozadékai, melyekre méltán vagyunk büszkék.

5. A felső tagozat tehetségsegítési területei
5.1. A program célja, alapelvei
A differenciált képességfejlesztő program az 5-8. osztályos tanulók számára
készült. A komplex fejlesztés az 5. osztályban kezdődik el.
A program a képességek fejlesztésére irányul, a gazdagítás szervezeti
kereteit a délutáni blokkok adják. A tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon is megvalósítjuk a tanulók önálló ismeretszerzésére épülő tanításitanulási formát. Azokat a célokat valósítjuk meg tanórákon és tanórán kívüli
foglalkozásokon, amelyek a programunk elején a tehetségfejlesztés céljai
között találhatóak.
A program alapelvei: tudományterületek integrálása a képességfejlesztés érdekében; a tudásszint növelése a szaktárgyi versenyekbe történő bekapcsolódással; a tanulók kreativitásának fejlesztése és a tevékenységközpontúság.
5.2. A programba történő beválogatás szempontjai, tehetségazonosítás
Negyedik osztály év végén elkezdődik a programba való beválogatás a Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológiai Tanszéke segítségével.
A pszichológus részképesség-mérést végez a figyelem mennyiségére,
minőségére; verbális, vizuális memóriára, figurális lényeglátásra, valamint a
problémamegoldásra vonatkozóan.
A mérés mérőlapok segítségével történik. A tanulóknak előre nem kell
készülniük, mivel nem tantárgyi teljesítményt mérünk.
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A szavak emlékezetből való leírása, ábrák rajzolása, számsorok befejezése, a sorba illő megfelelő képek kiválasztása a feladat.
A tehetségazonosítás e mérés, a tanulmányi eredmények, az osztályban
tanítók és az osztályfőnökök véleménye alapján történik.
Hat év tapasztalatából elmondhatjuk, hogy a gyerekek nagy számban
kerülnek be a programba az osztálylétszámokhoz viszonyítva, amely az alapozó munkánk sokrétűségének eredménye. Ezt a következő táblázat is bizonyítja (1. táblázat).
1. táblázat. A tanulók beválogatásának aránya
Tanév
2004/2005

4. évfolyam létszáma
42

Beválogatott tanulók
66%

2005/2006

46

62%

2006/2007

56

67%

2007/2008

49

57%

2008/2009

55

67%

2009/2010

47

70%

5. osztály év elején az azonosítás alapján a differenciált képességfejlesztésben résztvevő tanulók újabb vizsgálatban vesznek részt az intelligenciára,
a személyiségre, a szorongásra, a motivációra, a tanulási orientációra vonatkozóan.
Az 5. évfolyamon tanuló gyerekek szülei év elején általános, év végén
egyéni tájékoztatást kapnak a mérés eredményeiről.
6. évfolyamon pszichológiai mérés nincs, de fontosnak tartjuk, hogy a
szülőket tájékoztassuk gyermekük egyéni előrehaladásáról.
Ekkor a „programos” tanulókat tanító pedagógusok véleményét összegyűjtjük. Eszmecserét folytatunk egyenként a szülőkkel gyermekük tanulmányi előmeneteléről, az iskolához való viszonyukról.
Javaslatokat teszünk és fogadunk a hatékonyabb, a testre szabott fejlesztés érdekében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők ezt örömmel fogadták és fogadják.
7. osztály félévkor és 8. osztály év végén újabb mérésekre és egyéni
szülői tájékoztatásra kerül sor. A mérési eredményeket a 2–6. táblázat tartalmazza.
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2. táblázat. Mérési eredmények – 2005/2006
5. o.
1. mérés/27 fő

5. o.
2. mérés/28 fő

7. o.
3. mérés/23 fő

8. o.
4. mérés/21 fő

Intellektuálisan
kiváló

6

12

15

14

Lényegesen
átlag feletti

8

5

3

4

Átlag feletti
intellektus

10

11

5

3

Átlagos
intellektus

3

–

–

–

2005/2006

3. táblázat. Mérési eredmények – 2006/2007
5. o.
1. mérés/27 fő

5. o.
2. mérés/27 fő

7. o.
3. mérés/24 fő

8. o.
4. mérés/24 fő

Intellektuálisan
kiváló

2

13

13

17

Lényegesen
átlag feletti

13

5

8

5

Átlag feletti
intellektus

8

9

3

2

Átlagos
intellektus

3

–

–

–

2006/2007

4. táblázat. Mérési eredmények – 2007/2008
5. o.
1. mérés/35 fő

5. o.
2. mérés/37 fő

7. o.
3. mérés/22 fő

8. o.
4. mérés/ fő

Intellektuálisan
kiváló

9

11

11

–

Lényegesen
átlag feletti

15

14

9

–

Átlag feletti
intellektus

9

11

2

–

Átlagos
intellektus

2

1

–

–

2007/2008
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5. táblázat. Mérési eredmények – 2008/2009
5. o.
1. mérés/27 fő

5. o.
2. mérés/27 fő

7. o.
3. mérés/18 fő

8. o.
4. mérés/ fő

Intellektuálisan
kiváló

9

11

10

–

Lényegesen
átlag feletti

4

9

1

–

Átlag feletti
intellektus

12

7

4

–

Átlagos
intellektus

2

–

–

–

2008/2009

6. táblázat. Mérési eredmények – 2009/2010
5. o.
1. mérés/34 fő

5. o.
2. mérés/37 fő

7. o.
3. mérés/ fő

8. o.
4. mérés/ fő

Intellektuálisan
kiváló

7

15

–

–

Lényegesen
átlag feletti

6

9

–

–

Átlag feletti
intellektus

18

12

–

–

Átlagos
intellektus

3

1

–

–

2009/2010

A táblázatokból látható, hogy a programba való bekerülés és a fejlesztő
munka milyen kiváló eredményeket hozott. Öt év alatt az 5. o. év elején
mért kiváló intellektusú gyerekek száma év végére szinte megduplázódott:
33-ról 62-re nőtt.
5.3. A tehetségsegítő programban alkalmazott tevékenységek
A tehetségfejlesztést integrált formában végezzük. Délelőtt minden tanuló a
saját osztályában tanul. Feladatunk a tantervi követelmények minél magasabb szinten történő, illetve a képességeknek megfelelő elsajátítása.
A program a délelőtti tanórákon alkalmazott differenciáláson túl a délutáni foglalkozásokkal egészül ki. Célunk az ismeretfeldolgozás és a képességfejlesztés.
Az idegen nyelvet tanulóink csoportbontásban tanulják emelt és alap
szinten.
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Minden osztály számára tanulásmódszertani foglalkozást biztosítunk,
melynek elemei a tanórákba is beépülnek. Így lehetőség nyílik a mérési
eredményeket figyelembe véve az alulteljesítő tehetségek számára a megfelelő fejlesztést végezni, hiszen ezek a tanulók többnyire nehéz körülmények
között élnek, gyenge a tanulmányi eredményük, szükségük van a tanári segítségre.
A foglalkozásokat osztálykeretben tartjuk, csatlakozó órában, magas
létszámú osztály esetén csoportbontásban. Egyéni, kooperatív, csoportos, és
frontális munka keretében önismereti tesztek, szövegértési feladatok, vázlatkészítés, hangos és néma olvasás, olvasástechnika, szókincsfejlesztés,
tanulási technikák gyakorlása, tanulási módszerek kipróbálása, didaktikai és
táblajátékok, jegyzetelés, szövegek átszerkesztése, mnemotechnikai gyakorlatok, a feleléstechnika és a szorongás kezelése szerepelnek a főbb tevékenységi formák között. A közvetlen fejlesztés során a gyerekekkel azokat a
tanulási technikákat gyakoroltatjuk, amelyek hiányoznak a tanulási módszereik közül. A közvetett fejlesztés során azokat az értelmi képességeket fejlesztjük, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását.
Ezeket az általános értelmi képességeket négy nagy csoportba soroljuk:
figyelem, emlékezet, megértés, és a problémamegoldás. A tanulók gyakorlati feladatokat oldanak meg.
A tanórán kívüli foglalkozások keretében alkalmazzuk az 1–3 fő részére
szervezett egyéni tehetséggondozást is, ahol a pedagógusok a versenyekre
készítik fel a tanulókat.
Délutáni gazdagító foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink, melyek a
következők: anyanyelvi, matematika, idegen nyelvi, sakk, természettudomány.
A programok összeállításánál, megvalósításánál kiemelt feladatunk a
tanulók feldolgozási készségeinek, kritikus, kreatív, problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése. Felkészítjük őket a kutatásra, döntéshozatalra.
Az anyanyelvi foglalkozás témakörei: helyesírási ismeretek, szépirodalmi művek feldolgozása, közlésformák megismerése és alkalmazása,
könyvtárhasználati ismeretek, az informatika, a reklám, a média világában
való eligazodás, rejtvények készítése és megoldása, drámajátékok.
Az idegen nyelvi gazdagító célja a beszédkészség fejlesztése szerepjátékokkal, előadásokra való felkészüléssel, miközben a tanulók idegen nyelven
kommunikálnak egymással. A foglalkozásokon nagy szerepet kapnak a
mindennapi élet szituációi, eligazodás a hétköznapokban a tanult nyelven.
A matematika gazdagítón a figyelmet, emlékezetet,a logikus és problémamegoldó gondolkodást fejlesztjük .Az ismeretek elsajátítása játékos fel328

adatokkal történik. A tanulók önálló ismeretszerzéssel, kiselőadások megtartásával bővíthetik tudásukat.
A sakkoktatás céljaként a tanulók teljes személyiségének formálását, az
értelmi képességek fejlesztését jelöltük meg. Legalapvetőbb feladat a sakk
kód-, jel- és szimbólum rendszerén keresztül a sakkjáték törvényszerűségeinek megismertetése, felfedezése. A rendszeresen sakkozó gyerekeknél gyorsabban és hatékonyabban fejlődnek az értelmi képességek, amelyek elősegítik a tanulási folyamatok megvalósulását.
Ennek a transzfer hatásnak az értelmében a cél nem elsősorban a versenyszerűen sakkozni tudó tanulók kinevelése, hanem a sakkozáson keresztül olyan képességek, készségek fejlesztése, amelyek elősegítik az iskolai
tanulási folyamatok hatékonyabbá válását. A sakkozó gyerekek egyéb tevékenységeiket is céltudatosabban, gyorsabban és pontosabban végzik. Különösen kisiskolás korban fejlődik általa az írás- és olvasáskészség és általában az értelmi képességek is. Fejleszti továbbá a logikus gondolkodást, a
problémamegoldást, a kreativitást.
A sakkjátékkal bizonyos személyiségjegyeket is erősítünk: kitartást,
megfontoltságot, tervszerűséget, kockázatvállalást, döntési képességet.
A sakkozás hatására fokozatosan tudatosul tanulóink autonómiája, megnő reális önbizalmuk.
A természettudományi gazdagító magába foglalja a biológiát, a földrajzot, a kémiát és a fizikát. Célunk, hogy alkalmazzuk azokat a módszereket
és eszközöket, amelyek lehetővé teszik, hogy fogékony, nyitott, és természettudományokban jártas, tanulni vágyó fiatalokat neveljünk. Megtanulják
az összefüggések megkeresését a tantárgyak között, fejlődik a kreativitásuk,
tudományos gondolkodásuk és az önállóságuk.
A programban résztvevő tanulók mindegyike részt vesz a választott
gazdagító foglalkozásokon, de rugalmas átjárást biztosítunk a számukra.
Azoknak a tanulóknak, akik nem vesznek részt a programban, illetve alulteljesítők, integráció révén korrepetálást, felkészítő foglalkozást szervezünk a
gazdagító foglalkozások tantárgyaiból. A pedagógusok fontos feladatuknak
tekintik az alulteljesítő tehetségek fejlesztését, mely egyáltalán nem könnyű
feladat. Többnyire a tanulók nem motiváltak, nem pozitív az iskolához való
viszonyuk, szüleik általában nem veszik fel a kapcsolatot az iskolával, az
osztályfőnökkel, szaktanárokkal. Ezért a pedagógusok igyekeznek megnyerni a szülőt, bevonni az iskolai rendezvényekbe, kirándulásokba. A tanulóknak rendkívül nagy szükségük van motiválásra, dicséretre. A pedagógusok igyekeznek megtalálni azt a területet, ahol a tanuló tehetséges, s erre a
területre nagy hangsúlyt fektetnek.
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A munkaközösség a havi rendszerességgel megtartott foglalkozásokon
külön foglalkozik az alulteljesítő tehetségek tanulmányi eredményével, motiválásuk lehetőségével, a különféle iskolai programokba való bekapcsolódásuk módjaival.
Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon is alkalmazzuk a gazdagítás 4 fajtáját.
„Mélységben történő gazdagítás” során több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekek számára. A könyvtár, a művelődési ház, az internet adta
lehetőségeket használjuk ki munkánk során.
A „tartalmi gazdagítást” a tanórákon alkalmazzuk. Figyelembe vesszük
a tanulók érdeklődését, motivációját.
A „feldolgozási képességek gazdagítása” átfogja egész tehetséggondozó
munkánkat a tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt. Fontos
feladatnak tekintjük a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését.
A tehetséges gyerekek ugyanannyi idő alatt több ismeretet képesek feldolgozni társaiknál, ezért alkalmazzuk a „tempóban történő gazdagítást” is.
Közkedvelt a gyerekek körében a brainstorming és a buzz-csoport alkalmazása.
A brainstorming technikája a kreativitást fejleszti, gyakran használjuk
tervezési technikaként. A gyerekek alternatív javaslatokat gyűjtenek, szabadon szárnyalhatnak az ötletek, a csoport valamennyi tagjának a véleménye
figyelembe vehető.
A „buzz-csoport” alkalmazása a kreatív gondolkodás fejlesztése mellett
a diákok közötti interakciót is erősíti. „Philips 66” módszerként emlegetik,
ugyanis 6 fős csoportokban 6 percig dolgoznak együtt a gyerekek. Fontos,
hogy a választott témát konkrétan fogalmazzuk meg, ezzel elősegítjük a vita
problémamentes lezajlását.
A módszer előnye, hogy a csoportban mindenkinek megvan a lehetősége a véleménynyilvánításra, közös álláspontok kialakítására, és a vezetői
képességek is fejlődnek.
Projektek
Tehetségsegítő munkánkat a délutáni időszakban megszervezett projektek
egészítik ki.
A Néphagyományok projekt Erdély történetével, a székelyek eredetével,
történelmi nevezetességekkel, irodalmi emlékhelyekkel, népi játékokkal
ismerteti meg a tanulókat. Célunk az elméleti tudás bővítése mellett a sokoldalú személyiségfejlesztés, nemzeti kultúránkhoz, történelmünkhöz és
néphagyományainkhoz fűződő pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása, az
elődök életviszonyainak megismertetése.
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A Heuréka (ókori találmányok) Lepereg az idő homokja című projekt
tartalma is komplex, összetett. A tanulók tevékenykedtetés közben foglalkoznak a fizikai jelenségekkel (mértékegység, arányosság, gravitáció, nyomás). Megismerik az évszakok váltakozása közben kialakult földi jelenségeket, Leonardo találmányait. Az ókori olimpiai játékok, sportversenyek
világába is betekintést nyerhetnek.
A Környezetvédelmi projekt a környezet témakörét öleli fel, miközben
bevezet a népi mesterségek világába is. A tanulók ismeretet szereznek a
növények életéről, megismerkednek a teafőzés tudományával. A tanteremben tanult ismereteket környezetvédelmi vetélkedőn és az arborétumban is
hasznosítják.
Kedvelt a gyerekek körében a CSALamÁDÉ, avagy fókuszban a család
című projekt. Híres családok felkutatása, családfa, címer készítése, legnagyobb családi ünnepek jellemzői, szokásai szerepelnek a célkitűzések között. A projekt fejleszti a tanulók kreativitását, kritikai és problémamegoldó
gondolkodását is. Az ismeretek elsajátítása mellett alkalom nyílik ajándéktárgyak készítésére is.
A projektekben való részvétel önkéntes, a tanulók érdeklődésére, motivációjára épül. Egy projekt időtartama 3 hónap, a téma évről évre bővül, a
tanulók érdeklődése szerint módosul.
5.4. Alkalmazott módszerek
5.4.1. Differenciálás
A differenciálás hatékony módja a tehetséggondozásnak. Kiemelt területként kell kezelni az oktatásban, mivel ez olyan módszer, mely szem előtt
tartja a tanulók egyéni különbségeit, képességeiket. A differenciálással tudjuk fokozni a teljesítményt, erősíthetjük a motivációt.
A differenciálást alkalmazzuk a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt.
A sokféle szempontot figyelembe véve iskolánkban a differenciálás következő módjait alkalmazzák a pedagógusok:
– differenciált csoportmunka
– individualizált munka (egyéni feladat)
– differenciált házi feladat
– differenciált motiváció
– feladat, információhordozó készítése
– korrepetálás a tanórán kívül
– differenciált értékelés
– segítségadás más tanulóknak
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5.4.2. A kooperatív tanulás
Fontos feladatnak tekintjük a kooperatív technikák alkalmazását.
Iskolaszociológiai vizsgálatok eredményei is azt mutatják, hogy a család
szocio-ökonómiai státuszától erősen függnek a gyerekek iskolai eredményei.
Hazai kutatások (Benda József) is egyértelműen bizonyították, hogy a
kooperatív tanulási technikák alkalmazásával a családi háttértől függetlenül
a gyerekek jobban szeretnek iskolába járni és eredményesebben tanulnak.
Társas kapcsolataik bizonyíthatóan fejlődnek, énképük javul, értékrendjük a
tolerancia, az elfogadás és a szeretet irányába változik.
Tehetséggondozó munkánk során nagyon fontos, hogy az alulteljesítő
gyerekeket felismerjük és felkaroljuk.
Hat éve folyó munkánk tapasztalata az, hogy a társas kapcsolatok intenzív fejlesztésével nemcsak a tanulmányi eredményességet, hanem a motivációs szintet is sokkal hatékonyabban tudjuk növelni.
Köztudott, hogy az iskolai évek előre haladtával a tanulási motiváció
csökken, így sajnos a tanulás eredményessége is.
A kooperatív tanulás során a cselekvő együttműködés, a társas kapcsolatok, az ismeretek és képességek elsajátítása során átélt öröm együttesen
létrehozhatják az optimális, tanulásra irányuló aktivációs szintet. A kooperatív tanulás ideális terepe a tanulási motívumok egyidejű működtetésének,
fejlesztésének.
A csoportmunka fontos eleme a kölcsönös pozitív függés, mely feltételezi a társak támogatását, ellenőrzését, az egyéni és a másik fejlődéséért
érzett felelősséget.
A csoportok 4–6 hétig dolgoznak együtt, s általában heterogén összetételűek: jó, közepes és gyenge képességű tanulók közösen, egymás munkáját
segítve végzik tevékenységüket.
A csoportkialakításnál figyelembe vesszük a lányok és fiúk arányát, a
tanulók egymáshoz való viszonyát. Ha viszont állandóan csak vegyes csoportokat alkalmaznánk, nem kerülhetnének egymással kapcsolatba sem a
magas szinten, sem az alacsonyabb szinten teljesítők. Így hiányozna a tanulást ösztönző egyik fontos tényező a magasabb szinten teljesítők köréből, s
az alacsonyabb szinten teljesítőknek sem lenne lehetőségük arra, hogy ők is
vezetővé váljanak.
Ezért alkalmazzuk differenciálásként a képességek szerinti csoportok
létrehozását is az oktatási célnak megfelelően.
Munkánk során a szülők aktív közreműködésére is számítunk.
Az osztályfőnökök folyamatos kapcsolatot tartanak a programban résztvevő tanulók szüleivel.
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Szülői értekezleteken, fogadóórákon is lehetőség nyílik a személyes beszélgetésre, így a szülő és a pedagógus között létrejön az információcsere a
következő témákban:
– célok tisztázása
– a fejlődés értékelése
– a gyermek érzelmi támogatása, elfogadása, odafigyelés
– közös programok szervezése
– pályaválasztás irányítása
Az intézmény minden évben pályaválasztási fórum megszervezésével is
segíti a továbbtanuló gyermekeket és szüleiket.
5.5. A tehetségfejlesztés további területei
Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a motivációra, a pozitív megerősítésekre, a gyerekek személyiségének fejlesztésére, a bármilyen területen
kibontakozó tehetség felkarolására.
Ezért sokféle lehetőséget biztosítunk gyermekeinknek önmaguk kipróbálására.
A gazdagító foglalkozások főleg az intellektuálisan kiválóknak nyújtanak lehetőségeket, de ugyanolyan hangsúlyt fektetünk a sport, a művészi
(zenei, képzőművészeti, előadó-művészeti) tehetségek kibontakoztatására és
fejlesztésére.
A hagyományos tanórán (ének) és az alapfokú művészetoktatásban is a
zenei hallási képességek fejlesztését célozzuk meg, hiszen a vizsgálatok
eredményei is bizonyítják, hogy az iskolai tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségekkel ezek nagymértékben összefüggenek.
A művészetoktatásban a zenei (furulya, fuvola, hegedű, szintetizátorkeyboard, zongora) tanszakokon, a képző- iparművészeti ágon belül a grafika tanszakon folyik tehetséggondozás. A fejlesztés a főtárgyi és a szolfézs
órákon valósul meg, melynek területei: hallás, belső hallás, zenei kifejezésmód. A fent említett fejlesztéseken túl fő cél a biztonságos hangszerkezelés,
a hangszertechnika alkalmazása. Tehetséges tanulóinknak lehetőségük van a
B tagozaton heti 2x45 percben magasabb szintű tananyag elsajátításra.
További fejlesztési lehetőséget jelentenek a kamarazenei (heti 1 óra) és
zenekari (heti 2 óra) foglalkozások is.
A grafika tanszakon tanuló tehetséges növendékek a kötelező tanórai
foglalkozásokon túl heti egy órában tehetségfejlesztő órákon vesznek részt.
A heti 5 órás foglalkozás során a következő területek fejlesztésére kerül sor:
– formaérzék
– térérzékelés
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– funkció és forma összefüggésének felismertetése
– kompozíciós készség
A fejlesztés során bővülnek a növendékek gyakorlati ismeretei, jártasságot szereznek a kollázs- és festőtechnikákban, a makett- és modellkészítésben.
A pedagógus nagy hangsúlyt fektet a színharmóniák, színkontrasztok
tudatos használatára, a részletek egymáshoz és az egészhez viszonyított arányainak helyes megítélésére, a vizuális nyelv eszközeinek tudatos használatára.
A művészetoktatásban alkalmazzuk a gyorsítás módszerét a zenei és a
grafika tanszakokon egyaránt.
Az iskolán kívüli és szabadidős foglalkozások fejlesztő szerepe kétségtelen a tehetséggondozás területén.
Nyári táboraink megvalósítása során lehetőséget biztosítunk tehetséges
és nem kifejezetten tehetséges, de érdeklődő tanulóinknak is.
Képzőművészeti táborunkat kifejezetten tehetséges tanulóink számára
szervezzük meg, hogy a nyári szünidő alatt alkalmat teremtsünk kreativitásuk kibontakoztatására. Az alkotás öröme, sok új élmény, tapasztalat megszerzése érdekes és hasznos kikapcsolódás, mely a résztvevők fejlődését és
különböző kompetenciák fejlesztését szolgálja.
A táborba a rajzolni, festeni, kézműveskedni szerető tanulókat válogatjuk be, akik érdeklődnek a képző- és iparművészeti technikák iránt. A felvételt nyerni kívánó tanulóknak egy-egy pályamunkát kell készíteniük tetszőleges technikával és témában. A táborvezetők a pályamunkákat megtekintik,
értékelik, figyelve a kreativitásra és kézügyességre. Ez után az elbeszélgetés
következik. Figyeljük a motivációt, az elkötelezettséget, az érdeklődést, a tanulási és alkotási vágyat, az új dolgok iránti nyitottságot, a csapatszellemet.
Táborunk tehetségazonosító munkája során minél többféle típusú identifikációs módszer alkalmazására törekszik. Véleményeket gyűjtünk a tanulókról, egyéni elbeszélgetéseket végzünk, valamint rajzpályázatok eredményeit vesszük figyelembe. Figyelünk a gyerekek kiemelkedő asszociációs
készségére, a személyiségvonásokra (kiegyensúlyozott, ambiciózus, igényes, jó megfigyelő, precíz, több módon ki tudja fejezni gondolatait). Rendkívül fontosnak tartjuk továbbá az érdeklődést és az önkéntességet.
Évről évre megszervezzük nagy sikerű „Mindent bele!” táborunkat,
melynek nevéből is kiderül, hogy komplex tevékenységeket biztosít a gyerekek számára. A tábor elsősorban a szabadidő hasznos, tartalmas eltöltését
biztosítja. Nem csupán a kiváló intellektuális képességekkel rendelkező ta334

nulóink vesznek részt a programokon, hanem más területen tehetséges gyerekek is. A tábor önkéntes, minden „csanád vezéres” diák igénybe veheti.
Szintén hagyománya van a balatoni táboroztatásnak. A tanulók egy hetet tölthetnek az iskola által fenntartott üdülőben, Szántódon. A program
többnyire a kikapcsolódást, a pihenést biztosítja. A résztvevők az egy hét
folyamán megismerkednek a környék nevezetességeivel, de a játéknak, a
kötetlen foglalkozásoknak van hangsúlyos szerepe.
Évek óta szervezzük a sportban kiváló tanulók számára a „focitábort”.Nagyon nagy az érdeklődés, a gyerekek igen szép számmal vesznek
részt az egész napi edzéseken és a „lazító foglalkozásokon”.
A dúsítás lehetőségeit kihasználva játékos, kötetlenebb formában is
kapcsolódunk a délelőtti órák tananyagához a következő területeken:
– sportfoglalkozásokon
– egészségnevelési vetélkedőkön
– akadályversenyeken
– szaktárgyi és sportversenyeken
– szakkörökön:
– tantárgyi
– mazsorett
– origami
– aerobik
Minden tanév elején a hagyományoknak megfelelően, valamint a tanulók igényeinek felmérése alapján alakítjuk ki azt a kínálatot, amit a gyerekeknek meghirdetünk, s ők ezekből a foglalkozásokból szabadon választanak.
Iskolánkban a nemzeti identitástudat kialakítását szolgálják az osztályok
tanulmányi kirándulásai az ország különböző tájaira.
A tanulók önmegvalósítását segítik a Csanád Vezér Hét keretében megrendezett mentálhigiénés, sport, művészeti rendezvények.
A tehetséges tanulóink műsorral készülnek a következő iskolai rendezvényekre:
– tanévnyitó
– megemlékezések (október 6., október 23., március 15.)
– karácsonyi hangverseny
– a zene világnapja
– ballagás
– tanévzáró
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Az iskolához tartozó Jövőnk Záloga Alapítvány báli rendezvény keretében ad lehetőséget arra, hogy tanítványaink megmutassák tehetségüket társaiknak, tanáraiknak, szüleiknek.

6. Hatásvizsgálatok, ezek eszközei
Az ötödik osztály év eleji, év végi, a hetedik osztály félévi és nyolcadik osztály év végi méréseiből készülnek el a hatásvizsgálatok. Minden „programos” tanulóra kiterjedően részletes eredménnyel, információval rendelkezünk az intelligenciára, tanulás motivációra, stratégiára, szorongásra vonatkozóan.
Mérőlapokat töltenek ki a gyerekek, ezeket értékeli a pszichológus, s az
itt kapott eredményeket beépítjük a tehetségfejlesztő munkába. A mérőeszközök az alábbi területeket mérik:
Intelligencia, általános intellektuális képességek
Az értékelés során pontos ismerettel rendelkezünk arról, hogy kik tartoznak
az intellektuálisan kiváló, a lényegesen átlag feletti, az átlag feletti, az átlagos, az átlag alatti és az intellektuálisan gyenge kategóriába.
Tanulási motiváció
Belső motiváció nélkül nem fejlődik a tehetség, ezért fontos ennek a tényezőnek a követéses vizsgálata is. Ismeretet szerzünk arról, hogy tanulóink a
követő, a kognitív vagy a teljesítő dimenzióba tartoznak-e.
Miért tanulnak?
– Szülő iránti szeretetből?
– Hogy elfogadják őket a pedagógusok?
– Mert érdekli őket az, amit csinálnak?
– Felelősségből?
Tanulási stratégia
A tanulásmódszertani foglalkozásokon és a tanórákon is foglalkozunk a
tanulási stratégia fejlesztésével. A mérésből megtudjuk, hogyan tanulnak
tanulóink:
– mélyrehatóan,
– szervezetten,
– vagy reprodukálóan?
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Szorongás
Nagyon fontos terület, mert a szorongás kedvezőtlenül befolyásolja a képességek fejlődését, a teljesítményt. A szorongási értékek ismeretében a pedagógusok megbeszélést tartanak, s igyekeznek feltárni a szorongás okát, s
elkezdik a fejlesztő munkát.
Személyiség
Az eredmények megmutatják, hogy egyes tanulóknál milyen értékei vannak
az extraverziónak, a neuroticizmusnak, a pszichoticizmusnak, a szociális
konformitásnak. Tehát részletes ismerettel rendelkezünk a tanulók személyiségvonásairól is.
A méréseket végző pszichológus tájékoztatja a tantestületet a mérés
eredményéről, a pedagógusok elmondják tapasztalataikat a gyerekek iskolai
viselkedéséről, tanulmányi eredményéről, motivációjukról, illetve motiválatlanságukról. A közös beszélgetésre alapozva elkezdődik a további fejlesztő munka.

7. A program személyi, tárgyi feltételei
7.1. Személyi feltételek
Az iskola komplex tehetségfejlesztő munkájához hozzátartozik, hogy a pedagógusszerepek is átalakulnak. A feladatok sikeres teljesítésére akkor van
esély, ha a tantestületen belül jól körülhatárolódnak a feladatok. Iskolánkban
a következő munkamegosztás működik:
Programvezető: az iskola igazgatója. Feladata az általános áttekintés,
motiváció, segítés, ellenőrzés, a téma napirenden tartása.
Tehetségtanácsadó pedagógusaink vállalták magukra a tehetségfejlesztő
munka szakmai irányítását. Kiemelt feladataik közé az alábbi területek tartoznak:
– a tehetségfejlesztő munkaközösség vezetése
– tehetségfejlesztő programok kidolgozásának irányítása, megszervezése
– tehetségazonosítás
– tanulásmódszertan tanítása
– pályázatok megírásának szervezése, segítése
Mentorok: szaktanárok vagy osztályfőnökök. Részt vesznek a tehetséges tanulók nevelésében, oktatásában, folyamatosan irányítják egy-egy diák
tevékenységét.
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A tantestület elkötelezett a tehetség ügye mellett, ezért továbbképzéseken vesz részt e területeken. Pedagógus létszámunk 36 fő.
Két pedagógus Tehetség és fejlesztése szakvizsgával rendelkezik, egyikük tehetségfejlesztési szakértő is. Egy fő 2010. szeptemberében kezdte
meg tanulmányait a szakvizsgaprogram keretében.
Tizenketten a 30 órás kooperatív technikákat bemutató továbbképzésen
vettek részt, huszonketten pedig 10 órás képzés keretében gyarapították tudásukat.
Tíz pedagógus végezte el a Tehetségfejlesztés 6–18 éves korban című
továbbképzést.
Huszonkét pedagógus szerzett tanúsítványt a projektoktatás elméletéből
és gyakorlati alkalmazásából, a gazdagító programok elméleti és gyakorlati
ismereteiből, 25 pedagógus számára szervezzük A tehetséggondozás pszichológiai alapjai c. továbbképzést.
Tantestületünk és a szülők is bekapcsolódtak a Géniusz Program képzéseibe.
7.2. Tárgyi feltételek
Iskolánk épülete 1980-ban került átadásra. A 30 éves épület felújításra szorul. A fenntartó ebben a tanévben pályázati forrásból elvégzi ezt a tevékenységet.
Megtörténik az akadálymentesítés, a mellékhelyiségek felújítása, a nyílászárók cseréje. Az alsó tagozat szintráépítésén elkezdődik új tantermek
kialakítása, melyekbe korszerű berendezések kerülnek. Az iskola jelenlegi
tantermeiben lévő bútorok felújításra, cserére szorulnak. Eszközállományunkat is bővíteni szeretnénk. Elsődleges feladatunk a 25 db számítógép
cseréjének megvalósítása. Kötelező taneszközeinken túl 4 db projektorral, 4
db laptoppal, egy db interaktív táblával, 4 db multifunkcionális nyomtatóval, 3 db fénymásolóval, 1 db digitális kamerával rendelkezik az intézmény,
melyeket felhasználunk tehetséggondozó munkánk során.
A művészetoktatásban megfelelő számú hangszerállománnyal rendelkezünk. Eszközállományunk jónak mondható, melyet pályázatok útján kívánunk még bővíteni, korszerűsíteni.
A tehetséggondozást szolgálják még a szaktantermek:
– nyelvi labor
– számítástechnika
– rajz
– kémia-fizika
– művészeti termek
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8. A program hatékonysága
A program hatékonyságának eredményeit évről évre tapasztaljuk, a mérések
is ezt támasztják alá:
– a tanulók több területen dinamikusan fejlődnek;
– erősödik az iskolához, a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, viszonyulás;
– a tanulási stratégiák hatékonyabbak;
– a tanulók szélesebb körű érdeklődéssel rendelkeznek.
Ezek a változások fontos eredményei a komplex tehetséggondozásnak.
Többek között a kiváló versenyeredmények is igazolják törekvéseink helyességét.
9. A tehetségprogramból kikerülő tanulók nyomon követése
Amíg a tanulók az általános iskolában vannak, a nyomon követés folyamatos. Minden gyereknek egyéni dossziéja van. Ebben találhatók a mérések
eredményei, a gazdagító foglalkozások megnevezései, a fejlesztéshez szükséges javaslatok, tanulmányi eredmények. A mérések eredményei egy folyamatot mutatnak a kiindulástól (4. osztály) az általános iskolai tanulmányok befejezéséig (8. osztály). Az osztályfőnök a tehetségfejlesztő szakemberrel együtt aktualizálja az egyéni dossziékat. A dosszié tartalma a következő:
Név – osztály
4. o. részképesség-mérés eredménye, tanulmányi eredmény
5. o. év eleji, év végi, 7. osztály félévi, 8. osztály év végi mérés
– intelligencia kategória
fejlesztési feladat:
– motiváció
hangsúlyos terület:
kedvező:
erősítendő:
– tanulási stratégia
Melyik jellemző a tanulóra?
fejlesztési feladat:
– szorongás
mért érték:
feladat:
esetleges probléma:
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Tanulmányi eredmény félévkor:
Tanulmányi eredmény év végén:
Megbeszélések témái: (szülő, gyerek, pedagógus)
Különös figyelmet igényel:
Gazdagító foglalkozások:
Ezek a területek és feladatok minden mérés után megtalálhatók.
A 6. osztály félévi szülői tájékoztatás kerül még bele a dossziéba.
Tanári tapasztalatok
– tanórán
– tanórán kívüli foglalkozásokon
Tanulói érdeklődés:
Pedagógus kérései:
Szülő kérései:
A nyolcadik osztály elvégzése után minden évben visszajelzést kapunk
írásban a középiskoláktól minden volt tanulónk eredményéről. Telefonon
érdeklődünk végzett tanulóink további tevékenységeiről. Az évente megrendezésre kerülő pályaválasztási fórumon a középiskolák igazgatói beszámolnak volt tehetséges diákjaink tanulmányi előmeneteléről.
Megalakítottuk a Tehetséges Fiatalok Egyesületét, melynek oszlopos
tagjai iskolánk tehetséges diákjai közül kerültek ki. A Tehetséges Fiatalok
Egyesületének tagjai olyan, jelenleg egyetemet és főiskolát hallgató fiatalok,
akik egyszer a Csanád Vezér Általános Iskola padjait koptatták, és felelősséget éreznek az új, feltörekvő generációért. Az egyesület szabadidős programokat, sportnapokat, kirándulásokat szervez. Tagjai segítséget adnak az
általános iskolás tanulóknak a tanuláshoz, versenyekre való felkészüléshez.
Megismertetik a diákokat a gimnáziumban és a felsőoktatásban folyó élettel.
Erősödik a csapatszellem, megismerik egymás elvárásait, érdeklődési
körét. A programokra meghívjuk a tehetséggondozó tevékenységünkben
résztvevő volt diákjainkat, így a beszélgetésekből, beszámolókból több információt gyűjthetünk életük további alakulásáról.
Célunk az egyesület hatékony működtetése.
A 2010-ben megalakult Mezőkovácsházi Tehetségsegítő Tanács további
lehetőségekkel segíti tehetségfejlesztő munkánkat. Tagjai a tehetség ügye
iránt elkötelezett pedagógusok, vállalkozók, különböző szakterületen dolgozó szakemberek. A tanács vezetője a fenntartó részéről városunk polgármestere. A tanács célja: hálózat kiépítése Békés megye többi településével a
tehetségek felkutatása és fejlesztése érdekében. A hálózatépítésen túl a tagok felvállalták a mentorálási feladatokat, és Tehetségnap keretében bemutatják az elkészült produktumokat.
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Iskolánk célja, hogy minden gyermek a képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön, sikeres és eredményes legyen tehetséggondozó tevékenységünk, minél több gyerek vegyen részt a komplex programban.
Az iskola vezetése, a nevelőtestület elkötelezett a tehetség ügye mellett,
Csányi Vilmos gondolataival azonosulni tudunk:
„Minden megtanítható valakinek,
s nincs olyan személyiség, aki
valamire ne lenne megtanítható,
ne lenne tehetségessé tehető”
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A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és
Kollégium tehetséggondozó programja
Tóth Tamás

1. Településünk és iskolánk bemutatása
Intézményünk, hazánk egyik legismertebb városában, a Zemplén-hegység
lábánál elhelyezkedő Sárospatakon található. A település ismertségét a magyar történelemben betöltött szerepének köszönheti. Lorántffy Zsuzsanna,
Comenius és a Rákócziak városaként nevezik a magyar szabadság oroszlánbarlangjának és Bodrog-parti Athénnak is. Patinás műemléképületeivel,
gyönyörű természeti környezetével, gazdag programjaival – az egyébként
kis város – ma is Északkelet-Magyarország egyik kulturális és idegenforgalmi központja.
A település a XV. századtól kezdve őrzi iskolavárosi jellegét. A sárospataki oktatás európai színvonalát és a magyar művelődésben betöltött meghatározó szerepét számos itt született alkotás, pedagógiai kísérlet és nagyhírű mesterek neve őrzi. A Szalkai-kódex, a Református Kollégium alapítása,
Comenius munkássága, az önálló pataki tanítóképzés beindítása és a múlt
század 30-as éveiben elkezdődő népi tehetséggondozó program mind-mind
csak a jéghegy csúcsa annak, amit pataki szellemiségnek hívunk.
A rendszerváltást követően ezt a gazdag örökséget kívánta folytatni városunk önkormányzata, amikor a társadalmi igényeknek megfelelően 1993ban megalapította legújabb középfokú oktatási intézményét, az Árpád Vezér
Gimnáziumot. A Makovecz Imre által tervezett épületet – az országos tanévnyitó ünnepély keretében – Dr. Mádl Ferenc művelődési és közoktatási
miniszter adta át a tanuló ifjúság számára. Akkor 8 osztályban 222 tanuló,
és 18 főállású pedagógus kezdte el a közös munkát.
Az új iskolával szemben kétkedő hangok és nagyfokú elvárások fogalmazódtak meg. Ennek ellenére vagy talán éppen ezért a tapasztalt, elhivatott
idősebb, és tettre kész fiatalabb pedagógusok szerencsés ötvöződésével létrejött tantestület nagy lelkesedéssel, kreativitással kezdett neki szervezeti
kultúrájának, hagyományainak kialakításához.
Ezen céltudatos és tervszerű fejlesztő munkát – a magyar oktatáspolitika
irányvonalai mellett – a helyi adottságok és igények figyelembe vétele, valamint az intézményben dolgozó pedagógusok pedagógiai hitvallása határozta meg.
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A helyi adottságokat alapvetően meghatározó gazdasági és társadalmi
folyamatok azonban rendkívül kedvezőtlenül alakultak. Sárospatak térsége
(Bodrogköz, Hegyköz, Hegyalja) hazánk egyik leszakadóban lévő, elszegényedő területévé vált. A gazdaság stagnálása, az országos átlagot jóval
meghaladó munkanélküliség nagyfokú elvándorlást, rossz szociális helyzetet és a napi gondokkal küzdő családok számának növekedését okozta. Ez a
folyamat a gyermekek erős differenciálódását, és az alulteljesítő tanulók
számának növekedését eredményezte.
Így iskolánknak kezdettől fogva törekednie kellett arra, hogy ezen kedvezőtlen folyamatok ellenére olyan képzést biztosítson, amely diákjainkat
versenyképessé teszi az ország más, szerencsésebb régióiban felnövekvő
kortársaikkal szemben. Így kiemelt célként kezeltük a modern ismeretszerzési készségek elsajátításában meghatározó informatikai és idegen nyelvi
ismeretek emelt óraszámban történő, magas színvonalú oktatását, valamint
tehetséges gyermekeink adottságainak, képességeinek sokoldalú, differenciált fejlesztését.
Oktató-nevelő munkánk eredményességének, és diákjaink sikereinek
köszönhetően iskolánk ismertté és elismertté vált szűkebb és tágabb környezetünkben egyaránt. Ennek köszönhetően – a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére – a gimnáziumunkba jelentkező diákok száma jóval meghaladja a felvehető tanulói létszámot, ami lehetőséget biztosít számunkra a
jobb képességű tanulók kiválasztására.
Gimnáziumunkban jelenleg 22 osztályban 668 diák tanul. Meghatározó
többségük (95%) célja a középiskolai tanulmányok befejezése után valamelyik felsőoktatási intézménybe történő továbbtanulás, diploma szerzése.
A vidéki tanulóink magas aránya (68,3%) miatt iskolánk térségi feladatot lát el. A nem helybeli diákok nagy része bodrogközi, hegyaljai, hegyközi, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye más térségeibe tartozó településekről
érkezett. Más megyékből, és határon túli magyar lakta területekről érkező
tanulóink aránya 6,2%. Diákságunk 44,16%-a kollégiumunk lakója.
1. táblázat. Tanulói létszám adataink a 2010-2011-as tanévben
Összes tanulói létszám
Hat évfolyamos képzésben tanulók
Nyelvi előkészítős + négy évfolyamos képzésben tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programban tanulók
Helybeli tanulók
Kollégista tanulók
Bejáró tanulók
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668
164
318
186
212
295
161

2. táblázat. Diákjaink szociokulturális mutatói a 2010/2011-es tanév adatai
alapján
Fiúk aránya (%)
Szülők iskolázottsága (év)
Munkanélküli szülők (%)
Elvált szülők gyermeke (%)
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő családok (%)
Ingyen tankönyvre jogosultak (%)
Hátrányos helyzetű (%)
Halmozottan hátrányos helyzetű (fő)
Veszélyeztetett (fő)

39,20
12,74
22,24
14,50
25,45
43,90
21,55
31,00
17,00

3. táblázat. Tanulóink előképzettségi mutatói a 2006–2010-es
évek adatai alapján
8. osztályos magyar osztályzat átlaga
8. osztályos matematika osztályzat átlaga
8. osztályos összes tantárgy átlaga

4,42
4,18
4,29

2. Nevelési programunk és a tehetséggondozás kapcsolata
Pedagógiai programunk megvalósításának alapelve, hogy tanulóinkat – az
általános emberi értékek figyelembevételével – felkészítsük az új évezred
modern, értelmiségi létére. Folyamatosan törekszünk olyan iskola kiépítésére, amely a XXI. század kihívásainak megfelelni tudó, magyar hazáját szerető, széles látókörű fiatalokat bocsát ki falai közül.
Ezen törekvés elérése érdekében az intézményünkben folyó oktatónevelő tevékenység legfontosabb célkitűzése a diákok korszerű általános
műveltségének megalapozása, a modern ismeretszerzési készségük kialakítása és a felsőfokú oktatási intézményekbe történő bejutáshoz szükséges
ismeretek átadása. A folyamatos önképzés igényének kialakítása mellett
feladatunknak tartjuk diákjainkat megtanítani az önálló gondolkodásra, a
helyes és választékos beszédre. Fontosnak tartjuk olyan értékrend átadását
is, amelyben központi szerepet kap mások gondolkodásmódjának, világnézetének tisztelete, a tudás és a kreativitás becsülete, a nemzeti-, kulturális
hagyományaink ápolása.
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Jó hangulatú, pezsgő életű iskolát kívánunk működtetni, melyben a lányok és a fiúk ápolják anyanyelvüket, szeretik és értik nemzeti irodalmunkat. Őrzik és továbbviszik városunk hagyományait; ismerik Sárospatak múltját,
hazánk életében, történelmében betöltött szerepét, kulturális értékeit.
Ezen alapelvek és célkitűzések megvalósítása érdekében nevelési programunkban a kerettantervi, érettségi követelmények és az emeltszintű képzési formáinknak megfelelő elvárások megvalósításán túl nagy hangsúlyt
fektetünk a tanulók személyiségének fejlesztésére, tehetséges gyermekeink
adottságainak, képességeinek kibontakoztatására.
Tehetséggondozó munkánkban abból az alapelvből indulunk ki, hogy
minden diák tehetséges valamiben, valamilyen mértékben. Pedagógiai tevékenységünk célja, hogy felfedezzük tanulóinkban azokat az adottságokat,
melyeket fejlesztve tehetségük kibontakoztatható. Oktató-nevelő munkánkkal törekszünk diákjaink minél magasabb szintre jutását elősegíteni, tehetségüknek eredményekben való realizálódását támogatni.

3. Tehetségprogramunk célkitűzései
Iskolánk pedagógiai programjában kezdettők fogva kiemelt tevékenységi
körként fogalmaztuk meg a tehetséggondozást. E tevékenységi kör eredményes működése megkívánta egy komplex tehetségfejlesztő program kialakítását. Ez a program az iskola lehetőségeinek változásával folyamatosan átalakul, bővül, fejlődik. Jelenlegi állapotában a következő célkitűzések határozzák meg működését:
– Tehetséges diákok felfedezése, és fejlesztése a Renzulli-modell alapján
– A differenciált oktatás módszereinek alkalmazása
– Tanórán kívüli, speciális foglalkozások tartása
– Projektmódszer alkalmazása. (komplex tehetségfejlesztő program –
hat évfolyamos képzés)
– Pedagógiai, pszichológiai mérések eredményeinek felhasználása.
(Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja – AJTP, komplex tehetségfejlesztő program – hat évfolyamos képzés)
– Hatékony tanulási módszerek elsajátításának biztosítása
– Önismereti foglalkozások segítségével tehetséges tanulóink személyiségének fejlesztése
– Hátránykompenzáció és tehetséggondozás összekapcsolása a hátrányos helyzetű alulteljesítő tehetségek esetében (AJTP)
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– Diákkonferenciák, tanulmányi és sportversenyek szervezése
– Tehetséges tanulóink munkáiból kiállítások rendezése, kiadványok
készítése
– Előadások, kulturális műsorok keretében bemutatkozási lehetőségek
biztosítása
– Pályázati lehetőségek kihasználásával komplex tehetséggondozó táborok szervezése
– Szoros szakmai kapcsolatok kiépítése a tehetséggondozás területén
élenjáró intézményekkel, szervezetekkel
– Bekapcsolódás térségi, regionális és országos szintű tehetséggondozó
programokba
– Pedagógusaink felkészítése a tehetséggondozáshoz szükséges ismeretek elsajátításával
– Szakmai-módszertani ismeretek átadásának megszervezése, koordinálása a sárospataki kistérségben működő oktatási intézmények számára
(Országos Tehetségpont Hálózat helyi tehetségpontjaként)
A tehetséggondozás terén elért eredményeinknek köszönhetően 2000
augusztusában, 19 nagyhírű gimnázium társaságában elindíthattuk az Oktatási Minisztérium által támogatott Hátrányos Helyzetű tanulók Arany János
Tehetséggondozó Programját, majd 2008-tól hat évfolyamos képzésünk
átalakításával olyan fejlesztő tevékenységbe kezdtünk melynek középpontjában a komplex tehetséggondozás áll, részint tanórai, részint tanórán kívüli
gazdagító programok révén.
Koncepciónkban azonban nem csak saját tanulóink adottságainak fejlesztésére, hanem a zempléni kistérség tehetségeinek gondozására is gondoltunk. Ezért iskolánkban 1996-tól pályázati forrásból egy tehetséggondozó
térségi programot indítottunk el Sárospataki Körzeti Tehetséggondozó Központ néven, amely 64 intézményt tömörített. Ennek keretében nyolc területen 3200 tanulót vontunk be. 50 fő részére tehetséggondozó tábort szerveztünk, és 23 szakkörben tehetségfejlesztő foglalkozásokat tartottunk. Az alkotásokból évkönyvet, kiállítást szerveztünk, s megjelent egy kiadvány
„Tehetséggondozás Sárospatakon az ezredfordulón” címmel. A megkezdett
ötéves programot azonban 2001-ben forráshiány miatt abba kellett hagynunk.
2003–2008 között sikerült bekapcsolódnunk a BAZ Megyei Közoktatásért Közalapítvány Tehetségfejlesztő Hálózati Programjába, kezdetben a
sárospataki tehetségfejlesztő decentrum központjaként, majd tehetséggondozó bázisintézményeként. A decentrum keretében koordináltuk a térségünkben élő tehetséges diákok kiválasztását és a fejlesztésükre létrejövő
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tehetséggondozó műhelyek munkáját. Bázisintézményként pedig neves,
pedagógiai gyakorlattal rendelkező előadók és az általános iskolák pedagógusainak bevonásával törekedtünk olyan, a kölcsönös tapasztalatcserén,
alapuló szakmai napokat szervezni, amelyek a természettudományos oktatás
területén segíthették a tehetséggondozó tevékenység hatékonyságának javulását.
Iskolánk 2009 januárjában a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás,
a Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar és a sárospataki
Családsegítő és Pedagógiai Szakszolgálat támogatásával helyi tehetségpontként regisztráltatta magát az Országos Tehetségpont Hálózatba. Feladatunkként a térség tehetséges diákjainak azonosításán túl, komplex tehetségfejlesztő programok beindítását, szakmai, módszertani továbbképzések megszervezését, helyi tehetséggondozó hálózat kiépítését és a Sárospatakon folyó tehetségfejlesztő programok országos szintű képviseletét választottuk.
A regisztráció óta eltelt időszakban, a megfogalmazott céloknak megfelelően, az iskola számos továbbképzést, bemutatót szervezett a térség pedagógusainak a tehetség tanácsadás, az alulteljesítő tehetségek és a komplex
tehetségfejlesztő programok témájában, valamint rendszeresen tartott tájékoztatót a tehetséggondozás lehetőségeiről napjainkban.
Az országos tehetségfejlesztő hálózatba történő bekapcsolódás céljából
együttműködési megállapodást kötöttünk a Debreceni és Miskolci Egyetemen működő regionális és az Informatika–Számítástechnika Tanárok Egyesülete Országos tehetségponttal.
Aktívan részt veszünk a Magyar Tehetséggondozó Társaság és az Arany
János Tehetséggondozó Program Intézményeinek Egyesülete, valamint a
Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program munkájában.
Másfél évtizedes tehetségfejlesztő munkánk magas színvonalának és
sokszínűségének köszönhetően iskolánk 2009. szeptember 25-én miniszteri
elismerő oklevél kitüntetésben részesült.

4. A tehetséges tanulók beválogatásának szempontjai
Tehetséggondozó programunkban, a tehetséges diákok kiválasztás során
igyekszünk minél több elemre építeni. A hat és öt évfolyamos képzéseinkre
jelentkező diákok esetében figyelembe vesszük a felvételi vizsga során
nyújtott anyanyelvi és matematikai teljesítményeket, a tanulók korábbi általános iskolai eredményeit, egy-egy területen jelentkező kiváló kognitív képességüket, tantárgyteszteket és a szaktanárok, osztályfőnökök véleményét a
tanulók kommunikációs készségéről, kreativitásáról, motivációjáról.
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Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül a speciális felvételi eljárás során vizsgáljuk a tanulók kognitív képességét (szövegértés,
számanalógia és számsorok), figyelmét, verbális emlékezetét, gondolkodását, majd az előkészítő év során (a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének munkatársai segítségével) általános intellektuális képességét, tanulási
stratégiáját, motivációját, énképét és szorongását. Mérlegeljük a tanulók
korábbi iskoláiból küldött jellemzéseket is.
Hat évfolyamos komplex tehetségfejlesztő programunkba történő beválogatás során a fent említett pedagógiai mérések és szaktanári vélemények
figyelembe vételén túl mérjük diákjaink intelligenciáját, motivációját, tanulási stratégiáját, szorongását, és néhány személyiségjegyét (extraverzió,
neuroticizmus, pszichoticizmus, szociális konformitás).
5. A tanórai fejlesztés lehetőségei
Emelt szintű képzés
Iskolánk pedagógiai munkájában kezdettől fogva kiemelt szerepet szántunk
az emelt szintű képzési formáknak. Úgy gondoljuk, hogy a nemzeti alaptantervben meghatározott időkeretek túllépésével lehetőség nyílik diákjaink
ismereteinek elmélyítésére. Diákjaink szociokulturális helyzetének és a szülők által megfogalmazott igények figyelembe vételével a modern ismeretszerzési készség elsajátításához elengedhetetlenül fontos idegen nyelvi és
informatikai képzés minden osztálytípusunkban emelt szinten történik. Az
idegen nyelvi és informatikai készségek fejlesztése azonban a tehetséggondozás eszköztárát is bővíti. Segítségükkel lehetőségünk nyílik a tanulók
életkorának figyelembe vételével kreativitásuk, motivációjuk, problémamegoldó gondolkodásuk, ismeretátadó készségük fejlesztésére.
Az elsősorban eszközként használt idegen nyelvi és informatikai képesség fejlesztésen túl azonban, az utolsó két évfolyamon, továbbtanulási szándékuk figyelembe vételével, valamennyi diákunk számára biztosítjuk kétkét tantárgy elmélyültebb ismereteinek elsajátítását.
Ezen foglalkozások keretén belül az emelt szintű érettségi vizsgákhoz
szükséges kompetenciák fejlesztésére is törekszünk.
Egyéni és csoportos differenciálás
Iskolánkban a kedvező felvételi lehetősége ellenére is nagy létszámú (32–35
fő) és általában heterogén összetételű osztályokban folyik az oktató-nevelő
munka. A tömegoktatás ilyen jellege nehezíti a tehetséggondozás szempontjából fontos, személyre szabott, individuális fejlesztési követelményeknek
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megfelelő feltételek megteremtését. Nehezíti ezt az a tény is, hogy az érettségi követelmények és a kerettantervi tartalmi előírások gyakran nincsenek
összhangban (főleg a kevés óraszámban tanított tantárgyak esetében) a rendelkezésre álló időkerettel. Ezért a tanórai keretek között a tantervi követelmények minél magasabb szintű elsajátítása mellett elengedhetetlen a tanulók egyéni differenciálása. A tehetséges tanulók számára készített feladatlapok összeállításával és plusz munkák kiadásával gazdagíthatjuk ismereteiket, javíthatjuk önálló ismeretszerzési készségeiket, önértékelésüket.
Az egyéni differenciális nagyobb felkészülést, átgondoltabb munkát
igényel a pedagógusoktól is, de a korszerű oktatástechnikai eszközök (számítógép, projektor, interaktív tábla) alkalmazásának elterjedésével folyamatosan javulnak lehetőségeik.
Intézményünkben a tanórai differenciálásnak másik eszköze a csoportbontás. Ezzel a lehetőséggel az alacsonyabb évfolyamokon az idegen nyelvi,
informatikai, valamint néhány programunkban (AJTP, hat évfolyamos
komplex tehetségfejlesztés) a matematikai és anyanyelvi oktatás terén, az
utolsó két évfolyamon pedig a valamennyi tantárgy esetében is igyekszünk
élni.
Az emelt és normál, illetve a gyorsabban és lassabban haladó csoportokra osztás a tantervek eltérő dúsítását teszi lehetővé. Természetesen az egyes
csoportok között indokolt esetben biztosítjuk az átjárást.
Személyiségfejlesztés, önismeret, tanulásmódszertan
Gimnáziumunkban az Arany János Tehetséggondozó Program elindulásával, az Arany János-i blokk bevezetésével órai keretekben valósul meg a
személyiségfejlesztés és a tanulás tanítása.
A tehetséges diákok képességeinek kibontakozása szempontjából meghatározó szerepet játszanak azok a személyiség-tényezők (érdeklődés, érzelmi stabilitás, kitartás, versenyszellem stb.), amelyek megfelelő energiát
biztosítanak a magasabb szintű teljesítményekhez.
Ezen tényezők kialakulását hátráltathatják a tanuló önértékelési problémái, magas szorongási értékei, kommunikációs zavarai. Személyiségfejlesztő és tanulásmódszertani foglalkozásainkon e problémák csökkentésére,
illetve kialakulásuk megakadályozására törekszünk.
Személyiségfejlesztő foglalkozásainkon külső pszichológiai mérések
(Debreceni Egyetem, Pszichológiai Intézet) eredményeinek beépítésével,
pedagógusaink pszichológusokkal együtt törekednek tanulóinkban a reális
önértékelést, az önmenedzselési, és önérvényesítési, valamint a kudarctűrő
képességet fejleszteni. Törekednek érzelmi intelligenciájuk, szociális kom349

petenciájuk, konfliktuskezelési készségük fejlesztésére, kooperativitásuk
javítására.
A tanulásmódszertani foglalkozások keretén belül a tanulási szokások,
módszerek, eljárások, technikák (pl.: szövegfeldolgozási módszerek.) és a
tanulási részképességek fejlesztésén (pl.: beszéd, beszédtechnika, olvasás),
valamint az egyes tantárgyak tanulási sajátosságainak megismertetésén túl,
alkalom nyílik a vitázás, mint komplex képességfejlesztő tevékenység gyakorlására és az intelligens tanulás (problématudat, kérdezéstechnikák, a
gondolkodás tanulása) módszerének elsajátítására. A tanulási folyamatba
beépített önismereti tényezők felismerésével a tanuló személyközi és csoportközi kommunikációs zavarainak leküzdéséhez is kaphat segítséget.
Az Arany János-i blokkban rejlő lehetőségek felismerésével mára valamennyi képzési formánk első évében időkeretet biztosítunk a személyiségfejlesztésre és a tanulás tanítására.
6. Tanórán kívüli programok
Szakkörök, versenyelőkészítők
A tanórán kívüli foglalkozások közül a szakkörök, és a versenyelőkészítő
foglalkozások a tehetséggondozás legszervezettebb területei. Ezen szervezeti keretek biztosítják a tehetséges tanulók egyéni érdeklődési körének megfelelő, ambícióját kielégítő képzések megszervezését. Lehetőség nyílik a
műveletekre és ismeretekre épülő képességek tananyagot meghaladó fejlesztésére (gazdagítás).
Iskolánkban a tanulmányi versenyekre jelentkező diákok számára évről
évre megszervezzük a versenyelőkészítő foglalkozásokat. Különösen jelentős az ilyen jellegű tehetséggondozó tevékenységünk az informatika, a matematika és a természettudományok területén. Az informatika legmodernebb
irányzatai iránt érdeklődő diákok számára robotika, az elektronikus média
rejtelmeit megismerni akarók részére kamera használati, operatőri ismereteket átadó szakköröket szervezünk. A művészetek iránt érdeklődő tanulóink
rajz szakkörön, énekkari foglalkozásokon, társastánc tanfolyamokon csiszolhatják tudásukat. A város művészeti iskoláival együttműködve segítjük
tehetséges tanulóink magánénekesi, hangszeres, néptáncos, keramikus képességeinek fejlesztését. A sport iránt érdeklődök kézilabda, kosárlabda,
labdarúgó és aerobik edzésekre járhatnak.
A délutáni tehetséggondozás szinte kimeríthetetlen színtere a kollégium.
A tehetséges diákok számára itt szervezett foglalkozások szintén a gazdagítás lehetőségét szélesítik.
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Projektfoglalkozások
Hat évfolyamos komplex tehetségfejlesztő munkánk részeként 2008 őszétől
alkalmazzuk iskolánkban a tehetséggondozó projekt módszert. A foglalkozásokat hathetes ciklusokban, heti egy alkalommal, két órás időkeretben
szervezzük meg komplex természettudományos, humán, és idegen nyelvi
témakörökben.
A programban résztvevő diákok, ezen foglakozásokon, két éven keresztül, 10–12 fős csoportokat alkotva, felváltva vesznek részt, majd a 9. évfolyamon érdeklődési körüknek megfelelően választhatnak közülük. Egy-egy
projekt végén, a foglalkozás során született produktumokat (pl.: helytörténeti társasjáték, Mátyás korabeli újság, prezentációk a madarak életéről, a
Bodrog vízminőségének állapotáról, az általuk végzett kísérletekről, más
kultúrák étkezési szokásairól…) bemutathatják szüleiknek, testvéreiknek.
Ezen tevékenységünk hatékonyan biztosítja diákjaink jobb megismerését, tehetségük sokféleségének megjelenését, az iskolai képességekben kevésbé kiemelkedő speciális készségek (téri-vizuális, műszaki, társas-vezető,
szervező) megmutatkozását. Alkalmas a kreatív-produktív tehetség azonosítására, fejlesztésére, magasabb szintű ismeretekre, készségekre, gondolkodásra épít.
A projekt során megfogalmazott feladatok olyan elemeket tartalmaznak,
amelyek meghaladják az átlagos tanulók képességét, a tehetséges diákok
számára viszont kihívást jelentenek, megoldásukhoz kreativitásra, önállóságra van szükség. Több személy együttműködésére építve fejleszti tehetséges diákjaink társas készségeit.
Nemzetközi programok, kirándulások, „bentmaradós hétvégék”, nyári táborok
Tehetséges diákjaink problémamegoldó-, kritikai-, és a jövőbeni lehetőségeken való gondolkodási képességének fejlesztésére kiváló alkalmat nyújtottak, nyújtanak azok a nemzetközi projektek, amelyek a jelen problémáiból kiindulva a jövő számára keresték, keresik a lehetséges megoldás alternatíváit.
Így foglakoztak több éven keresztül svéd, holland, lengyel és német társaikkal együtt a környezetvédelem és vízgazdálkodás kérdésével. Az „Európai fórum. Fiatalok napjainkban.”című projekt keretén belül viszont a felnövekvő nemzedékek felelősség vállalásának, jövőbeni feladatainak témáját
járták körül, megosztva elképzeléseiket német kortársaikkal. Jelenleg az
európai parlamentáris demokrácia és kultúra fejlődésének múltját, jelenét és
feltételezhető változását vizsgálják Nagy-Britannia, Csehország, Lengyelország és Törökország hasonló korú diákjaival egyetemben.
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Fontosnak tartjuk azonban az egyetemes kérdésekkel való foglalkozások mellett nemzeti tudatunk erősítését, ezért szoros kapcsolatot építettünk
ki számos határon túli (Kassa, Királyhelmec, Munkács, Nagykapos,
Székelykeresztúr, Temesvár, Zenta) magyar középiskolával. Ezek a kötelékek, a helyi kulturális, természeti és történelmi adottságok megismerésén túl
lehetőséget biztosítanak diákjaink megmérettetésére is, a képzőművészet, a
népdaléneklés, a szavalás és a fizikai ismeretek terén egyaránt.
Az AJTP keretén belül, a „bentmaradós hétvégék” megszervezésével
lehetőségünk van gazdagító tevékenységünk szélesítésére. Ezeken a hétvégéken megszervezett gyakorlati foglalkozások és kirándulások segítségével
törekszünk a tanórákon megszerzett ismeretek empirikus úton történő, differenciált megerősítésére. Ilyenkor lehetőség nyílik egyéni és csoportos foglakozások szervezésére is, valamint arra, hogy diákjaink bemutathassák szülőfalujuk értékeit.
Az intenzív nyelvtanulás érdekében minden nyáron szervezünk bentlakásos idegen nyelvi táborokat, illetve 10 napos angliai utazást, ahol diákjaink délelőtti órákon anyanyelvi környezetben mélyíthetik el tudásukat.
A téli sí-, a nyári kerékpár és vízi táborok, valamint a gyalogtúrák az
egészséges életmódra nevelésen és a jó közösségi szellem kialakításán túl
lehetőséget biztosítanak diákjaink számára szűkebb és tágabb környezetük
értékeinek megismerésére.
A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó tanulóink – jutalomként – kirándulásokon vehetnek részt Európa különböző országaiban, ahol a pihenés
mellett bepillantást nyerhetnek az adott terület földrajzi, történelmi, kulturális értékeibe, néprajzi hagyományaiba.
Versenyek
Tehetséggondozó programunkban nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink versenyeztetésére is, amely kiváló eszköze speciális képességeik azonosításának, motiválásuknak, fejlesztő munkánk pillanatnyi eredményének lemérésére. Ezen megfontolásokból kiindulva az országos, regionális, megyei és
térségi versenyeken való szereplésen túl mi magunk is törekszünk ezen versenyek lebonyolításában részt venni, sőt saját versenyeket szervezni.
Így a Honismereti Szövetség megkeresésére helyet adhattunk a Rákóczi
szabadságharc kitörésének 300. évfordulójára kiírt országos verseny döntőjének.
Számítástechnikai oktatásunk színvonalának elismeréseként 2005-ben
megszervezhettük a 12. Közép-Európai Számítástechnikai Diákolimpiát
(CEOI), amikor a verseny idejére iskolánk és Sárospatak az informatikai
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világ fővárosa lett, hiszen a helyszínen résztvevő 12 ország csapatai mellett
több mint 70 ország versenyzője küzdött meg az interneten közzétett feladatokkal.
Iskolánk névadója, Árpád vezér halálára emlékezve 2007-ben országos
vetélkedőt hirdettünk „Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!” címmel,
amelyre legszebb reményeinket is túlszárnyalva 176 magyarországi és határon túli csapat jelentkezett.
Különösen büszkék vagyunk iskolánk tanárai által 1995-ben éltre keltett
„Fizikai becslési” versenyre, amely – korát megelőzve – a diákok kreativitását, problémamegoldó képességét és fizikai ismereteik gyakorlatban történő
hasznosításának készségét méri.
A vetélkedő 2001 óta az AJTP-ban részt vevő iskolák közreműködésének köszönhetően országos szintű megmérettetéssé nőtte ki magát.
Rendszeresen szervezzük az Országos LOGO Számítástechnikai Tanulmányi Verseny megyei fordulóját, a térségi idegen nyelvi (angol, német)
versenyeket, valamint a körzeti és megyei diákolimpia (kosárlabda, kézilabda) fordulóit. Iskolai szinten feladatmegoldó (matematika, informatika, kémia, fizika), prezentációs (történelem, társadalomismeret, idegen nyelvi),
népdaléneklési, szavaló-, rajz-, és sport (labdarúgás, röplabda, asztalitenisz)
versenyeket hirdetünk.
Kiállítások, előadások, kulturális rendezvények
Tehetséges diákjaink számára bemutatkozási lehetőségeket teremtünk kiállítások, előadások, kulturális műsorok szervezésével.
Gimnáziumunk épületének adottságait kihasználva Iskolagalériát működtetünk, amelynek keretén belül évről évre megrendezzük legtehetségesebb tanítványaink képzőművészeti alkotásainak kiállítását.
Munkaközösségeink szakmai estéket tartanak, ahol diákjaink előadások
keretében mutathatják be kutató munkájuk eredményeit, történelmi, természettudományi, idegen nyelvi, országismereti, filozófiai, társadalomismereti
területeken.
Énekkarunk sikeres szereplője iskolánk, városunk, térségünk rendezvényeinek, s már megcsillanthatta erényeit olaszországi, angliai, és franciaországi fesztiválokon is.
Konferenciák
Tehetségfejlesztő programunk részeként törekszünk olyan rendezvények,
konferenciák megszervezésére is, ahol pedagógusainknak, diákjainknak
lehetőségük nyílik tapasztalataikat, tudásukat megosztani az ország különböző területeiről érkező vendégekkel, szakemberekkel.
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Ezen programok keretén belül nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy 2006-ban az Oktatási Minisztérium felkérésére iskolánkban fogadhattuk a hazánkban megrendezésre kerülő Európai Tehetséggondozó Konferencia résztvevőit. Ekkor mutathattuk be 17 európai országból és az Amerikai Egyesült Államokból érkező vendégeknek az iskolánkban folyó tehetséggondozás különböző formáit, majd 2008 szeptemberében megszerveztük
a VIII. Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Programjának tanévnyitó
konferenciáját.
2011 márciusában helyet adtunk az 54. Országos Fizikatanári Ankét és
Eszközbemutatónak, ahol műhelyfoglalkozások keretén belül szakmai-,
módszertani eszközök cseréltek gazdát a fizika népszerűsítése, és az eredményes tehetséggondozás mellett hitet tett tanárok között.
Örültünk annak is, hogy vöröskeresztes bázisintézményi munkánk elismeréseként iskolánk – diákjaink aktív közreműködésével – otthont adott a
XIV. Országos Vöröskeresztes Ifjúsági találkozónak, majd 2009 nyarán
megrendeztük az 5. Filozófiai Diáktalálkozót melynek témája „Isten és ember viszonya a filozófia tükrében” volt.

7. Alulteljesítő tehetségek felkutatása, fejlesztése
Az alulteljesítő tehetségek nagy része szociokulturálisan hátrányos helyzetű,
vagy tanulási zavarokkal küzdő, vagy egyes személyiség-tényezőkben mutatnak alacsony szintet. Az ezzel a témával foglalkozó kutatási eredmények
azt mutatják, hogy az alulteljesítő tehetségek képességeinek teljesítményben
történő realizálódásában a családnak meghatározó szerepe van. Emiatt a
hátrányos helyzetű alulteljesítők helyzete tűnik a legkilátástalanabbnak, hiszen közülük nagyon kevesen tudnak képességeiknek jobban megfelelő,
magasabb szintű teljesítmények elérésére lehetőséget biztosító képzésbe
eljutni. Többek között e problémák csökkentésének céljából indította útjára
az Oktatási Minisztérium a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programját.
Ennek a programnak a részeseként iskolánkban kiemelt szerepet szánunk az alulteljesítő tehetségek gondozására, hátrány kompenzációjára,
személyiségük és képességük fejlesztésére. Ezen komplex fejlesztés tudományos megalapozottsággal (a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetének segítségével) részint tanórai, részint tanórán kívüli gazdagító program
mentén történik a gimnázium és kollégium szoros együttműködésében.
A program legfontosabb pedagógiai feladatai:
– a diákok alapos megismerése
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– a tehetséggondozáshoz szükséges légkör, értékrend beállítódás megteremtése
– ismeretszerzési technikák kialakítása, megszilárdítása
– a hozott tanulmányi, műveltségi és szokásrendi hátrányok csökkentése, megszüntetése
– a tanulók személyiségének, szociális képességeinek fejlesztése
– egyéni fejlesztésük differenciált segítése
– tehetségük gondozása
– szakmai jövőképük kialakítása
– a tanulást, művelődést, beilleszkedést nehezítő tényezők ellensúlyozása
– személyre szabott pedagógiai és szociális segítségnyújtás
Tanulmányi célunk az, hogy a program végén a szociokulturálisan hátrányos helyzetből érkező diákok közül minél többen rendelkezzenek államilag elismert – legalább középfokú – nyelvvizsgával, ECDL számítógépkezelői bizonyítvánnyal és gépjármű vezetői engedéllyel. Tehetségük kibontakozása érdekében arra törekszünk, hogy az érettségi követelmények sikeres teljesítése után tanulmányaikat érdeklődési körüknek megfelelően főiskolákon vagy egyetemeken folytathassák.
E cél elérése érdekében a korábban bemutatott beválogatást követően,
az előkészítő évfolyamon, a tanulók számára alapozó ismereteket nyújtunk
matematikából, anyanyelvből, természet- és humánismeretekből. Ebben a
képzésben az alapkészségek fejlesztése az átlagosnál magasabb szintű és a
gimnáziumi tanulmányaikat megalapozó jellegű (pl. anyanyelvi oktatásunk
során nyelvtani ismereteik fejlesztésén túl kommunikációs és írásbeli kifejező készségüket is magasabb szintre hozzuk). Az informatika és az idegen
nyelv terén azonban már az előkészítő évben intenzív fejlesztésbe kezdünk.
A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára étkezési, tankönyvvásárlási, utazási és egyéb juttatásokat biztosítunk.
Fontosnak tartjuk a tehetségfejlesztés szervezeti formáinak minél szélesebb alkalmazását.
A kollégium és gimnázium hatékony együttműködése, a pszichológusok, a tanárok és nevelőtanárok állandó konzultációja a tanuló személyiségének az átlagosnál mélyebb megismerését teszi lehetővé.
Az önismereti foglalkozások és a bentmaradós hétvégék programjai elősegítik a kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítását, amit a tehetséggondozó osztályok erős közösségi érzése is bizonyít.
Az előkészítő évet követő évfolyamokon is folytatódik a hátránykompenzáció és a képesség fejlesztés, de azt kell tapasztalnunk, hogy a jó képességű diákok esetében is erejükből az érettségi-felvételi vizsgák sikeres telje-
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sítésén és a nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésén túl, egyéb kiemelkedő
teljesítményre (pl.: tanulmányi versenyek) kevésbé telik.
8. Speciális szerepek érvényesülése s tantestületben
Intézményünkben a tehetségfejlesztő tevékenység hatékonyságának növelése érdekében első perctől kezdve törekedtünk pedagógusaink e munkához
szükséges ismereteinek elmélyítésére, felkészülésük elősegítésére. Hat kollégánk részt vett a Debreceni Egyetem által akkreditált „ A tehetségfejlesztés alapjai” című továbbképzésen, míg két kollégánk elvégezte a tehetségfejlesztő szakértői szakot. Tizenegy pedagógusunk szélesíthette módszertani
ismereteit tanulásmódszertani és önismereti tanfolyamokon. Valamennyi
pedagógusunk a Géniusz képzések által biztosított lehetőségeket kihasználva egy-egy 10 órás foglalkozáson (tehetség fogalmai, gazdagító programok,
alulteljesítő tehetségek, komplex tehetségfejlesztő programok) vett részt.
Az iskolai tehetséggondozó munka rendszerében a nevelési igazgatóhelyettes, mint az AJTP programfelelőse végzi a beválogatás irányítását, a
tanórán kívüli programok koordinálását, a versenyek szervezését és a pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos teendőket. Kapcsolatot tart a kollégiumi tehetséggondozó tevékenység programgazdájával. Az igazgatóval
együtt ellenőrzi a program eredményességét, tanácsokat ad a pedagógusoknak, tanulóknak, szülőknek.
A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenységben azonban
meghatározó szerepe az iskolavezetés által kiválasztott és a munkaközösség
vezetők által irányított szaktanároknak van.
Ők azok, akik a program végrehajtásában, a projektfoglalkozások vezetésében és a tehetségek azonosításában a munka oroszlánrészét végzik. Közülük sokan vállalnak mentori feladatokat is, közvetlenül irányítva egy-egy
diák munkáját, felügyelve fejlődését.
Ez a tevékenység azonban széles tudással rendelkező, összetett módon
gondolkodni képes egyéniséget kíván, akinek szerepe a tudáshordozóból,
egyre inkább a tehetséget társként kezelő pedagógussá alakul át. Ennek a
folyamatnak az elősegítésében nagy szerepet játszanak az iskolánkban működő személyiségfejlesztő-tanulásmódszertani munkaközösség által szervezett belső továbbképzések, eseti megbeszélések.
Tehetséggondozó munkánk során számíthatunk a Debreceni Egyetem Pedagógiai Pszichológia Tanszéke munkatársainak (dr. Balogh László, dr. Dávid
Imre, Páskuné dr. Kiss Judit, dr. Polonkai Mária) szakmai segítségére.
9. Az iskola és a család együttműködési formái, tartalma
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a tehetségnevelésben
Az iskola tehetséggondozás sikerében meghatározó jellegű a család közreműködése, hiszen a kortárs csoportok és az iskola mellett a család az, amely
alapvető hatással van a diák gondolkodására, motivációjára, értékrendjére.
A család támogató tevékenysége, a tudást értékként kezelő beállítódása jelentős segítséget biztosít a tehetség kibontakozásában.
Iskolánkban éppen ezért évente kétszer szülői értekezletet tartunk, ahol
az általános tájékoztató mellett a szülőknek és a pedagógusoknak egyénre
lebontva is van lehetősége a konzultációra. Az osztályfőnökök és a kollégiumi csoportvezetők törekednek szinte napi kapcsolatot tartani tanulóink
családjával, a többi pedagógus pedig a fogadóórákon fogadja szívesen a
szülőket.
Sajnos a térségünket sújtó elszegényedés a családok egzisztenciális
helyzetének romlásához vezetett, ami sokszor társul a családok szétesésével.
Iskolánk tanulóinak is egy jelentős része él csonka családban. Ezek a kedvezőtlen folyamatok nehezítik az iskola és a család együttműködésének formáit. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskola által kezdeményezett
kapcsolatfelvételre, a diákok fejlődése szempontjából fontos közös célok
tisztázására, szülői tanácsadásra.
Különösen a hátrányos helyzetű tehetséges tanulóink családjainak esetében jelent problémát az azonos érték-, és követelményrendszer kialakítása.
Éppen ezért egyre inkább szükségesnek látjuk az egyéni találkozások
kezdeményezését, a családlátogatások rendszerének bővítését, a közös programok számának növelését.
Hat évfolyamos tehetségfejlesztő programunk keretén belül rendszeres
találkozókat szervezünk a programban résztvevő diákok szüleinek.
Ezen összejövetelek kiválóan alkalmasak a projektfoglalkozásokon végzett tevékenységek bemutatására, a diákok, pedagógusok és szülők közös
beszélgetésére. Természetesen a program során végzett mérések eredményeinek bemutatására, a diákokkal kapcsolatos információk és tanácsok átadására külön alkalmakat teremtünk.

10. A programok eredményességének vizsgálata, az eredményesség mutatói
Tehetséggondozó munkánk eredményességének vizsgálata során figyelembe
vesszük tanulóink tanulmányi munkájának változását, a kompetenciaméréseken mutatott teljesítmények alakulását, a versenyeken elért eredményeket,
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a diákokkal foglalkozó pedagógusok véleményét, valamint diákjaink és szüleik elégedettségi mutatóit.
Hat évfolyamos tehetségfejlesztő programunk keretén belül lehetőségünk van a beválogatott diákok esetében személyiségjegyeik néhány elemének és intellektuális képességeik változásának nyomon követésére.
4. táblázat. Pszichológiai mérések a hat évfolyamos tehetségfejlesztő program keretében

intelligencia
motiváció
tanulási stratégiák
szorongás
személyiség jegyek
pályaorientáció

7 évf.
eleje
x
x
x
x
x

7. évf.
vége
x
x
x
x
x

10. évf.
eleje
x
x
x
x
x
x

12. évf.
eleje
x
x
x
x
x
x

Az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül pszichológus
szakemberek közreműködésével, négy alkalommal, tanulóink néhány személyiségjegyének hatásvizsgálatát végezzük el, kiegészítve ezt tanulási stratégiájuk, kreativitásuk, általános intellektuális képességeik vizsgálatával. Az
itt kapott eredményeket egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával igyekszünk
beépíteni tehetségfejlesztő munkánkba.
5. táblázat. Pszichológiai mérések az AJTP-ben

ált. intellektuális képességek
kreativitás
egyéni tanulási stratégiák
motiváció
énkép, önértékelés
szorongás
pályaorientáció

9.évf.
eleje
x
x
x
x
x

9.évf.
vége
x
x
x
x
x

11.évf.
vége

x
x
x
x
x

13. évf.
eleje
x
x
x
x
x
x
x

Az elmúlt években végzős diákjaink érettségi eredményével elégedettek
lehetünk, hiszen a kétszintű érettségi megváltozott követelményrendszere
ellenére a középszintű érettségi vizsgák iskolai átlag eredménye meghaladja
a 60%-os teljesítményt, ami érdemjegyben átszámítva 4-es feletti osztályza358

tot jelent. A felvételi eljárás szempontjából plusz pontokat biztosító, de természetesen nagyobb követelményeket támasztó emelt szintű érettségi vizsgák esetében diákjaink eredménye még jobb, 74,05%, 5-ös átlag.
Büszkék lehetünk „öreg” diákjaink felvételi mutatóira is, ami javuló
tendencia mellett az elmúlt 5 év átlagában közel 80%-os sikert mutat. Az
elmúlt években jelentősen nőtt felvett diákjaink között az államilag elismert,
„C” típusú, középfokú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezők száma is
(megközelítőleg 65%), ami országos összehasonlításban is kiemelkedő
eredménynek számít, dicsérve ezzel nyelvtanáraink kiváló munkáját.
Az alacsonyabb évfolyamokon tanuló diákjaink is szorgalmasan törekednek a nyelvvizsga-, és ECDL bizonyítványok megszerzésére, így reményeink szerint a következő években is hasonló sikerekben lesz részünk.
Tehetséggondozó munkánk eredményeként tanítványaink a megterhelő
iskolai munka mellett szép eredményeket értek el a középiskolai tanulmányi, művészeti és sport versenyeken:
A középiskolai tanulmányi versenyek csúcsának tekintett OKTV-n
számítástechnikából, matematikából, földrajzból és filozófiából jutott be
diákunk, az egyben sikeres felvételt is biztosító, országos döntőbe.
Kiemelkedő eredménynek tekintjük a Magyar Ifjúsági Innovációs verseny országos 2. és a „Ki miben mindentudó” országos csapatverseny 3.
helyezését.
Informatikai oktatásunk az iskolai tehetséggondozó munkánk egyik legeredményesebb területe, amit bizonyít az országos szintű számítástechnikai
versenyeken (Nemes Tihamér, LOGO) elért számos kiemelkedő eredmény,
több dobogós és első helyezés megszerzése.
Országos szintű eredményeket matematikából, fizikából, kémiából,
vers- és prózamondásból, történelemből, idegen nyelvekből (angol, német,
olasz) valamint népdaléneklésből produkáltak tanulóink.
Dobogós helyezéseket értünk el, vers- és prózamondó, matematika, fizika, biológia, kémia, földrajz, német, olasz, számítástechnika, ének és rajz
tantárgyakból szervezett megyei és regionális megmérettetéseken.
Az AJTP-n belül meghirdetett versenyeken 1-3. helyezést értünk el matematikai, irodalmi, történelemi, vállalkozói, novellaírási, helyesírási, művészeti és világvándor témakörökben.
A sport terén elért eredményeinkre is büszkék lehetünk, hiszen a
2003/2004-es tanévben a fiú és lány kosárlabda csapatunk is az amatőr diákolimpia paksi döntőjébe jutott. Iskolánknak hoztak dicsőséget, egyéni
felkészülésükkel, az országos diákolimpia sí- és darts versenyein döntős
helyezéseket elérő diákjaink is.
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Igyekszünk azonban diákjainkat más, a tantárgyi határokat átlépő versenyekre is felkészíteni. Így szerepelhettek tanulóink a polgárvédelmi-, elsősegélynyújtó versenyek országos döntőjében, a Diák Újságíró Egyesület
által kiírt pályázat képzeletbeli dobogóján.
Az iskolánkban folyó tanári munka eredményességét azonban nem csak
az előbbiekben bemutatott adatokkal lehet és kell mérni. Legalább olyan
fontosak azok a mutatók is, amelyek a diákok véleményét tükrözik iskolájukról, tanáraik munkájáról. E cél által vezérelve az elmúlt öt évben folyamatosan mértük diákjaink elégedettségét. Az elmúlt tanévben a kérdőívet
kitöltő diákjaink (634 fő) 82,2%-a érezte úgy, hogy iskolánk jól készíti fel a
továbbtanulásra. 93,24%-uk szerint sokat kell tanulni nálunk, de ennek ellenére is „csak” 6,9%-uk szerint nem kellemes itt az élet.
Ezek az eredmények és elégedettségi mutatók megerősítenek bennünket
abban, hogy sok munkával, tehetségfejlesztő programunk eredményeként,
leszakadóban lévő térségünk, gyakran hátrányos helyzetű tehetséges diákjainak is van esélye képességeik kibontakoztatására, versenyképességük javítására.
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A budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium tehetséggondozó programja
Farkas György

Bevezetés, történeti háttér
A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium jogelődje 1953 szeptemberében kezdte meg működését XVII. kerületi Általános Gimnázium – majd
Fürst Sándor Gimnázium – néven. Az intézmény 1993-tól – a fenntartó döntése értelmében – áttért a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésre. A saját
fejlesztésű tantervi program, amely elnyerte az Oktatási Minisztérium jóváhagyását, a nevelőtestület innovatív munkáját dicséri. A szerkezetváltást,
mint kerületi oktatáspolitikai döntést megelőzte a fenntartó előkészítő munkája, mely során körvonalazódott az a lakossági igény, miszerint szükség
van egy magas színvonalú, a tehetséggondozást megvalósító kerületi középiskolára.
A lakossági igény ezen képzési forma iránt a kezdetektől töretlen. Minden évben két – két és félszeres túljelentkezést tapasztalunk. Többek között
ez is oka annak, hogy felvételi vizsga alapján válogatjuk ki diákjainkat. Beiskolázási körzetünk túlnő a XVII. kerület határain: a szomszédos kerületekből, valamint az agglomerációból is érkeznek hozzánk tanulók. Ez részben annak tudható be, hogy az említett körzetben kevés középiskola található, s közülük is a Balassi az egyetlen nyolc évfolyamos gimnázium. A XVII.
kerületben összesen négy középiskola működik: a Balassin kívül egy négy
évfolyamos és egy hat évfolyamos gimnázium (mindkettő a ’90-es években
jött létre általános iskolák továbbfejlesztésével), illetve egy fővárosi fenntartású szakközépiskola. A kerülettel határos településeken összesen három
gimnázium (Pécel, Gyömrő, Monor), a szomszédos fővárosi kerületekben
(X., XVI., XVIII.) pedig 8 gimnázium van. A XVII. kerületben 11 önkormányzati fenntartású általános iskola működik. A fenntartó ebben a viszonyrendszerben határozta meg elvárásait intézményünk esetében. Az oktatási koncepció vonatkozó célkitűzése szerint a gimnázium fő feladata a
tehetséggondozás, illetve a felsőfokú tanulmányokra történő sikeres felkészítés. Elvárás, hogy a kerületi oktatási intézmények minden vonatkozásban
kielégítsék a helyi igényeket, ezáltal csökkentve a lakóhelyük és a belsőbb
kerületek iskolái között ingázó tanulók számát.
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Gimnáziumunkban jelenleg mintegy hatszáz diák tanul, évfolyamonként
2, illetve 3 osztályban. Az évenként felvehető osztályok számát a szűkös
teremkapacitás határozza meg; az ideálisnak tekinthető 3-3 párhuzamos osztály meglétét csak az iskolaépület bővítésével lehetne megoldani. Erre
azonban önkormányzati erőforrás hiányában mindeddig nem volt lehetőség.
A beiskolázási körzet szociokulturális szempontból igen vegyes képet
mutat, magán viselve a peremkerületi jelleg minden vonását. A kerületben
egyaránt megtalálható a családi házas és a lakótelepi övezet. Felméréseink
kitérnek a szülők iskolai végzettségére is. 2010-ben a szülők 54,31%-a rendelkezett felsőfokú végzettséggel, érettségizett 34,42%, szakmunkásképzőt
végzett 11,27%.1 Az országos (Oktatási Hivatal2, OFI3), valamint a fenntartó által megrendelt kerületi (FPI4) felmérések alapján a pedagógiai hozzáadott érték az átlag fölötti mértékű intézményünkben.
A tehetséggondozó program főbb elemei
Gimnáziumunk tantervi programjának középpontjában a tehetséggondozás
áll. Azoknak a gyerekeknek kívánunk megfelelő iskolatípussal szolgálni,
akik az intenzívebb szellemi munkára alkalmasak és arra vállalkoznak is. A
nyolc évfolyamos képzés megbízható, alapos felkészültséget nyújtó képzési
forma. Eredményközpontú, kiemelkedő teljesítményekre ösztönző értékelési
rendszerrel, tehetségfejlesztő, tehetséggondozó szemlélettel tanítjuk diákjainkat. Fontosnak tartjuk a képességek kibontakozását. Céljainkat megfelelő
munkafegyelem elfogadtatásával szeretnénk elérni. El kívánjuk érni, hogy
tanulóink törekedjenek önmaguk és környezetük megismerésére és arra,
hogy társaiknak és tanáraiknak egyaránt aktív partnerei legyenek.
Tehetségfejlesztő programunkhoz megfelelő képzési struktúrát illesztettünk, amelyben számos újszerű, innovatív elem található. A nyolc éves képzési egységet három jól elkülöníthető, de nem mereven elválasztott szakaszra tagoltuk. Az előkészítő szakasz alapozó jellege két (5-6. évfolyam), a
szaktudományok alapjaiba történő bevezetés négy (7-10. évfolyam), majd
az érettségihez és a továbbtanuláshoz szükséges felkészítés ismét két évig
(11-12. évfolyam) tart. A 7. évfolyamtól rendszerbe illesztettük a differenciált oktatási formát: tantárgyanként és évfolyamonként ún. tantárgyi tehetséggondozó csoportokat indítunk, amelyekbe az adott tantárgyból az átlag
1

Partneri igény- és elégedettségmérés. Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, 2010.
Országos Kompetenciamérés 2010.
3
Neuwirth-Horn: A középiskolai munka néhány mutatója, 2006. OFI, 2007.
4
Kompetenciamérés a XVII. kerületi oktatási intézményekben. FPI, 2006.
2
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feletti képességet és motivációt felmutató tanulók kerülnek be. Ezekben a –
korábban „emelt” csoportoknak nevezett – tanulócsoportokban a többi csoportéval megegyező óraszámban, de dúsított tantervi programmal dolgozunk. Az azonos óraszám és tantervi haladás biztosítja minden évfolyamon
és minden tantárgyból a csoportok közötti átjárhatóságot, ezáltal elkerülhetővé tettük a korai szelekciót. A 11-12. évfolyamon nagy hangsúlyt helyezünk a közép- és emelt szintű érettségit előkészítő fakultációkra. Tanulóink
– érdeklődésüknek, továbbtanulási irányultságuknak megfelelően – bő kínálatból választhatnak.
A tantervi program beválását, a tanulók képességeinek aktuális szintjét a
programba illesztett belső vizsgák rendszere hivatott mérni. Előre tervezett
módon a 6. és a 11. évfolyam közötti szakaszban a tanévek végén általában
két-három vizsga szerepel. Ezek a vizsgák több funkciót is betöltenek egyszerre: segítenek a tanulók rendszerező képességeinek fejlesztésében, vizsgarutinhoz juttatják őket, illetve általuk lehetőség nyílik egy hosszabb pedagógiai folyamat eredményeinek összevetésére. A meghatározott pedagógiai
célokon túl tehát a vizsgarendszer a belső összehasonlító mérésekhez is nélkülözhetetlen adatokat nyújt.
A tantervi program mellett számos projekt segíti a nevelő-oktató munkát. A délutáni foglalkozások („szakkörök”) rendszere az 5. évfolyamtól
kezdve a tehetség kibontakoztatását segíti. A kínálat sokrétű: a versenyelőkészítő foglalkozástól a sport- és szabadidős foglalkozásig terjed. A tehetséggondozás egy másik, újszerű szervezeti eleme a mentori rendszer,
mely tanórán kívüli kiscsoportos fejlesztést foglal magában. Az ún. „mentorok” a nevelőtestület tagjai közül kerülnek ki, minden tanév elején pályázatot nyújtanak be, melyben szakmai céljaikat, illetve alkalmazandó metodikájukat rögzítik. A tanév végén több lépcsős értékelési folyamat után a mentorok éves munkáját alapítványi forrásokból díjazzuk.
A tehetséggondozó program középpontjában a tanulók személyiségének
fejlesztése áll. Ennek érdekében rendszerbe állítottuk a tanulók ún. követéses vizsgálatát. A programot 1993-tól a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékével szoros együttműködésben fejlesztettük ki. A programban tanulóink kognitív képességeit, tanulási stratégiáit, személyiségjegyeit, pályaorientációját vizsgáljuk. Az egyetemmel megvalósuló együttműködés keretében a nevelőtestület 12 tagja
tehetségfejlesztő szakértői diplomát szerzett posztgraduális képzés keretében. Jelenleg ezek a kollégák – pszichológus közreműködésével – szervezik
és működtetik a követéses vizsgálatok rendszerét.
Összefoglalva Pedagógiai Programunk célrendszerét, a következő elemek emelhetők ki:
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– értelmiségi életre nevelés,
– korszerű, az életkornak megfelelő mennyiségű és minőségű szaktárgyi
ismeretanyag elsajátítása: önművelődésre képes, továbbtanulásra törekvő diákok nevelése,
– a tehetségek felfedezése, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás,
– az anyanyelv és a magyar nemzeti hagyományok megismertetése, a
hagyományőrzés értékének elfogadtatása, az iskolai hagyományok
megőrzése, erősítése,
– más népek, nemzetek kultúrájának megbecsülésére, az Európai Unió
országainak megismerésére való nevelés,
– az ésszerű rendre, fegyelemre való nevelés,
– másokkal való együttműködésre nevelés: a közösségi szellem értékeinek elfogadtatása és fejlesztése,
– az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos testedzés, mozgás
biztosítása,
– környezetvédelemre nevelés,
– esztétikai nevelés, a művészetek mellett a tárgyi és természeti esztétikum megbecsülése,
– az esélyegyenlőség megteremtése.
Jövőképünk egy olyan gimnázium megteremtése, illetve működtetése,
amelyben tartósan magas színvonalon képzünk az átlagnál tehetségesebb,
motiváltabb tanulókat. Pedagógiai Programunk, tanterveink, valamint a
megvalósítást támogató minőségirányítási programunk egyaránt azt a célt
szolgálják, hogy az intézményünket választó diákok és szüleik elvárásainak
megfelelve jól felkészült diákokat bocsássunk ki, akik megállják helyüket a
felsőoktatási intézményekben, képesek a változó világ kihívásainak megfelelni. Az oktatás és nevelés összhangjának megteremtésével hozzájárulunk
ahhoz, hogy a tudományos – kulturális értékeket ismerő, elfogadó, s ezeket
újrateremtő felnőtté váljanak a hozzánk kerülő diákok.

Tehetségazonosítás: tehetségverseny, felvételi vizsga
Már a tehetségfejlesztő program indításakor, 1993-ban is egyértelmű volt,
hogy egy ilyen speciális képzési formát csak jól átgondolt, objektív, nagy
hatásfokú kiválogatást követően alkalmazhatunk kellő eredményességgel. A
tantervi program cél- és eszközrendszere feltételezte, hogy elsősorban a
kognitív képességek színvonalát térképezzük fel a hozzánk jelentkező tanulók esetében. Ennek tudatában alakítottuk ki a többlépcsős felvételi rendszerünket. A ’90-es évek jogszabályi keretei a jelenleginél nagyobb önállóságot
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biztosítottak ezen a területen az egyes intézményeknek. Az akkor bevezetett
tehetségazonosítási metódus szerint az általános iskolák 4. osztályos tanulói
számára meghirdetett tehetségverseny integráns részét képezte a felvételi
folyamatnak. Egyrészt azért, mert céljaiban, tartalmában és szerkezetében
teljes egészében megegyezett a felvételi vizsgával, így tehát két lépcsőben –
lényegében ugyanazzal a metódussal – mérhettük a jelentkezőket. Mindkét
esetben írásbeli és szóbeli fordulókat szerveztünk. Az írásbeli részben az
intellektuális képességeket mérő teszt mellett matematikai és magyar nyelvi
feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak; a szóbeli fordulóban a kognitív képességeket, a kreativitást és a motivációt is mérhettük. Miután az ezt
követő felvételi vizsga is lényegében ugyanerre a sémára épült, ezért a tehetségversenyen 80%-os eredmény fölött teljesítők számára fel tudtuk ajánlani a felvételt. A többieknek a felvételi vizsga jelentett egy újabb esélyt.
Az utóbbi évtizedben azonban a jogszabályok egységesítették és szigorították a felvételi eljárást. A központi írásbeli vizsga bevezetését követően a
saját fejlesztésű írásbeli vizsgát már nem alkalmazhattuk. Ezzel egy időben
megszűnt annak a lehetősége, hogy felvételi mentességet ajánljunk föl a
tehetségversenyen kiváló eredményt elérő tanulók számára. 2007-től a szóbeli felvételi vizsga lehetősége is megszűnt, így a beválogatás alapját csupán
a korábbi tanulmányi eredmény és a központi írásbeli vizsga képezte. 2010től újra lehetővé vált a szóbeli meghallgatás, ami lényegesen csökkenti a
beválogatás esetlegességét. Jelenleg három pilléren nyugszik a felvételi folyamat: a hozott pontokat a 3. és 4. évfolyam év végi és félévi tanulmányi
eredményei alapján kalkuláljuk. Ezzel lényegében azt mérjük, hogy a felvételiző diák mennyire képes teljesíteni a saját iskolája által támasztott követelményeket. Nyilván tudatában vagyunk annak, hogy ahány általános iskola, annyiféle elvárás; a küldő iskolák között igen nagy különbségek lehetnek, ezért tartjuk fontosnak a képességeket mérő írásbeli fordulót, amiben
matematikai és anyanyelvi feladatlapot töltenek ki a diákok. A szóbeli felvételi vizsga jelentősége abban áll, hogy a fogadó intézmény speciális elvárásai is érvényesülhetnek a felvételi eljárásban, illetve alkalom nyílik a személyes találkozásra. Ugyanakkor továbbra sem lehet a gyermekek egyéb eredményeit (pl. versenyek) figyelembe venni, így az azóta is megrendezésre
kerülő tehetségversenynek új funkciót kellett találnunk. A verseny figyelemfelkeltő és előkészítő szerepet kapott: a november elejére szervezett esemény azon túl, hogy ráhangolja a diákokat (és a szülőket) a küszöbön álló
felvételi vizsgákra, kiváló alkalmat teremt a vizsgarutin kialakítására. Tapasztalataink szerint a versenyen részt vevő tanulók sokkal magabiztosabban szerepelnek a felvételi vizsgákon, s az ott az élmezőnyben végző gyermekek általában sikeresen felvételiznek gimnáziumunkba.
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A tantervi program sajátos elemei: tehetséggondozó csoportok,
fakultációk, belső vizsgák, mentori rendszer
A tantárgyi tehetséggondozó csoportok
A differenciált oktatás, a tanulók – képességek és motiváció alapján történő
– személyre szabott fejlesztésének egyik jól bevált eszköze a 7–10. évfolyamokon tantárgyanként szervezett tehetséggondozó csoportok rendszere.
A vonatkozó pedagógiai szakirodalomban tehetségesek külön csoportjaként
definiált oktatásszervezési módszer előnyeit az iskolahasználók is elismerik.
A tanulói elégedettségmérések 2002 óta rendszeresen magas, átlag fölötti
értékeket mutatnak ezzel kapcsolatban; kiemelve, hogy ezek a tehetséggondozó csoportok jobban felkészítik őket a tanulmányi versenyekre és az érettségire. A legtöbb tantárgyból megszervezzük a tehetséggondozó csoportokat
(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia,
földrajz), csupán néhány tárgyból (idegen nyelvek, testnevelés) történik más
szempontok alapján a csoportbontás. Az induló csoportokba történő kiválasztás a szakmai munkaközösségek által meghatározott módszerekkel történik. A tehetségazonosítás és a speciális fejlesztés eredményét igazolja,
hogy a tanulmányi versenyeken zömmel ezekből a csoportokból indulnak és
érnek el eredményeket tanulóink.
Ez az oktatásszervezési módszer átjárhatóbbá teszi a képzés teljes szerkezetét, amennyiben nem tagozatokban határozza meg az érdeklődés szerinti választást. A tehetséggondozó csoportok a többi csoporttal azonos óraszámban lényegében ugyanazt a tantervi követelményt teljesítve biztosítanak magasabb szintű képzést, nem elsősorban az ismeretek mennyiségének
növelésével, hanem az ismeretszerzési és –feldolgozási kompetenciák nagyobb arányú fejlesztése által.
A tantárgyi tehetséggondozó csoportokba történő beválogatás és fejlesztés eredményességét jelzi, ha a folytatásban (a 11. évfolyamtól) az ide járó
tanulók ugyanebből a tantárgyból választanak fakultációt, azaz: ha sikerül
az érdeklődést annyira felkelteni, a speciális képességeket olyan fokra fejleszteni, hogy az a tanulók továbbtanulási irányultságát is döntően befolyásolja.
Fakultációk
A 11-12. évfolyamon szervezett közép – és emelt szintű érettségire felkészítő csoportok („fakultációk”) rendszere a továbbtanulási irányokhoz igazodó
felkészítést biztosít tanulóink számára. Ezen foglalkozások beépülnek az
órarendbe, s legfontosabb céljuk a sikeres érettségi vizsga feltételeinek biz366

tosítása. Arra törekszünk, hogy ezekkel az órákkal kiváltsuk a különféle
felvételi előkészítő tanfolyamokat, azaz helyben tegyük lehetővé a továbbtanuláshoz nélkülözhetetlen kompetenciák kialakítását. Tanulóink egybehangzó véleménye szerint hasznos ez a strukturális elem, illetve a gimnázium által biztosított kínálatot is megfelelőnek tartják.

1. ábra. A tantárgyi differenciálás rendszere

A belső vizsgák rendszere
Képzési programunk többcélú elemei a záróvizsgák. Ez a tevékenységi forma – a záróvizsgákra történő felkészülést is beleértve – egyrészt alkalmas
arra, hogy a tanulók összegyűjtsék és rendszerezzék az adott tantárgy egy
nagyobb (2–4 évet átölelő) fejezetének ismeretanyagát, akár több tantárgy
látszólag kapcsolat nélküli részei közt összefüggéseket fedezve fel. Másrészt
a pedagógusok számára hű képet ad tanulónkénti és osztályonkénti összehasonlításban is egy-egy évfolyamon a tantárgy helyzetéről, a tanári munka
hatékonyságáról, megalapozva ezzel a munkaközösségek munkájának értékelését, a fejlesztési irányokat, valamint szükség esetén a tantervek tovább367

fejlesztését. Végül pedig a tanulók időközben olyan vizsgarutinra tesznek
szert, melyet aztán jól tudnak hasznosítani a későbbiek során mind a tanulmányi versenyek, mind az érettségi és felvételi vizsgák során.
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1. táblázat. A belső vizsgák rendszere
A jól előkészített és megszervezett tantárgyi vizsga, amely szervesen illeszkedik a tantervben, illetve tanmenetben foglalt fejlesztő – felkészítő
munkához megerősíti a tanév(ek) során kialakított kompetenciákat, pozitív
visszajelzést ad a vizsgázónak.
Általános tapasztalat, hogy a tanév közben alulteljesítő diákok is „öszszeszedik magukat” a vizsgára – gyakran az őket több éve tanító és jól ismerő tanárok számára is meglepetést okozva.
Természetesen a vizsga csak abban az esetben éri el célját, és csak akkor nem jelent fölösleges nyűgöt tanárnak és diáknak, ha:
– az adott tárgyból a vizsgát megelőző tanév(ek)ben következetes felkészítés és számonkérés zajlik, azaz: ha „van mit” összefoglalni, rendszerezni a vizsgán;
– a vizsga követelményeit, menetét (vizsgaleírás), a típusfeladatokat
már az adott tanév elején bemutatjuk a tanulóknak, s nem csak a puszta leírást ismertetjük, hanem gyakoroltatjuk is velük a vizsgára szükséges ismereteket, illetve elmélyítjük a szóba jöhető kompetenciákat;
– tudatossá tesszük az otthoni önálló munka fontosságát a vizsgára való
felkészülés ürügyén, így is segítve az ismeretszerzési és –
rendszerezési kompetenciák fejlődését;
– már tanév közben is – egy magasabb síkon szintetizált ismeretanyag
rendszerezésével – kialakítjuk a vizsgához (később: érettségihez,
egyetemi tanulmányokhoz) szükséges magasabb rendű kognitív ké368

pességeket: a fogalomrendszerek tisztázását, az ok-okozati összefüggések meglátását, az analízis és a szintézis képességét.
A fenti szempontok természetesen megjelennek a tanítási folyamat kisebb egységeiben is, hiszen hasonló módon készítünk elő egy – egy témazáró dolgozatot is például. A vizsgákat azonban nem pótolhatjuk a témazáró
dolgozatokkal – a még oly nagy témából írottakkal sem –, mivel nem áll
rendelkezésre sem a kellő mennyiségű ismeretanyag a témakörökön átívelő
elemzéshez, sem pedig a kellő mennyiségű idő a témákra való rálátáshoz.
Ideális esetben a tanítás folyamán egymásra épülő ismeretek, az egymást erősítő kulcskompetenciák, illetve tantárgyhoz kötődő speciális képességek megszerzése révén fokról fokra juttatjuk el a tanulót a témazáró dolgozatokban mérhető jártasságokon keresztül a vizsga által megkövetelt
készségek szintjére.
A délutáni foglalkozások (szakkörök) rendszere
A tehetséggondozás nélkülözhetetlen eleme a nem tanrendszerű képességfejlesztési forma, amelynek keretében a tanulók számára a tanóraitól eltérő
keretekben, illetve módszerekkel biztosítjuk az egyéni képességeknek és az
érdeklődésnek megfelelő foglalkozást. Ennek érdekében szervezzük meg
azokat a csoportokat, amelyek szakkörszerűen, nem a tanrendbe illeszkedő
módon tovább bővítik a tanulók ismereteit, fejlesztik képességeiket. Ezek a
foglalkozások elsősorban az ún. délutáni foglalkozások keretébe illeszkednek.
A diákönkormányzat véleményét figyelembe véve minden tanév elején
felkínálunk belőlük egy készletet a tanulók számára. Ebből a készletből a
diákok szabadon választhatnak, majd kialakítjuk a 10-12 főből álló szakköri
csoportokat. A foglalkozásoknak döntően két célja lehetséges: játékosabb,
kötetlenebb formában kiegészíteni a tananyagot és/vagy alkalmat biztosítani
az egyéni képességek jobb kibontakoztatására.
Ugyancsak szakköri keretben lehet foglalkozást szervezni tanulóink különböző szintű regionális versenyekre való felkészítésére.
A mentori program
A mentori rendszer átfogja a teljes oktatási utat. Az újszerű tehetséggondozó
forma beindítását az a felismerés vezette, hogy az igazán hatékony fejlesztő
munka kiscsoportos formában valósulhat meg. A mentorok – iskolánk erre
vállalkozó pedagógusai – több tanéven át foglalkoznak az adott területen
kiemelkedő képességgel és motivációval rendelkező tanulókkal a tanórai
kereteken kívül. A mentori tevékenység eredményei a tanulmányi versenye369

ken való sikeres szereplésekben realizálódnak. A tehetséggondozás ezen
formája beépült a Pedagógiai Programba, szakmai koordinálását és értékelését az iskolavezetés végzi, a mentortanárok anyagi elismerését alapítványi
forrásból biztosítjuk.
A hatásvizsgálati program
A hatásvizsgálati program példa értékű innováció intézményünkben. A
program alapjait az 1990-es évek elején a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének – személyesen dr.
Balogh László professzornak – szakmai támogatásával dolgoztuk ki. A
pszichológus, illetve a tehetségfejlesztő posztgraduális képzést elvégző kollégák bevonásával működtetett program a tanulók mentális és kognitív fejlődését kíséri figyelemmel a nyolc év során. Az állapotfelmérésen túl a különböző hátránykompenzáló tevékenységek tervezését és lebonyolítását is
magában foglalja, illetve értékes támogatást ad tanulóinknak a helyes pályaorientáció kialakításához.
A mérések elvégzésére, tesztek kitöltésére elsősorban az osztályfőnöki
órákon kerül sor. A mérések során a pedagógusi, pszichológusi gyakorlatban alkalmazható eljárásokat, módszereket használjuk a tanulók személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, az adatok titkos, bizalmas kezelésével.
A mérések céljáról, módjáról, időpontjairól a szülőket írásban értesítjük. Az
eredményekről a szülőket az osztályfőnök, a tehetségfejlesztő pedagógus
vagy a pszichológus (esetenként együtt) tájékoztatja. A szülő külön kérésre
az eredményekről bővebb tájékoztatást kaphat. Fontosnak érezzük, hogy a
mérési tapasztalatok alapján a személyiségfejlődésében akadályozott, problémát mutató tanulóknak az iskolában, délutáni időpontban (tréning jelleggel) tudjunk fejlesztő foglalkozást szervezni. Ezeken a részvétel a szülőkkel
történő megbeszélés, egyeztetés után történik.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a mérések eredményei igen
jó hatásfokkal hasznosíthatók a pedagógiai gyakorlatban. Az egy osztályban
tanító pedagógusok szakmai megbeszélésein a hagyományos pedagógiai
módszerekkel összegyűjthető adatok mellett minden esetben figyelembe
vesszük a hatásvizsgálati mérések eredményeit is. Igen gyakran az iskolapszichológus is részt vesz a megbeszélésen sajátos meglátásaival gazdagítva
a pedagógiai eszmecserét. Egyebek mellett a pedagógiai – módszertani kultúra továbbfejlesztéséhez is értékes segítséget kapunk a hatásvizsgálati
program révén.
A hatásvizsgálati program rendszerét és az oktatási- nevelési folyamatban betöltött szerepét az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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2. táblázat. A hatásvizsgálati program rendszere

A tehetségfejlesztő program eddigi eredményei
A felsőoktatásba bekerülők aránya
A középiskolában folyó tehetséggondozás sikerességének egyik lényeges
mutatója a felsőoktatási felvételi eredményesség. A Balassi Bálint
Nyolcévfolyamos Gimnázium történetében e tekintetben is jelentős változást hozott a nyolc évfolyamos tehetségfejlesztő képzési formára történő
átállás. Míg az 1993. évi szerkezetváltás előtt a négy évfolyamos gimnáziumi osztályok esetében az államilag finanszírozott felsőoktatási képzésbe a
végzős tanulóknak csupán 16,7 százaléka jutott be, ami messze a fővárosi
középiskolák átlagteljesítménye alatt volt; addig a szerkezetváltást követő
érettségiző évfolyamok (2001-ben érettségiztek az első nyolc évfolyamos
gimnáziumi osztályok) teljesítményei e tekintetben lényegesen felülmúlták a
budapesti gimnáziumok átlagteljesítményét (a 2000 és 2004 közötti időszakban 65%). Ezt a dinamizmust csupán a Németh László Gimnázium produkálta ebben az időszakban, vélhetően az ottani szerkezetváltás eredményeképp. A fentebb vázolt fejlődés azóta is töretlen. A 2006-ig rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a 2002–2006 közötti időszakban ez a mutató
iskolánk esetében 68,6%, míg a fővárosi átlag 2000 és 2006 között 51,73%ról 50,57%-ra csökkent. (Az adatok az OFI adatbázisából származnak,
melyben 122 budapesti gimnázium eredményeit dolgozták fel5.) A 122 gimnázium vonatkozásában az 1996–2000 közötti időszakban a Balassi a 62.
helyet foglalta el a rangsorban, míg a szerkezetváltást követő érettségiző
osztályok (2002–2006) felvételi eredményei a 28. helyre emelték, közvetlenül a nagy múlttal rendelkező, hírneves gimnáziumok mögé. A legújabb
eredmények központi feldolgozása még várat magára, ezért a további javuló
tendenciát más országos mérések tükrében lehet kimutatni.

5

Neuwirth-Horn: A középiskolai munka néhány mutatója, 2006. OFI, 2007.
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1. ábra. A felsőoktatásba bekerülők aránya 1991–2006

Az országos kompetenciamérés eredményei
A kompetencia az ismeretszerzési és –alkalmazási képességek összessége,
amely nélkülözhetetlen a tanulási folyamatban, illetve a megszerzett ismeretek feldolgozásában és alkalmazásában. Következésképp a tanítási folyamatban felértékelődik a képességfejlesztés (természetesen a kellő színvonalú ismeretszerzés mellett). Éppen ezért fontos, hogy a tanulói képességek
fejlesztésének minőségéről, eredményességéről objektív képet kapjunk.
A 2002 óta rendelkezésre álló adatok egyenletesen magas nívót mutatnak. Példaként bemutatjuk a legutóbbi feldolgozott mérés eredményeit. A
2009. évi felmérés adatai szerint tanulóink országos összehasonlításban is az
élmezőnybe tartoznak, mind a matematikai, mind a szövegértési képességek
terén. Mindez kellő alapot biztosít a további magas színvonalú fejlesztő
munkához. A tehetségfejlesztés szolgálatába állított tantervi programunk,
differenciált képzési struktúránk egyaránt azt a célt szolgálja, hogy az átlagosnál jobb képességű tanulók eljussanak egy olyan szintre, amely lehetővé
teszi számukra a felsőoktatásba való bekapcsolódást.
A táblázat adataiból kiderül:
– A nyolc évfolyamos gimnáziumok átlaga országosan kiemelkedik az
összes iskolatípust magában foglaló átlagokhoz viszonyítva.
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– A Balassi eredményei – a 10. évfolyamos szövegértés kivételével –
minden képességterületen és minden évfolyamon szignifikánsan jobbak a nyolc évfolyamos gimnáziumok átlagaihoz képest.
– A XVII. kerületi iskolák átlageredménye szignifikánsan jobb az országos átlagokhoz viszonyítva.
– A Balassi eredményei messze a kerületi átlagok fölött helyezkednek el.
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2. táblázat. Az országos kompetenciamérés eredményei 2009-ben
A 2009. évi kompetenciamérés eredményei összességében pozitív képet
mutatnak. Mindhárom évfolyam esetében diákjaink messze az országos átlag felett teljesítettek. A kirajzolódó összkép az erősebb nyolc évfolyamos
gimnáziumok eredményességét mutatja. Az adatokból kiderül, hogy a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium a XVII. kerület legszínvonalasabb oktatási intézménye, ami számos összetevő szerencsés együtthatásának
köszönhető. A sikeres felvételi válogatást és az eredményes alapozást dicsérik a 6. évfolyam kimagasló eredményei. A magasabb évfolyamokon folytatódó tehetségfejlesztő munkát jelzik a 8. és a 10. évfolyamok jó eredményei.
A felmérésben részt vevő három évfolyam esetében jelentős pedagógiai
hozzáadott érték mutatkozik, ami a gimnáziumban folyó szakmai munka
színvonalát dicséri.
A pedagógiai hozzáadott érték
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Az országos kompetenciamérés során a diákok egy tanulói kérdőívet is kitöltöttek. Ebben – egyebek mellett – rákérdeztek a család szociokulturális
helyzetét befolyásoló tényezőkre, úgymint:
– a szülők iskolai végzettsége,
– a család anyagi helyzete, a szülők jövedelmi viszonyai
– a család birtokában lévő anyagi javak,
– az otthon található könyvek száma,
– a tanuló saját könyveinek száma,
– számítógép megléte.
A kérdőív segítségével – minden iskolára külön-külön – évfolyamonként lehet meghatározni az ún. családi háttér (CSH) -indexet. Abból a feltevésből kiindulva, hogy a háttérváltozók lineáris módon hatnak a tanulói képességekre, meg lehet becsülni egy–egy CSH-indexhez tartozó képességpontot. Az ettől való eltérések a háttérváltozótól független hatások következményei. Valószínűsíthető, hogy a családi háttértől független hatások nagyobbrészt az iskolában keletkeznek, így nagy bizonyosággal kijelenthető,
hogy az eltérés egyben a pedagógiai hozzáadott értéket mutatja.
A mérések tükrében megállapítható, hogy mind a három érintett évfolyamon a szociokulturális háttér alapján elvárható teljesítmény fölött teljesítettek tanulóink, azaz igen jelentősnek mondható az iskola által hozzáadott
pedagógiai érték.
Tanulmányi versenyek
A tehetséggondozás egyik fontos terepe a tanulmányi verseny. Itt adódik
olyan alkalom, ahol az egy – egy területen kiemelkedő képességű, motivált
tanulók összemérhetik képességüket és tudásukat egymással. A vetélkedésre
való hajlam a tehetséges gyermekek sajátossága; nem véletlen, hogy a
komplex tehetségfejlesztő program indulása óta gimnáziumunkban látványosan megnőtt a versenyekre jelentkező tanulók száma. A fenti alapvetést
figyelembe véve oktatási struktúránkba a tantárgyi differenciálás mellett
beillesztettük a kiscsoportos fejlesztés különféle formáit (szakkörök, mentori rendszer). Természetesen a legjobb rendszer sem működik a megfelelő
személyi feltételek hiányában. A versenyeken eséllyel induló tanulók – a jól
bevált felvételi rendszernek köszönhetően – adottak. Itt kell megemlíteni
azokat a pedagógusokat, akik azon túl, hogy maximálisan ki tudják használni a rendszerből adódó lehetőségeket, időt és energiát nem kímélve, ha kell,
további egyéni felkészítést alkalmazva juttatják a versenyek döntőjében
szerzett sikerélményhez tanítványaikat. Már-már közhely: a tehetséges
gyermek mellé tehetséges tanár kell. A versenyekre eredményesen felkészí375

tő kollégák a nevelőtestület legkiválóbb tagjai közül kerülnek ki; s legtöbbször az iskolában megvalósuló pedagógiai fejlesztések, újítások is az ő nevükhöz fűződnek.
A szakmai munka minőségét érintő statisztikai adatok számos terület
eredményességét mérik. Talán nem meglepő, hogy a különféle szegmensekben kapott értékek (kompetenciamérés, érettségi- és versenyeredmények,
hatásvizsgálat) egy irányba mutatnak. Most csupán a tanulmányi versenyekre koncentrálva: míg a szerkezetváltás előtt nem volt értékelhető eredmény,
addig a nyolc évfolyamos képzés bevezetését követően azonnal látványos
fejlődés vette kezdetét. Ha csak a középiskolák legrangosabb tanulmányi
versenyének, az OKTV-nek az adatait nézzük, már akkor is megerősítést
nyer a fenti megállapítás. Az 1999/2000-es tanévben érték el az első nyolc
évfolyamos osztályok az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen
való indulás korhatárát. Rögtön az első évben egy tizenegyedikes tanuló a 9.
helyet szerezte meg történelem tárgyból, ami az akkori szabályok értelmében felvételi mentességet jelentett számára az egyetemre. A későbbi tanévek
eredményei bebizonyították, hogy nem egyedi esetről volt szó.
Tanév
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005

OKTV-döntős
tanulók száma
1
1
2
2
3
1

Tanév
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011

OKTV-döntős
tanulók száma
2
1
4
4
4
7

3. táblázat. Az OKTV döntőjébe jutott tanulók száma 2000–2011
A tehetségfejlesztő program beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium egyre szélesebb körben vív ki
ismertséget, illetve elismerést. A szakmai jellegű kapcsolatokon keresztül
propagálható leginkább a tehetségügy társadalmi fontossága. Egyik fő célunk az, hogy a nyolc évfolyamos gimnáziumra ne úgy tekintsenek a környező oktatási intézmények, mint olyanra, amely tanulókat visz el tőlük a
negyedik osztály után; hanem lássák meg és értékeljék benne mindazt a pedagógiai munkát, melynek eredményeként az oda kerülő tanulók tehetségfejlesztése nagyobb hatásfokkal valósul meg.
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A partnerség egyik előmozdítója az az európai uniós pályázat, melynek
keretében három kerületi oktatási intézménnyel közösen dolgoztunk ki és
valósítottunk meg további terveket az iskolai tehetséggondozás területén. A
konzorciumi formában jelenleg is tartó projekt meghatározó elemei közül
megemlítendő, hogy összesen 91 pedagógus vett részt 30 órás továbbképzésen tehetségfejlesztés témában. Szakmai műhelyek szerveződtek, s ezek
programjai között szerepelt számos bemutató óra. A négy iskolából több
mint száz 5. és 6. évfolyamos diák vett részt azon a tehetségazonosító versenyen, melynek feladatait a négy intézmény pedagógusai közösen dolgozták ki. Az egy évig tartó TÁMOP-projekt egyik érdekes eseménye volt a
Tehetségnap, melyen a pedagógusok mellett diákok, szülők, közéleti személyiségek is részt vettek, s amely ezáltal szélesebb körben hívta föl a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára.
A partnerség kialakításának másik eszköze lehet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének kezdeményezésére létrejött Tehetségponthálózathoz való csatlakozás. A fentebb említett konzorcium tagjai közül két
iskola már regisztráltatta magát, s reményeink szerint a kerület több intézménye is csatlakozik a kiépülő hálózathoz.

A tehetségfejlesztő programmal kapcsolatos publikációk:
Balla László (2000): Komplex tehetségfejlesztő program a 10–18 éves korban. In Balogh László és Tóth László (szerk.): ECHA-MŰHELY I. kötet.
Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen. 138–
152.
Farkas György (2000): Tehetségfejlesztő program történelemből a budapesti
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban. In Balogh László és
Tóth László (szerk.): ECHA-MŰHELY I. kötet. Debreceni Egyetem, Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen. 153–162.
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A miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium
tehetséggondozó programja
Kovácsné Szegedi Ildikó

A tehetséges diákok sikeres fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás a gimnáziumok számára. Tizennégy éves korban, amikor megismerjük őket, sokan már szép eredményeket tudhatnak magukénak, kimagasló teljesítményt
nyújtottak az általános iskolában művészeti, sport vagy egyéb tanulmányi
területeken. Mások a gimnáziumtól várják, hogy segítsen megtalálni azokat
az erősségeket, amelyre majd életpályájukat építhetik, bizonytalanok saját
képességeiket és lehetőségeiket illetően. Hogyan tudunk megfelelni a sokféle igénynek, az iskolai keretek között milyen kitörési pontokat tudunk biztosítani a tehetséges diáknak? Az alábbiakban arról olvashatnak, milyen válaszokat adunk a Zrínyiben a fenti kérdésekre.

Az iskoláról
A Zrínyi népszerű és közismert intézmény Miskolc város vonzáskörzetében,
többek között karakteres oktatási profilja és gyermekközpontú pedagógiája
révén. A fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata határozata
alapján tiszta profilú négy osztályos gimnáziumként működünk, és az iskola
számára kiemelt feladat a művészeti nevelés és a kéttannyelvű oktatás. Beiskolázási körzetünk regionális, Borsod-Abaúj-Zemplén megye mintegy
kilencven településéről jár be a tanulók negyven százaléka. A tanulók szociális összetételére utaló érdekes adat az ingyen tankönyvre való jogosultság,
eszerint a tanulók mintegy huszonöt százaléka hátrányos helyzetűnek minősül.
Az iskola tanulólétszáma megközelítőleg hatszáz fő, kétharmaduk leány, egyharmaduk fiú tanuló. Évfolyamonként négy-négy tanulócsoportban
folyik az oktatás, és hat tagozatot működtetünk. Tanulóinknak mintegy
85%-a a gimnázium után felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A negyvennyolc fős tantestület negyede maga is zrínyis diák volt, a
kéttannyelvű oktatás beindítása óta egy-egy angol és francia nyelvi lektor
dolgozik iskolánkban. A munkatársak köre állandó, nincs nagy mozgás,
elvándorlás vagy ellátatlan feladat. Több évtizede részt veszünk a Miskolci
Egyetem tanár szakos hallgatóinak gyakorlati képzésében, 2009-től a tanár378

képzés bázisintézményeként működünk. A Debreceni Egyetemmel való
együttműködésünk a tanárképzésen kívül a nyelvoktatásra is kiterjed, a
DExam nyelvvizsga akkreditált vizsgaközpontja vagyunk, és több programunkhoz kapunk rendszeres támogatást a francia nyelvi tanszéktől.
A tehetséggondozás kezdetei
A következőkben a művészeti tehetséggondozás előzményeiről és jelenlegi
programjáról lesz szó, mivel ezen a területen érte el iskolánk a legkiemelkedőbb eredményeket, és ebben rendelkezünk a legtöbb tapasztalattal.
A tehetséggondozás kezdetei a tagozatos rendszer kialakulásáig nyúlnak
vissza, a Zrínyiben ez két területen, a kommunikációs, idegen nyelvi és a
művészeti tehetség fejlesztésével kezdődött. A miskolci gimnáziumokban az
1970-es években indult meg az egyéni képzési profilok kialakulása. Az egységes rendtartás és központi tanterv mellett külön tanterv készült a speciális
idegen nyelvi és az ének-zenei oktatáshoz, de a többi tantárgyból csak minisztériumi szintű engedélyezési eljárásokat követően lehetett emelt szintű
oktatást folytatni. Iskolánkban speciális angol és orosz nyelvi oktatás működött már, amikor a rajztagozat ötlete felmerült. Az ötletgazda Zsignár István
festőművész, az iskola rajztanára volt, aki úgy gondolta, iskolai keretek között kellene fejleszteni a képzőművészetben tehetséges diákokat. Rajzversenyt hirdetett, amire a megyehatáron túlról is érkeztek tehetséges fiatalok,
és a versenyben legjobban teljesítő diákok alkották az első rajztagozatos
csoportot. Az iskola akkori igazgatója sem kapott fegyelmit, mint az kilátásba lett helyezve a tagozat „önkényes” indításakor, a hatósági engedélyeket utólag megkapta az iskola.
A művészeti oktatás története szabályozottabb keretek között folytatódott az ének –zene tagozaton. Édesapja karvezetői példáját követve Engi
Zsuzsanna zeneakadémiát frissen végzett ének-zene tanárnő iskolai kórust
alakított, és a központi ének-zene szakos tanterv szerint kezdte meg a tagozatos oktatást. Az iskola énekkara mintegy harminc éves fennállása során a
későbbiekben számos hazai díjat elnyert, és több nemzetközi fesztivál díjazottja volt. A művészeti oktatás így lett tanterv és iskolai munkarend szempontjából is a Zrínyi oktatási kínálatának specialitása.
Mindkét esetben az átlagos gimnáziumi tanári képességeket és ambíciókat felülmúló személyiségek voltak az események gyújtópontjában, akik
elkötelezetten és eredmény-centrikusan fogtak céljaik megvalósításához.
Kihasználták a tagozat szabadabb oktatási kereteit, a magasabb óraszámban
lehetőség nyílott a kreatívabb feladatokra, és az iskola is, már amennyire
lehetőségei engedték, többet áldozott a tárgyi feltételek biztosítására.
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A következő években a művészeti oktatás szerves részévé vált az iskolaéletnek, a fellépések, kiállítások a többi diák számára is többletet hoztak a
művészeti nevelés területén, jól kiegészítették a zrínyis színházbérleti előadásokat és ifjúsági hangversenyeket. Az énektagozatot 1997-ben felváltotta
a drámatagozat, amely az akkor már működő hazai minták alapján, hosszas
tantervíró előkészületek után indult a fenntartó önkormányzat támogatásával.
A tehetségfejlesztés terén végzett munkánk eredményességének elismeréseként 2005-ben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tehetséggondozó Hálózat tagja lett iskolánk, 2010-től regisztrált Tehetségpont-ként működünk.
A művészeti profil több évtizeden át tartó fejlesztése új értékeket hozott az
iskola életébe, és a tantestület következetes állásfoglalása alapján sosem
jelentett engedményeket az általános követelmények tekintetében.

A pedagógiai program célkitűzései
A pedagógiai sikereink egyik fő forrása a nevelési hagyományokban rejlik.
A gyermekközpontú szemlélet kezdetektől meghatározó az iskola működésében. Ennek következetes érvényesítése az iskolai élet mindennapjainak
szervezésében és a tanulmányi munka irányításában meghatározó szerepet
játszik iskolánk ismertségének és népszerűségének kialakulásában.
Az eredményes oktató-nevelő munka másik fontos biztosítéka a sokszínű oktatási kínálat, amellyel folyamatosan alkalmazkodott az iskola a helyi
igényekhez és társadalmi elvárásokhoz.
Eredményeink harmadik legfontosabb tényezője a nevelőtestület innovatív szemléletében rejlik. Számos oktatásfejlesztési projektet, európai uniós
programot valósítottunk meg, ezek célja a hatékonyabb tanulásszervezés,
tanórai differenciálás, kompetenciafejlesztés volt, a tantestület tagjai rendszeresen részt vesznek pedagógus továbbképzéseken, szakmai programokon.
Az iskola 2004-ben átdolgozott pedagógiai programja a nevelés prioritására épül, és a tanuló teljes személyiségének fejlesztését tekinti az iskola
egyik fő feladatának. Ennek területei az értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése, a közösségi nevelés, az egyéni képességek fejlesztése és az egészség- és környezeti nevelés.
Pedagógiai munkánkat meghatározó alapelveink között legfontosabbak:
– a kompetencia alapú fejlesztés, különös tekintettel a kommunikáció és
kulturális kifejezőképesség területeire, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére;
380

– az egyenlő hozzáférés, esélyegyenlőség: a foglalkozások nyitottak, az
egyéni fejlődés érdekében átjárhatóságot biztosítunk más képzőhelyekkel is;
– együttműködés: a közös feladatok, közösségi élmények segítik az öszszetartás, igényesség kialakítását, ösztönzik az alkotó magatartást, bátorítanak a személyes utak bejárására.
A nevelési terv fontos eleme a tanulás iránti érdeklődés fejlesztése és az
optimális teljesítményvágy kialakítása a tanulókban. A tanulóknak lehetőséget biztosítunk, hogy a bennük rejlő képességek, készségek kibontakozzanak, tehetségük, tudásuk, készségeik megnyilvánulhassanak és fejlődjenek
az iskolai munka során. E cél érdekében a tanulói teljesítményeket reálisan,
rendszeresen és következetesen értékeljük, a tanulóknak visszajelzést adunk
fejlődésükről, tanulmányi előmenetelükről. A tanulók sikereit elismerjük,
jutalmazzuk, további eredmények elérésére biztatjuk őket.
A tehetséggondozás szempontjából másik fontos célkitűzésünk a kreatív
gondolkodás és a felfedezési vágy fejlesztése a tanulókban. Ezzel kapcsolatban valamennyi tantárgy esetében feladatunknak tartjuk a kísérletezés, az
elemzés, az érvelés képességének fejlesztését a tanórai munka során. Segítjük az információk célirányos megszerzésére és helyes értelmezésére irányuló tevékenység elsajátítását, a kreativitás és az önálló kezdeményezés
képességének kialakulását.
Pedagógia célkitűzésünk olyan készségek kifejlesztése a tanulókban,
melyekkel képesek a problémák azonosítására, az alternatív megoldások
fölismerésére. Törekszünk többféle alternatív megoldás bemutatására egyetlen problémához kapcsolódóan, segítjük a tanulókat abban, hogy ezeket
önállóan felfedezzék. A nevelési program kitér a tanulási hátrányok kompenzálásának szükségességére is, segítséget nyújtunk a hatékony és eredményes tanulási módszerek kiválasztásában, hogy tanulóink képessé váljanak
az önálló tanulásra, a későbbiekben nélkülözhetetlen önképzésre, az élethosszig tartó tanulásra. Törekszünk a speciális kompetenciák figyelembe
vételére, differenciált követelményrendszer alkalmazására. Önismeretre,
tudatos pályaválasztásra neveljük tanítványainkat.
A nevelési tervhez kapcsolódó Helyi tanterv tagozatok szerint és a fakultatív emelt szintű oktatás keretei között határozza meg az oktatás és tehetséggondozás lehetőségeit. Az idegen nyelvi kommunikációs készségek
fejlesztése valamennyi tanulócsoportban alapvető célkitűzésünk, ezért az
első idegen nyelvet minden tanuló emelt óraszámban tanulja. Tagozataink:
– rajz és vizuális kultúra
– dráma
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– angol és francia két tanítási nyelvű oktatás
– haladó angol nyelv
– történelem (helytörténet, honismeret)

A tehetségfejlesztés programja
Az Oktatási Törvény egyértelműen meghatározza az iskolai nevelés és oktatás tanórai kereteit. Az iskolai szabadon felhasználható órakeretet maximálisan kihasználjuk annak érdekében, hogy képességszintek szerint differenciálhassunk, ahol lehetséges (pl. idegen nyelvek esetében), és biztosítsuk a
kiscsoportos oktatást a tagozatokon. A 11-12. évfolyamokon a választható
foglalkozások nyitottak, széles körű a választék, a művészeti foglalkozásokra tagozaton kívüli diákok is becsatlakozhatnak. A jelentkezés tanévenként
módosítható.
1. táblázat. Az iskolai tehetséggondozás keretei
Az iskolai
fejlesztés
keretei

Szűrés, felvételi
vizsgák

A tehetséggondozás
területei

Alapkompetenciák és
speciális képességek mérése

Külső kapcsolatok

Általános iskolák, szülők

Általános
tanterv szerinti oktatás
Általános
intelligencia
fejlesztése,
személyiségfejlesztés
Fenntartó,
szakmai szolgáltató szervezetek

Tanórán kívüli
foglalkozások
(szakkör, alkotótábor, kiállítás, fellépés)

Egyéni/ kiscsoportos fejlesztés,
felkészítés a
továbbtanulásra

Motiváció,
önismeret
fejlesztése,
pályaorientáció

Speciális képességek fejlesztése, versenyeztetés

Külső partnerek, pl. múzeum, galéria,
színház stb.

Mentorok,
szakértők,
művészek

A tanulók terhelhetőségét figyelembe véve valamennyi foglalkozástípushoz kapcsolunk tehetséggondozó tevékenységet. A külső kapcsolatok a
fejlesztés valamennyi szintjén segítik és kiegészítik a pedagógusok munkáját. Mindehhez kapcsolódik az iskolai élet sokszínűsége, a szakmai munkaközösségek programjai és egyéb pályázati projektek. Az eredményeket valamennyi tényező összehangolt működésével érjük el.
Az iskolánkban folyó művészeti tehetséggondozó munka bemutatására
Renzulli (1978) tehetségmodelljét vettem alapul. Ennek elemei, az átlag
feletti képességek, a tanulók motiváltsága és kreativitása jól azonosíthatók
és fejleszthetők a gimnáziumi keretek között. Iskolánkban a rajz és dráma
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tagozaton folyó tehetséggondozó munka mindhárom területre kiterjed, a
fejlesztés sok párhuzamosságot mutat eltérő eszközrendszerük ellenére is.
A kiemelkedő képességek felismerése és fejlesztése
A művészeti tehetséget legtöbbször korán felismerik a szülők, észreveszik,
hogy szépen rajzol, énekel a gyerek, szeret szerepelni. Az általános iskolán
kívül számos műhelyben, egyesületben foglalkoznak a gyermekkori tehetségfejlesztéssel, a gimnáziumi felvételi vizsgára sok tanuló komoly előképzettséggel érkezik.
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1. ábra. A művészeti tagozatra jelentkezők száma
A két művészeti tagozatra 16-18 tanulót iskolázunk be minden évben
regionális hatókörben. A jelentkezések arányát szemlélteti a 1. ábra, amely
az elmúlt öt évben csökkenő tendenciát mutat az érdeklődők számát illetően,
többek között az erősen csökkenő gyermeklétszám miatt. Ezzel együtt két és
fél, háromszoros a túljelentkezés, ami megfelelő szűrési lehetőséget biztosít
az iskolának. A határon túlról is érkeznek hozzánk érdeklődők, jelenleg három felvidéki diák tanul a két művészeti tagozaton a Zrínyiben.
A jelentkezők között mindig nagy számban vannak azok a tanulók, akik
az általános iskola nyolcadik évében már jártak az általunk szervezett tehetséggondozó, felvételi előkészítő foglalkozásokra is. Ezek a foglalkozások
rendkívül hasznosnak bizonyultak az elmúlt években, elsősorban azért, mert
a tanulók fejleszthetik képességeiket a foglalkozásokon, megismerik a gimnáziumi felvételi követelményeket és a tagozaton oktató tanárokat. Önismeretük is fejlődik, a kötetlen hangulatú foglalkozásokon megtapasztalják
egymás erősségeit és gyengeségeit, az adott csoportban el tudják helyezni
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magukat. Nem egyszer előfordul, hogy a szülő és a tanuló közösen keresik
fel a foglakozást vezető pedagógusokat, véleményt, tanácsot kérnek a továbbtanulást illetően.
Iskolai szinten is több nyílt napot és szülői értekezletet tartunk, amelyen
a bemeneti követelmények mellett a későbbi tanulmányi kötelezettségekről
is tájékoztatjuk a szülőket és tanulókat. Mindkét tagozaton végzett munka
rendkívül időigényes, sok többletenergiát követel. Ezek a diákok töltik a
legtöbb időt az iskolában, több délutánt is hetente, ezzel tisztában kell lenniük már a jelentkezés pillanatában is.
Maga a felvételi vizsga alkalmassági és szóbeli vizsgarészekből áll, ennek rendszerét, a feladattípusokat a két művészeti munkaközösség dolgozta
ki. A tanulói képességeket három-négy megközelítésben vizsgáljuk. Pl. a
rajz esetében a rajzolás mellett kreatív feladatok, portfolió bemutatás is része az alkalmassági vizsgának. A drámatagozatra jelentkezők kreatív játékban vesznek részt, szövegmondás, ének, mozgás és tánc feladatokat is kapnak. A vizsgát megelőzően be kell adniuk egy kézzel írott bemutatkozó levelet, és mellékelhetnek video- vagy fényképfelvételeket is. Mindezek a
módszerek jó lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy az egyszeri produkción
túlmenően alaposabb és összetettebb képet alkothassunk a tanulókról. A
tagozati munkaközösségek egyenként vitatják meg valamennyi tanuló megismert értékeit és gyengeségeit, úgy alakítják ki a felvételi sorrendet. Mindkét tanulócsoportban az első húsz helyre rangsorolt diák közül betöltődnek
az iskolai helyek, amelyek visszaigazolják a jelentkezők elkötelezettségét is,
azt, hogy nem jobb híján vagy többedik lehetőségként választják a tagozatot.
2010-ben a TÁMOP 3.4.3 Tehetségfejlesztő iskola projekt keretében lehetőségünk nyílt arra, hogy teljes körű tehetségmérést végezzünk a kilencedik évfolyamon. A mérést dr. Lubinszki Mária és Nagy Ágnes, a Miskolci
Egyetem Tanárképző Intézetének munkatársai végezték. A mérés alapja a
Renzulli tehetségmodell volt, és négy pszichológiai teszt eredményét összegezték a kutatók. A mérés megerősítette a felvételi módszerek helyességét.
A rajztagozaton például a felvett tizenhat tanulóból tizenegy átlag feletti
eredményt nyújtott az intelligencia-kreativitás-motiváció területek valamelyikén, hatan két területen is átlag felett teljesítettek.
A drámatagozat hasonló eredményt mutat, a felvett huszonkét tanulóból
tizennégy bizonyult tehetségesnek a mért három terület valamelyikén, és
négyen nyújtottak kimagasló eredményt két területen is.
Érdekes összevetni a jogorvoslati eljárás során utólag felvett tanulók
eredményeit a felvételi vizsga alapján beiskolázottakkal. A hét, felvételi
eredményektől függetlenül beiskolázott tanuló közül öten egyik területen
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sem nyújtottak küszöbérték feletti teljesítményt. Ez a felmérés megerősített
minket abban, hogy a felvételi eljárás során jó eszközökkel és hatékonyan
tudjuk azonosítani a tehetséges diákokat, és sok olyan információ birtokába
jutunk, ami segít az egyéni fejlesztések tervezésében és megvalósításában.
Külön értéke volt a fenti tehetségazonosító programnak, hogy a szülők
számára is fogadóórát tartottak a kutatást vezető pszichológusok. Ez nagyon
kedvező fogadtatásra is talált, sokan eljöttek, hogy gyermekük eredményeiről beszélgessenek a szakemberekkel. Számunkra ez is fontos információt
nyújtott, hiszen a tanulók iskolai dolgaira odafigyelő, érdeklődő szülők a
későbbi fejlesztő munkában legfőbb partnereink lesznek.
A tehetségazonosító mérések során az is kiderült, hogy a legtöbb magas
mérési eredmény az általános intelligencia területén született, a motiváció és
kreativitás szempontjából jóval kevesebb volt a kimagasló érték, ami egyben kijelölte a fejlesztő pedagógusok számára, mely területeken kell intenzívebb munkát végezni.
A tehetségfejlesztés tantervi keretei
A rajz- és drámatagozat fejlesztési koncepcióját a helyi tanterv tartalmazza,
amely számos egyedi elemet foglal magába. A fejlesztési prioritások a Pedagógiai programra épülnek, és a megismerő- és befogadóképesség fejlesztését, az önismeret, önértékelés és önszabályozás fejlesztését, a tanulók
személyes kifejezőképességének fejlesztését és széleskörű műelemzési ismeretek megszerzését tűzik ki célul. Mindkét tagozaton kötelező tanórai
keretben folyik a befogadó, ismeretszerző tevékenység pl. a művészettörténet, dráma és színháztörténet (heti 2-2 óra), és a gyakorlati órák egy része.
A szabadon választható foglalkozásokat főként a délutáni órákban tartjuk,
ezek több gyakorlatias, konkrét és személyre szabott feladatot tartalmaznak.
A drámatagozat lehetőségeit a 2009. tanév óta bővíti, hogy nyelvi előkészítő évvel indul a képzés. Ezt azért tartottuk szükségesnek, mert így tágabb kereteket tudunk biztosítani az egyes közismereti tantárgyak elsajátításához, az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez, több lehetőségünk
nyílik az egyes tanulók gyenge oldalának fejlesztésére tanórai kereteken
belül.
A művészeti képzés jellemzője, hogy sokféle technikát, ismeretet kell
elsajátítani, sok feladatban ki kell próbálnia magát a tanulónak ahhoz, hogy
megtalálhassa saját útját, saját kifejezőeszközeit. Ezt segíti a tagozatok sokszínű tantárgyi szerkezete. A rajz és vizuális kultúra esetében a tanterv a
magas művészettörténeti óraszám mellett rajzolás, festés, mintázás, grafika,
alakrajzolás órákat is tartalmaz, a tanulók megismerkednek a kézműves
mesterségekkel is. Igény esetén fakultatív keretben ábrázoló geometria tan385

tárgyat is bevezetünk, ez különösen a formatervezői, építészeti pályára készülő diákok számára fontos. Mindez lehetővé teszi a gazdag technikai ismeretek elsajátítását, segíti a kifinomult művészeti ízlés kialakítását.
A drámatagozat esetében dráma- és színháztörténet, beszédművelés,
kreatív színpadi gyakorlatok, tánc és énekórákon vesznek részt a tanulók,
így több előadó művészeti ágban is kipróbálhatják magukat. Ennek szükségességét visszaigazolják a továbbtanulási eredmények, operaénekes, drámai
színész, rádiós, táncos, színpadtechnikus, drámapedagógus egyaránt van
egykori drámatagozatos tanítványaink körében.
Az egyes évfolyamok teljesítményének mérésére mindkét tagozat nagy
figyelmet fordít. A rajztagozaton félévenként „kipakolás” van, ami érdekes
színfoltja az iskolaéletnek, hiszen az aula kövét betakarják a rajzos csoportok munkái, a csoport tagjai közösen hallgatják meg a tagozatvezető tanár
értékelését, ami majd a félévi és év végi osztályzat alapja is lesz. A legeredményesebb tanuló vagy legjobb munkákat bemutató csoport megkapja a
lehetőséget, hogy a folyosógalériában kiállítsa munkáit, és bemutatkozzon
az iskolai közösség előtt.
A drámatagozatos tanulók a tanév végén évfolyamonként vizsgaelőadáson mutatják be, mit tanultak, mennyit fejlődtek a tanév során. Az előadásra
a tantestület tagjai, külső szakmai partnerek mellett hivatalosak a szülők,
testvérek is, sokszor nagyszülők, barátok is eljönnek, támogató közönséget
biztosítva az előadásokhoz.
Az egyéni fejlesztés szintje
Az egyéni fejlesztés a legtöbb időt, és a fejlesztő pedagógus részéről a legnagyobb szakmai tudást igénylő feladat. Tapasztalataink szerint művészeti
területen egy pedagógus nem is tud kimagasló eredményt elérni. Minden
esetben, amikor egyéni sikereket értek el diákjaink, a rajz vagy a dráma
munkaközösség valamennyi tagja kivette a részét a munkából, nem beszélve
a háttérben dolgozó más szaktanárokról és az osztályfőnökről.
Jó példa erre a az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) első helyezést elért Cecília sikere. A szerény, valamennyi tantárgyból jól teljesítő diáklány
egyenletesen magas színvonalon dolgozott a tagozaton, de visszahúzódó természete
miatt nem szívesen vett részt pályázatokon, versenyeken a gimnázium első három
évében. A jövőjét csillagászként képzelte, és mereven elzárkózott szaktanárai pályaorientáló tanácsaitól. A tizenkettedik évben az OKTV felhívás megjelenésekor szaktanára nyomására, csupán az „iskola érdekében” jelentkezett a versenyre. A pályamunka
elkészítését az utolsó percig halogatta. A feladat befejezésében ábrázoló geometria tanára segítette leginkább, azzal, hogy nem engedte, hogy feladja. A sikeres első forduló
után a rajz munkaközösség többi tagja is bekapcsolódott a munkába, egyik pedagógus
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a művészettörténet elsajátítása, másik a kreatív feladatmegoldás irányában segítette. A
három fordulóban egyre erősödött Cili elkötelezettsége, el tudta helyezni munkáját a
mezőnyben, küzdött a jó helyezésért. Menetközben pályaorientációja is változott, végül építészmérnöki karra jelentkezett, és minden esélye megvan arra, hogy ott is kiválóan teljesítsen.

2010. évben a már említett Tehetséggondozó iskola projekt keretében új
feladatként vállaltuk az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását. A két művészeti fejlesztőcsoporton kívül még három területen (nyelvoktatás, történelem
és természettudomány) alakítottunk két-két fős munkacsoportokat, hogy a
kiválasztott tehetséges tanulók fejlesztését alaposabbá és tervszerűbbé tegyük. A fejlesztési terv elkészítéséhez továbbképzések keretében módszertani útmutatót kaptak a pedagógusok, és pszichológus segíti a munkájukat.
A fejlesztési tervek célja kettős, egyrészt rögzíti a tanuló fejlődését az adott
tehetségterületen, tartalmazza a mérési eredményeit, másrészt dokumentálja
a pedagógus fejlesztő munkáját is. Szeretnénk, ha ezt az eszközt a jövőben
szélesebb körben tudnánk alkalmazni a mindennapi munkában. A szakmai
támogatást belső erőforrásból is biztosítani tudjuk a jövőben, hiszen tehetségfejlesztő pedagógus szakvizsgát tesz egyik kollégánk a következő évben.
A motiváció fejlesztése
A tanulók motiválása az egyik legnehezebb feladat az iskolában, nincsenek
általános, mindenkire érvényes megoldások Azt hinnénk, hogy az átlagon
felül motivált, lelkes diák minden tanár álma. Feltéve persze, hogy saját
szakterületéről van szó. A tanuló elköteleződésének a konfliktusok felvállalása lehet az ára, és ezeknek az eseteknek az iskolai kezelése rendkívül differenciált, személyiség- és értékközpontú pedagógiát igényel a tantestület
valamennyi tagja részéről. Mindkét művészeti tagozaton többször tapasztaltuk, hogy a legmotiváltabb, legaktívabb tanulók gyakrabban kerülnek szembe egyszerű iskolai elvárásokkal, és azokra a feladatokra hivatkoznak, amelyeket örömmel, magas színvonalon, saját akaratukból végeztek, és amelyekkel sokkal több időt töltöttek, mint jó néhány lelkiismeretes társuk. A
mulasztás tényén túl ezekben az esetekben a tét a tanuló megítélése társai és
tanárai körében, és az, hogy kialakulhat-e a fejlődéshez szükséges nyugodt,
bizalmi légkör.
Az is előfordul, hogy a külső motiváció jóval erősebb, mint amit az iskolai keretek között kezelni tudunk. A tizenegyedik évfolyamon tanuló Luca azért kérte magántanulói
státuszát, mert hetente fővárosi és dunántúli táncműhelyekbe jár próbákra, fizikailag
vállalhatatlan volt számára a mindennapos iskolába járás. Elkötelezettségét szülei
megértik, és minden eszközzel támogatják. Luca jövőre érettségizik, a sok hiányzás
miatt tanulmányi eredményei gyengültek, és a magántanulói státusz mellett az iskola
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kevés segítséget tud nyújtani a felkészüléshez. Tanárai bíznak benne, hogy helyes döntést hozott, és sikeres művészeti pálya vár rá.

Az esetek másik csoportjában azt tapasztaljuk, hogy alulmotiváltság jellemzi az egyébként tehetséges diákot, vagy környezete gátlóan hat a fejlődésre. A kellő önismeret vagy önbizalom hiánya sokszor nehezíti az iskolai
tehetséggondozás hatékonyságát. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezek
a tanítványaink elköteleződjenek? A következő tényezők tapasztalataink
szerint nélkülözhetetlenek:
A húzóerő
A pedagógia szakirodalom gyakran hivatkozik a McKinsey jelentésre (How
the world’s best performing school systems come out on top; McKinsey
&Company; 2007), amely felhívta a figyelmet a pedagógus személyének és
képzettségének fontosságára az iskolarendszerek és egyes iskolák eredményessége tekintetében. Igaz ez az állítás az iskolai tehetséggondozás és a
motiváció fejlesztése szempontjából is. A szaktekintélyként elfogadott, vonzó személyiségű pedagógus bírja tanítványai bizalmát, személyes példája
minden egyébnél erősebb hatást tud gyakorolni. A tagozatok kialakulásának
története is ezt igazolja, és jövőjük is a szakmájukat elhivatottan művelő
pedagógusokon áll. A művészeti képzésben nélkülözhetetlen az alkotó művész jelenléte is, a művésztanár, a grafikus, a színművész hiteles személyisége, az inspiráló helyszínek (galéria, színház, műhelyek, stúdiók) mind
erősítik a tanulók elköteleződését. Iskolánkban a művészek és pedagógusok
közösen alkotnak egy olyan húzóerőt, amely magával tudja ragadni a bizonytalanabb, zárkózottabb diákokat is. A hitelesség és a személyes kapcsolat a kulcsa a fejlesztésnek.
A közösség
Iskoláról szólva megkerülhetetlen a közösségépítés szerepe a motiváció erősítésében. A gimnáziumi évekhez mindannyiunk tudatában szorosan kapcsolódnak a közösségi élmények, ezek a tehetségfejlesztésben is fontos szerephez jutnak. A drámás csoportok előadásain mindig ott ülnek a többi évfolyam diákjai, a külső fellépések, budapesti színházlátogatások, a bükki képzőművészeti alkotótábor némi gyaloglással összekötve mind olyan esemény,
amely erősíti a vágyat a tanulókban, hogy részesei lehessenek valami különlegesnek, közös élményeket szerezzenek, és csapathoz tartozzanak. Ezeket a
programokat a tanév során egyenletesen elosztva szervezzük, és csak anyagi
lehetőségeink korlátozzák, hogy még többet éljünk ezekkel az eszközökkel.
Az eredményesség
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Iskolánkban tudatosan törekszünk arra, hogy a befektetett munka eredményét megmutathassák a diákok, a megérdemelt siker és elismerés újabb erőfeszítésre ösztönözi a csoportokat és egyéneket is. Ennek érdekében mindkét tagozaton számos versenyen indulnak a diákok, sok külső felkérésnek
teszünk eleget, pályamunkák készítésére bíztatjuk a diákokat. Minden évben
megrendezzük a Művészeti Napokat, ami egy egész hetes rendezvénysorozat a tanév végén. A megnyitó ünnepségen az iskolai közösség és külső
vendégek előtt ismertetjük a tagozatok eredményeit, kiosztjuk az iskola
egykori diákja által alapított Művészeti Díjakat. Kiállítás, színházi előadások és ezekhez kapcsolódó szakmai programok, találkozók szervezésével a
diákok valódi sikerélményhez jutnak, élvezhetik az iskolai közönség ünneplését. A tanévzárón külön jutalmazzuk a tanév során legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó diákot és felkészítő tanárát. Igyekszünk eredményeiket a
helyi média révén szélesebb körben is nyilvánosságra hozni, a sikeres pályamunkákat, előadásokat bemutatni.
Eredményesség
tekintetében
élen jár mindkét tagozat az
iskolában. Minden évben rajz
és vizuális kultúra tantárgyból
kimagasló eredményt érnek el
tanítványaink az OKTV-n. Az
elmúlt öt esztendőben nyolc
tanítványunk szerepelt az első
tíz között, 2010-ben és 2011ben az első helyezést is elhoztuk. Az országos drámaversenyen is az első tíz között végeznek legjobb tanítványaink már harmadik éve, az Országos Diákszínjátszó Találkozókon arany vagy ezüst minősítést szereznek csoportjaink. A
versenyek sora nagyon változatos: városi, megyei rajzverseny, tervező pályázat, népdaléneklés, táncverseny, szavalóverseny, Szép Magyar Beszéd
verseny- csak néhány kiragadott példa azok közül, amelyeken rendszeresen
részt vesznek tanítványaink. Tartunk előadásokat általános iskolásoknak,
mesejátékot játszunk óvodásoknak, fellépünk városi díjkiosztó ünnepségeken és egyéb ünnepi alkalmakkor. A rajztagozatosok készítenek ünnepi dekorációkat, meghívókat, tervezhetnek iskolai kiadványokat, plakátokat. Az
iskola hivatalos karácsonyi üdvözleteit a tanítványok illusztrálják, a ballagási meghívót is egykori diákunk grafikája díszíti évek óta, a rajzterem fal-
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festményeit is diákok készítették. Nemcsak az iskola alakítja a tanulókat, ők
is hozzátehetik elképzeléseiket az iskola arculatának alakításához.
Az eredményesség szempontjából a gimnázium másik legfontosabb mutatószáma a továbbtanulási arány. A művészeti tagozatokon csekély kivétellel mindenki művészeti irányt választ. A kezdetektől követjük a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásukat, és a pályán elért további sikereiket, eredményeiket is, ezekről tájékoztatjuk a tantestületet és a diákokat.
A drámatagozaton például Simkó Katalin volt az első, akit közvetlenül érettségi után
felvettek a Színművészeti Egyetemre és 2007-ben a Katona József Színházban nyújtott
alakításáért megkapta a kritikusok díját, amit a legígéretesebb pályakezdő kap. Igazi
példakép lett a színművészeti pályára készülő diákok számára. Hasonlóan inspirálóan
hatott, amikor a frissen érettségizett, a Képzőművészeti Egyetemre felvételt nyert diákunk fotói megjelentek a fiatalok kedvenc magazinjában, vagy amikor neves fővárosi
színházban kapott komoly szerepet egy diák, aki tavaly még az iskolapadot koptatta.

A munka öröme
A magas óraszámok és az erős követelmények ellenére nem nagy a lemorzsolódás egyik tagozaton sem, tíz-húsz százalék között mozog a tagozatot
elhagyók száma a négy gimnáziumi év során. Bár nagy a tantervi megterhelés, az órák nagy részét nem fáradságnak, hanem örömteli játéknak, kikapcsoló foglalkozásnak tekintik a tanulók. Ennek alapja az órák nyitott, bizalomteljes légköre, ahol játék vagy rajzolás közben megoszthatják örömeiket
és problémáikat társaikkal és a szaktanárral is.
Az érdekes, személyre
szóló feladatok, a külső helyszínek, a változatos technikák, műfajok, irányzatok
megismerése mind örömforrás lehet, ami feltöltődést
jelent a diákok számára. A
művészeti
foglalkozások
öröme bent tartja a tanulókat
a tagozaton gyengébb teljesítmény esetén is, a tagozatot
elhagyó néhány tanuló megváltozott továbbtanulási szándéka miatt lép ki, a tanulási folyamat során
szembesül erős és gyenge pontjaival, felméri képességeit és lehetőségeit, és
ezek alapján változik meg pályaorientációja. A tanulók túlnyomó többsége
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művészeti vagy ahhoz szorosan kapcsolódó szakon felsőoktatási intézményben folytatja tanulmányait.
A jól szervezett pályaorientációs programoknak nagy hatása van a tanulók elköteleződésére, egy-egy érdekes találkozás felcsigázhatja a tanulók
érdeklődését. Többféle rendezvényt, személyes élmény-beszámolókat szervezünk minden évben, de legsikeresebbnek a Szakmák Napja elnevezésű
projektnap bizonyult, amikor forgószínpadszerű beosztásban előadásokat
hallhattak a tanulók az egyes szakmacsoportok képviselőitől. Az előadókat a
szülők köréből kértük fel, néhány régi tanítványunk is visszajött erre az alkalomra. A képzőművészeti csoportban építésszel, grafikus művésszel találkoztak a tanulók, a drámások bábművésszel, színművésszel és jazz zenésszel beszélgethettek az előadóművészetekről. A négy év alatt számos
olyan találkozásra lehetőség nyílik így, mely lendületet adhat a tanuló továbbfejlődésének, megerősödik elköteleződése, követhető példaképeket,
életutakat ismer meg.
A kreativitás fejlesztése
A művészeti tehetséggondozásban a kreativitás fejlesztése mind a négy évben tantervi feladat. A drámások egyik tantárgyának az elnevezése is „kreatív gyakorlatok”. A tanórákon az aktuális feladatokhoz igazodva szituációs
gyakorlatokon, drámajátékokban vesznek részt a tanulók, a darabok a színpadra állításában ötleteikkel segítik a rendezés folyamatát. A drámaversenyekre való felkészülés során improvizációs gyakorlati feladatokra készítik
fel a diákokat a szaktanárok, de dramaturgiai, rendezői, kritikusi feladatokkal is találkoznak. A rajztagozaton képzőművészeti gyakorlatok keretében
fejlesztjük a kreativitást és alkotókészséget, beállítások, modellek, illusztrációk rajzolása, korrigálása; különböző technikák megismertetése révén.
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Célunk pozitív attitűdök kialakítása, melyek a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottságra és az esztétikai érzék fejlesztésére késztetnek. A
rajzversenyek, pályázatok a legalkalmasabbak képzőművészeti területen az
egyénileg differenciált fejlesztésre, a témák és műfajok gazdagságát a pályamunkák elkészítése során ismerhetik meg leginkább a tanulók.
Mi magunk is szervezünk olyan versenyeket, amelyek nem szoríthatók
egy tantárgy keretei közé, komplex képességeket, egyéni ötleteket kell megvalósítani. Ezek között legnépszerűbb az idegen nyelvi dalversenyünk,
amelyre az ország távoli pontjairól is jelentkeznek. A több mint tizenkét
éves múlttal rendelkező versenyre sok diákunk nevez minden évben, produkcióikat maguk állítják össze, a díszleteket, plakátokat, meghívókat a rajzosok készítik. A verseny egyik fő vonzereje a zsűriben helyet foglaló híresség és természetesen a fődíj, ami a szponzorok jóvoltából mindig egy külföldi utazás. A verseny nyelve évről évre változik, hol angol-német, hol
francia vagy olasz nyelven kell előadni, a felkészülésben az ének-zene, tánc,
idegen nyelvszakos tanárok nyújtanak segítséget a diákoknak.
A tanulók kreativitását megmozgató rendezvényeink közé tartoznak a
projektnapok. Először a kéttannyelvű tagozaton szerveztünk kisebb projekteket, amellyel a tanulók nyelvi fejlődését mutattuk be a szülőknek és a tantestület tagjainak. A program sikere vezetett oda, hogy már harmadik éve az
egész iskolai tanulóifjúságot megmozgató projektnapokat szervezünk, különböző témakörökben. Ezeken a tagozatok saját eszközeikkel dolgozhatják
fel a tematikát, pl. a rajzosok a környezetvédelmi téma kapcsán papírszobrokat, hulladékból készített ruhákat mutattak be divatbemutató keretében, a
drámások jelenetekkel készültek, amit erre az alkalomra írtak. Miskolc város történetének feldolgozásában természetesen a vándorszínészetet mutatták be a drámások, a rajzosok Nagy Lajos király korát választották, korhű
jelmezekkel, lovagi tornabemutatóval.
A középiskola tantárgyi kereteit túllépő és a szakmai munkaközösségek
együttműködésén alapuló programjaink a projektnapokhoz hasonlóan megmozgatják a tanuló fantáziáját, élményt nyújtanak, új megoldások keresésére ösztönöznek. A Frankofónia Ünnepén tizenkét éve szervezünk változatos
programokat a diákoknak az Alliance Francaise miskolci irodájával közösen, pl. volt már nálunk francia nyelvű diákszínpadi bemutató a többi miskolci gimnázium bevonásával, vendégül láttunk alternatív francia színházi
műhelyt, műfordítási pályázatot hirdetünk. Más alkalommal vendégünk volt
a hazai Krétakör színház is a drámatagozat meghívására. A 2010/11. tanévben angol nyelvű diákszínjátszó versenyen az országos döntőbe jutott a kilencedikes drámás csoportunk, a próbák során nemcsak az előadókészségük
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fejlődött, a tanulók alakíthatták a jelenetek felépítését is, és nyelvi készségeik látványosan fejlődtek.
A kreativitás fejlesztésének másik iskolai példája a falu- és várostörténeti kutató táborok szervezése. Ezeket a történelem munkaközösség irányította. 1997-től folyamatosan a Herman Ottó Múzeum, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Levéltár, a megyei honismereti egyesület segítségével. A
tábori projekt a diákok aktív közreműködésén alapult, amelynek elemei szorosan egymásra épültek. A kutatómunka részeként a történelmi adatgyűjtés,
feldolgozás, dokumentumkészítés, elemzés, számítógépes adatrögzítés módszereit is megismerték a tanulók. A programba a diákok egyénileg pályázhattak, és többségében a történelem iránt érdeklődő tanulók vettek részt
benne, de rendszeresen csatlakoztak rajzos diákok is. 2001-től a megyei
múzeum temetőkutató programjához csatlakoztunk, a síremlékek elmosódott feliratait fényképek mellett rajzzal is rögzítették a tanulók. Tevékenységüket csoportmunkában végezték, ami szintén fejlesztően hatott rájuk.
Többek között ennek a tábornak a megszervezéséért kapta iskolánk 2005ben a megyei Tehetségfejlesztő Hálózat Bázisintézménye címet.
A kreativitást nemcsak szakmai programokkal, hanem a diákélet iskolai
hagyományainak ápolásával is igyekszünk fenntartani. A diákigazgató választáson minden évben nagy verseny folyik, ki tudja a legjobb kampányfilmet, diákújságot, plakátot készíteni, és legtöbbször a rajzos vagy a drámás
osztály nyer a négy osztály versenyében, elsősorban kreatív gondolkodásuk,
bátor kísérletező kedvük, látványos produkcióik miatt. Az iskolai évkönyv
és honlap is kiváló bemutatkozó terep a diákok számára.
A kreativitás iskolai fejlesztéséhez kreatívan gondolkodó pedagógusok,
szakemberek szükségesek. Mindkét művészeti tagozatunkat elkötelezett és
elismert pedagógusok vezetik, akik sokat tettek és tesznek ismereteik folyamatos megújítása érdekében. Jól ismerik a helyi tehetséggondozó műhelyek munkáját, széleskörű kapcsolatrendszert tartanak fenn, és ezt hasznosítják a tanítás napi menetében is.
A pedagógusok érdeklődésének fenntartása, szakmai ismereteinek bővítése érdekében több európai uniós projektben vettünk részt az elmúlt években, belső továbbképzéseket szerveztünk a nevelőtestület részére. Több
mint tíz éve kezdtük az első Phare programunkat, amelyben a hátránykezelés és a tanórai differenciálás eszközeit dolgozták ki különböző munkacsoportokban a pedagógusok. A következő projektben egy éven át a diákvállalkozás témakörében dolgoztunk, természetesen színházi vállalkozást hoztunk
létre, és a projektzáró rendezvény egy nagy sikerű musical bemutató volt. A
HEFOP 3.1.2 pályázat keretében kompetenciaalapú oktatási programcsomagokat teszteltünk két évig hat kompetenciaterületen. Sok új módszerrel
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ismerkedtünk meg, bemutató órákat tartottunk és tartunk is, amelyen sorra
vesszük a kooperatív technikák alkalmazási lehetőségeit, az infokommunikációs eszközök alkalmazását pl. média vagy művészettörténet órán. A
projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés révén négy multimédiás szaktantermet is felszereltünk, hogy a szemléltetés lehetőségeit tovább növeljük,
jelentősen bővítettük az iskolai internet használat lehetőségeit.
2010-ben szintén a TÁMOP-3.4.3 pályázaton jelentős összeget nyertünk
a tehetségfejlesztés iskolai lehetőségeinek megújítására. Tizenhét pedagógus
vett rész helyben szervezett harminc órás továbbképzésen, melynek címe
„Tehetségfejlesztés a gyakorlatban” volt. A pályázat keretében versenyeket
hirdettünk a tanulók számára, és kiscsoportos fejlesztő és tanulásmódszertani foglakozásokat szerveztünk részükre, ez utóbbit a gyenge oldaluk erősítése céljából.
A fenti pályázatok biztos anyagi hátteret biztosítottak az iskola tehetségfejlesztő munkájához, az újszerű feladatok a pedagógusokat is kreatív megoldások keresésére ösztönözték. Az elmúlt években az iskolai klíma szerves
részévé vált a nyitottság az innovatív programok irányában, mindig nagy a
továbbképzés, szakvizsga iránti igény.
A környezet és a partnerek szerepe
Az iskolai tehetségfejlesztés szempontjából a fenntartói és a szülői támogatás a két legfontosabb külső tényező. A fenntartó szerepe stratégiai és anyagi szempontból is elsődleges. Miskolc város önkormányzata oktatási fejlesztési tervében iskolánk kiemelt feladataként jelölte meg a művészeti oktatást,
ami azért fontos, mert több művészeti szakképző intézmény és alapfokú
művészeti iskola is működik a városban, gimnáziumi keretek között azonban egyedül a mi iskolánkban vannak művészeti tagozatok. A fenntartó azzal is támogatja a művészeti képzést, hogy hivatalos rendezvényekre, nagyszabású városi programokra rendre meghívja a tehetséges diákokat. Élve
ezekkel a lehetőségekkel diákjaink felléphettek a Miskolci Operafesztiválon
és a népszerű téli Kocsonyafesztivál keretében, a rajzosok belvárosi kiállítóhelyeken mutatkozhattak be, utcai rajzolással, autóbuszos reklámfestéssel
próbálkozhattak.
A szülőkkel való kapcsolattartás néhány formájáról már esett szó korábban is, minden előadás, külső program, rendezvény legfontosabb közönségét ők jelentik. Jelenlétük a drámavizsgákon vagy a Művészeti Napok
rendezvényein lehetőséget ad a tanulók előmenetelének megismerésére, a
pedagógusokkal való konzultációra, találkozásra azzal a diákközösséggel,
amely a tanuló közvetlen iskolai környezetét alkotja. A szülők sokszor tá394

mogatók is egyben, elkészítik a jelmezeket, segítenek a programok szervezésében, megvalósításában. A tanulók előmeneteléről adott tájékoztatásaink,
a gyenge oldalak, esetleges magatartási problémák gyors észlelése és a szülő
együttműködése sok konfliktustól kímélheti meg a tehetséges diákot. A
szaktanárok, osztályfőnökök és külső partnereink is elkötelezettek ebben az
együttműködésben.
A művészeti tehetséggondozás sokszínűsége miatt nélkülözhetetlen a
külső partnerek bevonása. Az iskolai anyagi és időbeli korlátok kibővítése
érdekében két alapfokú művészetoktatási intézménnyel is kapcsolatban vagyunk. A rajztagozat partnere a város több általános és középiskolájában
működő Avastetői művészeti iskola, a drámások a hazai drámatagozatos
iskolák által közösen működtetett művészeti iskolával (Keleti István Művészetoktatási Iskola) dolgoznak együtt. Az évente megrendezett kiállítások,
fesztiválok lehetőséget biztosítanak a pedagógusok és a diákok számára is,
hogy városi vagy országos összefüggésben is értékeljék eredményeiket,
megismerjék a többi hasonló intézményben folyó munkát, személyes kapcsolatokat kössenek.
A tehetségfejlesztés feladataihoz a legnagyobb szakmai segítséget a
többi városi Tehetségpont, elsősorban a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke adta. Az egyéni fejlesztés tervezésében csekély tapasztalatokkal rendelkeztünk korábban, az egyetem oktatóitól az elméleti útmutatás
mellett konzultációs lehetőségeket is kaptunk, és a pszichológus szakember
részvétele a Tehetséggondozó iskola programban nyilvánvalóvá tette az iskolavezetés és a pedagógusok számára is, hogy szükséges lenne iskolapszichológus alkalmazása. Ebben a kérdésben jól együtt tudnánk működni a
szomszédos gimnáziummal, terveinket a fenntartó által biztosított anyagi
lehetőségek függvényében szeretnénk minél hamarabb megvalósítani. A
többi Tehetségponttal való együttműködés másik formája, amikor meghívjuk egymást a tehetségfejlesztés témakörében szervezett programjainkra,
kapcsolatunkat az Avasi vagy Földes Gimnáziummal a kölcsönös elismerés
és megbecsülés jellemzi.
A művészeti képzésben dolgozó pedagógusok és az iskolavezetés széles
körű személyes kapcsolatokat ápolnak a városi oktatási és művelődési intézmények, országos szakmai szervezetek, egyesületek munkatársaival és
olyan szolgáltatókkal, akik a programok megvalósításában segítenek, vagy
rendszeres támogatást nyújtanak. Ezek a kapcsolatok éppen személyes kötődésük miatt rendkívül hatékonyak, egyszerű, gyors intézkedéseket tesznek
lehetővé, és kölcsönösségen alapulnak.
A külső partnerek között meg kell említenünk a sajtó képviselőit is,
mert szerepük nemcsak az iskolamarketing szempontjából nagyon fontos. A
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tanulók sikereinek megjelenése a helyi sajtóban, a diákokkal, pedagógusokkal készült rádiós riportok, a rendezvényeinkről vagy az iskolában folyó
műhelymunkáról készült televíziós tudósítások azt az üzenetet hordozzák,
hogy közvetlen környezetünk érdeklődik az iskolánkban folyó tehetséggondozó munka iránt, értékeli annak eredményeit.
A tehetségfejlesztés terén szerzett tapasztalatainkat szívesen megosztjuk
más intézményekkel, kollégákkal, számos nyílt programot szervezünk minden évben. A számunkra is tanulságos találkozások köréből kiemelkedtek
azok a bemutatók, amelyeket külföldi, elsősorban Nagy Britanniából érkező
pedagógusok számára tartottunk. A nemzetközi tapasztalatcsere iskolánk
külföldi partneriskolai hálózatában is jól működik, német, angol, francia,
lengyel és finnországi diákok érkeznek minden évben hozzánk, és a mi tanítványaink is meglátogathatják a partner intézményeket. Erős motiváció és
nagyszerű tanulási lehetőség egy-egy ilyen utazás minden résztvevő számára, és egyben visszaigazolást kapunk arról, hogy munkánkkal, eredményeinkkel a nemzetközi mezőnyben is megálljuk a helyünket.
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A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó
Programja 2001-től napjainkig
Balogh László – Münnich Ákos

I. Előzmények, elméleti alapok
A Debreceni Egyetemen alapításától (1912) kezdve kiemelt szerepet kapott
a tehetséges hallgatókkal való foglalkozás. Ez a második világháború előtti
és utáni évtizedekben egyaránt jellemző volt, legfeljebb más-más szervezeti
formákat alkalmaztak. Az ezredforduló előtti években különösen két szervezeti keret adott kibontakozási lehetőségeket a tehetséggondozásban: a tudományos diákköri munka és a szakkollégiumi rendszer.
a.) A tudományos diákkörök – tanszékekhez, illetve intézetekhez rendelten – az egyetem tudományos kutatással foglalkozó munkatársai
mellett kutató munkát végző hallgatókat fogták össze. Az ott folyó
tevékenység alapját a tutorok irányításával végzett egyéni kutató
munka alkotta, ám keretei között időközönként felolvasó üléseket és
konferenciákat is szerveztek. Alapvetően itt történt az Országos Diákköri Konferenciákra történő felkészülés.
b.) Más típusú tehetséggondozó munka folyt a szakkollégiumokban:
szűkebb tudományos kört (egy-egy speciális szakterületet) öleltek
fel. Az Európában évszázadok óta működő „Kollégiumok” mintájára szerveződtek. Magyarországon az elsőt Eötvös Loránd minisztersége idején, 1896-ban, „Eötvös Collégium” néven hozták létre. A
tevékenység alapját ebben az esetben is a tutorok által irányított
egyéni kutató munka alkotja, amelyhez a kutatási témákhoz igazodó
és a legújabb tudományos eredményeket visszatükröző előadások,
kurzusok, illetve rendszeres nyelvtanulás, szakfordítás kapcsolódnak. Az egészet közösségi (kulturális, sport) tevékenység egészíti ki.
2000 októberében az újra integrálódott Debreceni Egyetem akkori rektorának, dr. Fésüs László professzornak a kezdeményezésére indult el az
Egyetem új tehetséggondozó programjának a kidolgozása. A tervezetet a
Rektori Tanács a dékáni-főigazgatói kollégium támogatásával elfogadta, s
2001 tavaszán megindult az első hallgatói csoport beválogatása az akkori II.
éves hallgatók köréből a DETEP-be. Az új programnak kiemelt célja volt: a
legkiválóbb hallgatók intenzív egyéni fejlesztése a gazdagítás és gyorsítás
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eszközeivel, egységes feltételrendszerben a DE minden karán. Ezt egyrészt
a felsőoktatás tömegoktatássá válása tette szükségessé, másrészt annak az
elvnek az érvényesítése, hogy a kimagasló teljesítmény eléréséhez a belső
kognitív és motivációs tényezők mellett a folyamatosan stimuláló tanulási
környezet elengedhetetlenül szükséges.
Az alábbi főbb kutatási eredmények, elméleti szempontok vezéreltek
bennünket a DETEP első változatának kialakításában. Ezek világszerte elfogadottak a felsőoktatási tehetséggondozás gyakorlatában (Heller, Mönks,
Sternberg és Subotnik, 2000).A kitűnő teljesítmény összetevői a felsőoktatásban:
– a belső kognitív és motivációs tényezők (mint egyéni tehetségpotenciálok),
– szociálisan stimuláló tanulási környezet.
A kitűnőség kialakulása stimulálható a következőkkel:
– kreatív tanulási környezet,
– jól kiegyensúlyozott csoportdinamika.
– a fejlesztésben kiemelt szerepe van a tanár-diák kapcsolatnak.
– fontos a tehetséges hallgatók bevonása a tanításba.
II. A DETEP 2001-es változatának célja és tartalmi elemei
Az előbbiek alapján határozták meg az egyetemi tehetséggondozó program
komplex célját, amelynek lényege ez volt: a tehetséges hallgatók programszerű támogatása, a már működő, más programokkal és szervezetekkel
együttműködve, azok sajátos céljait és feladatait figyelembe véve. A
DETEP főbb tartalmi elemei (ezek mint ajánlatok keretjellegűek, az egyes
karok saját lehetőseik szerint ajánlják azokat hallgatóiknak) is a fentiek
alapján fogalmazódtak meg, ezek a következők voltak:
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 részt vevő hallgatóknak.
6. Belföldi és külföldi tanulmányutak támogatása.
7. Hallgatói kutatói kiegészítő ösztöndíj.
398

8. Közreműködés a szakkollégiumi tevékenységben.
9. A Debreceni Egyetem pályázatain a programban résztvevő hallgatók
preferálása.
A Programban való részvételnek több fontos feltétele volt, mindenekelőtt a folyamatos kiváló tanulmányi teljesítmény, valamint az idegennyelvi
tudás fejlesztése. Elengedhetetlen, hogy a hallgató folyamatos munkakapcsolatot tartson fenn tutorával, vegyen részt minél több konferencián, számoljon be kutatási eredményeiről. A hallgató munkaterve alapján minden
tanév végén beszámolót készít végzett tevékenységéről, ezt véleményezteti
tutorával, s benyújtja azt a kar vezetéséhez. A kari vezetés e beszámoló
alapján dönt a hallgató DETEP-ben való következő tanévi részvételéről.
A DETEP eddigi működésének tapasztalatai alapján a tutori rendszer
jelenti a program lényegi vonását. A hallgatók kari beszámolói és a programszintű, egyetemi munkatanácskozás szerint is a hallgatók azt tartják a
legfontosabbnak, hogy egy oktatójuk nagyon intenzíven, személyre szabottan foglalkozik velük, támogatja egyetemi karrierjüket. Fontos összetevője a
fejlesztő munkának a karriertanácsadás is, ebben önismereti, személyiségfejlesztő modulok is vannak, s népszerűek a hallgatók körében. A program
második évére valamennyi kar, a hallgatói önkormányzatokkal együttműködve, kidolgozta a hallgatók támogatásának anyagi mechanizmusát, ami
azt jelentette, hogy a tutori támogatáson túl a programban részvevő hallgatók anyagi forrásokhoz is jutnak a munkaterveikben foglalt célok megvalósításához. Ebben természetesen volt némi egyenetlenség a karok között.
A program működtetéséhez minden karról és önálló intézetből a tevékenységet koordináló oktatók, valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselője kerültek egy, az általános elveket kidolgozó, egyben bizonyos, operatív
feladatokat is végző grémiumba: a DETEP-Bizottságba. E bizottság a mindenkori rektor tanácsadó testületeként működött. Tagjai operatív tevékenysége saját karuk tehetséggondozó programjainak koordinálását jelentette. A
tanácsadó testületen belül létrejött egy szűkebb stáb, melynek feladata az
évenként lefolytatott beválasztás szakmai és metodikai elveinek meghatározása, valamint a beválogatási folyamat szervezése. Az első évben e szűkebb
stáb választotta ki azokat a mérőeszközöket, amelyeket a program alkalmaz
a hallgatók beválogatásához. Név szerint is érdemes ezt a Bizottságot itt
felsorolni, hiszen ezek a kollégák munkájukkal maradandót alkottak az újjáalakult Debreceni Egyetem tehetséggondozásában. A nevek mellett zárójelben a karok rövidítése olvasható.
– Dr. Balogh László programvezető, dékán (BTK)
– Balogh Éva adjunktus (PFK)
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– Dr. Bársony István dékánhelyettes (BTK)
– Dr. Fónai Mihály docens (JÁTI)
– Dr. Gaál István dékánhelyettes (TTK)
– Dr. Kátai János dékánhelyettes (MTK)
– Dr. Márton Sándor adjunktus, mérési szakértő (BTK)
– Dr. Mező Ferenc adjunktus, mérési szakértő (BTK)
– Dr. Pető Károly dékánhelyettes (AVK)
– Dr. Ruprecht István docens (MFK)
– Dr. Szász Tibor docens (KTK)
– Szeverényi Ivonn HÖK-képviselő
– Dr. Sziklai István dékánhelyettes (ÁOK)
– Zolnai Erika tanársegéd (EFK)
III. Az első DETEP beválogatási eljárása
Hogyan kerülhettek be a hallgatók a programba? A beválasztási eljárás kidolgozása nagy felelősséggel járó eleme az egész tehetséggondozó programnak. Az elvek és metodikák meghatározásánál arra törekedtünk, hogy
több szempont érvényesülhessen, így valóban azoknak legyen esélye, akik
karjaik, szakjaik tehetséges hallgatói. Itt is volt már korábbi kutatási támpontunk, a felsőoktatásban a külön programba történő beválogatás szempontjait a következőkben fogalmazzák meg: (Heller, Mönks, Sternberg és
Subotnik, 2000)
a) az átlagosat jóval meghaladó kognitív képességek, érdeklődés, motiváció, tanulási szokások;
b) az előzetes kimagasló tanulmányi teljesítmény;
c) több szintű diagnosztikus megközelítés:
– kognitív teljesítmény-diszpozíciók,
– releváns személyiségtényezők vizsgálata.
Ezeket is figyelembe véve a beválasztási rendszerünk a következő lépcsőkből állt:
1. A tanulmányi átlag alapján a karok képviselői delegálják a hallgatókat a
DETEP felmérésre. A jelöltek azon másodéves hallgatók, akik tanulmányi átlaguk alapján, kari szinten a legjobb 20% között vannak.
2. Pszichológiai, szociológiai vizsgálatok (intelligencia, pályaérdeklődés, motivációk, karriercélok). A kérdőívek, tesztek eredményeinek
értékelése után: javaslat a kari képviselők számára a beválogatható
hallgatók körével kapcsolatban.
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3. A kari döntéshozók a javaslatok alapján, szakmai elbeszélgetés után
döntenek arról, hogy végül is ki fog bekerülni a DETEP-be.
Lényeges eleme e folyamatnak a második lépés, amikor a pszichológiai,
szociológiai vizsgálatok alapján javaslattétel történik a beválogatható hallgatók körére. E javaslat kialakításának egyik döntő momentuma, hogy a
vizsgálatok során elért eredmények alapján sorba rendezzük a hallgatókat.
Az első 3 évben a vizsgálati szempontok sora a következőképpen alakult:
elsődleges szempont volt az intelligenciateszt eredménye, majd a tanulmányi eredmény, végül a hallgató motivációját vettük figyelembe. Ennek a
módszernek az volt a hátránya, hogy akinek nem sikerült jól az intelligenciatesztje, hiába teljesített jól a tanulmányi munkában, illetve volt magas a
motivációs indexe, jóformán esélytelenné vált a bekerülésre.
Ennek kiküszöbölésére dolgozott ki a DETEP-Bizottság egy pontrendszert, ami csökkenti az intelligenciateszt eredményének meghatározó, kizáró
jellegét. Ezáltal a különböző eredményeket figyelembe véve alakul ki egy
teljesítményt mutató pontszám, amely alapján a hallgatók abszolút értelemben sorba rendezhetőkké válnak. E mutató készítéséhez minden vizsgálati
eredmény esetében – ismerve a maximálisan elérhető pontszámot – százalékosan hozzárendelhető a hallgatók teljesítménye. Az így kapott százalékos
teljesítmények már összehasonlíthatókká válnak. A különböző szempontok
eredményeit átlagolva minden hallgató esetében egy „relatív” százalékos
teljesítmény adható meg. Ezek alapján állítható fel tehát a hallgatói abszolút
sorrend – természetesen a karok szerinti bontásban (lásd a táblázatot a következő oldalon).
IV. DETEP-Konferenciák
Külön értékként kell említeni a Programban az I. DETEP-Konferencia megrendezését (2003. május 8.). A Konferenciára tematikusan hallatlanul sokszínű anyag gyűlt össze, s a beválogatott hallgatóknak több mint fele vállalkozott a megmérettetésre előadásokkal. Az előadások tanulmánykötetben is
megjelentek. A tanulmányok, amelyek kötetben is megjelentek, azt is jelzik,
hogy színvonalas kutató munkáról hallhattunk előadásokat a plenáris és
szekcióüléseken. A plenáris ülés programja a karok javaslata alapján szerveződött: minden karról egy-egy kiemelkedő teljesítményű kutatásról hallhattunk beszámolót. A szekciók létrehozásánál az volt a vezérelv, hogy egyegy tudományterülethez több karról is kapcsolódjanak előadások, ezzel is
erősítve a DE integrációs szellemét. Ennek megfelelően az alábbi öt szekcióban hangzottak el előadások, oldva a merev kari kereteket:
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– Élettudományi szekció,
– Mezőgazdasági és gazdálkodási szekció,
– Műszaki és természettudományos szekció,
– Szociológiai-pedagógiai-felnőttnevelési szekció,
– Társadalomtudományi szekció.
A plenáris ülésen és a szekcióüléseken közel ötven előadás hangzott el
szépszámú érdeklődő hallgatóság előtt.
A II. DETEP-Konferenciát 2005. november 9-én tartottuk. Itt is hallatlanul sokszínű anyag gyűlt össze, s a beválogatott hallgatóknak többsége
vállalkozott a megmérettetésre a Konferencián. A tanulmányok, amelyek
ugyancsak megjelentek kötetben, jelzik, hogy színvonalas kutató munkáról
hallhattunk előadásokat a plenáris és szekcióüléseken. A plenáris ülés programja most is a karok javaslata alapján szerveződött: minden karról egy-egy
kiemelkedő teljesítményű kutatásról hallhattunk beszámolót, 8 előadás
hangzott el. A szekciók létrehozásánál ugyancsak az volt a vezérelv, mint
2003-ban, hogy egy-egy tudományterülethez több karról is kapcsolódjanak
előadások, ezzel is erősítve a DE integrációs szellemét. Ennek megfelelően
az alábbi öt szekcióban hangzottak el kutatási beszámolók, oldva a merev
kari kereteket:
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– Élettudományi szekció (8 előadás),
– Mezőgazdasági és gazdálkodási szekció (7 előadás),
– Természettudományi és informatikai szekció (10 előadás),
– Társadalomtudományi I. szekció (10 előadás),
– Társadalomtudományi II. szekció (12 előadás).
Az előadások anyagai kötetben is megjelentek, a bibliográfiai adatok e
tanulmány végén olvashatók.

V. A változások előszele: javaslatok a Debreceni Egyetemen
folyó tehetséggondozó tevékenység továbbfejlesztéséhez
2007-ben országosan is több jele volt annak, hogy a tehetséggondozás a
felsőoktatásban is nagyobb szerepet fog kapni a korábbiaknál: az NFT IIben kiemelt szerepet kap a tehetséggondozás, s bekerült a zászlóshajó projektek közé a „Magyar Géniusz Program”. Ezen belül két olyan terület volt,
ahol jelentős anyagi támogatást is remélhet a Debreceni Egyetem tehetséggondozó tevékenységének továbbfejlesztéséhez:
– felsőoktatási tehetséggondozás támogatása,
– regionális tehetségtanácsadó központ („tehetségpont”) kialakítása.
Az alábbiakban e két területhez kapcsolódóan gyűjtöttük össze a javaslatokat a DETEP újragondolkodáshoz. E munkában kiemelkedő szerepet
vállalt dr. Mező Ferenc adjunktus kollégám is, és az akkor még működő
DETEP-Bizottság is egyetértett ezekkel a szempontokkal.

1. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának
(DETEP) továbbfejlesztése
A Debreceni Egyetemen 2001 óta folyik össz-egyetemi szervezésben tehetséggondozás. Ez a Program sikeresnek bizonyult a tehetséges hallgatók felkutatásban és intenzív fejlesztésében. Kiindulási pontként ez megfelelő alapot jelent a továbblépéshez, amely három fő szempont figyelembevételével
képzelhető el:
– a DETEP Működési Rendjében szereplő tartalmi elemek eddiginél
konzekvensebb megvalósítása;
– a jelenlegi tartalmi elemek további programokkal való bővítése;
– a DETEP-be bekerülő hallgatók létszámának növelése.
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1.1. A DETEP Működési Rendjében szereplő tartalmi elemek eddiginél konzekvensebb megvalósítása
A tartalmi elemek közül néhányat sikeresen realizált a program, azonban
anyagi okok miatt ezek közül több részben vagy egyáltalán nem valósult
meg az elmúlt években. Ezek a következők:
– karrier-tanácsadás;
– belföldi és külföldi tanulmányutak.
– szakfordítói programban való részvétel.
1.2. A jelenlegi tartalmi elemek további programokkal való bővítése
A) Interdiszciplináris hallgatói team-ek szervezése, koordinálása, vezetése,
projekt-jellegű kutatások elvégeztetése
Célok: a) a hallgatók interdiszciplináris szemléletének bővítése; b) kutatásmódszertani tapasztalatok biztosítása a hallgatók számára; c) a team-munka
élményének, a csoport- munkával járó szerepelvárásoknak, lehetőségeknek,
problémáknak és konfliktushelyzeteknek a sajátélmény jellegű megismerése, akár csoportvezetési tapasztalatok szerzése; d) a projekt-beszámolók
megjelentetése a hallgatókat publikációra ösztönzi és publikációhoz segíti;
e) a team-ek szóbeli előadásban is ismertethetik eredményeiket vagy a hagyományos DETEP konferenciákon, vagy külön a team-ek számára szervezett konferenciákon; f) a Debreceni Egyetem universitas jellegének maximális felhasználása a DETEP-es hallgatók érdekében; g) egy-egy projekt
megvalósítása piacképes K+F produktumot (pl. technológiát, szolgáltatást,
műszert, könyvet stb.) is eredményezhet.
B) DETEP-pályázatok
Cél: a) a DETEP-es hallgatók számára hirdetett kutatási pályázatok munkára
ösztönzik a hallgatókat; b) a pályamunkák végzése közben a hallgatók további kutatási tapasztalatra tesznek szert; c) a pályamunkák publikációnak
könyvelhetők el, esetleg megjelentethetők; d) a DETEP-konferenciákon a
pályázók is beszámolhatnának eredményeikről; e) akár piacképes produktumok is születhetnek a pályázat során.
1.3. A DETEP-be bekerülő hallgatók létszámának növelése
Eddig évenként 90–100 hallgató került be a Programba. A beválogatási
programot minden évben 500–600 hallgatóval végeztük – karonként a legjobb tanulmányi eredményt elérők (kb. az összlétszám 20%-a) vettek részt a
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szűrésben. Az eddigi tapasztalat azt mutatta, hogy gyakran a karok anyagi
nehézségei miatt nem kerültek be a Programba további arra érdemes hallgatók.
1.4. A DETEP szervezeti továbbfejlesztése
Eddig a DETEP tevékenységét egy bizottság koordinálta, amely a beválogatási programot lebonyolító szakemberekből, valamint a karok és a HÖK
képviselőiből állt. Nagyon harmonikusan folyt a munka, azonban megérett a
helyzet a hivatásos szervezeti háttér megteremtésére.
1.5. Kutatási program a DETEP-hez kapcsolódóan
Nagy lehetőséget kínál a DETEP kutatások végzésére, ez világszerte hiányterület. Külföldön és itthon is elsősorban a közoktatásban folyó tehetséggondozás áll a kutatások középpontjában, több irányban is indulhatnának e
felsőoktatási kutatások:
– a tehetségazonosítás eszközeire, módszereire, hatékonyságára vonatkozó kutatási témák kidolgozása;
– a tehetségek nyomon követéses vizsgálata;
– tehetséges hallgatók, oktatók kutatásainak segítése, szakértése, menedzselése
– az egyes tehetségkoncepciókra, tehetségkomponensekre vonatkozó
(azok fogalmi alapjaira, vizsgálati, spontán fejlődési és tervezett fejlesztési lehetőségeire vonatkozó) kutatások;
– új tehetségdiagnosztikai eszközök K+F-je vagy már meglevő külföldi
eszközök fordítása, bemérése, illetve általános és speciális tehetségazonosításra szánt eszköztár összeállítása, a hazai standardok kidolgozása;
– tehetség tanácsadó szoftver kidolgozása;
– nemzetközi összehasonlító vizsgálatok.
2. Regionális Tehetségtanácsadó Központ („Tehetségpont”)
kialakítása
A Magyar Géniusz Program támogatja a tehetségtanácsadó, -koordináló
központok (tehetségpontok) megalakítását, s várja az arra felkészült egyetemektől a regionális tehetségtanácsadó központok működtetését. A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja mellett (akár ahhoz illeszkedően
is!) fontos e regionális központ kialakítását is. Ennek hátterében az áll, hogy
a Debreceni Egyetemen (ill. az egyik előd KLTE-n) húsz éve folyik olyan
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kutatói, tanártovábbképzési, alkalmankénti tanácsadási tevékenység – gazdag nemzetközi kapcsolatokkal, amely megfelelő szakmai alapot jelent ahhoz, hogy ezt a munkát kiterjesszük az egész régióra, és az eddiginél szervezettebbé, átgondoltabbá tegyük. Ennek főbb lehetséges elemei a következők.
2.1. Tanár továbbképzés
– régebbi kurzusok további tartása;
– kurzusok fejlesztése új témakörökben;
– szakirodalom-fejlesztés a régi és az új kurzusokhoz;
– oktatófilmek készítése;
– idegen nyelvű (angol/német) kurzusok tartása külföldieknek;
– határon túli magyar pedagógusoknak szóló kurzusok;
– idegen nyelvű szakirodalom előállítása az idegen nyelvű képzéshez;
– bemutató foglalkozások szervezése.
2.2. Segítségnyújtás, szakértés iskolák programjaihoz
– közreműködés tehetségazonosítás tervezésében és/vagy megvalósításában;
– iskolai tehetséggondozó program tervezésében és/vagy megvalósításában;
– hatásvizsgálatok végzésében;
– pszichológia szakos hallgatók oktatók felügyelete mellett történő
egyéni/csoportos diagnosztikai/fejlesztő munkája;
– tanár szakos hallgatók terepgyakorlata = speciális tantárgyi tehetséggondozás;
– tanulóknak szóló projektek kidolgozása, végrehajtása, megvalósítása;
– speciális órák/tréningek (pl. tanulásmódszertan) tartása a tanulóknak;
– nevelőtestületi értekezletek tartása;
– szülői értekezletek tartása.
2.3. Tanácsadás
– tanácsadás nyújtása kérésre: diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak,
intézményeknek, önkormányzatoknak stb.;
– tanácsadás kezdeményezése (az előbbiek szerint).
2.4. Nemzetközi kapcsolatok
– meglévő kapcsolatok ápolása;
– új kapcsolatok fejlesztése;
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– kapcsolattartás/-felvétel határon túli magyar oktatási intézményekkel,
szervezetekkel és magánszemélyekkel;
– magyar és idegen nyelvű tanulmánykötetek kiadása;
– szakfordítás: idegen nyelvű szakirodalom fordítása, kiadása;
– nemzetközi pályázati együttműködések;
– nemzetközi oktató/diákcserék megvalósítása;
– külföldi képzőhelyek, laboratóriumok, alkotó műhelyek és üzemek látogatásának megszervezése oktatók és hallgatók számára;
– éves megjelenésű angol nyelvű szaklap indítása, amelyben a tehetségügy aktuális helyzetével, eredményeivel és problémáival kapcsolatos
kutatási beszámolók, nemzeti összefoglalók, nemzetközi összehasonlító elemzések találhatók.
Ezek voltak a főbb javaslatok, amelyeket közreadtunk a DETEP továbbfejlesztéséhez, s amelyeket eljuttattunk dr. Debreczeni Attila rektorhelyetteshez is, aki hivatalba lépésétől, 2007 júliusától irányítja a Debreceni
Egyetem Tehetséggondozó Programjának továbbfejlesztését, illetve az elfogadott új program megvalósítását, irányításával működik a DE Tehetségtanácsa. Jó alapokkal indult el a közös gondolkodás, hiszen a Debreceni Egyetemen olyan kutatói és praktikus szakmai bázisa alakult ki az elmúlt két évtizedben a tehetséggondozásnak, amely biztató volt az újabb sikeres előrelépés megtételéhez. Közel egy éves előkészítő munka eredményeként (2008
júniusában, majd módosított formában decemberben) a Debreceni Egyetem
Szenátusa elfogadta az új DETEP-et, amely szerves folytatása a korábbi
gyakorlatnak, ugyanakkor a bolognai képzési szisztémához is hozzáigazította a Programot.
VI. A 2008-tól érvényes új DETEP alapelvei és főbb változások a
korábbiakhoz képest
Itt most egyrészt az új Program alapelveit adjuk közre a Szenátus által elfogadott Szabályzatból, másrészt azokat a változásokat mutatjuk be, amelyek
a legjelentősebbek:
– a programba bekerülés új rendszere,
– differenciált kreditrendszer,
– a DETEP-ben végzett munka elismerése,
– tehetségpontként működés.
(A Szabályzat egészét tanulmányozni lehet a Debreceni Egyetem honlapján.)
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A) Alapelvek
Elöljáróban érdemes kiemelni, hogy két irányban is szélesítette a Debreceni
Egyetem Tehetséggondozó Programját, s ezek jól tükröződnek az alábbiakban. Az egyik: amíg korábban kimondottan az egyetemi hallgatói korszakra
vonatkozott a Program, addig az új elképzelések a PhD-képzésben levő
hallgatókra is vonatkoznak. A másik: a korosztályban lefelé is nyitott a
Program, a középiskolásokkal való foglalkozás – amolyan előkészítő munka
gyanánt – is szerves része lett.
1. „A Debreceni Egyetem olyan tehetséggondozó programot működtet,
amelynek célja, hogy elősegítse a hallgatókban rejlő tehetség kibontakozását.
a) A program részeként olyan pályamodellt és lehetőségeket nyújt a hallgatók számára, amelyek a jövőre nézve biztonságos környezetet ígérnek a maximális szellemi kibontakozáshoz.
b) A tehetséges hallgatókat az egyetemre történıfelvételtől egészen a végzésig támogatja, segíti a BSc/BA-ból az MSc/MA képzésbe való előrelépésüket, valamint igyekszik a legjobbakat PhD-képzésbe juttatni.
c) Az erre szolgáló csatornákon keresztül aktív kapcsolatot tart fenn a középiskolákkal mint a beérkező hallgatókat nevelő intézményekkel, más
szervezetekkel (pl. Kutató Diákok Országos Szövetsége), továbbá azokkal a
szellemi műhelyekkel, amelyekben később a végzett hallgatók elhelyezkednek.
d) Végső célja egyrészt a legtehetségesebb hallgatók egyetemi oktatókká/kutatókká válásának támogatása, másrészt, hogy az egyetem minél több
kiemelkedıtudású, tehetséges szakembert biztosítson az egyetemen kívüli
szféra számára.
2. A tehetséggondozás elsősorban a tanszékeken, illetve intézetekben történik, alapját a témavezető oktatók irányításával végzett hallgatói kutatómunka képezi. Elvárható, hogy a Debreceni Egyetem minden oktatója – lehetőségéhez mérten és módon – támogassa a tehetséggondozást, mindazonáltal a
programban való részvétel önkéntes.
3. A tehetséggondozás szervezeti keretét a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja teremti meg, egységes rendszerbe foglalván az eddigiekben is jól működő formákat (tudományos diákkörök, szakkollégiumok,
DETEP, önképzőkörök).
4. A tehetséggondozó program tartalmilag egyéni munkaterv szerint végzett
speciális képzést jelent, amelynek nem valamely kötött tanterv teljesítése
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jelenti a célját, hanem a képzés során létrehozandó, tudományos/művészeti
igénnyel mérhető szakmai produktum.
5. A programban részt vevő hallgatók előmenetelét az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer dokumentálja a képzés egyéb szegmenseivel
megegyező módon. A teljesített kreditek számára a speciális képzést jelölő
saját kódok szolgálnak, melyek ugyancsak részei a rendszernek.
6. A hallgatói, témavezetői és kari eredményesség a létszámarányok mellett
ugyancsak meghatározó tényező a kari szintű finanszírozás arányainak kialakításában.”
B) A Programba való bekerülés
Az első változatban kizárólag a beválogatási mechanizmus jelentette a belépőt a DETEP-be, az új szabályzat rugalmasabbá tette ezt a rendszert, más
formák is utat nyithatnak a hallgató előtt, hogy bekerüljön a Programba.
Ezek a formák az alábbiakban konkretizálódnak.
„A programba kerülés lehetséges módjai
a) beválogatás
A tehetséggondozó programba kerülés egyik módja a beválogatás, amelyre
minden karon egységesen a 3. félévben kerül sor. A hivatalos egyetemi
hallgatói rangsorok felső 15%-ába tartozó hallgatók teszt formájú pszichológiai szűrővizsgálaton (intelligencia, pályaérdeklődés, motiváció, karriercélok) való részvételre kapnak lehetőséget. A tesztlapokat, amelyeken név
nem szerepel, szakemberek értékelik ki. A vizsgálatok eredménye alapján
töltődik fel a rektori vezetés által az adott évre (a hároméves költségvetési
szerződésben) meghatározott keretszám. A beválogatott hallgatók meghívást
kapnak a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjában való részvételre. A részvétel (és a nyilvántartásba vétel) feltétele, hogy egy oktató témavezetőként vállalja a felelősséget a hallgató speciális képzéséért, ezt nyilatkozatával ismerje el (a hallgatóval közösen kidolgozott munkaterv jóváhagyásaként). A beválogatási folyamat részletes feladattervét a jelen szabályzat ’A’ melléklete rögzíti.
b) jelentkezés
A tehetséggondozó programba jelentkezhet a Debreceni Egyetem minden
aktív, nappali szakos hallgatója, aki tanulmányait nem szakította meg két
szemeszternél hosszabb időszakra, s aki rendelkezik 3 lezárt félévvel, amelyek össz-átlaga (azaz korrigált kreditindexe) nem rosszabb 4.00-nál (vagy
előzetesen 5-ös értékű teljesítménykreditnek megfelelő eredményt tud felmutatni). Erről a lehetőségről minden érintett automatikusan értesítést kap
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az elektronikus tanulmányi nyilvántartási rendszeren keresztül. A jelentkezést a karok oktatási dékánhelyetteseihez kell benyújtani, csatolván a munkatervet és a témavezető nyilatkozatát, amelyben vállalja a hallgató speciális
képzésének irányítását, és jóváhagyja az erről készített munkatervet. A feltételek teljesülése esetén a kar oktatási dékánhelyettese a DETEP kari Bizottság döntése alapján elfogadja a hallgató jelentkezését, és nyilvántartásba
veszi. A jelentkezés és regisztráció részletes feladattervét, amely a beválogatottakra is vonatkozik, a jelen szabályzat ’B’ melléklete rögzíti.
c) szakkollégiumi felvételi
A szakkollégiumok saját működési rendjükben szabályozott felvételi eljárást
folytatnak le. Az e felvételi eljárás során megfelelt hallgatók szakkollégiumi
tagságukkal együtt a tehetséggondozási program résztvevőivé is válnak. A
szakkollégium vezetője a felvételi döntés után két héten belül értesíti erről a
karok oktatási dékánhelyetteseit (megküldve a hallgatói munkatervet és a
témavezetői ajánlást), akik intézkednek a nyilvántartásba vételről. (Szakkollégiumba természetesen olyan hallgató is jelentkezhet, aki már korábban
bekerült a tehetséggondozó programba.)”
C) Differenciált kreditrendszer
A DETEP első változatában nem volt kreditszerű nyilvántartás, csak egyénileg dokumentálták a hallgatók teljesítményét a tutorok. Az új változat illeszkedik a korszerűbb rendszerhez, s többféle kreditet is megkülönböztetve
árnyaltan tudja értékelni a hallgatói teljesítményeket a Programban.
„A megszerezhető kreditek
A tehetséggondozó programban részt vevő hallgatók teljesítménye konzultációs, képzési és teljesítménykreditekben jelenik meg, ezeket az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszer dokumentálja (dokumentálásuk sajátos
eljárásait a jelen szabályzat ’C’ melléklete rögzíti).
a) konzultációs kredit
A programban részt vevő hallgató minden félévben köteles felvenni a témavezetőjénél egy 2 kredit értékű konzultációt. A konzultáció a hallgató munkájának folyamatos irányítását és ellenőrzését szolgálja. Teljesítését a témavezető igazolja, ez a feltétele a programban való bennmaradásnak. Nem
teljesítés esetén (kivéve az általános szabályok szerinti halasztást) a hallgató
törlésre kerül a program nyilvántartásából.
b) képzési kredit
A programban részt vevő hallgató jogosult a számára tantervileg előírt
kredit és óramennyiségen túl félévente legfeljebb 3 kurzust hallgatni, ezért
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külön díj nem számolható fel számára. A kurzusok – a témavezetővel történt
egyeztetés alapján – szabadon választhatóak az egyetemi kínálatból, nyilvántartásuk a speciális képzés kódjai szerint történik. Ezeknek az ún. képzési krediteknek a teljesítése csak lehetőség, s nem követelmény.
c) teljesítménykredit
A teljesítménykredit a hallgató által az adott félévben elért saját eredmények
elismerésére szolgál, csak akkor adható, ha az eredmény dokumentált. Típusai:
– elsőszerzős referált folyóirat közlemény („in extenso”) 5 kredit/db
– OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés 5 kredit/db
– országos tervpályázat, I–III. díj (vagy a terv megvétele) 5 kredit/db
– igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés 5
kredit/db
– nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény 3 kredit/db
– elsőszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter 3 kredit/db
– OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 3 kredit/db
– országos tervpályázat, nem díjazott 3 kredit/db
– nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 2 kredit/db
– előadás helyi, hallgatói konferencián 2 kredit/db
– tervek kiállítása nyilvános kiállításon 2 kredit/db
– igazolt hangverseny fellépés 2 kredit/db
Az elért eredményt a témavezető igazolja. A teljesítménykredit elismerése
annyiban tér el a szokásos rendtől, hogy az alapjául szolgáló teljesítményt,
(illetve az annak megtörténtét bizonyító dokumetumot) fel kell tölteni a DE
Publikációs Adatbázisának önálló részeként működő DETEP adatbázisba. A
kar oktatási dékánhelyettese összesítést készít az adott félévben a karon
szerzett teljesítménykreditekről, amelyet eljuttat az egyetemi Tehetségtanács
titkárához. Az összesített adatokat a tanács minden tagja megkapja, s minden tagnak jogában áll a dokumentumokat az adatbázisban megtekinteni. A
teljesítménykrediteket félévente az egyetemi Tehetségtanács hagyja jóvá
(amit az elektronikus nyilvántartási rendszerben a titkár ellenjegyzése jelent), ezek a rögzített értékek képezik a finanszírozásban a teljesítmény szerinti elosztás alapját (a karok között).”
D) A Programban végzett munka elismerése
Az első DETEP-ben is volt törekvés a kiemelt teljesítmény elismerésére, de
amint azt lentebb látjuk, ez is szisztematikusabbá vált az új Programban.
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„Az eredményesség mérőpontjai és elismerése
a) ösztöndíj
A programban részt vevő minden hallgató, aki már szerzett teljesítménykreditet, ösztöndíjra pályázhat saját karánál. Pályázni minden félévben lehet
az előző félévben elért teljesítménykreditek alapján. Az ösztöndíj egy évre
szól, újra pályázni új teljesítménykreditek alapján, az ösztöndíj lejártát
követıévre lehet. (Az ösztöndíjak odaítélésének részletes feladattervét
ugyancsak a ’C’ melléklet rögzíti.) A kar saját belső szabályzata szerint és
anyagi lehetőségei mértékében ítéli oda az ösztöndíjakat, amelyek azonban
nem lehetnek 10.000 Ft/hó összegnél kisebbek.
b) diplomamelléklet
A programban részt vevő azon hallgató, aki legalább 4 teljesítménykreditet
szerzett, mellékletet kap diplomájához, amely – a teljesített képzési és
teljesítménykreditek részletes felsorolása mellett – tanúsítja a tehetséggondozó programban való részvétel sikerességét. Diplomamelléklet BA és MA
diplomához is adható. A DE doktori iskoláinak felvételi eljárásában a tudományos teljesítményért adható pontok számítása a teljesítménykreditek jelen
szabályzatban található felsorolásán alapul (ld. a Doktori Szabályzat 3. sz.
mellékletét), a diplomamelléklet így hivatalosan igazolja a PhD-felvételi
során ezek megszerzését. A Debreceni Egyetem valamely MA szakjára való
jelentkezéskor a felvételi szabályzatban meghatározott pontot kaphat a DE
Tehetségprogramjának diplomamellékletével rendelkező hallgató. Ugyanazért a tevékenységért diplomamelléklet csak egyszer adható.”
E) Tehetségpontként működés
Ahogy arról már fentebb is írtunk, országos program indult (Magyar Géniusz Program) tehetségpontok megszervezésére. Ehhez a Debreceni Egyetem
is csatlakozott, s egész tehetséggondozó rendszerét ennek keretében kívánja
kiteljesíteni az alábbi keretekben.
„1. Feladatkörök
A Tehetségpontok Országos Követelményrendszerével és a DE Tehetségtanács 2008. november 4-i ülésén elfogadottakkal összhangban a DE Tehetségpont három nagy területen végzi tevékenységét: tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetség-tanácsadás. E három feladatkört a feladatok hovatartozásától függően is három nagy területre lehet bontani, a Tehetségpontot
szerkezetileg ez utóbbiak szerint célszerű működtetni:
a) Az egyes karok szakjaihoz kapcsolódó, középiskolásokra kiterjedő, a
beiskolázást elősegítő tevékenység támogatása sajátos tehetséggondozási
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formák által. Ennek a munkának a közvetlen szervezését, irányítását a Tehetségtanács kari koordinátorai végzik, s minden kar önmaga alakítja ki
programját, a működés belső rendjét,a Tehetségpont koordinatív funkciót
tölt be. A szervezésben és a közvetlen feladatok (előadások, konzultációk
stb.) végrehajtásában közreműködők munkájukért anyagi ellenszolgáltatást
kapnak.
b) A tehetségazonosítás és -tanácsadás feladatai, amelyek speciálisan pszichológiai és pedagógiai természetűek. Ennek a munkának a szervezését,
irányítását a Pszichológiai Intézetben működő Tehetségtanácsadó Központ
végzi. E központ látja el a DE Tehetségpont működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat is. A feladatok elvégzéséért a közreműködők anyagi
ellenszolgáltatásban részesülnek.
c) Az DETEP-ben meghatározott feladatok megoldásának közvetlen koordinálása is a Tehetségpont hatáskörébe tartozik.
2. Az anyagi feltételek biztosítása a Tehetségpont működéséhez
a) A DE Tehetségpontnak önfenntartóként kell működnie, a Debreceni
Egyetem anyagi támogatást csak az 1. c) pont feladataihoz ad (DETEP).
b) Az elvégzendő feladatokat az 1. a-b) pontban a benyújtandó pályázatban
kell konkrétan megfogalmazni, abban kell megtervezni az anyagi ellenszolgáltatásokat is.
c) A Tehetségpont teljes körű, regionális szintű működése a sikeres pályázat
függvénye.”
VII. Összegzés
Amint a fent leírtak mutatják, nagy utat tette meg a Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának fejlesztésében az ezredforduló óta. Megállapítható, hogy a ma működő Program összhangban van a tehetséggondozás
legkorszerűbb pszichológiai és pedagógiai elveivel, a felsőoktatás leghatékonyabb hagyományos formáival, s ugyanakkor beépítésre kerültek a bolognai képzési szisztémából fakadó követelmények is. Mindezek alapján jó
esély van arra, hogy a tömegoktatás ellenére hatékonyan folyik majd a legtehetségesebb fiatalokkal való foglalkozás a következő években is.
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A zenei tehetség felfedezése és fejlesztése
Turmezeyné Heller Erika

A zenei tehetség mint speciális tehetségterület iránti érdeklődés kezdete
egybeesik a tehetségkutatás első lépéseivel, hiszen az első, tudományos igényű munka szerzője, Francis Galton (1869) írásában már kitér a zenei tehetség kérdésére is. A zenei tehetséggondozásnak Magyarországon is komoly
hagyománya, gyakorlata van. A következő rövid áttekintés abban a reményben kíván néhány támpontot nyújtani a zenei tehetség jelenségének mélyebb
megértéséhez, hogy ezzel a gyakorlati pedagógiai munka számára is tanulsággal szolgál.
1. A zenei tehetség definíciója
A tehetség korszerű szemlélete hangsúlyozza, hogy az általános intellektuális terület (az ún. „akadémikus” tehetség) mellett számos speciális tehetségfajta is létezik (vö. Balogh, 2006). A zenei tehetség is egyike ezen speciális
területeknek. A speciális tehetségterületek kutatásában jelentős a zenei tehetség szakirodalma, ám ennek ellenére nem született rá általános érvényű
definíció. A definiálást nehezíti az a tény is, hogy a zenei tevékenység is
függ a kortól és a kultúrától, sőt, a különböző zenei irányzatok is eltérő képességeket igényelnek. (Gondoljunk példaképpen a népzenére, a komolyzenére és a könnyűzenére!) További megkülönböztetést tesz szükségessé, ha
belegondolunk, hányféle megnyilvánulási formája lehet a zenei tehetségnek,
hiszen nyilvánvalóan más zenei képességek, készségek, illetve egyéb személyiségjellemzők relevánsak a zeneszerző, az előadóművész, a zenetanár
vagy éppen a zenekritikus tevékenységében. Az összetettséget hangsúlyozza
a következő definíció: „Zenei tehetségen sok faktor összessége értendő. Idetartoznak a hangszeres és éneklési képességek, a zenespecifikus kognitív
folyamatok, az érzelmi és zenei tapasztalatok, a motiváció, a zenei preferenciák, attitűdök és érdeklődés.” (Gembris, 2002a, 488.o.) Az ennél részletezőbb definíciók rendre kudarcot vallottak, mivel szükségképpen sok önkényes elemet tartalmaznak. Sloboda (1993) még ennél is tömörebb definíciót
javasol: értelmezése szerint a zenei tehetség lényege az, hogy képesek vagyunk értelmet adni a zenének. Jóllehet ez a definíció meglehetősen tág,
azonban kifejezi azt, hogy az egyénnek a zenéhez való viszonya teljességgel
szubjektív, ugyanakkor magában foglalja a kogníció szerepét is.
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2. A zenei tehetség fejlődését befolyásoló tényezők
Mint általánosságban az egyén fejlődésében, úgy képességeinek kibontakozásában is az öröklött adottságok és a környezet egyaránt szerepet játszanak
Meglehetősen elterjedt az a nézet, hogy a zenére „születni kell”, vagyis a
zenei tehetség csak a kevés kiválasztottnak adatik meg. A valóságban nem
igaz, hogy a zenei tehetség különbözne e téren más tehetségterületektől.
Nem igaz az sem, hogy egyes emberek teljesen híján lennének a zenei adottságoknak. Helyesebb az a felfogás, mely azt feltételezi, hogy miként az intelligencia eloszlásában, a zenei adottságok terén is a normál eloszlást ábrázoló Gauss-féle haranggörbe mentén írható le a teljes populáció.
A pedagógiai gyakorlat számára az adottságok kérdése abban a formában merül fel, hogy létezik-e valamiféle „plafon”, amely a fejlesztő munka
kilátásait befolyásolja. A nagy tekintélyű amerikai zenepszichológus, Edwin
Gordon (1990) úgy ítéli meg, hogy a zenei tehetség alapja a veleszületett
adottság. Ez határozza meg, hogy a gyermek milyen szintet képes elérni. A
benne rejlő potenciál tehát egyben „plafont” is jelent: ennél magasabb teljesítmény a leggondosabb fejlesztés hatására sem várható. Gordon a környezet szerepét abban látja, hogy a korai fejlesztő tevékenység nélkül nem lehetséges a képességek kibontakoztatása. Nézete szerint a fejlesztés alapjait
kilenc éves korig le kell rakni, mert az ekkorra elért szint stabilizálódik, és
ez a későbbiekben már nem haladható meg. Minél nagyobb a veleszületett
potenciál, annál korábbi és intenzívebb fejlesztést igényel.
Kodály az adottságokkal szemben inkább a környezet szerepét hangsúlyozta, és nem találunk olyat számos írása között, amely a fejleszthetőségben meglévő különbségeket taglalná, igaz, olyat sem, amelyik azt kifejezetten tagadná. Közismert jelmondata – „Legyen a zene mindenkié!” – foglalja
össze hitvallását. Mélységesen demokratikus szemléletére és rendíthetetlen
hitére jellemzően azt tűzte ki célul, hogy valamennyi gyerek részesüljön a
legmagasabb művészi igényeknek megfelelő zenei élményből. Eszményéhez híven az intézményes zenei nevelés felelősségére irányította a figyelmet.
A zenei képességek fejlődését vizsgáló kutatások tanulsága szerint a zenei műveleti gondolkodáshoz a formális oktatáson keresztül vezet az út (vö.
Turmezeyné és Balogh, 2009). Az óvodai nevelés jelentőségét az adja, hogy
ebben az életkorban kell elsajátítani valamennyi képességterület fejlődésében a szükséges, alapvető készségeket, így a zenei készségeket is. Az óvoda
a legtöbbet az inspiráló, ingergazdag zenei környezet megteremtésével tehet
e cél érdekében. A nemzetközi gyakorlatban inkább ritkaságszámba megy,
hogy mint hazánkban, az óvodákban alapos zenei képzettségű óvónők a
gyermekeket tervszerű fejlesztésben részesítik. A gyerekek kiscsoportos
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kortól kezdve a saját zenei tevékenységben szerzett tapasztalatokból kezdik
megismerni a zene jellemzőit. Az óvodai zenei nevelés jelentőségét nem
lehet túlbecsülni! Az iskolába lépő gyermekek zenei teszteredményei egy
USA-beli vizsgálatban (Shuter-Dyson, 1982) azt mutatták, hogy a célzott
fejlesztésben óvodás korukban nem részesülő gyerekek teljesítménye sokkal
alacsonyabb, és hátrányukat az ekkor kezdődő fejlesztőprogram hatására is
csak 5-6. osztályos korukra sikerült behozni.
Az egyes országok iskolarendszerének a zenei neveléshez való viszonya
rendkívül nagy eltéréseket mutat, aminek összegzésére itt nem vállalkozhatunk (vö. Szőnyi, 1988; L. Nagy, 1997). A különbségek elsősorban nem a
célokra vonatkoznak, hanem az oktatás időtartamára, prioritásaira. Az egyes
zenepedagógiai irányzatok eredményeinek összehasonlítására azonban az
Egyesült Államokban több, bár kevésbé átfogó kezdeményezés is történt.
Ezek Kodály, Orff és Dalcroze módszereinek alapján tanított osztályok képességeinek alakulását hasonlították össze empirikus vizsgálatokkal. Az
eredmények szerint nem mutatható ki különbség a különböző metódus szerint tanított osztályok fejlődésében (vö. Constanza és Russell, 1992).
A zenei tehetség szempontjából az iskolai énekórák az azonosítás helyszíneként fontosak, azonban a fejlesztés a zeneiskolák feladata. Bár hazánkban a zeneiskolák finanszírozása egyre kedvezőtlenebb, ám nemzetközi öszszehasonlításban is kiemelkedően jól működő formáját alakították ki a tehetséggondozásnak.
A hétköznapi tapasztalatok és a tudományos kutatások egyaránt rámutatnak a szülők szerepére a zenei tehetség és képességek kibontakozásában.
A hatás mibenlétének vizsgálata azonban nem könnyű, hiszen kibogozhatatlanul fonódik össze a biológiai öröklődés, a tágabb környezet szociokulturális értékrendjének befolyása az adott családra jellemző egyedi nevelési sajátosságokkal és értékrenddel.
Közismert a történet, amely szerint Kodály arra kérdésre, hogy mikor
kell megkezdeni a zenei nevelést, így válaszolt: „kilenc hónappal születése
előtt” (Kodály, 1964, 246. o.). E mondásnak egyik lehetséges olvasata csak,
hogy minél korábban kezdődik, annál jobb, emellett azonban a szülők szerepének fontosságát is tartalmazza. A történet folytatásában Kodály még
hozzátette: „az anya születése előtt kilenc hónappal” (u.o.). E folytatás még
nyilvánvalóbbá teszi a család felelősségét, de ugyanakkor túl is lép azon:
kifejezi az általános értelemben vett zenei kultúra hatását is, amelynek kialakítása több nemzedék munkája.
A 90-es évektől egyre több kutatás foglalkozik a születés előtti zenei
percepcióval (vö. Decker-Voigt, 2004). Ezek eredményeképpen bizonyítottá
vált az a tény, hogy a még meg nem született gyermek nemcsak reagál a
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zenére, hanem rendelkezik zenei kompetenciákkal, zenei preferenciákkal,
amelyek összefüggést mutatnak a várandós anya zenei környezetével. Jóllehet az újszülött több zenei képességgel is rendelkezik, azonban megfelelő
megerősítés nélkül az első hónapok után ezek el is tűnnek. A zenei fejlődés
folyamatában is rendkívül fontos időszak az első életév, amelyben a csecsemőt körülvevő zenei környezet – elsősorban az anya – a meghatározó. A
csecsemő gondozásába hagyományosan be is épült a zene, amelyben minden kultúrának egyaránt részei az altatók, az énekléssel-ritmizálással játszott
ölbeli játékok.
Ennek ellenére sem szükséges azonban, hogy maguk a szülők zenei
szempontból képzettek legyenek. Jenkins (1976, idézi Gembris, 2002b) nem
talált összefüggést az anyák zenei képzettsége és a két-három éves gyermekek zenei fejlettsége között. Tanulságos Brand (1986) kutatása, amiben egyrészt a résztvevő családok zenével kapcsolatos tevékenységeit, szokásait
tárta fel, másrészt megvizsgálta a gyerekek képességeit. Az otthoni zenei
környezeti hatás összetevőit elemezve faktoranalízissel megállapította és
rangsorolta a legfontosabbakat:
1. A szülők együtt énekelnek a gyerekkel,
2. Dalokat tanítanak,
3. Gyermeklemezeket és játékhangszereket kapnak a gyerekek,
4. Közös hangversenylátogatás,
5. A gyermek önállóan kezelheti a magnót/lemezjátszót.
A család szocio-ökonómiai helyzete, ahogy az a kognitív képességek
esetében is tapasztalható, a zenei képességek fejlődésén is nyomot hagy. Ez
az összefüggés négy éves kortól már a zenei tesztekkel is kimutatható (vö.
Jordan-Decarbo és Nelson, 2002). Úgy tűnik, a zenei képességek fejlődését
azonban még negatívabban befolyásolja a család hátrányos helyzete, mint az
intellektuális képességekét (Gévayné, 2010).
A biográfiai kutatásokból következtethetünk arra, hogy milyen a kibontakozott tehetségű, híressé vált zenészek családjának profilja
(Manturzewska, 1990; Sosniak, 1985; Sloboda és Howe, 1991). Eszerint bár
sokuk családjában van zenész, azonban ennél fontosabb a zenének a családi
értékrendben elfoglalt kiemelkedő pozíciója. Emellett jellemzi a szülőket,
hogy általánosságban is magas elvárásokat támasztanak gyermekükkel
szemben. A több-kevesebb szülői nyomás, sőt néha kényszer, számos sikeres zenész életrajzában visszaköszön (Gertheis, 2009).
Az óvodás és kisiskolás gyerekek számára meghatározó a szülők és a
pedagógusok hatása, bár már az ilyen korúak közössége is rendelkezik bizonyos mértékben saját zenei élettel, egyfajta szubkultúrával (Sundin, 1985,
idézi Shuter-Dyson, 1993). Kilenc-tíz éves kortól a kortársak szerepe azon420

ban egyre erősödik, ami egyben szembe is fordítja a serdülőket a számukra
korábban fontos felnőttek értékrendjével. Serdülő- és fiatalkorban a zenének
identitásképző szerepe van: egyrészt az egyén meghatározza vele önmagát,
másrészt egy csoporthoz való tartozását fejezi ki (Rentfrow és Gosling,
2003). Ez főként a zenei ízlésben, preferenciákban nyilvánul meg (vö.
Motte-Haber, 2002). A kisgyermekekre még jellemző, hogy nyitottak, fogékonyak mindenféle zenei hatásra. A serdülők a kortársközösség által preferált zenei stílussal nagymértékben azonosulnak, ezzel párhuzamosan pedig
minden mást élesen elutasítanak. Ez az oka annak, hogy ebben az életkorban
a könnyűzene uralkodó, a komolyzene és népzene háttérbe szorul. A húszas
évek közepétől alakul ki az egyénre a későbbiekben jellemző zenei ízlés,
preferencia, amelyben viszont már integrálódik a gyermekkori zenei nevelés
értékrendje (Dollase, 1997).
A zenei preferenciák, a zenei ízlés kialakulásában is meghatározó a média. Ez egyben a könnyűzene túlsúlyát is jelenti. A média tükre és egyben
alakítója a kultúrának. A zenéhez való viszonyunk alapvetően megváltozott
a tömegmédia hatására. A legfontosabb változás, hogy a zene mindenki
számára, minden pillanatban elérhető. A technika fejlődésével a hangminőség egyre tökéletesebbé, a készülékek egyre olcsóbbakká váltak. Ennek következtében a zenehallgatási szokások teljesen átalakultak, a megnövekedett
mennyiségi igényeket hatalmas zenei iparág igyekszik kiszolgálni. Ezzel
együtt a zenében is megjelent a tömegáru, márpedig a tömeges „zeneműgyártás” nem tud és nem is akar az egyedi darabokkal versenyezni a minőség terén. A könnyen elérhető, gyenge minőségű tömegárut a fogyasztó csak
használja, de nem sokra becsüli, figyelmet nem fordít rá. Az újabb kori zenehallgatás tehát időben többet, figyelemben kevesebbet jelent.
A média hatása nagyban függ attól, hogy milyen mennyiségben „fogyasztja” a gyermek. (Itt ismét visszaérkezünk a szülői ház befolyásához,
amely egy bizonyos életkorig szabályozhatja, hogy mit és milyen hosszan
lát-hall a gyermek.) Nézzünk néhány kutatási eredményt! Németországban
végzett reprezentatív felmérés szerint…
– a 6–9 éves gyerekeknek 93 százaléka hallgat zenét a szabadidejében,
– a 10–13 éves fiúknál ez az érték pedig 98 százalékra növekszik
(KidsVerbraucherAnalyse 99, 1999, idézi Gembris és Davidson, 2002).
Az Egyesült Államokban a 12–14 évesek naponta átlagosan hét órát
hallgatnak zenét (Brown és tsai, 1986, idézi Gembris és Davidson, 2002).
Bár ezek nem hazai adatok, és csak meghatározott korosztályra vonatkoznak, azt mindenképpen megkockáztathatjuk, hogy a zenehallgatással töltött
időhöz képest vélhetően eltörpül az iskolai énekórákon és az esetleges hangszertanulással eltöltött idő.
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Nem csoda tehát, hogy a média a zenei fejlődésre több területen is hat.
Általánosságban elmondható, hogy ennek hatására az egész világon elterjedt
a nyugati kultúra zenei nyelve, ami más kultúrákban adott esetben a helyi
hagyományokat is kiszorította. Igaz ugyan, hogy a médiából hatalmas
mennyiségben ér zenei impulzus mindannyiunkat, azonban célzott válogatás
nélkül ez szinte kizárólag könnyűzenét jelent. Nemcsak a zenei ízlésen, de a
zenei képességek változásán is nyomot hagy természetesen a könnyűzene
befolyása. A médiának tulajdonítják azt is, hogy a zenei fejlődésben is megfigyelhető az akceleráció, ennek jellegzetességei azonban a könnyűzene
sajátosságaival vannak összefüggésben. A könnyűzenei műfajok jellemzője
az erős ritmika és az egyszerű harmóniavilág, ami különösen a komolyzenéhez képest feltűnő. Ez tükröződik vissza abban, hogy míg a ritmikai képességek fejlődése felgyorsult, addig visszalépés tapasztalható a disszonanciakonszonancia megítélésében. Ez utóbbi területen, ami nagymértékben az
adott kultúra függvénye, a mai fiatalok a száz évvel ezelőtti hagyományok
szerint ítélnek (vö. Shuter-Dyson, 1993).

3. A zenei tehetség azonosításának pszichológiai szempontjai
A különböző tehetségfajták eltérőek abból a szempontból, hogy mely életkorban válnak felismerhetővé. Már kisgyermekkorban megnyilvánul a matematikai, a sakk-, a sport- és a rajztehetség is, azonban a zenei tehetség az,
amelyik valamennyi közül a legkorábban, már egy- és kétéves kor között
megmutatkozik. A zenei tehetségeket e rendkívül gyors fejlődés megkülönbözteti az intellektuális tehetségektől, hiszen ez utóbbiak fejlődési menete
nem mutat ekkora életkori eltéréseket. Ennek magyarázatát keresve Gardner
(1985), korunk egyik legjelentősebb pszichológusa, a „többszörös intelligencia” elméletének megalkotója a zenei intelligenciát önálló intelligenciaterületként definiálja. Érvelése szerint e területen nincs szükség konkrét,
illetve formális műveletekre, logikai folyamatokra, azaz a fejlődés nem függ
az általános kognitív fejlődéstől, és nem is magyarázható annak törvényszerűségeivel, továbbá a teljesítményben az érzelmek, az intuíció és a kreativitás is fontos szerepet játszanak. Gardner a zenei intelligencia önálló intelligenciaterületként való megkülönböztetését azzal is indokolja, hogy az evolúció szempontjából a művészi alkotás ősibb, univerzálisabb és fontosabb,
mint például a matematikai intelligencia. (Érdekességként idekívánkozik,
hogy Gardner hazánkat emeli ki mint példát, ahol a zenei tehetség presztízse
kiemelkedően magas.)
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A zenei tehetség korai megnyilvánulása egyben azzal is jár, hogy a
zenei képességek fejlesztésének kritikus periódusa nagyon korán lezárul.
A kutatások tanulsága szerint az éneklés képességének szenzitív időszaka 8
éves korig, a ritmikai képességeké 7, a dallami képességeké 9, a hangszerjátékhoz szükséges motoros készségeké 10 éves korig tart. Ez azt jelenti, hogy
ha eddig az életkorig a szükséges alapozó képességfejlesztés nem történik
meg, a veleszületett, benne rejlő potenciálját a gyermek a későbbiekben a
mégoly intenzív tanulással sem fogja elérni (vö. Turmezeyné és Balogh,
2009). A zenei képességazonosítás jelentőségét az adja, hogy éppen abban a
korai életkorban, amikor a fejlesztő munka a leghatékonyabb, a zenetanulással kapcsolatos döntés nem a gyermek, hanem a szülő kezében van. A zenei
tehetség mielőbbi felismerése döntő fontosságú, és ebben nagy felelőssége
van az iskolának. Kulcsfontosságú, hogy a jó adottságú gyermekek időben
eljussanak a zeneiskolába, ahol a megfelelő oktatást megkapják. A következőkben a zenei tehetség azonosításában releváns képességek pszichológiai
hátterét tekintjük át.
A zenei tehetség és képességek kutatásában az összetettség hangsúlyozása visszatérő elem. Bár valamennyi elmélet rámutat az esztétikai vonatkozások tágabb kontextusára is, azonban ezek szubjektív mivoltuk miatt mégis
rendre kimaradnak az empirikus vizsgálatokból. A hagyományos zenei tesztek általánosságban a percepciós (zenei észlelés) és a reprodukciós (éneklés,
tapsolás) képességeket vizsgálják, azonban hogy ezek milyen összetevőkből
állnak, abban nincs egyetértés. Ha a magyar szakirodalomban ismertetett
(Dombiné, 1992) zenei teszteket összevetjük, azt tapasztaljuk, hogy az ott
bemutatott 29 zenei teszt összesen 87(!)-féle különböző zenei képességet
említ. Az eltérő megnevezésű képességek ellenére közösnek mondható,
hogy kisebb részben az éneklés, nagyobb részben pedig a zenei azonosságkülönbözőség hallás utáni megkülönböztetésének vizsgálatára épülnek hagyományosan a zenei tesztek. A következőkben a zenei tehetség szempontjából releváns és objektíven is vizsgálható képességeket tekintjük át.
a) Éneklési képesség
Ahogy a nyelvhasználat összefügg a gondolkodással, úgy a zenéről is elsősorban a hangunkkal gondolkodunk. „A zene gyökere tudniillik az ének.”
(Kodály, 1964, 287. o.). Az éneklési képesség egyfelől a zenei észlelési képesség fejlődésével tökéletesedik. Ugyanakkor az éneklés a hangképző
szervek finommozgási mechanizmusát is igényli, amelyeknek esetleges hiányosságai hátráltathatják e képesség kibontakozását. Ez az oka annak, hogy
a fejlett zenei hallás nem szükségszerűen jár együtt a fejlett éneklési képességgel, ahogyan azt kutatási eredmények is igazolták (Fullen, 1993,
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Turmezeyné és Balogh, 2009). A tiszta éneklés ugyan a többi zenei képesség fejlettségét is valószínűsíti, illetve a jól éneklők a zenei tapasztalatszerzésben is előnyt élveznek, azonban pusztán az éneklési képesség vizsgálatára hagyatkozva sok esetben kapnánk félrevezető eredményt.
b) Zenei észlelés
A zenei azonosság-különbözőség hallás utáni megkülönböztetése a zenei
jelenségeket leképező mentális reprezentációk színvonalán, valamint az ezzel összefüggésben álló zenei memórián alapul. A köznyelv a zenei percepciós képességeket zenei hallásként foglalja össze. Bár a „zenei hallás” a
zenepedagógiában is általánosan használt elnevezés, azonban a pszichológiai szakirodalom nem alkalmazza, hanem a kognitív szemlélet szerint a zenei
információ feldolgozásának folyamatára helyezi a hangsúlyt.
A zenei megismerési folyamat az akusztikus ingerek érzékelésével kezdődik, ami nem tudatos tevékenység. Az érzékletek gondolkodás, következtetés és a korábban már feldolgozott információkkal való kombinálás utáni
elraktározásával kialakulnak azok a kognitív sémák, amelyek alapján az
információ feldolgozható. Ezek a folyamatok jórészt nem tudatosak, hiszen
sok, egymást gyorsan követő, nehezen azonosítható mozzanatból állnak. A
zenei kognitív sémák voltaképpen a hang fizikai tulajdonságainak megfelelő
zenei jelenségek reprezentációi. A zenei jelenségeket leképező mentális
reprezentációk létrehozása és rugalmas használata a zenei képességek alapja. A zenei észlelés tehát az a folyamat, amelynek során a hangok fizikai
tulajdonságai úgy képeződnek le, amilyen viszonyban vannak egy általánosított struktúrával; vagyis a zenei rendszerek kontextusában. E folyamat
megfelelője a hétköznapi és zenepedagógiai szóhasználatban a „zenei hallás”.
c) Zenei memória
A zenei tehetség jellemzője, hogy különös fogékonyságot mutat e zenei
struktúrák iránt, amelyek mélyebb megértésén alapul a jó zenei képességű
egyének közös jellemzőjének tekinthető jó zenei memória. Számos történet
kering híres zeneszerzők kiemelkedő zenei emlékezeti teljesítményéről.
Ezek közül a legközismertebb a fiatal Mozartról szól, aki Allegri 9 szólamú,
Miserere című, több mint tíz perc hosszúságú művét egyszeri hallás után, az
előadásról hazatérve emlékezetből lejegyezte. A zenetanárok között is valószínűleg egyetértés van abban, hogy a tehetségeket többek között a jó zenei
memóriájuk is megkülönbözteti átlagos társaiktól. A zenei tesztek tipikus
feladata szerint két egymás után elhangzó zenei részlet azonosságánakkülönbözőségének megállapítása egyben a zenei memóriát is vizsgálja.
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Nézzünk egy híres kísérletet, amely bár nem zenei témájú, mégis frappánsan megvilágítja, hogy az információ kódolása (beillesztése a meglévő
tudásstruktúrába) és visszanyerése (felidézhetősége) milyen nagymértékben
függ az előzetes tudástól. Groot sakkmester és pszichológus (1965) kezdő és
haladó sakkozó kísérleti alanyainak 20-24 figurás játszmaállásokat mutatott,
amelyet öt másodpercig nézhettek. Ezután reprodukálniuk kellett a bábuk
elhelyezését, ami a gyakorlott sakkozóknak nem jelentett gondot, a kezdők
azonban csak néhány figura helyét tudták felidézni. A feladatot megismételték úgy is, hogy a táblán nem valóságos játszmák állásaként, hanem találomra felrakott bábuk helyét kellett megjegyezni, ám ekkor a kezdők és a
haladók teljesítménye közti különbség eltűnt: mindkét csoport egyaránt csak
néhány figura helyére emlékezett.
Mi a tanulsága a kísérletnek? Tudvalevő, hogy a rövid távú memória
kapacitása 7±2 egység, amit a 20-24 sakkbábu nyilvánvalóan meghalad.
Tehát az a gyakorlott sakkozó, aki mégis képes volt a rendelkezésére álló öt
másodperc alatt ennyit megjegyezni, nem a 20-24 különálló egységet, hanem a köztük való összefüggést raktározta el. A találomra föltett bábuk között erre nem támaszkodhatott, így e helyzetben beigazolódott, hogy korábbi
teljesítménye nem általánosságban a vizuális memórián vagy valamiféle
speciálisan a sakktáblára kifejlesztett memórián, hanem sakktudásának magas szintű szervezettségén alapult.
Az előzetes tudásnak köszönhető, hogy bizonyos információk között
összefüggést fedezünk fel, és így az egyes elemeket tömbökbe foglalva egy
egységként memorizáljuk, megsokszorozva memóriánk kapacitását. A tehetségeket jellemző kiemelkedő zenei memória ugyanígy a zenei tudásnak,
a zenéről kialakított mentális reprezentációk magas színvonalának köszönhető, amellyel lehetővé válik a folyamat értelmes egységenkénti észlelése, a
zenei formulák nagyobb egységekbe való tömbösítése.
d) Zenei írás-olvasás
A magyar zenei nevelés egyedi abból a szempontból, hogy a Kodály-i hagyománynak megfelelően a zenei írással-olvasással kapcsolatos képességek
fejlesztését is felvállalja, ellentétben a külföldi zenei tesztek oktatási környezetével. Így a külföldi tesztek e képességek vizsgálatára nem terjednek
ki. A zenei képességek azonban nyilvánvalóan az adott oktatási rendszerben
szerzett tapasztalatok, ismeretek köré szerveződnek, ezért nem lehet hiteles
adatokhoz jutni, amennyiben ezeket figyelmen kívül hagyjuk. Tehát a zenei
képességek szintjéről, fejlődéséről a magyarországi viszonyok között érvényes következtetést levonni csak a zenei írás-olvasás képességeit is vizsgáló
mérőeszközzel lehetséges.
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A zenei írás-olvasás képességének gyors elsajátítása is jellemzi a tehetségeket. E téren is a zenei kognitív struktúrák teszik lehetővé a zenéről való
gondolkodásnak azt a speciális módját, amit a zenei írás-olvasás igényel.
A notációval kapcsolatos képességek közül a kottaolvasást vizsgáló
számos kutatás bepillantást enged a gondolkodási hátteret jelentő folyamatba. Ezek is azt bizonyítják, hogy a kiváló kottaolvasók nem hangonként,
hanem előzetes tudásuk alapján képződött egységenként értelmezik, azaz
tömbösítik az információt. Hármashangzatot, vagyis egy egységnyi információt látnak ott, ahol a tudatlan három darab hangot lát. Dallamos moll
skálamenetet észlelnek egy egységként, szemben azzal, aki a fölfelé és lefelé módosított hangokkal egyenként küzd meg. Ennek tudható be, hogy a
kottaolvasásban gyakorlottak ugyanúgy hajlamosak átsiklani a zenei sajtóhibákon, mint ahogy az ismerős szavak olvasása közben is gyakran előfordul. Ezt a jelenséget igazolta is Sloboda (1976) kutatása, melynek során
zongoristáknak olyan – tonális zenei – kottát adott, amelyben egyes hangokat a zenei értelemmel ellentétes módosító jelekkel látott el. A jó kottaolvasók észre sem vették a hibát, hanem magától értetődően a zeneileg odaillő
hangot játszották.
A korábbi tapasztalatoknak köszönhetően tehát nem kell a kotta minden
részletét megfigyelni, hanem gondolatban folyamatosan kiegészíthető, elővételezhető a zenei folyamat. Lehmann és Ericsson (1996) zongoristák elé
olyan preparált kottát tett, amelyből helyenként egy vagy több hang hiányzott. A feladat az volt, hogy folyamatos játék mellett ezeket a helyeket odaillő hangokkal hidalják át. Az elbírálás szempontja egyrészt a hiányzó rész
terjedelme, másrészt a kiegészítés zenei megfelelése volt. Az e feladatban
elért teljesítményt összehasonlították a lapról olvasási teljesítménnyel. Az
eredmények szerint a kétféle feladat teljesítménye nagymértékben összefügg: tehát a kottának értelmes zenei egységenkénti észlelése a jó kottaolvasás záloga. Kiderül az is, hogy a kottaolvasási képesség fejlődésének előfeltétele az alapvető szabályszerűségek felismerése. Bár e szabályszerűségek
felismerése történhet – és automatikusan történik – tudattalanul is, azonban
a zeneelméleti tudás mindenképpen előnyösen befolyásolja a fejlődést.
Az értelmes kottaolvasás azt jelenti, hogy még mielőtt megszólalnának
a hangok, már azelőtt gondolatban előre elképzeljük, mi fog megszólalni.
Ezzel ellentétben az „értelmetlen kottaolvasó” a kottaképet csak a hangszer
megszólaltatásának módjával kapcsolja össze, azaz a hangzás nem a fejében
születik meg, hanem mintegy utólag konstatálja azt. Róluk írja Kodály:
„Nem zenészek: gépkezelők.” (Kodály 1964, 282. o.) Itt jegyezzük meg,
hogy Kodály munkássága nyomán a magyar zenei nevelés számára evidencia a zenei írás-olvasás fontossága: „…az írás-olvasás alapos elsajátítása
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nélkül a zene továbbra is megfoghatatlan, misztikus valami marad. A ‘zenei
valóság’ csak biztos írás-olvasás révén lehet tudatos.” (Kodály 1964, 330.
o.). A pszichológiai kutatások is megerősítik Kodály meggyőződését. Bebizonyították ugyanis, hogy e képesség fejlesztő hatásával visszahat valamennyi zenei képességre, mivel a zenei írás-olvasás más oldalról ragadja
meg a zene jellemzőit, mint a többi zenei tevékenység. Az új irányból nyert
szemléletmód hatására kialakuló „többszörös hallás”-nak köszönhetően a
zenei megismerésnek új dimenzió nyílnak meg, és teszik lehetővé a továbblépést a fejlődésben (Bamberger, 2005; Gromko és Poorman 1998).

4. A zenei képességek vizsgálata a magyar zenei nevelés
kontextusában
Összevetve a Kodály útmutatása nyomán kialakított zenepedagógiai megközelítést a zenei képességének fejlődésének fent bemutatott pszichológiai
hátterével, teljesebb képet nyújt a zenei tehetség azonosításában az olyan
képességstruktúra, amely szemben az általánosan elterjedt zenei tesztekkel,
az éneklési képességet és a zenei percepciót vizsgáló feladatok mellett a
zenei írás-olvasással kapcsolatos képességeket is tartalmazza. (A következő
képességstruktúra alapján végzett kutatás további részleteit, a feladatok zenei anyagát, eredményeit bővebben lásd Turmezeyné, 2007, Turmezeyné és
Balogh, 2009)
Az alsó tagozatos zenei nevelés sajátosságaira épülő struktúra a zenei
képességeket hierarchikusan szemléli. 0. szintként definiálható az ismeretek
szintje. Idetartoznak a zenei írás-olvasással, azaz a notációval kapcsolatos
ismeretek: a vonalrendszer ismerete, a szolmizációs hangok neve, jele, elhelyezése különböző dó-helyekkel a vonalrendszerben, a ritmusértékek neve,
jele, ritmussoroknak az ütemfajta szerinti tagolása. Ebben a kategóriában
nem kapcsolódik a feladatokhoz zenei hangzás. Az 1. szint a zenei tapasztalati tudást vizsgálja. Kodály sok írásában, többféle megfogalmazásban is
hangoztatta, hogy „…a lelki folyamat ez: … kottakép, hangelképzelés,
megvalósítás.” (Kodály 1964e, 192. o.) Ezért a rendszer hierarchiájában a 2.
szint a Kodály által meghatározott „kottakép, hangelképzelés” szintje. E
fölött helyezkedik el a 3. szinten a „megvalósítás”, ami a magyar zenepedagógiai hagyományoknak megfelelően a közoktatásban énekléssel történik.
Az ábra arra is utal, hogy a zenei megismerés folyamatában az 1-3. szintek bár egymásra épülnek, ugyanakkor az egyiken elért fejlődés visszahat az
alatta lévő szintekre, mintegy új ablakot nyit ki a zenei megismerésnek.
Az alábbi ábra szemlélteti az így kialakított hierarchiát:
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3.szint: éneklés↔jel
2.szint:
hangzás↔jel
1.szint:
zenei tapasztalatok
0.szint:
ismeret

1. ábra: A zenei tanulás folyamata
Az 1–3. szintek két részre oszlanak (1. táblázat). Az első szinten belül a
zenei tesztekben szokásos módon az azonosság-különbözőség hallás utáni
megkülönböztetése (1/a alszint), valamint a hallott dallam visszaéneklése
(1/b alszint) a feladat. A 2. szinten a zenei írás (2/a) és olvasás (2/b) különíthető el. A már említett Kodály-i megközelítés alapján ezen a szinten kikapcsoljuk az éneklést, így a zene grafikus reprezentációjával kapcsolatos
képességek színvonala az éneklési képességtől függetlenül vizsgálható. A
zenei olvasásnál a gyerekdalok tipikus dallam-, illetve ritmusfordulatainak
képét kellett összevetni a hallott dallammal/ritmussal, majd ennek alapján
eldönteni a látott és a hallott dallam/ritmus azonosságát vagy különbözőségét.
A 3. szinten az éneklés és a jel kapcsolatának mobilizálhatóságát vizsgálja. Az iskolai gyakorlatban a hangzás és a jel közé közvetítőként beékelődik a név, tehát a kapcsolat háromtagú: hangzás – név – jel. Ennek didaktikai oka van, és az a célja, hogy megkönnyítse az általánosítást. A folyamat
több irányú megközelítésére a jel – a vonalrendszeren való hagyományos
rögzítés – mellett a név és a jel kombinációjából a pedagógiai gyakorlatban
átmeneti jelrendszereket is – kézjelezés, betűkotta – használnak. A zenei
tevékenység lényege a hangzás–név közötti asszociatív kapcsolat kiépülése,
a név–jel kapcsolat már nem igényel zenei képességet (Pap, 1981). Ennek
értelmében a 3/a szinten a hallott dallam utószolmizált éneklését a zenei
írással rokon tevékenységnek tekinthető. A 3/b szint a betűkotta utáni éneklés.
428

A bemutatott képességstruktúra alapján létrehozott feladatrendszert,
amely a zenei tevékenységek (0–3. szint) és a zenei hang tulajdonságainak
(magasság, időtartam, együtthangzás, hangszín, hangerő) mátrixa, az alábbi
táblázat mutatja be:
1. táblázat: A zenei képességeket vizsgáló feladatrendszer struktúrája
Tevé- 0. szint:
kenység Ismeret

A zenei
hang tulajdonságai
A/ Dallam
B/ Ritmus
C/ Harmónia
D/ Hangszín
E/ Hangerő

1. szint: Zenei tapaszta- 2. szint: Hanglatok
zás átalakítása
jellé, ill. jel
átalakítása
hangzássá
a/
b/
a/
b/
hallás utáni
hallás
írás
olvasás
diszkrimináció utáni
éneklés

3. szint: Éneklés átalakítása jellé, ill. jel alapján
éneklés

a/
b/ kotta
utószolmizáció utáni
éneklés

Megjegyzés: A feketével jelzett mezőkhöz az alsó tagozatos követelményeknek megfelelően,
illetve értelemszerűen nem tartoznak képességek.

Az egyes területeket vizsgáló feladattípusok a következők.
0. szint: Ismeret
– Dallam: Ötvonalas kotta alá a hangok szolmizációs nevének beírása;
betűkottás dallam elhelyezése a vonalrendszerben.
– Ritmus: a megadott ütemmutatónak megfelelő, ütemnyi ritmusok alkotása; valamint ritmussoroknak ütemvonalakkal való tagolása.
1/a szint: Hallás utáni diszkrimináció
– Dallam: Két-két felbontásban megszólaló hangközről, illetve dallamról az azonosság-különbözőség megállapítása.
– Ritmus: Egymás után megszólaló dallamok ritmusánál az azonosságkülönbözőség megállapítása, illetve zenei részletek tempójának összehasonlítása az azonos-lassabb-gyorsabb tempó azonosításával. Hallott dallam ritmusának eltapsolása.
– Harmónia: Egyszerre megszólaló hangközök, illetve akkordok azonosságának-különbözőségének megállapítása.
– Hangszín: Egymás után felhangzó, egy hangszercsaládba tartozó
hangszerek hangjának elkülönítése azonosság-különbözőség alapján (a
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hangszereket nem kellett megnevezni); egyszerre ugyanazt a dallamot játszó
hangszerek számának megállapítása.
– Hangerő: Egymás után megszólaló dallamok hangerejének összehasonlítása, az azonos-halkabb-hangosabb megállapítása.
1/b szint: Hallás utáni éneklés
– Dallam: Énekhangon megszólaló két hang, illetve szövegtelen dallam
hallás utáni visszaéneklése; előénekelt dallamhoz megfelelő tonalitású
zárómotívum éneklése.
– Harmónia: Zongorán egyszerre megszólaló két hang énekes reprodukálása.
2/a szint: Zenei írás
– Dallam: Felbontásban megszólaló hangközök szolmizációs névvel
megadott első tagjához a második hang szolmizációs hanggal való megnevezése, illetve a vonalrendszerben megadott első hang mellett a második
elhelyezése. Kétütemes, a gyermekdalokból jól ismert fordulatokat tartalmazó dallamok lekottázása hallás után a megadott ritmus szerint.
– Ritmus: Dallamok ritmusának lejegyzése a megadott ütemmutató és
ütemvonalak segítségével.
– Harmónia: Egyszerre megszólaló hangközök mélyebb tagjának megadott szolmizációs nevéhez viszonyítva a magasabb hang megnevezése.
2/b szint: Zenei olvasás
– Dallam: Kétütemes, tipikus fordulatokból álló dallamok kottaképének
összehasonlítása a hangzó dallammal. Ennek alapján az azonosság és az – 1
hangban való – különbözőség megállapítása.
– Ritmus: Kétütemes dallamok ritmusának összehasonlítása, a kottaképen látható és a hangzó ritmus azonossága-különbözősége alapján. Írott ritmusmotívumok megszólaltatása tapsolással.
3/a szint: Utószolmizáció
– Dallam: Előénekelt szövegtelen dallamok utószolmizációja.
– Harmónia: Zongorán egyszerre megszólaló hangközök mélyebb hangját a vizsgálat végzője szolmizálva énekli, ehhez kell a magasabb hangot
szolmizálva hozzáénekelni.
3/b szint: Kotta utáni éneklés
– Dallam: Betűkottáról megadott hangpárok (hangközök), illetve dallamok éneklése.
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Zárszó
A pszichológiai, pedagógiai kutatások eredményei nyomán, hogy a zenei
tehetség sem „tör utat magának”. Helytállóbb az a szemlélet, amely szerint a
tehetségígéret kibontakozásához számos feltétel és kedvező körülmény
szükséges, amelynek magában kell foglalnia az azonosítástól – a komplex
fejlesztésen keresztül – a hatásvizsgálatokig tartó folyamatot. Iskoláink az
utóbbi években egyre többet és egyre szakszerűbben foglalkoznak a tehetséggondozással. Az intellektuálisan kimagasló gyerekek fejlesztésére irányuló igénynek és elvárásnak egyre több iskola igyekszik megfelelni. Emellett az örvendetes tény mellett azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy
szemben a jó intellektuális adottságúakkal, a speciális tehetségekre kevesebb figyelem fordul az óvodai, iskolai keretek között.
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A sporttehetség felismerése és fejlesztése
Orosz Róbert

1. A sporttehetség megközelítései
A sporttehetséget leggyakrabban a teljesítménnyel, eredményességgel való
összefüggésében határozzák meg az elméletalkotók. A legtöbb megközelítésben a sporttehetség úgy jelenik meg, mint a sportban való sikeresség feltétele, jelenbeli mércéje vagy jövőbeli előrejelzője. Bompa (Régnier,
Salmela és Russel, 1993) tehetségazonosítási modelljében a sportteljesítmény mögött három faktort tart lényegesnek: a motoros képességeket (ide a
perceptuális és motoros készségeket, az állóképességet és az erőt sorolja), a
fiziológiai adottságokat és a testalkati jellemzőket.
Havlicek, Komadel, Komarik és Simkova (van Rossum és Gagné, 1994)
csehszlovák tehetség-kiválasztási modelljében a sporttehetség soktényezős
természete kap hangsúlyt. Elgondolásuk alapján a sporttehetség kibontakozását befolyásolják stabil, nem kompenzálható faktorok (például a testmagasság), stabil, kompenzálható faktorok (például a gyorsaság) és nem stabil,
kompenzálható faktorok (ilyennek tartják például a motivációt).
Gimbel modellje (Régnier, Salmela és Russel, 1993) szerint a sporttehetséget három oldalról érdemes elemezni: a fiziológiai és morfológiai változók, az edzhetőség és a motiváció szemszögéből. Felvetése alapján a tehetséget a genetikai és környezeti tényezők együttesen határozzák meg. Ha
nem szerencsés a fejlesztő környezet (például szociális, etikai, pedagógiai
szempontból), akkor a kedvező genetikai adottságok nem tudnak produktívan kibontakozni.
Gabler és Ruoff (Révész, 2008) szerint azokat tekinthetjük tehetségeseknek az adott sportokban, akik a különböző életszakaszokban olyan testi
és pszichés feltételekkel rendelkeznek, amelyek a véletlenszerűnél erősebben valószínűsítik a későbbi magas színvonalú teljesítményt.
Harsányi (1992) az atlétikai tehetség kapcsán azokat tartja tehetségesnek a sportban, akiknek öröklött fizikai, pszichológiai, antropometriai, motoros, szociális képességei az adott fejlődési szinten – megfelelő fejlesztő
folyamatot feltételezve – a legnagyobb valószínűséggel biztosítják a jövőbeli magas szintű teljesítményt. Harsányi a sporttehetség hátterében több tényezőt azonosít, s elgondolása szerint a meghatározó örökletes jellemzők a
környezeti hatásokkal való kölcsönhatásban válnak tehetséggé.
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Frenkl (2003) hasonló komplex szemlélettel közelít a témakörhöz. Értelmezésében az ember, mint bio-pszicho-szociális lény a maga teljességében vesz részt a sporttevékenységben, így a sportteljesítmény mind a fizikai,
mind a szellemi tulajdonságok, kvalitások, mind pedig a társas tényezők
által meghatározott. A környezeti és társadalmi hatások szerepét kiemelve
Child (2004) is az átlagosnál magasabb szintű teljesítményt tartja a tehetség
mutatójának.

2. A tehetséggondozás integratív szemlélete és ebből adódó
néhány gyakorlati következtetés
Integratív szemléletben gondolkodva, a tehetség fogalmán többet értünk,
mint pusztán a kiemelkedő képességek meglétét egy bizonyos területen.
Például, egy ügyes mozgású (eredendően jó pszichomotoros adottságokkal
rendelkező) kisgyermeket nem tekintünk feltétlenül sporttehetségnek, inkább csak egyfajta tehetségígéretnek. A tehetséget nem állandó személyiségvonásnak tartjuk, hanem több külső és belső tényező által meghatározott
jelenségnek.
A sporttehetség integratív megközelítésében több pszichológiai irányzat
elméletei ötvöződnek egyfajta rendszerszemléletű felfogásban. Alapvető
kiindulási pontja, hogy minden ember törekszik a kiteljesedésre, a benne
lévő lehetőségek megvalósítására (önmegvalósítás). A tehetséget felfoghatjuk a személyiség olyan potenciális lehetőségének, amely kiteljesedésre vár.
A tehetségfejlesztés célja ebben az összefüggésben az egyénben rejlő képességek, lehetőségek kiteljesítésének segítése. A sporttehetség fejlesztése így
tágabb értelemben az önmegvalósítást támogató tényezők erősítését s egyben a gátló tényezők kiküszöbölését is jelentheti.
Az egyéni fejlődés több tényező által meghatározott, párhuzamosan több
szinten zajló folyamat. Az emberben rejlő lehetőségek kiteljesítésében fontos
szerepet játszhatnak egyénen belüli (intraperszonális), személyek közötti
(interperszonális), az egyénen túlmutató (transzperszonális), szocio-ökonómiai, társadalmi-kulturális tényezők, melyek egymással kölcsönhatásban
vannak. A különböző befolyásoló tényezők fizikai (például testi adottságok),
érzelmi (például szorongás okozta lelki feszültség), értelmi (például pozitív
gondolatok) és spirituális (például hit) szinten egyaránt kifejthetik hatásukat. A különböző szintek és tényezők kölcsönhatásainak sokféleségét az 1.
ábra szemlélteti.
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1. ábra: A fejlődést befolyásoló tényezők szintjei és kölcsönhatásaik iránya
(Forrás: Orosz, 2010)

Egyéni szinten fontos tehát figyelmet fordítanunk a sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló fizikai – érzelmi – értelmi és spirituális tényezőkre
illetve azok kölcsönhatásaira. Az egyén belső rendszere minél inkább harmonikusan fejlődik, annál sikeresebb lehet a fejlesztő munka. A belső rendszer részei elősegíthetik egymás fejlődését, ugyanakkor bármely rész megrekedése gátat is szabhat az egész fejlődésének. Közismert például, hogy az
érzelmek befolyásolják a fizikai teljesítőképesség jellemzőit és az értelmi
működéseket. Túlzott szorongás hatására görcsösebbé válik a mozgás, nagyobb energia-kifejtés kell egy-egy mozdulathoz, a sportoló lassul, és könynyebben fárad. Vagy: Magánéleti, iskolai problémákon rágódva könnyebben
elterelődik a figyelem az edzésről. Ez természetesen fordítva is igaz. Ahogy
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megoldást találunk egy problémára, már jobban tudunk az aktuális feladatra
koncentrálni. A fentiekből kifolyólag a sporttehetség fejlesztésében sem
elég pusztán a fizikai tényezők csiszolására koncentrálni, hanem fontos
számba venni azokat az érzelmi, illetve értelmi tényezőket, amelyek komoly
szerepet játszanak a sportteljesítményben, és ezeket is érdemes tudatosan,
tervszerűen fejleszteni. A kölcsönhatásokon alapuló fejlesztésnek jó példája
az úgynevezett szenzoros integrációs terápia.
Jean Ayres (Internet 1.) kaliforniai agykutató terápiás módszerének elméleti hátterét az a megfigyelés adta, hogy az idegrendszer érettsége,
integratív (különböző területeket összeszervező) funkciója egyensúlyi és
egyéb szenzomotoros (érzékszervi-mozgásos) ingerek adásával növelhető.
Az agytörzsi-kisagyi mozgásos és egyensúlyozó rendszer kapcsolatban áll
más idegrendszeri területekkel így az érzelmek szabályozásáért felelős részekkel és a magasabb kérgi központokkal is. A gyerekeket olyan játékszituációba helyezik, ahol fokozott ingerlésnek van kitéve az egyensúlyozó
rendszer (mászókák, billenő, forgó eszközök stb.). Az ilyen játék közben a
nagymozgások, az egyensúlyozás megszervezéséért felelős területek érésével párhuzamosan olyan idegrendszeri részek is megérintődnek, amelyek
révén mély érzelmek (újra)átélése történhet. Megfelelő terápiás közegben ez
utóbbi segítheti a korábbi traumatikus élmények feldolgozását is. A különböző szintű idegrendszeri működések harmonikusabb összeszerveződése
pedig végső soron az egész személyiség hatékonyabb működésével jár
együtt. Így a mozgásos játékok révén olyan problémák orvosolhatók nagy
hatékonysággal, mint például a tanulási zavarok, a figyelemzavar vagy a
korai anya-gyerek kapcsolat deficitjéből adódó szorongásos tünetek.
Szvatkó (Hivatkozik rá: Orosz, 2010) a szenzoros integrációs terápia kapcsán így ír a rendszerszemléletű fejlesztésről: „A fejlődés természetszerűleg
egyre fokozódó összetettséget jelent, a részek, a funkciók differenciálódását,
és korántsem konfliktusmentes kapcsolódását a formálódó egészhez, a teljes
személyiséghez. Ezt a folyamatot kizárólag interaktív módon képzelhetjük
el. A változások közepette az ember számára legfontosabb környezeti feltétel, az intim kapcsolatok világa ad muníciót a személyes folyamatosság és
az összefüggés érzésének fenntartására. Aki tehát egy-egy gyerek „fejlesztését” komolyan átgondolja, rá kell jöjjön, hogy nem érhet el eredményt másképpen, csak ha az egész személyiséggel számol.” A fentiekből kifolyólag a
sporttehetség fejlesztésében sem elég pusztán a fizikai tényezők csiszolására
koncentrálni, hanem fontos számba venni azokat az érzelmi (affektív), illetve értelmi (kognitív) tényezőket, amelyek komoly szerepet játszanak a
sportteljesítményben és ezeket is érdemes tudatosan, tervszerűen fejleszteni.
Mindamellett az egyén belső rendszere állandó, szoros kölcsönhatásban van
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környezete rendszerével, így – hasonlóan a belső részek rendszeréhez – a
külső környezeti rendszer elemei is jelentősen segíthetik, vagy hátráltathatják az egyéni fejlődést. Az integratív szemléletű sporttehetség-gondozásnak
ilyen szempontból fontos számolnia a jelentős társas-környezeti szereplőkkel.
Ha a tehetséget nem egy állandó személyiségvonásnak fogjuk fel, hanem
olyan dinamikus személyiségtényezőnek, melyet a külső és belső meghatározók állandóan változó kölcsönhatása folyamatosan alakít, akkor mindenképp érdemes figyelembe vennünk, hogy a tehetség a fejlődési folyamat
bármely fázisában elveszhet. Továbbá hogy a külső és belső tényezők kedvező együttállása esetén viszonylag váratlanul fel is törhet. Például, ha a
kisgyermekkori mozgásfejlődésben kimaradnak bizonyos szakaszok –
mondjuk a kúszás vagy a mászás –, az bizonyos esetekben később koordinálatlanabb mozgáshoz vezet. Amikor egy ilyen „rossz mozgású” gyermeket
látunk sportolni, legkevésbé gondolunk arra, hogy Ő esetleg később sikeres
versenyző lehet. Azonban ha szerencsés esetben olyan sportágat választ,
melynek összetett mozgásanyaga és módszertana kedvező hatással van az
idegrendszer szenzomotoros (érzékszervi–mozgásos) integrációjának érésére, akkor megtörténhet, hogy egyszer csak ugrásszerű változást fogunk tapasztalni a mozgásfejlődésben. Ilyenkor azt látjuk, mintha „összeállna a
kép” nála és az addig kissé ügyetlen gyermek egyre magasabb szintű mozgáselsajátításra válik képessé. Ha a tehetséget nem egy állandó személyiségvonásnak fogjuk fel, jobban tudunk számolni a képességek fejlődésében
és a teljesítményben bekövetkező visszaesésekkel is. Ilyen látszólagos fejlődési vagy teljesítmény visszaeséseket okozhatnak például a normál fejlődéshez köthető kamaszkori testi változások és érzelmi átrendeződés, amikor
is a magasabb szintű újraszerveződés érdekében átmenetileg felborul az
egyénen belüli rendszer egyensúlya.
Fentieket megfontolva a tehetségazonosítás fogalma a tehetségfejlesztés
folyamatával együtt nyer igazán értelmet. A fejlesztés közbeni diagnosztika
(fejlesztve diagnosztizálás) illetve a diagnosztikai eljárások beépítése a fejlesztési folyamatba (diagnosztizálva fejlesztés) hatékonyabban eléri célját,
mint az önálló diagnosztikai törekvések. Egyszeri tehetségazonosítás esetén
a fent említett példában szereplő egyenetlen mozgásfejlődésű gyermekek
kiesnének a rostán, így bele sem kerülhetnének a fejlesztési folyamatba, ami
által tehetségük könnyen elveszhetne. Mi a sporttehetség azonosításával
kapcsolatban a fejlesztésbe ágyazott diagnosztizálás elvét, illetve az azonosító eljárások kombinált alkalmazását tartjuk célravezetőnek. A fejlesztésbe
ágyazott diagnosztizálás azt takarja, hogy a felméréseket célszerű a fejlesztési folyamat több pontján alkalmazni, az eredményeket pedig visszavinni a
438

fejlesztési folyamatba. Ilyenkor a felmérés elsősorban nem az előrejelzést
szolgálja, hanem az állapotfelmérést. Az azonosító eljárások kombinált alkalmazása pedig a különböző a fizikai felmérések, az edzés és versenyhelyzetben való megfigyelés illetve a fiziológiai és pszichológiai mérőeljárások
együttes alkalmazását jelenti. Az integratív megközelítés szerint ugyanis a
tehetségkutatásban, illetve gondozásban leginkább a több tudományterületet
átfogó (multidiszciplináris) megközelítések lehetnek hatékonyak (Orosz,
2010).
A fejlesztésbe ágyazott tehetségazonosítás legfontosabb lépése, hogy
minél több fiatalt be tudjunk vonni a különböző sporttevékenységekbe. Ez a
„mély merítés” segíthet abban, hogy a lehető legtöbb tehetségígéret a szakemberek látókörébe kerüljön, akik folyamatosan nyomon követhetik a sportolópalánták fejlődését, továbbá motivációjának, elköteleződésének alakulását. A fiatalok bevonását segítheti az iskolák, diáksport egyesületek és a
sportegyesületek kapcsolatának erősítése. Például a sportegyesületek az iskolákban – közös szervezésben – tarthatnak rendszeres tehetségkutató
és/vagy toborzó edzéseket, melyeken a tanulók kipróbálhatják az adott
sportágat. A gyermek érdeklődését vagy az edző javaslatát pedig a pedagógusok közvetíthetik a szülők felé. Másik lehetőség az iskolák számára a családi sportnapok szervezése, melyekre meghívhatják a település sportegyesületeit is. Ezen rendezvényeknek a sport népszerűsítése mellett szerepe lehet
a közösségi mentálhigiéné, továbbá az iskola és a családok kapcsolatának
erősítésében is. Kiváló lehetőséget nyújtanak a gyermekek, családok mozgósítására, a különböző sportágak megismertetésére és megszerettetésére a
nagy sportágválasztó rendezvényei (www.sportagvalaszto.hu). A tehetségpontok által szervezett sporttehetség napok szintén szolgálhatják a sport
népszerűsítését.
Ahhoz, hogy a bevonódott fiatalok benne is maradjanak a sport rendszerében elsőrendű fontosságú a gyermekek fejlődési jellegzetességek figyelembevétele. A sporttehetség kibontakozásában nagyon fontos tényező,
hogy megfelelő időben és megfelelő módon ismerkedjen meg valaki az
adott sportággal. Ez az életkor nemcsak sportáganként, hanem egyénenként
is különböző lehet. Megfelelő érettségnél a tanulási folyamatok sokkal
gyorsabban végbemennek. Ha valakinek elegendő mennyiségű tudása, tapasztalata halmozódik fel, egyre érettebbé válik a további készségek, képességek és értékek elsajátítására. A túl korán elkezdett versenysport növelheti
a sérülések és a motiváció elvesztésének a kockázatát. 12 éves kor alatt a
társas és a mentális képességei csak kevés gyermeknek teszik lehetővé,
hogy a versenyszerű sport kihívásaira megfelelően válaszoljanak. Több
szerző is megállapította, hogy a nagyon fiatal gyermekek azért nem tudnak
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versenyezni, mert a társas összehasonlítást még nem értik meg vagy nem
érdekeltek benne. Gyakran a versenyszerű motiváció a felnőttek (a társadalom) elvárásaiból fakad, illetve a gyerekek a sikereket és kudarcokat is másképp élik meg, és dolgozzák fel, mint a felnőttek. Az volna az ideális, ha a
sportbeli követelmények és a felnőttek elvárásai összhangba kerülnének a
gyermekek (fizikai, érzelmi, értelmi) fejlődési képességeivel.
Hazai első osztályban szereplő 15 és 19 év közötti utánpótlás labdarúgókkal végzett vizsgálat szerint a játékosok átlagosan hét éves korban kezdtek edzésre járni. A labdarúgók 95%-a 4 és 11 éves kor között kezdett focizni. Az alapján, hogy ki mikor kezdett edzésre járni, nem volt különbség a
játékosok sikeressége között. Ezek szerint a későbbi sikerességet nem az
határozza meg, hogy ki milyen életkorban kezdi az edzéseket. Ugyanakkor
hozzá kell tenni, hogy a legsikeresebb játékosok egyike sem kezdte 4 éves
kor alatt és 11 éves kor fölött (Orosz és Bíró, 2009).
A siker kulcsa feltehetően nem pusztán abban rejlik, hogy milyen korán
kezdi a gyermek a versenyszerű sportot, hanem abban, hogy az ő saját érettségének megfelelő optimális időben kerüljön olyan helyzetekbe, amelyeket
már meg tud oldani. Így szerezhet sikerélményeket, így maradhat fenn a
motivációja a gyakorlásra és a versenyzésre. Hazánkban gyakori, hogy a
gyermekeket - kis felnőttként kezelve - hasonló szemléletben tréningezik és
versenyeztetik, mint a felnőtt élsportolókat. Ahhoz, hogy minél több gyermeknek maradjon meg a sportbéli motivációja, hogy a sport jó élmény és
érték maradjon számukra, s ezáltal majdan saját gyermekeiket – a következő
generációt – is sportolásra ösztönözzék célszerű élesen kettéválasztani a
professzionális sport és az utánpótlás nevelés szemléletét.
3. A sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai
és társas tényezők
2008. decembere és 2009. februárja között pszichológiai vizsgálatokat végeztünk öt, a Magyar Labdarúgó Szövetség I. osztályú Férfi Ifjúsági és Serdülő nagypályás labdarúgó bajnokságaiban résztvevő labdarúgó klub játékosaival, illetve edzőivel. A tehetségpszichológiai kutatásban összesen öt klub,
22 csapatának 425 játékosa és 21 edzője vett részt. A kutatás célja a sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai és társas tényezők vizsgálata volt, továbbá annak megállapítása, hogy a hétköznapi gyakorlatban
mennyire érvényes az integratív tehetségszemlélet (Orosz, 2009).
A vizsgálatban a csapattársak illetve az edzők által tehetségesebbnek
véleményezett játékosokat hasonlítottuk össze kevésbé tehetségesnek tartottakkal. Az integratív tehetségszemlélet jegyében az összehasonlításban sze440

repeltek fizikai, érzelmi, értelmi, családi, kortársi tényezők és megjelent az
edzői oldal is. Összesen 48 különböző változót vettünk vizsgálat alá. Az
eredmények egyöntetűen alátámasztották a sporttehetség integratív szemléletét. A 48 tényező közül 27 esetében találtunk statisztikailag jelentős (szignifikáns) különbséget. Mind a 27 változónál a tehetségesebb sportolók értek
el jobb eredményeket.
3.1. Önbizalom, koncentráció és szorongáskezelés
A kutatási adatok értékelésekor a sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló egyénen belüli pszichológiai tényezők közül három jellemzőt különösen
fontosnak találtuk. E három tényező – az önbizalom, a szorongáskezelés és
a koncentráció – a statisztikai elemzések során következetesen egymással
összefüggésben jelent meg.
Az önbizalom és a teljesítmény között (Zinsser, Bunker éd Williams,
2001) a korábbi sportpszichológiai kutatások is közvetlen összefüggést tártak fel. E jellemzőt a sporttehetség kibontakoztatása kapcsán egyértelműen
az egyik legalapvetőbb tényezőnek tarthatjuk. A magas önbizalmú sportolók
másképp gondolkodnak magukról és a teljesítményhelyzetről, mint az alacsonyabb önbizalmúak: pozitívabb gondolataik, képzeteik vannak önmagukkal és a helyzettel kapcsolatban, úgy ítélik képesek megvalósítani céljaikat (Zinsser, Bunker és Williams, 2001). A stabil önbizalommal rendelkező
sportolók képesek különbséget tenni a teljesítmény és saját személyiségük
között, ha hibáznak, vagy helytelen döntéseket hoznak, jobban fogadják a(z)
(ön)kritikát, így az önbizalom hozzásegíti őket, ahhoz, hogy újra a siker
útjára léphessenek. A teljesítményhelyzetekben képesek megfelelően koncentrálni, s a szituáció követelményeire összpontosítani. A csekély önbizalom ellenben könnyen aláássa a teljesítőképességet. Az ilyen önbizalmú
sportolók például többet gondolkodnak a gyengeségeikről, mint az erősségeikről, gyakran az edzéseken jobban teljesítenek, mint a versenyszituációkban, vagy az ellenfél kiemelkedő produkcióját látva könnyen elbátortalanodhatnak.
Az önbizalom fejlesztésében Znisser és munkatársai (2001) a kognitív
technikákra helyezik a hangsúlyt, mint például a helyzetek pozitív átkeretezése, a pozitív célmeghatározás, a negatív gondolkodás megállítása vagy
negatív gondolatok pozitívokkal történő helyettesítése. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy az ilyen technikák nem minden esetben működnek. Ha a
negatív gondolkodás hátterében korábbi komolyabb érzelmi traumák állnak,
az ilyen sérülések a tudattalanból érzelmi szinten fejtik ki hatásukat. Gondoljunk, például a gyermekkori érzelmi elhanyagoltság okozta önbecsülési
problémákra, alacsony önértékelésre vagy egy súlyos sportsérülés okozta
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megrázkódtatásra (mondjuk, egy rúdugró alatt eltörik a rúd, és ő komolyabban megsérül). Az ilyen esetekben a pozitív gondolkodás gyakorlása segíthet a változásban, fejlődésben, ugyanakkor a tudattalan feszültségek újra
meg újra feltörhetnek, negatív érzelmeket, érzéseket keltve. Véleményünk
szerint az önbizalom fejlesztését éppen ezért egyszerre több szinten is érdemes megragadnunk, kihasználva a különböző befolyásoló tényezők kölcsönhatásait.
Az önbizalom erősödésének egyik legfontosabb forrása az önbecsülés
növekedése. Az önbecsülést leginkább a számunkra fontos embereknek a
felénk irányuló szeretete és feltétel nélküli, elfogadása erősítheti. Természetesen az önbecsülés alapja a család szeretetében és elfogadásában gyökerezik. Ha ebből az erőforrásból nem táplálkozhat a sportoló önbecsülése, akkor nagyon fontosak az olyan környezeti szereplők (edző, mentor, pszichológus stb.), akik ilyen módon is támogatják a sportolót. A tehetség kiteljesedése, az önbecsülés, a családi szeretet hiánya és a környezet támogatása
közti kapcsolat témáját gyönyörűen dolgozza fel a Good Will Hunting című
film. Az önbizalom növelésének másik jelentős forrása már jóval inkább
belülről fakad. Szepes Mária (2006) szerint a kitűzött reális célok megvalósítása kiválóan erősíti az önbizalmat. Ugyanakkor ha sok felvállalt feladatot
befejezetlenül hagy az ember, az hosszú távon romboló hatással van az önbizalmára. Fontos hangsúlyoznunk a magunk elé állított célok realitását.
Ugyanis az irreális, az adott fejlődési fázisban még megvalósíthatatlan célok
szintén kedvezőtlenül befolyásolják az önbizalmat. Például ha egy dobó
atléta, aki csak 19 métert tud dobni, minden edzésen kihúzza maga elé a 22
métert, akkor nap mint nap kudarcot fog megélni, mikor látja, hogy dobása
ha nem is mérhetetlenül, de távol van kitűzött céljától. Ha viszont csak 19
méter 10 centit tűz ki maga elé, akkor nem is olyan soká a valós teljesítmény sikerélményével fog gazdagodni. A valós teljesítmény megélése növeli a sportolók kompetencia (hozzáértés, alkalmasság) érzetét, ami magabiztosságot ad nekik. Így az ilyen jellegű sikerélmények által a sport önbizalom
nagyban fokozódhat. (Orosz, 2010)
A labdarúgókkal végzett kutatásunkban az önbizalom mellett a sporttehetség kibontakoztatását befolyásoló másik különösen fontos tényezőnek a
szorongáskezelést találtuk. A tehetségesebbnek tartott játékosok kevésbé
tartották magukat szorongónak a teljesítményhelyzetekben. Legkevesebb
szorongásról a legkiválóbbnak tartott játékosok adtak számot. (Orosz, 2009)
A szorongás egy kellemetlen, feszült érzelmi állapot, mely a vegetatív
idegrendszer magas aktivációjával, negatív érzésekkel és gondolatokkal jár.
A szorongás esetében is elkülöníthetünk fizikai, affektív (érzelmi) illetve
kognitív (értelmi) szintű összetevőket. A fizikai szinten a szorongás a kü442

lönböző testi és viselkedéses tünetekben jelentkezik. Ilyen tünetek lehetnek
az idegrendszeri változások nyomán kialakuló testi reakciók (például hasmenés, gombócérzés a torokban, sápadtság, izommerevség, szívdobogás),
továbbá a szorongás következményeinek testi vagy viselkedéses szinten
megjelenő jelei (például tépett körömágy, összehúzott testtartás, agresszív
viselkedés, szétesett mozgás stb.) Érzelmi szinten a szorongás egyfajta feszült, kellemetlen lelkiállapotként jelentkezhet. Értelmi szinten pedig negatív gondolatokban (például „jaj, csak vele ne kerüljek össze a versenyen”),
illetve a kognitív funkciók (pl. figyelem, problémamegoldás) romlásában
mutatkozhat meg.
A szorongáskezelés bizonyos fokig tanítható. A (sport)pszichológia
számos olyan technikát, gyakorlatot alkalmaz, melyekkel a sportolók megtanulhatják hatékonyan szabályozni a (verseny)stressz-helyzetek keltette
feszültségeket. Ilyenek lehetnek például a különböző légzéstechnikák, a
relaxáció, az autogén tréning vagy a helyzetek mentális átkeretezése.
Ugyanakkor nagyon nagymértékű teljesítményszorongás vagy szorongó
személyiségkarakter esetén e technikák önmagukban már nem mindig működnek. Ilyenkor érdemes feltárni a szorongás hátterében rejlő okokat, és
mélyebb szinten kezelni a problémát.
A figyelem és az intelligencia mindenképpen a sporttevékenységet befolyásoló legjelentősebb kognitív tényezők közé tartoznak. Kutatásunkban a
kettő közül az előbbit találtuk meghatározóbbnak a sporttehetség kibontakoztatása szempontjából.
Hétköznapi tevékenységeink során elárasztanak minket a külső és belső
információk. Tudatunk igyekszik reflektálni ezekre: kiszűrni a számunkra
hasznosnak ítélteket és felhasználni azokat. Általában azok az információk
választódnak ki, melyek a túlélésünkkel, céljaink megvalósításával, vágyainkkal, aktuális motívumainkkal kapcsolatosak. Azt a szűrő folyamatot,
amely szelektál az ingerek, információk között nevezzük figyelemnek
(Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, 1994). Azt a jelenséget, amikor a figyelmünket kitartóan egy tárgyra irányítjuk, nevezzük a figyelem koncentrációjának. A figyelemkoncentrációt sportpszichológiai szempontból Schmid,
Peper és Wilson (2001) úgy definiálja, mint az egyén képességét arra, hogy
figyelmét az adott feladat megfelelő aspektusaira irányítsa anélkül, hogy a
lényegtelen külső és belső ingerek megzavarnák. A figyelem akaratlagosságának szempontjából különbséget tehetünk önkéntelen és szándékos figyelem között. Az önkéntelen figyelmet a reflexszerű beállítódásokkal tartják
kapcsolatosnak, és ez az ember tudatos elhatározásától függetlenül funkcionál. A szándékos figyelem tudatosan irányított, ennek működésekor az
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egyén saját elhatározásából választja ki azt a tárgyat, amelyre a figyelem
irányul (Balogh, 1993).
Nideffer (Nideffer és Sagal, 2001) szerint a sportteljesítménnyel kapcsolatban a figyelem fókuszának legalább két dimenzióját különböztethetjük
meg. A sporttevékenység során egyrészt a figyelem fókusza irányulhat kifelé (például az ellenfélre vagy a labdára), illetve befelé (például a saját gondolatokra, érzésekre), másrészt a figyelmi fókusz terjedelme szűk és tág
határok közt változhat. A fókusz szélessége és terjedelme alapján négy különböző figyelmi típust különböztethetünk meg:
 Szűk fókuszú, kifelé irányuló figyelem. (A konkrét feladatok végrehajtásában van fő szerepe.)
 Szűk fókuszú befelé irányuló figyelem. (A mentális előkészületekben, felkészülésben játszik alapvető szerepet.)
 Széles fókuszú kifelé irányuló figyelem. (A gyors helyzetfelmérésben van elsődleges szerepe.)
 Széles fókuszú befelé irányuló figyelem. (Elsősorban a belső történések elemzését segíti.)
Nideffer alapgondolata szerint a különböző sportoknak eltérőek a figyelmi követelményei. Például más figyelemfókusz szükséges a sikeres
teljesítmény eléréséhez labdarúgásban és a műugrásban. Továbbá a különböző sportszituációk egy bizonyos sportágon belül is eltérő figyelmi fókuszt
igényelnek. Például a labdarúgásban a középpályás posztján nagymértékben
szükséges a széles fókuszú kifelé irányuló figyelem, ugyanakkor egy büntető sikeres elvégzéséhez inkább a szűk fókuszú kifelé irányuló figyelem a
domináns követelmény. Másik fontos alapgondolat, hogy a sportolóknál is
egyéni különbségek lehetnek abban, hogy mely sportági figyelemkövetelmények állnak közelebb saját figyelmi jellemzőikhez. Nideffer úgy véli,
hogy a sportolók között lényeges figyelmi különbségek vannak, melyek
egyrészt környezeti tényezők által meghatározottak (tehát tanultak), másrészt biológiailag, genetikailag adottak. A kiemelkedő sportteljesítmény
elérésében így fontos szempont lehet, hogy egyrészt a versenyző figyelmi
képességei minél inkább megfeleljenek az adott sportági követelményeknek,
másrészt, hogy a feladatok váltakozásával párhuzamosan a sportoló képes
legyen váltogatni a különböző figyelmi típusok között.
A figyelem kölcsönhatásban áll a személyiség érzelmi és fiziológiai
szintű tényezőivel, így az érzelmi állapotokkal, vagy a testi izgatottságal
egyaránt kölcsönösen befolyásolják egymást. A figyelem fejlesztését ezért
fizikai, affektív (érzelmi) és kognitív szinttől egyaránt megközelíthetjük. A
figyelmet fizikai szintről például egyszerű koncentrációs egyensúlyozó gya444

korlatokkal vagy légző gyakorlatokkal erősíthetjük, érzelmi szintről a zavaró érzelmek kiküszöbölésével (például a negatív érzelmek tudatosításával
vagy a félelem átölelésének gyakorlatával), míg kognitív szintről pedig a
gondolkodás kontrollálásának különböző technikáival (mondjuk a zavaró
gondolatok elengedésének megtanításával). Egyszerű technikák rendszeres
gyakorlásával jelentős lépéseket tehetünk a figyelem fejlesztésének érdekében. Ilyen naivnak tűnő, de hatékony gyakorlat, ha leülünk, vagy megállunk
egyenes háttal, és néhány percig egyszerűen csak figyeljük a légzésünket.
Közben azt is gondolhatjuk: „Tudatában vagyok, hogy belélegzek, tudatában vagyok, hogy kilélegzek.” Egyszerűen csak figyelünk a légzésre. Ha
gondolatok, érzések jönnek, csak hagyjuk őket tovamenni, mint ahogy az
égen a felhők elúsznak a nap előtt. Megfigyelhetjük őket is mindenféle értékelés, étélet nélkül, s hagyjuk tovaúszni. Az izgatott gondolatok általában az
izgatott érzelmekből táplálkoznak. A légzés megfigyelése, az érzések és
gondolatok lágy elengedése megnyugtatja a testet és az elmét, kitisztítja a
tudatot, így jobban tudunk a feladatainkra koncentrálva a jelenben lenni. Ha
valakinek önmagától nehezére esik a jelenben levés, a légzés figyelése, a
gondolatok, érzések elengedése a különböző meditációs technikák (Thich
Nhat Hanh, 2003, 2005; Kabat-Zinn, 2009) és jógagyakorlatok segíthetnek
ebben (Paramhans Swami Maheshwarananda, 2005).
3.2. Kortársak, család és nevelők
A sporttehetség integratív elmélete a egyénben rejlő lehetőségek kibontakoztatásában központi jelentőséget tulajdonít a társas környezetnek. Kutatásunkban a tehetségesebb labdarúgók általában kortársaikhoz fűződő viszonyukat, társas helyzetüket, társas képességeiket, illetve családjukat, családi
kapcsolataikat és helyzetüket is kedvezőbben ítélték meg (Orosz és Bíró,
2009).
Az átpártolás korával kezdődően (kb. 9-10 éves kor) a gyermekek a felnőttek irányából egyre inkább a kortársak felé fordulnak. A kortársak értékei és viselkedésmintái egyre erősebben kezdik befolyásolni őket, a teljesítmény megítélésében a többiek szava egyre fontosabbá válik (Tóth, 2000).
A kortársaik általtámogatott sportolók identitása stabilabb lehet, a támogatás
érzése emelheti önbizalmukat, problémáikat kevésbé látják terhelőnek, érzékelésük kitágulhat a sikeresebb problémamegoldás irányába (Nagy,
2002). A befogadás, a támogatottság hiánya csökkentheti a motivációt, a
megküzdő képességet, végső esetben pedig a csapat elhagyásához, vagy a
sportolással való felhagyáshoz vezethet (tehetségvesztés). A közösségi értékek, normák szintén befolyással lehetnek az egyén fejlődésére. A csoporthoz való tartozás egyik feltétele a közösség értékeinek, normáinak valami445

lyen mértékű átvétele. Minél összetartóbb egy csoport, annál nehezebben
tűri a normáktól eltérő viselkedést (Festinger, 1950). Szociálpszichológiai
vizsgálatok szerint, ha valaki egy csoporthoz csatlakozik, személyes értékei
és attitűdjei gyorsan alkalmazkodnak a csoportmércékhez (Forgách, 1993).
Az egyén ezekhez a mércékhez viszonyítja helyzetét, ezek által határozza
meg önmagát. A sportoló fejlődését egyik irányból meghatározhatja, hogy
milyen csoportokhoz viszonyítja önmagát. Például nem mindegy, hogy az
angol vagy a magyar élvonalbeli labdarúgók gyorsaságát, pontosságát állítja
mércének maga elé. A sportoló fejlődését másik irányból pedig meghatározhatják a csoport értékei, normái. Például, hogy mennyire érték a csoportban a hajtás, küzdőszellem, kitartás, szorgalom, mennyire fontos egymás
támogatása stb.
A család a szocializáció elsődleges és legfontosabb színtere (Tóth,
2000). Innen származnak alapvető értékeink, hiteink, kommunikációs és
viselkedésmintáink. Feldmár (2006) szerint a család megtanítja az egyén
számára, hogyan kell látni a világot. Elsődleges fogalomkészletünk is e forrásból alakul ki. Megtanuljuk például mi a kék vagy a zöld szín jelentése,
mit kell mondani arra az állatra, amelyik ugat és csóválja a farkát (ő a vau),
és hogy ez az állat tulajdonképpen különbözik attól a másiktól, amelyik
szintén szőrös és tekergeti a farkát, de közben nyávog (ő miau). Szintén
csak megtanuljuk, hogy mit szabad tenni és mit nem, mi a jó, a rossz, s mi
számít értékesnek vagy értéktelennek. A család nem csak a külvilág megismeréséről nyújt információt az egyén számára, hanem az önmagával kapcsolatos fogalomkészletére (énfogalom) is jelentős hatással van. A családi
minták gyakran igen mélyen, tudattalan szinten rögzülnek, s innen befolyásolhatják az egyén választásait, döntéseit, hiteit, cselekedeteit (Satir, 1999;
Skynner és Cleese, 1983), így az ilyen tartalmak a tehetség kibontakoztatását is jelentős mértékben meghatározhatják. A sportbeli sikerességre fontos
hatással lehet, mennyire képes valaki hinni a sikerében, a győzelemben,
abban, hogy el tudja-e érni céljait. A családi szocializáció minősége (például
a megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelési minták elsajátítása) meghatározhatja a későbbi szociális kapcsolatokat, így például a közösségbe
való beilleszkedést vagy a tekintélyszemélyekkel történő kommunikációt,
mely a csapatsportoknál szintén fontos tényező lehet a karrierépítésben. Budavári (2007) szerint a szülői ambíciók hatással lehetnek a gyermek motivációjára. Úgy véli, gyakran megtörténik, hogy a kiemelkedési vágyukban
frusztrált szülők saját álmaik beteljesítését várják gyermeküktől. Ha a szülő
vágya a teljesítésre erősebb a gyermekénél, az általában a sportolói karrier
megszakadását eredményezi. Ugyanakkor a szülői áldozathozatal, támogatás központi tényező lehet a tehetség kiteljesítésében.
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Integratív szemléletű sporttehetség kutatásunkban azt találtuk, hogy a
tehetségesebbnek tartott játékosok mind a család érzelmi támogatását, mind
az anyagi támogatását, mind a segítségét a mérkőzésekre való eljutásban
szignifikánsan jelentősebb mértékűnek vélték. Ugyanakkor úgy tűnik, a családi háttér és támogatás inkább egy jelentős előfeltétel a tehetség kibontakoztatásához, ugyanis bizonyos szint fölött már más tényezők tesznek különbséget a tehetségesek között. A játékosok számára a tehetségük kiteljesítésében, nagyon fontos, hogy maguk mögött tudják a család anyagi, erkölcsi
és tevőleges támogatását (elég, ha csak a gyerekek edzésekre való eljutására
a korai időszakban, a felszerelések megvásárlására, a tagdíjak befizetésére
vagy a motivációs elbizonytalanodásokon való túlsegítésre gondolunk).
Eredményeink szerint az a tényező, hogy a családtagok mennyire hisznek a
labdarúgó lehetséges sikerességében, céljainak elérésében szintén jelentősen
hozzájárulhat a karrier kibontakoztatásához.
Budavári (2007) szerint az edző, tanítvány, szülő együttműködésének
hármasában az edző tekinthető a kulcsfigurának. Úgy ítéli meg, hogy a sportolók nagyobb mértékben hallgatnak az edzőre, mint szüleikre, várják tőle
az elismerést, továbbá, hogy az edzők viselkedése, reakciói igen nagymértékben befolyásolják a tanítványok elköteleződését. Bloom (van Rossum,
2001) karrierfázis modellje szerint a sportoló pályájának különböző szakaszaiban az edzők eltérő szerepet töltenek be. Más-más attitűddel, elvárásokkal közelítenek a sportolókhoz, a sporttevékenység más-más aspektusaira
helyezik a hangsúlyt, más elvárásokat támasztanak a tanítványokkal szemben a bevezetés, a fejlődés és a tökéletesedés szakaszaiban. Egészen más
empátiás készség, kommunikációs stílus, célmeghatározás, edzésmódszer,
fejlesztési stratégia stb. lehet szükséges a professzionális státusban lévő
sportolók esetében, mint az épp most kezdő óvodásoknál. Bizonyos tényezők azonban a karrierfázisoktól függetlenül általánosságban véve fontosak
lehetnek a tehetség kibontakoztatás elősegítése szempontjából. A legfontosabb tényezők az edző szakértelme, személyisége, illetve motivációjaelköteleződése lehetnek. A szakértelem egyrészt sportszakmai oldalról, másrészt pedagógiai-pszichológiai értelemben lehet szükséges a hatékony tehetséggondozáshoz. A pedagógiai-pszichológiai szakértelem például az alábbi
területeken keresztül segítheti elő a sporttehetség fejlesztést:
1. A sportolók pszichológiai állapotainak felismerése. A lélektani terhelhetőség határainak megállapítása.
2. Az eredményességet befolyásoló pszichológiai tényezők ismerete.
3. Az edző–tanítvány viszony szociálpszichológiai aspektusainak ismerete.
4. A megfelelő kommunikációs technikák ismerete.
5. A megfelelő vezetési stílus kialakítása.
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6. Az edző pedagógiai módszertani ismereti.
Az edzők sokszor ösztönösen ráéreznek a megfelelő megoldásokhoz vezető helyes viselkedésekre. Így az edzői hatékonyság nem pusztán a tanultak
eredménye, hanem az edzők személyiségének jellemzőiből is fakadhat. Végül az edző elköteleződése, motivációja szintén alapvető jelentőséggel bírhat a sportolók képességeinek kibontakoztatására nézve. Egyrészt az edző
igen erős mintát nyújthat a sportolóknak az elköteleződés terén is, másrészt
egy szakember minél több energiát fektet egy tevékenységbe, annál igényesebben lehet képes azt végezni (több időt tölthet továbbképzéssel, szakmai
fejlődéssel, többet foglalkozhat a sportolók fejlődésével stb.) (Orosz, 2010).
4. Kék Bolygó Tehetségpont. Egy integratív szemléletű
sporttehetség-gondozó modell
A sporttehetség integratív szemléletű gondozásának újabb alternatíváját
nyújthatják az úgynevezett sporttehetség-pontok. A tehetségpontok a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács kezdeményezésére és támogatásával alakulnak
(Csermely és Kiss, 2008). Olyan információs, tanácsadó szakmai pontok,
melyeknek célja a tehetségeknek való segítségnyújtás lehetőségeik kiteljesítéséhez. A sporttehetség-pontok a tehetségpontoknak a speciális, kifejezetten a sporttehetség segítését célzó formái. A Kék Bolygó Sporttehetség-pont
(www.sporttehetseg.hu) Debrecenben komplex, rendszerszemléletű szolgáltatást nyújt sportoló tehetségeknek, szüleiknek, edzőiknek és pedagógusaiknak. TÁMOP-3.4.4/B-08 pályázati projekt keretében megvalósuló programjait 2010 szeptembere óta ingyenesen vehetik igénybe a sporttehetségek és
nevelőik:
 Sportpszichológiai tanácsadás sportolóknak
 Tehetség tanácsadás, pszichológiai tanácsadás szülőknek
 Konzultáció, esetmegbeszélés edzők, testnevelők, pedagógusok számára.
 Sporttehetség fejlesztő 30 órás tréning 16-18 éves sportolók részére.
A csoportos foglalkozásokon a sportolók megismerkednek többek
között a mentális tréninggel, segítséget kapnak a verseny előtti mentális előkészületekhez, a versenyszorongás kezeléséhez, vagy az önbizalom fejlődéséhez.
 Williams Életkészségek Tréning (stressz-kezelés) 12–14 éves sportolók részére
 Önismereti csoport 14–16 éves sportolók számára
 Csapatpszichológiai tréning sportcsapatoknak
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 Sportpszichológiai előadás sportolók, edzők részére
 Korrepetálás, tanulásfejlesztés. Célja a kognitív fejlesztés, a sportolók iskolai előmenetelének támogatása. Jelenleg 7 tantárgyból (fizika, matematika, történelem, angol, német, földrajz és magyar) 22 kistanár tart korrepetálást a Debreceni Középiskolai Sportkollégiumban.
E mellett a tanulási nehézségekkel küzdő sportolók fejlesztő pedagógus segítségével tanulásfejlesztésben vesznek részt.
A projekt további ingyenes programjai:
 Olimpikonok, híres sportolók által tartott motivációs előadások
 Williams Életkészségek Tréning (stressz-kezelés) pedagógusok,
edzők számára
A sporttehetség-pont egyéb tevékenységei:
 Tehetségdiagnosztika. Az egyesületek, intézmények segítése a tehetségazonosításban.
 Sporttehetség konferencia szervezése más tehetségpontokkal, tehetségtámogató szervezetekkel közösen.
 Információközvetítés a sporttehetség segítésére intézmények, szervezetek és magánszemélyek között.
 A tehetségpont szakemberei programíróként és oktatóként részt
vesznek a Magyar Géniusz Program akkreditált sporttehetség képzéseiben.
 Kiadványok készítése sporttehetség fejlesztés témában.
A komplex tevékenységű sporttehetség-pontok sikeres megszervezése,
életképes működése, hálózattá szerveződése és kapcsolatuk más sportszervezetekkel széles perspektívákat nyújthat a hazai sporttehetség-gondozásban.
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A képzőművészeti tehetségek gondozása
Mező Ferenc – Kiss Papp Csilla

Kiből lesz kiváló művész? Milyen jelekből következtethetünk arra, hogy
gyermekünk, tanítványunk képzőművészeti téren nagyszerű teljesítményeket érhet el? Mi lesz a kiváló művészekkel? Czeizel Endre (2007) kiemelkedő magyar képzőművészek (Zichy Mihály, Székely Bertalan, Munkácsy
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky László, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos, Czóbel Béla,
Egry József, Farkas István, Kassák Lajos, Derkovits Gyula, Szőnyi István,
Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Vasarely, Kondor Béla, Gruber
Béla) családelemzése során többek között a következőkre hívja fel a figyelmet:
 Érvényesül az „alapítók hatása”: e művészgéniuszok (művészeti értelemben vett) családi előzmények nélkül jelentek meg, valósították
meg önmagukat. A kivételes képzőművészi talentum gyermekeikben
már azonban halmozottan fordult elő.
 Átlagost meghaladó általános értelmi képesség nem volt rájuk jellemző. Képzőművészeti tehetségük szempontjából fontosabb volt
speciális vizuális tehetségük. Életművük művészettörténeti értékelésében elsősorban kreativitásuk mértéke a meghatározó, s az, hogy
milyen nagyon motiváltan, energiájuk teljes bevetésével törekedtek a
művészi önkifejezésre, önmegvalósításra.
 Többségük rossz tanuló volt. Általában apjuk ellenkezése ellenére
választották a művészpályát, és többségük fiatalon képes volt talentumát igazolni.
 Noha „versenyképes” műveket alkottak, a nemzetközi lexikonokban
és nagy múzeumokban a festőművész-géniuszok között magyart
nem, vagy csak kivételesen találhatunk. Ok: a magyar kultúrpolitika
gyengesége miatt nem sikerült különleges teljesítményüket nemzetközi szinten megfelelően bemutatni.
Úgy tűnik tehát, hogy a képzőművész tehetségek azonosításán és fejlesztésén túl egy hosszabb távú, na-gyobb ívű társadalmi feladattal is szembe kell előbb-utóbb nézni: még éltükben történő megbecsülésükkel és nem
utolsó sorban menedzselésükkel.
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A képzőművészeti tehetség életkori aspektusai
Esetenként a képzőművészeti tehetség igen korán megnyilvánul. Sokszor a
megszokottól fiatalabb korban kezdenek el rajzolni és gyorsabban fejlődnek
– például három-négy éves korban már képesek a perspektívát is ábrázolni –
Gardner, 1983). Raffael alkotó tehetsége 8, Van Dycké 10, Düreré 15 éves
korában jelentkezett. Picasso-t csak 9 éves koráig lehetett képzőművészetre
tanítani, attól kezdve saját útját járta, s tizenéves korban készített képei már
magas művészi értéket képviseltek (Czeizel, 1994). Az is ismert, hogy a
vizuális területen tehetséges gyerekek ugyanazokon a rajzfejlődési fázisokon (vö.: Feuer, 2000 – megj.: a Szerzők) mennek végig, amelyeken átlagos
társaik. A felnőtt ember rajza pedig ott tart, ahol a legutolsó fejlődési állomását ezen a téren elérte (Hárdi, 1983, 2002). Hogy hol is tart egy átlagos
rajzképességű felnőtt ember a rajzolás szempontjából? Gyebnár (1995) 7, 12
és 18–20 éves vizsgálati személyek összehasonlító rajzvizsgálatakor azt
találta, hogy a felnőttkorba lépők rajzi kifejezés módja a 12 éves gyermekek
színvonalán van.
Amint a fentiekből kitűnik, a képzőművészeti tehetségek azonosításának
és fejlesztésének lényeges életkori vonatkozásai vannak. Következzék most
egy tömör összefoglaló a képzőművészeti teljesítmények életkori szakaszairól! (1. táblázat, Kárpáti, 2001 alapján)
1. táblázat: rajzfejlődés korszakai (Kárpáti, 2001 alapján)

Ált. isk.
alsó
tagozat

14

Ált.isk.
felső tagozat

16
Középiskola

18


Felsőfok
Felnőtt szakasz

Óvoda

12

Kamaszkori
szakasz*

Család,
bölcsőde

10

Pszeudonaturalista korszak*

8

Szemléleti realizmus*

6

Sematikus korszak*

Korszak:

4

Presematikus
korszak kezdete*

Intézmény:

2

Firkakorszak*

Életkor (év):

*Kárpáti (2001) által megnevezett szakaszok

1) Óvodás-kor. A 2–4 év közötti firkakorszakot az óvodai évek alatt a
presematikus korszak váltja fel (ami 4–7 évesekre jellemző). A firkakorszakban minden kisgyermek érdeklődve ragadja magához a nyomhagyó
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eszközök keze ügyébe kerülő példányait, kezdetben a szüleik nagy örömére,
majd „bosszúságára”. A gyerekek élvezik, hogy az egyes rajzeszközök engedelmeskednek akaratuknak. Játék ez, melynek eszköze ebben az esetben a
rajz. A kéz és a kézmozdulat ügyetlensége miatt játékosan hálózzák be a
felületet a vonalak. A vonalak sokasága a későbbiek folyamán pedig foltokká áll össze. A formákat kezdetben nélkülöző felületen a gyerekek pontosan
beazonosíthatóvá teszik a szereplőket. Tulajdonképpen lendületében, kifejezésmódjában a XX. század képi elemeit lehet felismerni. Tanulni lehet a
bátorságból, a fantázia és a képzeletvilág sokszínűségéből. A gyerekek sok
esetben eldöntik, hogy mit szeretnének rajzolni, majd elkészül a lendületes
mű, és beazonosításra kerülnek az egyes elemek, formák melyek a felnőttek
fantáziája alapján sok esetben nem beazonosíthatóak. Ebben a korszakban a
rendezettség nem a sajátossága a kisgyerekek képi világának, vagyis az ő
rendszerüket nem lehet hétköznapi módon definiálni.
Az óvodáskorban a gyerekek továbbra is a játék részeként teremtik újjá
a világot a maguk számára. Sok esetben a formai jegyek néhány eleme felismerhetővé teszi a formákat. A firka korszak elementális világa után a formák korszaka következik a gyermekrajzok készítőinek az életében (Feuer,
2000). A gyerekek erősen szubjektíven közelítik meg az ábrázolni kívánt
formákat, eseményeket. Jó élmény, rossz élmény fűződik hozzá, e szerint
választják ki a színeket, de ez jellemzi a vonalak lendületét, a forma rajzát
is. Rajzolás közben a nézőpontok keverednek, hiszen a látvány helyett a
hozzá fűződő élmények a meghatározóbbak. Az óvodás kor vége felé sok
kisgyerekben felvillan a már tudott ismereteiknek az alkalmazása iránti
vágy.
2) Általános iskolás kor. Ez a következő szakaszokat foglalja magába:
a) a presematikus korszak még tart (4–7 év); b) sematikus korszak (7–9 év);
c) szemléleti realizmus (9–12 év); d) pszeudonaturalista korszak (12–14 év).
Az iskolás kor beköszöntével sok változás következik be a gyerekek
életébe. Az új rendszer megismerésében összekötő elem lehet a napi tevékenységek között a rajz, mely továbbra is a játék egyik eleme. Megnövekedik az élményekhez kötődő rajzok száma, a felnőttek nagyon kedvelik ezt az
időszakot, mert az elkészült munkák nagyon szerethető formákat tartalmaznak, a színek élénkek és egy–egy közös megélt élmény emlékkönyveit fedezik fel benne.
A gyerekek készek arra, hogy a csak rájuk jellemző saját formáikat kialakítsák. A lányoknál ekkor kezdődik a királylányok, hercegnők sémáinak
a kialakítása, fiúknál régen a lovagok, katonák, manapság a harcosok, hősök
sémái tűnnek fel. Nagyon fontos időszak ez abban a vonatkozásban is, mely
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a kéz csontosodását illeti, ebben az időszakban azok a gyerekek, akik sok
időt töltenek rajzolással kézügyességük, írásképük egyaránt fejlődik.
Jól megválasztott rajzeszközök gyakori használata serkenti a folyamatot. A kézcsontok erősödése egy újabb lehetőséget kínál a vizuális élmények
megéléséhez a számunkra, hiszen lehetővé teszi a vékonyabb törzsű eszközök használatát azok stabilabb alkalmazását. A színes ceruza, vékony törzsű
filctollak használata erre az időszakra válik ajánlottá. Az ezt megelőző időszakokban elsősorban a vaskosabb törzsű nyomhagyó eszközök a javallottak: zsírkréta, olajpasztell, vastag törzsű filc, ill. színes valamint festék minden mennyiségben melyet az újaikkal is bátran használhatnak a gyerekek
közelebb kerülve a festék anyagiságához. A tapasztaláshoz elengedhetetlen
élmény a tapintás a festékek szabad használata ezt teszi lehetővé.
A kisiskolás kor második felére (3-4. osztály) nagy változás következik
be a gyerekekben a rajzolással kapcsolatosan, mert az élénkülő verbalitás
háttérbe szorítja (Kárpáti, 2001), az alkotói kedv lankadását érdekes feladatokkal, rajzi manipulációkkal (felület kitöltéssel, érdekes rajzlapokkal…)
áthidalhatjuk. A gyerekek napközbeni elfoglaltságaik oldására szükség van
olyan tevékenységre is, amelyek oldják a belső feszültségeiket, teljesítménykényszerüket, ezek közé tartozik a rajz is. Jól irányított feladatokkal
kihasználhatjuk a realitás utáni vágyaikat is. A tudott, megismert, megtanult
ismeretek ábrázolásba való megmutatása természetes velejárója annak a
folyamatnak, amelyet a gyerekek a tanulási folyamatok során bejárnak.
Megkezdődik a konvencionális rajzi idő.
A rajzoktatásunk nagy kérdése, hogy hogyan tudjuk az átmenetet biztosítani a tanulóink számára. A képzelet helyett a valós viszonylatok erősödése jelentkezik. Szituációk, közös tapasztalások, élmény-feldolgozások segíthetnek az átmeneti időszakban. A tanulók sikerélményekhez való segítése a
tehetségvesztés első fontos fordulópontján megoldást jelentenek. A gyerekek azonos korú társaik közelségét igénylik, így a csoportos feladatok, alternatív pedagógiai módszerek alkalmazása (projekt, kooperatív tanulás) az
érdeklődést tarthatja éberen. A gyerekek nagyon korai időktől kezdődően
mondanak véleményt a rajzaikról. A kezdeti időszak erős kritikai véleményezése helyébe a 3-4. osztályos korra a reálisabb véleményalkotás lép
(Feuer, 2000). A csoport vagy osztálytagok egymásról tudják, hogy kinek a
rajza a legjobb, legérdekesebb vagy kinek a rajzán kell még dolgozni, hogy
érdekesebb, különlegesebb legyen. Azok, akik kevésbé érzik, magukat
ügyesebbnek nem lesznek hangadók mégis törekednek a jobb teljesítmény
elérésére. Amennyiben hagyunk a gyerekeknek időt arra, hogy befejezhessék, a munkát a saját tempójukban hozzásegítjük őket a kitartáshoz, „hibáik” kiküszöböléséhez, ezáltal sikerélményhez juttathatjuk őket is.
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A felső tagozatos időszak ismét változásokat hoz. A fejlődés középpontjában a tér és a mozgásábrázolás áll (Kárpáti, 2001). A képzeleti sík helyett
a valóság minél pontosabb megjelenítése a legnagyobb kihívás a tanulók
számára. A konkrét feladatok, melyek megfigyeléseken alapulnak, sokat
segítenek a tanulóknak abban, hogy ki tudják bontani magukból az ilyen
irányú vágyaikat. A rajzórai feladatok érdekes összeállítása nagy felelősséget ró a pedagógusokra, mert erre az időre tehető a második és arányaiban,
fajsúlyában nagyobb tehetségvesztés. Azok a tanulók, akiket részben magukra hagyunk, vagy számukra érdektelen feladatokhoz kötünk, végleg eltántoríthatunk a vizuális kultúrától még felhasználói szinten is. A serdülő
ifjak könnyen feladják a harcot a kihívásokkal szemben, ezért a lépésrőllépésre együtt közösen élményt erősítve a közösség erejében bízva, ahol
nincsenek nyertesek és győztesek bátran kamatoztatják tudásukat, még az
osztály hangadói is. Az életkorhoz és az igényekhez igazodó tanári hozzáállás a vizuális kultúra súlyát, értékét is erősíti.
Az általános iskolai idők a vizuális tehetséggondozásban fontosak abban
a tekintetben, hogy megőrizzék a játék fontosságát a kötelezettségek mellett,
lazítsák a gyerekeket két nehezebb ismeret centrikusabb tanóra között, fejlessze az írásképet, kitartást, koncentrációs képességet, megfigyelő képességet, előidézze az ismeretkoncentrációt kevésbé kötött eszközrendszerén keresztül.
A felső tagozatos kor végére a gyerekek egy részében felélénkül a vágy
a művészetek iránt, egyre érdeklődőbbek a híres művészekkel kapcsolatos
történetekről, művészeti ágakról, érdekes művészetekkel kapcsolatos eseményekről, elkezdenek kiállításokra is járni.
3) Középiskolás kor: a kamaszkori szakasz (14–17 év). A képzőművészeti tehetségek kibontása a középiskolára és a felsőoktatásra hárul. A speciális képzőművészeti tehetséggondozással foglalkozó középiskolák száma
nem túl nagy, ez is jelzi a terület speciális voltát (Pappné és tsai, 2010). A
korábbi évtizedekhez képest a középiskolai körkép sokat változott, megyei
szinten ma már találunk képzőművészeti tehetségek fejlesztésével foglakozó
középiskolákat. A felsőoktatásban a művészeti egyetemek dominanciája a
jellemző, bár több megyeszékhelyen is működő felsőoktatási intézetek is
nyitnak az ez irányú speciális képzés felé.
A középiskolás időkre a kamaszkor közepére a gyerekek egy részében
felélénkül a művészeti alkotások létrehozása iránti vágy. A művésszé válás
misztikuma csábítóan hat az elkötelezettebb diákok számára. Az alkotóvá
válás folyamatának lépcsőfokait a rajzi alapok megszerzésén át lehet. Ebben
az időszakban a művészeti sokszínűség kapcsán sokféle út nyílhat meg a
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tanulók számára. A kézművességen (fazekasság, kosárfonás, szíjgyártás…)
át iparművészeti ágakon (ötvös, könyvkötő, textiltervező, keramikus, fotográfus, üvegműves…) keresztül a képzőművészeti (festő, grafikus, szobrász…) ágakig. Ennek a specializációnak a középiskolában van elsősorban
jelentősége, hiszen a valóság tanulmányrajzokon keresztül való megismerése mellett a szakmai alapok megismerése a fő cél.
Ennek az életkornak a legfontosabb kihívása a világ részlet gazdag megfigyelése. A felfedezés, megismerés a motiváló erő. Erre az időszakra a gyerekek a felület egészét kitöltik, ha nem akkor az a személyiség állapotáról
erőteljesen árulkodik, lehet az okok között depresszív, lehangolt, szorongó
állapot is. A szakemberek szerint a magasabb ábrázolási fokot már csak a
tehetséges gyerekek érik el. A tehetséges gyerekek kitartóak, folyamatos
koncentráció jellemzi őket a munkájukkal kapcsolatban. A tinédzserek tudatosan komponálnak, és az erőteljes érzelmek ábrázolására is képesek. Saját
munkájukkal szemben erősen kritikusak. Magas követelményeket állítanak
az alkotásuk elé, és ezen elvárásokat igyekeznek teljesíteni. Amennyiben
nem sikerül előállnak a gátlások, amit egy krízis időszak fog követni.
Lowenfeldre hivatkozik Feuer (2000) akkor, amikor azt állítja, hogy erre az
időszakra kialakul a vizuális és a haptikus típusú ember. Az előbbi kívülről
szemlél, megfigyeli a dolgokat, a dolog és ő két különálló egység. Az utóbbi
belülről szemlél, eggyé válik a látvánnyal. A perspektíva alkalmazásával
elindul az elvont gondolkodás, ami segít a teret, távlatot felfedezni, érzékelni. A színtani ismereteket elsajátítják, telített-telítetlen, színharmóniák, kontrasztok…stb. és a munkáikban élnek ezzel a tudással. Képesek a különböző
színárnyalatok alkalmazásával a távlatot érzékletesebbé
tenni. A színperspektíva alkalmazásával a tudatos
képszerkesztés, problémamegoldásé a főszerep a tetszetős
rajzokkal szemben. Mozgásábrázolásban a dinamikus
mozgást is képesek megjeleníteni egyszerű vagy
bonyolultabb formában (lásd: a képet. A tanulmányban
szereplő illusztrációk a berettyóújfalui Igazgyöngy
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a debreceni
Medgyessy
Ferenc
Gimnázium
és
Művészeti
Szakközépiskola műhelyéből valók).
Erre az időre eldől, hogy kik a jó vagy a kevésbé jó
rajzolók. A jók egyre többet foglalkoznak elkötelezettebben a rajzzal, képzőművészettel esetleg szakirányú továbbtanulást választanak. A motiváltak
egész életét képes meghatározni erre a korra a képzőművészet, ami a külsőségekben is leképeződik pl.: öltözködés, zenehallgatás, használati tárgyak.
Ők az ún. „alternatívak”. Az elkötelezetteknél megfigyelhető, hogy a teljes
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tér kitöltésre kerül, az arányokat, fény-árnyék viszonyok szabályait alkalmazzák. A korosztály rajzi jártasságát a stúdiumok hűen tükrözik. Az igazán
tehetséges diákok hosszas megfigyelés után rögzítik a látottakat a saját
„szemüvegük” mögül szemlélve.
A középiskolai tanulók többsége
képes sajátos egyéni stílust kialakítani, ami az egyéniségüket is tükrözi.
A pszichológusok szerint a felélénkülő szexuális feszültségek a rajzokban is tükröződnek, a fiúk kutatják a
női nemet, a lányok fantáziavilágot építenek ki magukban. A serdülő ifjak a
többi órán hihetetlenül sokat firkálnak, jobb estben csak a füzeteiket gazdagítják. A kutatások az bizonyítják, hogy ebben korban a leggyakoribb firkaelemek: egyenes, hullám vonal, spirál, csigavonal, fűzér, nyilak, pókháló,
kocka, fa, virág…stb. (Kárpáti, 2001). A középiskolás időkre tehető az is,
hogy megjelenhetnek az önkifejezésnek új területei is, amelynek a rajzra is
van hatása. Az új kifejezési forma lehet (a folyamatosan fejlődő verbalitás
következtében) a verselgetés, írás, így serdülő korban nem ritka az sem, ha
sokan felhagynak a rajzolással.

Képzőművészeti tehetségek azonosítása
Mező és Miléné (2003a,b) eredményei szerint a művészeti tehetséggondozásban elsősorban a belső motiváció, az érdeklődés alapján történik szelekció: nem a tehetséggondozó program választ, hanem a programot választják!
Ha a jelentkezésen túl valamilyen válogatás történik is, az elsősorban szubjektív eljárásokon alapul. A képzőművészeti programokba (például: szakkör, iskola, alkotótábor) jelentkezők alkotásának bemutatása után történő
tanári véleményalkotás a második leggyakoribb identifikációs eszköz. Az
iskolai- és versenyeredmények, valamint a szülők véleménye szintén előfordul. Az objektívebb összehasonlítást lehetővé tevő vizsgáló eljárások révén
csak a legritkább esetben vagy sohasem történik identifikáció. Ilyen eszközök azonban ma már szép számmal állnak rendelkezésre. Clark (1987; hivatkozik rá: Kárpáti, 1997) egy 1987-ben összeállított elemzésében 190
publikációban összesen 125 standardizált tesztet azonosított, amelyekben a
vizsgálati személyek teljesítményét rajzaik alapján állapították meg! Néhány
Magyarországon is utolérhető eljárás rövid leírása Mező (2003) művében is
megtalálható; a „Megfigyelési szempontsor a képzőművészeti tehetség korai
azonosítására” című segédlet pedig lásd: Mező és Miléné (2003c).
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A tehetségazonosító és a gondozó programokba történő beválogató
vizsgálatokon túl a programok hatásvizsgálata is a tehetségdiagnosztika témakörébe tartozik (Balogh, 2004; Mező, 2008) – s a Tehetségpontoktól
megkövetelt követelmény is! A képzőművészeti tehetséggondozó programok hatásvizsgálatként a következő lehetőségeket jelölték meg az iskolák
(Mező és Miléné, 2003b): továbbtanulás, versenyeredmények, kiállítás, pályázatok, félévi és év égi beszámolók, tantárgyi mérések, bemutatók, nyílt
órák, volt tanítványok figyelemmel kísérése a pályán, képességfelmérő
teszt, tanulmányi eredmény.
Mit tehetünk az intézményes kereteken kívül, a „családon belül” a képzőművész palánták felfedezése érdekében? Íme, egy szülőknek, nagyszülőknek, szóló, „otthoni használatra” alkalmas lehetőség: ha a saját gyermekünk, unokánk „képzőművészeti” tehetségét szeretnénk saját magunk számára (nem hitelesített, de információt adó módon) megragadni, akkor:
1. A tehetség sokféle fogalom meghatározása közül a Renzulli (1979)
tehetségmodelljét vegyük viszonyítási alapnak! E modell szerint a tehetségesekre jellemző kimagasló teljesítmények hátterében az adott tehetségterületre jellemző átlagfeletti képességekre, kreativitásra és feladat iránti elköteleződésre (belső motivációra) van szükség.
2. Vegyük szemügyre a gyermek képzőművészeti képességét, kreativitását, motivációját a Renzulli-modell szempontjából! Például:
 Rajzolással kapcsolatos képesség/teljesítmény vizsgálat házilag: vegyük magunkhoz a gyermek néhány (spontán, nem felszólításra készült rajzát), s hasonlítsuk össze a kortársai és idősebb társai által az
iskolai fali újságon, kiállításon látható alkotásokkal. A rajz terén tehetséges gyerekek koruknál idősebb gyerekek rajzjegyeit tükröző
munkákat készítenek. Ha nem tudunk dönteni, akkor kérjük a szaktanár segítségét.
 Kreativitásvizsgálat házilag: ha a gyermeknek sok-sok ötlete (alkotása), ráadásul igazán eredeti, újszerű ötletei vannak egy-egy (rajzos)
feladat megoldásához az magas fokú kreativitásáról árulkodik.
Ahogy az is, hogy beszédében, (képi) kifejezésmódjában képes több
szempontú megközelítésre.
 Motivációvizsgálat házilag: megnézzük, hogy jellemző-e a gyermekre a feladat (itt: rajzolás) iránti elköteleződés. Mennyi időt tölt rajzolással? Szabadidejében szívesen foglalkozik-e ezzel? Csak unszolás
hatására rajzol, vagy valódi örömét látja a rajzolásban? A feladat iránt
elkötelezett gyermek belülről motiváltan, a tevékenységre sok (a hasonló korú gyermekeknél több) időt áldoz az adott tevékenységre.
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3. Foglaljuk össze a tapasztalatainkat a Renzulli-modell figyelembevételével! Feltéve, hogy a lehetőségekhez képest a legtárgyilagosabbak próbáltunk maradni a 2. pontban említett vizsgálódás kapcsán, az alábbi két
általános helyzet állhat elő:
 képesség, kreativitás és motiváció szempontjából is tehetségre utaló
jeleket regisztrálhatunk a gyermek esetében. Amennyiben már ellenőrizhető kiemelkedő teljesítménye is van (zsenge korához képest),
akkor tehetségígéretnek is tekinthető. Fejlesztési javaslat ez esetben:
menedzselés, és/vagy erős/gyenge oldalainak továbbfejlesztése.
 amennyiben nem felel meg minden követelménynek, akkor (legalábbis a vizsgált tehetségterületen, az adott életkorban, és az adott
vizsgálat alapján) nem tekinthető tehetségesnek. Fontos ugyanakkor
figyelembe venni, s nem elfelejteni: olykor sokkal fontosabb lehet az,
hogy ki mennyire képezhető, mint az, hogy egy adott pillanatban éppen milyen fejlettségi szintet mutat valamilyen területen! Megfontolandó tehát, hogy ilyen esetben bevonjuk a gyermeket egy képzőművészeti tehetséggondozó programba, s megfigyeljük, miként reagál a
programra, önmagához és másokhoz viszonyítva fejlődést mutat-e
vagy sem. Ha fejlődést mutat oda való; ha nem, abban az esetben
csak akkor maradjon a programban, ha egyrészt jól érzi magát, másrészt nem gátolja a többiek előrehaladását. Képzőművészeti tehetséggondozó programok a www.tehetsegpont.hu címen található honlap „tehetségtérkép” nevű adatbázisában kereshetők például.
Bármire is jutunk „házi” tehetségdiagnosztikánkkal, érdemes a tehetségazonosításban szakmai tapasztalatokkal (többek között eszközökkel,
módszerekkel, szélesebb körű összehasonlítást lehetővé tevő tudásbázissal)
rendelkező Tehetségpontokhoz fordulni – (ezeket szintén a
www.tehetsegpont.hu honlapon keresztül lehet utolérni).

Képzőművész tehetségek gondozása
A tehetséggondozásra lehetőség van akár a művészeti órákon, akár azokon
kívül is – a művészeti tárgyakban kiváló tanulók esetében éppúgy, mint a
más tárgyakban tehetséges tanulók esetében. Lényeges megérteni és megjegyezni: a tehetséggondozás nemcsak az ún. „erős oldal” támogatását jelentheti, hanem akár a tehetséggel össze nem függő területek művelését is.
Ez viszont annak tudatosulásával kell járjon, hogy a rajzórák sem csak a
festőpalánták számára fontosak, hanem ugyanolyan lényegesek az ifjú matek zsenik, költő géniuszok, élsportolók számára is (Mező, 2003). A művé459

szeti tárgyak az egyéb területen történő tehetséggondozáshoz szükséges
komplex rekreációs hátteret is szolgáltathatják – olvasható Pappné és társai
(2010 – ingyenesen letölthető innen: www.kockakor.hu) írásában, melyben
az e téren példaértékű eredményekkel működő debreceni Medgyessy Ferenc
Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tehetséggondozó gyakorlatát
mutatják be.
A képzőművészeti nevelés során a megfigyelések, tapasztalatok, élmények megszerzése után változatos eszközhasználattal segíteni kell a tanulót
abban, hogy bátran egyre magasabb szinten alkalmazza ismereteit. Sok
esetben megfelelő eszköz hiányában a gyerekek vizualitás iránti vágya nehezen tartható fenn. Pusztán a pedagógiai módszer nem minden esetben
elegendő, mert az elkötelezett tanulók sem találják meg az alkotás élményét.
Azonban az eszközhasználatban való jártasság pedagógiai segítség, stratégia
nélkül motiválatlanságot eredményezhet. Sokszor a formarajzon túl a játék
élményének az átélését egy-egy rajzi eszközzel való játék, kísérlet vagy
pusztán csak a „használhatom élménye” jelenti. Azok a tanulók akik, a tanáraik sablonszerű óravezetése és az ott kapott feladatok kapcsán tapasztalják
meg a vizualitásban rejlő kihívást sok esetben tantárgyként tekintenek a
rajzra és nagy valószínűséggel nem tapasztalják meg az alkotásban rejlő
lehetőségeket.
A gyerekek számára azok a feladatok lesznek igazán nagy hatással, ahol
a vizuális probléma burkoltan, történetbe, szituációba ágyazottan jelentkezik. Az ilyen jellegű feladatok inspiratív módon ösztönöznek a képi gondolkodásra, miközben a vizuális probléma is megoldásra kerül önálló tapasztalatra, megfigyelésre ösztönözve.
A kreatív feladatok során ösztönös és tudott dolgok kapcsolódhatnak
össze, ami intenzívvé teszi a feladat sokszínű megoldását. A képalkotás során sokféle megoldás is születhet, s a tanulóknak meg kell adni a választás
lehetőségét is. Például: „Ha nem így szeretnéd, akkor mit szólnál hozzá, ha
…?”, vagy: „Milyen ötleted/ötleteid van/vannak a …-val kapcsolatban?”
stb. kérdések ösztönző módon hathatnak a tevékenységükre és a gondolkodásukra. A partneri viszony minden esetben jól kamatoztatható, így a
vizualitásban is helye van.
A gyerekek szívesebben csinálnak úgy dolgokat, ha kedvük van hozzá.
Egy-egy irányított „kedvcsináló” játék vagy beszélgetés, hatékony módszer
lehet a nehezebb feladatok eredményesebb megoldására valóösztönzés során
is. Az eredményvárás során fellépő izgalom kitartásra, igényes munkára
inspirálja a gyerekeket szinte minden korcsoportban.
A pályázatok, versenyek alkalmával a megmérettetés élménye, a szubjektum átélésének élménye gazdagítja kritikai érzéküket, és megtanítja őket
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a döntések elfogadására. Megérteni a megérthetetlent, megmagyarázni a
megmagyarázhatatlant, amit szóval nem lehet azt az érzések kapcsán szemvillantás alatt érthetővé lehet tenni.
Az alternatív oktatási módszerek a vizuális nevelésben is eredményesen
alkalmazhatóak. Ezek közül a legtöbb tanulócentrikus fejlesztő tevékenység,
melyben olyan helyzeteket teremthetünk a tanuláshoz, tapasztaláshoz, amiben a gyerekek többféle képességterületen mutathatják meg a bennük rejlő
lehetőségeket. A tehetséges és a kötelességtudatból teljesítőket egyaránt
inspirálja. Ezek a módszerek felkészültséget igényelnek a tanártól, hiszen a
feladat modellezése során a váratlan helyzetekre is fel kell készülniük. Egy
folyamatsort kell buktatóival együtt átlátni és a folyamatban csupán irányítani, figyelemmel kísérni a csoport(ok) tevékenységét a hatékonyság érdekében.
Az egyes korcsoportoknak megfelelően a gyakorlás, felfedezés élményét
kell inspiratív módon a tanulók eszköztárába beépíteni, hogy képesek legyenek
az önálló vizuális problémafelvetésre és a kérdés, tapasztalás útján történő
„megválaszolására”. Az alábbiakban az intézményes neveléshez kapcsolódó
életkori szakaszok szerint mutatunk be néhány fejlesztő (és jó!) gyakorlatot.
Fejlesztő gyakorlat óvodásoknak
A kéz nehezebb, ösztönösebb mozdulatai miatt a vastagabb nyomhagyó
eszközök használata javasolt. A firkakorszakra való tekintettel a gyerekeknek engedjük meg szabadon a felület
felfedezését. Gyerekek által kedvelt, fejlesztő és esztétikus végeredménnyel
kecsegtető aktivitás például a következő, több lépésből álló feladat (szükséges felszerelés: vastag törzsű filctoll, olaj pasztell, vizes edény, vastag
ecset, vízfesték):
1. instrukció: Válasszatok ki 3 színt a készletből (vastag törzsű filctoll)!
2. instrukció: Rosszalkodjunk egy kicsit a rajzlapon együtt! Mindenki
szabadon firkálhat minden kiválasztott színnel úgy, hogy a lehető
legnagyobb részt takarjuk el a rajzlapból!
3. instrukció: Válasszátok ki a kréták közül azt, amelyik a legszebb!
4. instrukció: Rajzoljatok vele egy repülő vagy üldögélő madarat!
5. instrukció: Az ecset és a víz segítségével mossátok át a rajzlapot!
6. instrukció: Egy pici festék segítségével rajzoljátok körbe a madarat!
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Fejlesztő gyakorlatok általános iskolásoknak
Kisiskolás korban a kéz ujjainak a csontosodása révén a finommotorikus
mozgás fejlesztése fontos fejlesztendő feladat, nemcsak a rajz, hanem az
íráskép kialakítása szempontjából is. Ebben az időszakban a vékonyabb törzsű eszközök használata fontos szerepet kaphat. Felső tagozatos korban a
saját mintakészlet és formakép megszilárdítása a fontos feladat, ami az alsó
tagozatos korban már a fejlesztő munkánk hatására folyamatosan fejlődik. A
sík és a tér fogalmainak a megszilárdítása, pontosítása elvárható életkori
sajátosság. A tervezési feladatok hozzájárulhatnak az önmegismerés, reális
énkép kialakításához. A megfigyeléseken alapuló feladatok az ismeretek
megszilárdítását segítheti. Elvárható a grafikai és a festészeti technikák általános ismerete és önálló alkalmazása. Feladatok lehetnek például:
„Terülj! Terülj, asztalkám!” feladat.
Szükséges felszerelés: filctoll (vastag
és vékony törzsű egyaránt), kihúzó
filc, olajpasztell, színes ceru-za (vastag és vékony törzsű egya-ránt),
vízfesték, fehér tempera, ecset, vizes
edény. Instrukciók:
1. instrukció: Képzeljük el,
hogy mindannyian egy nagy
asztal körül ülünk! Ezen az
asztalon van egy kockás terítő! Rajzoljuk meg filctollal!
2. instrukció: Egy lapos és egy mélytányér is van előttünk! Melyiket
rajzoljuk meg először? Melyik a nagyobb? Rajzoljuk oda! Használd
az olaj pasztellt!
3. instrukció: A tányér oldalánál kaptak helyet az evőeszközök és a
szalvéta? Melyek ezek? Melyik hol helyezkedik el? Rajzoljuk le!
Használd az olaj pasztellt!
4. instrukció: Fessük át a rajzlapot a kedvenc színeitekkel! A legjobb,
ha világos színeket választunk!
5. instrukció: Ha megszáradt a lap fehér színessel színezzük át a mélytányért, vagy a kanalat és a villát!
6. instrukció: Kevés fehér temperával húzzuk körbe a tányérokat!
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„Szín? Játék!” feladat. Szükséges felszerelés: filctoll (vastag és vékony
törzsű egyaránt), kihúzó filc, olajpasztell, színes ceruza (vastag és vékony
törzsű egyaránt), anilines festék, szivacs, ecset, fehér tempera. Instrukciók:

1. instrukció: A rajzlap alján egy tenyérnyi magasságban húzzunk egy
vonalat és a területet osszuk 3 részre!
2. instrukció: A három részbe rajzolj 3 különböző házat (pl.: egy gazdag és szegény ember háza mellé rajzold le a Ti házatokat is)!
3. instrukció: Néhány részletét színezd ki filctollal!
4. instrukció: A három ház közül rajzold a felső részbe azt, amelyiket
szeretnéd! Rajzold mellé a szomszédokat is, majd színezd ki kedved
szerint! Több technikát is használhatsz!
5. instrukció: Temperás hengerrel hengereld át a teljes felületet!
6. instrukció: A felső részt olajpasztellel színezd át foltosra!
7. instrukció: Hintőporral szórd be, majd dörzsöld át és egy színnel a
festékes készletből fesd át!
8. instrukció: A festéket szivaccsal kend el!
9. instrukció: Ha megszáradt az ecseted végével rajzolj puzzle mintát
rá és mintázd ki azokat! Ha elfáradtál a további részeket kapard viszsza teljesen!
10. instrukció: Az alap kirajzolódó formáit fehér tempera segítségével
emeld ki!
11. instrukció: Óra végén nézzétek meg kinek a rajza lett a legérdekesebb!?
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„Ház-máz” feladat. Szükséges felszerelés: filctoll (vastag és vékony törzsű
egyaránt), kihúzó filc, színes ceruza (vastag és vékony törzsű egyaránt), vízfesték, fehér tempera, ecset, vizes edény, olló. A következő instrukciókat adjuk:

1. instrukció: Most a rajzlapot hosszában felezzünk meg és osszunk
meg a szomszédunkkal! Rajzolj rá kisebb és nagyobb házakat, melyeket kerítések választanak el egymástól!
2. instrukció: Vágd ki a felső körvonalak mentén! Ügyelj arra, hogy
mind két rész egyben maradjon!
3. instrukció: A szivacsot vizezd be és húzd végig a festékdoboz felső
vagy alsó során! Mit tapasztaltál?
4. instrukció: A kivágott házsort vagy a negatív mintát helyezd egy új
rajzlapra, és töröld át a festékes szivacsoddal! A vállalkozó szelleműek csúsztatással egy újabb sort is készítenek!
5. instrukció: Száradás után áthúzó filccel rögzítsd a formák kontúrvonalait! A vastag és a vékony áthúzó filccel rajzold meg a formák
mintázatát (kőfal, téglaburkolat, tetőcserép, ablak-ajtó keret, párkányok…). Majd következhet a második sor is!
6. instrukció: Színes ceruzával 1-1 részt ki is színezhetsz! Használd
azokat a színeket, amelyek a háttérben is megtalálhatóak!
7. instrukció: A rajzlap felső részébe rajzolhatsz hegyeket fákkal vagy
az égbolt néhány szereplőjét (felhők, égitestek, madarak…).
8. instrukció: Ha elkészültél fehér temperával emeld ki a rajzod lényeges részeit! Választhatod a házsorodat, de a háttér elemeit is!
9. instrukció: Óra végén nézzétek meg, hogy kinek a rajza lett a legkülönlegesebb, legegyedibb!
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„Levéltitkok...”
feladat.
Szükséges felszerelés: filctoll
(vastag és vékony törzsű egyaránt), kihúzó filc, zselés toll,
színes ceruza (vastag és vékony törzsű egyaránt), vízfesték, fehér tempera, ecset, vizes edény, olló, ragasztó. A
tanulóknak az alábbi instrukciókat adjuk:
1. instrukció: A biológia vagy természetismeret könyvedben nézd meg
jól a fák leveleinek a formáját, mintázatát!
2. instrukció: Egy használt, félkész rajzból vágj ki 2-3 falevelet (Lehet
a forma teljes, de akkor lesz érdekesebb a munkád, ha fél leveleket is
vágsz!), legyen életnagyságú vagy annál nagyobb!
3. instrukció: Helyezd el a lapon úgy, hogy valamelyik szélén érjen túl!
Vágd le a felesleget és a rajzlap másik oldalán találj neki helyet! Ragaszd fel!
4. instrukció: Egészítsd ki áthúzó filccel a rajzot! Rajzolj még Te is hasonló formájú levelet és a fél formákat is kiegészítheted!
5. instrukció: Milyen élőlények alkothatnak életközösséget a levelekkel? Nézz utána! (bogarak, hernyó, pillangó, pók…)
6. instrukció: Rajzold meg a levelek nagyságához igazítva az állatokat
is! Majd színezd, fesd ki a formákat!
7. instrukció: Száradás után vékonyhegyű filccel és fehér zselés tollal
további érdekes részletekkel gazdagíthatod a rajzodat! (pl.: eső és
harmatcseppek, levélmintázat, bogármintázat)
8. instrukció: Nézzétek meg óra végén, hogy ki hogyan gondolkodott
az osztályban!
Fejlesztő feladatok középiskolásoknak
A kamaszkor sajátosságai mellet a stúdiumrajz játssza a fő szerepet a képzőművészeti tehetségek fejlesztésében. A nagytérforma rajzolása a perspektíva alkalmazását, az arányok-irányok gyakorlását és rögzítését segíti elő. A
csendéletek rajzában a tudatos komponálás, plaszticitás kifejezésében szereznek gyakorlatot a tanulók, míg a portré és az alakrajzok a magasabb képzőművészeti jártasságot eredményezhetik (oktatási segédletként lásd:
Cardaci, 2008; Goldman, 2008; Powell, 2008). A 16-17. életév után is belső
motiváltsággal, kitartással, szorgalommal bíró diákok a művészi pálya irányában tanulnak tovább és azon fáradoznak kritikusan, hogy egyes területe465

ken meglévő hiányosságaikat csiszolják, míg saját alkotói programon is
dolgoznak tanáraik segítségével. Művészekkel ismerkednek meg, kiállításokra és kulturális programokat látogatnak, nézőpontjukat tágítják. Az intellektuális fejlődés egyik látványos állomása a művészettörténet iránti érdeklődés is, ezért a művészeti tehetséggondozásnak elengedhetetlen része az ún.
elméleti rész. Lássunk egy példafeladatot:
„Lát-lak(k)!”
feladat.
Szükséges
felszerelés: színes filctoll (vastag és vékony törzsű egyaránt), kihúzó filc,
akvarellfesték, tempera, ecset, vizes
edény, vatta, körömlakklemosó. A
tanulóknak szóló instrukciók:
1. instrukció:
Egy
textileket
bemutató prospektusból másoltam ki számotokra egy képet.
2. instrukció: A rajzlapodra ábrával
lefelé fordítsd a képet! A vattát
körömlakklemosóval itasd át,
majd erősen töröld át vele a kép hátulját! Kis száradás után válaszd
szét egymástól a képeket! Mit tapasztalsz?
3. instrukció: A fénymásolt kép néhány apró részlet kivételével a rajzlapodon is megjelent! Egészíts ki a rajzot grafikai eszközökkel úgy,
hogy az adott képrészlet beépüljön a rajzodba! Lehet például: textil
üzlet kirakata, kézműves kiállítás színtere, egykori tisztaszoba részlete, vagy párnacsata színhelye…stb.
Záró gondolatok
A képzőművészetet sajátos kettősség jellemzi a tehetséggondozás szempontjából. Egyrészt igen korán, 9–12 éves korban lezárul egy úgynevezett
„szenzitív periódus” gyermekeink életében, ami azt jelenti, hogy addig javarészt el kell dőlnie, kit érintenek meg a múzsák és kit nem. Másrészt az
„igazi” művészi teljesítmények jóval később, gyakran a felnőttkorban teljesednek ki. Ez sajátos következményekkel jár az oktatás egészére nézve. Az
óvoda és az általános iskola alsó tagozatának a szerepe világos: övék a
szenzitív periódus. Az óvoda és az alsó tagozat lehetősége és felelőssége
tehát igen nagy. A felső tagozat és a középiskola jelenti a hidat a művészi
potencia és performancia között, a képességben rejlő tehetség és a rendkívüli teljesítményben megnyilvánuló tehetség között. Művészeti szempontból
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ezek az évek igen jelentősek a pályaszocializáció és a technikai tudás tökéletesítése szempontjából is. A felsőoktatás és felnőttképzés műhelyeinek/munkahelyeinek szerepe is nyilvánvaló: lehetőséget kell adniuk a tehetség kibontakoztatására és megnyilatkozására. Miért a műtárgy, ha a dohos
szagú, nyirkos pince sötét mélyén penészedik, szunnyad? Az alkotás öröméért, persze. De ennél többet is adhat! Nemcsak a művésztehetségek képzéséért, hanem társadalmi elismeréséért, karrierlehetőségük megteremtéséért is
felelősséget kell vállalnia annak a társadalomnak, amely a színek és formák
látványvilága nyújtotta esztétikai élményt előnyben részesíti az utópisztikus
falanx-szok nyomasztóan szürke és egyhangú sivárságával szemben.
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A matematikai tehetség fejlesztése
Kovács Gábor

Tehetséggondozás lehetőségei a matematikában
A 2010-2011. tanévben előadóként részt vettem a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetsége által szervezett tanári továbbképzéseken, „Tehetséggondozás a matematikában”című tanfolyam keretében. Az itt szerzett
tapasztalataimat szeretném leírni.
A tanfolyamokon az ország minden területéről érkező, alsós tanítóktól
kezdve, felsős és középiskolában tanító pedagógusok is részt vettek. A kollégákat nagyjából ugyanazok a kérdések foglalkoztatták, és hasonló problémákat fogalmaztak meg.
A közoktatás, és ezen belül a középfokú oktatás folyamatosan új kihívások előtt áll.
Legégetőbb problémának a tanulók motivációját érzem, amely a társadalmi értékválság egyik leképződése.
A tehetséggondozás egyben lehetőség a kísérletezésre, olyan terep ahol
új pedagógiai módszereket, és új, elsősorban informatikai eszközöket próbálhatunk ki. A felfedezés öröme pedig közös, nemcsak tanítványainkkal,
hanem kollégáinkkal is, így közösségformáló erő.
A tehetséggondozás tehát a jövő, a bevált „kísérletek” átvihetők, alkalmazhatóak lehetnek a tanórákon is, talán válaszok az előttünk álló kihívásokra.
A következőkben egy új tanulási- tanítási módszert, a kooperatív tanítás
lehetőségeit szeretném vázolni az új informatikai eszköz, az aktív tábla
használatával, majd egy feladaton bemutatva az egységes probléma megoldási rendszert más- más eszközökkel megjelenítve.
Kooperatív tanítás
A PISA felmérések tapasztalatai felhívták a figyelmet arra, hogy a csak hagyományos tanítási módszerekkel oktató országok diákjainak iskolai felkészítése nem felel meg a társadalmi elvárásoknak. A negatív következtetések
hatására Magyarországon is előtérbe került a tantárgyi kompetenciák vizsgálata. Jelenleg a központi országos mérőrendszerek, a kétszintű érettségi, a
nyolcadikosok, illetve a hatodikosok matematika felmérője kompetencia
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alapú. Évenkénti kompetenciamérések zajlanak 4., 6., 8. és 10. osztályokban. A kimenet szabályozás változása megváltoztatta a tanterveket, tankönyveket. (Bár igazán jól használható, kompetencia alapú feladatgyűjtemény nincs.) Ugyanakkor a tanári módszerekben jelentős áttörés meglátásom szerint nem következett be. (Ugyanez igaz a tanárképzésre is.)
Matematika órán még mindig frontális módon tanítunk, IKT eszközöket
nem használunk.
Kivételt elsősorban az új iránt fogékony, innovatív tanárok jelentenek,
többnyire ők foglalkoznak tehetséggondozással.
A frontális munka hátránya, hogy nem minden diák vesz részt aktívan a
tanításban, sokan csak passzív befogadók. A kooperatív tanítás során a diákok tanítva tanulnak, tudásuk mélyebbé, tartósabbá válhat. Mivel a tanulás
tevékenységhez kötődik, így motiváltabbak. A módszer fejleszti a probléma
megfogalmazás, probléma megoldás, elemzés, kutatás képességeit. Ezek a
képességek alkotó folyamatokat fejlesztenek, szemben a memorizálással,
reprodukáló készséggel. Fejlődik az érvelő készség, a kommunikáció. A
munka során a társas kapcsolatok is átalakulnak, kooperatív tanulás erősíti a
szocializációt, a másikra való odafigyelést, azaz a toleranciát és empátiát.
A feladat megoldás során a tehetséges diákok más - más megközelítési
szempontot is találhatnak. Ez sokat segíthet a probléma elemzésekor, illetve
segíti annak belátását, hogy a megoldáshoz többféle úton is el lehet jutni és,
hogy több helyes megoldás is lehetséges. A pozitív visszajelzések énképerősítő, önbizalom növelő hatásúak, ugyanakkor a megfelelő formában történő
kritika elfogadását is fejleszthetjük a diákjainkban.
A módszerrel először intenzíven 7. osztályos szakkörön foglalkoztam, a
Bolyai csapatversenyre történő felkészülés során. (A versenyen 4 fős csapatok indulnak.)
A fő feladatom a négy különbözően tehetséges gyerek közötti együttműködés kialakítása volt, ehhez kellett megtalálnom a megfelelő módszereket.
A kooperatív tanítást azóta már egy-egy tanórán is alkalmazom.

Gyakorlati példák: 7. osztályos szakkör
Bevezető feladat (házi feladat volt): Számítsd ki az egyjegyű pozitív egész
számok összegét!
A feladatot ráhangolásként végezzük, megteremtve a közös munka pozitív légkörét. (motiváció) Mivel a feladatot többen meg tudták oldani, ezért
egy diák ismerteti a megoldást.
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Cél, hogy a Gauss módszert felfedezve a sorozatban rejlő szimmetriát
megsejtsék (közös munka, tanári attitűd – összegzés, pontosítás).
Házi feladat a következő foglalkozásra: Számítsd ki a kétjegyű páros
számok összegét! (elmélyítés, általánosítás)
Alakítsatok 4 fős csoportokat!
Feladat: Az 1, 2, 3,…,9 számok felhasználásával készíts bűvös négyzetet, ahol a sorokban, oszlopokban és átlókban szereplő számok összege
megegyezik!
A feladatot kitűzve a csoportokban a gyerekek önállóan kezdenek dolgozni. Majd egy-egy kulcslépés után a csoport tagjai egymással is kezdenek
összedolgozni. Két különböző megoldást talált egy-egy csoport. A két megoldás felkerül a táblára.
A csoportmunka után az összegzés következik. Cél a probléma teljes
elemzésével az összes megoldás megtalálása. Emeljük ki a két megoldás
közös elemeit!
A tanár rávezető kérdésekkel irányítja az elemzést. Ez egyúttal a megoldás algoritmusának rögzítése. (A rávezető feladat fennmarad a táblán!)
1, Mennyi lesz az összeg egy-egy sorban, oszlopban, átlóban?
2, Melyik a kulcsmező?

15

középső

3, Melyik szám kerüljön középre?

5

4, Milyen számpárok képezhetők?

1-9, 2-8, 3-7, 4-6

5, Hová kerüljenek a páros számok?
6, Mit lehet változtatni? Hány megoldás lehet?

csúcsokba
4

Házi feladat: Készíts hasonlóan működő bűvös négyzetet kilenc egymást követő, hárommal osztható számból! (algoritmus rögzítése)
A 7-8. osztályosoknak tartott tehetséggondozó szakkör feladatának azt
érzem, hogy egyrészt az új rejtvények, feladatok segítségével fejlesszük a
tanulók problémamegoldó képességét, valamint a feladatokhoz kötődően új
módszereket és ismereteket is tanítsunk. Az internetet az önálló kutatáshoz,
az aktív táblát a foglalkozásokhoz használhatjuk.
A közös munka fontos eleme a versenyeztetés. Az általános iskolás matematikaversenyek nagyon változatosak, ilyen például a Varga Tamás feladatmegoldó, a Zrínyi-teszt, a Bolyai feladatmegoldó-teszt csapatverseny,
és vannak levelezős versenyek is.
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Meglátásom szerint a versenyekre való felkészítés mellett elsősorban
számelméleti és geometriai tárgyú feladatokkal érdemes foglalkozni. A
szakkörön megoldott feladatokon túl, házi feladatként egy-egy rejtvényt
érdemes feladni.
Néhány példa kitűzött feladatokra
I. Számelmélet

1. Határozzuk meg azt az ötjegyű számot, amelyre igaz, hogy ha a szám
végére írunk 1-est, akkor háromszor akkora számot kapunk, mintha a szám
elejére írunk 1-est. Melyik állítás igaz?
A, egyes helyiértéke 3
D, ezres helyiértéke
2
B, tízes helyiértéke
5
E,
tízezres helyiértéke 8
C, százas helyiértéke 7
2. Egy különböző számjegyekből álló hatjegyű szám számjegyei valamilyen
sorrendben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Az első két számjegyből álló kétjegyű szám osztható kettővel, az első három számjegyből álló szám osztható hárommal, és
így tovább, maga a szám osztható hattal. Melyik ez a szám?
3. Melyik az a legkisebb természetes szám, melynek 12 osztója van?
4. Hányféleképp lehet előállítani 1989-et, egymást követő pozitív egészek
összegeként?
5. Van-e 7, 13, 19, 25… sorozatnak olyan tagja, mely előállítható két prímszám különbségeként?
6. Egy téglalap kerületének mérőszáma eggyel nagyobb, mint területének
mérőszáma. Mekkorák a téglalap oldalai, ha ezek egész számok?
II. Geometria
1. Bizonyítsd be, hogy egy derékszögű háromszög egyik szöge 15°, akkor
az átfogóhoz tartozó magasság negyedrésze az átfogónak!
2. Egy szabályos háromszög egy belső pontját kössük össze a csúcsokkal, és
a pontból állítsunk merőlegeseket az oldalakra. Bizonyítsd be, hogy az így
nyert területek összege a háromszög területének fele!
3. Egy ABCD négyzet belsejében levő P pont távolsága a három csúcstól
rendre 7, 13 és 17 cm. Mekkora a négyzet területe?
4. Hány egybevágó kockát ragasszunk oszloppá, hogy az eredeti kocka felszínénél háromszor nagyobb felszínű testet kapjunk?
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III. Érdekes feladatok
1. A szultán születésnapján néhány rabot szabadon akar engedni. A 100 cellás börtönben 100 börtönőr van. Az első minden ajtót kinyit, a második
minden második ajtót bezár, a harmadik minden harmadik ajtót kinyit, ha
zárva volt, illetve bezár, ha nyitva volt. Hasonlóan nyit-zár a többi őr is.
Melyik rabok szabadulnak ki?
2. Egy sakktábla bal alsó sarkában van egy bábu, két játékos felváltva mozgatja, vagy jobbra néhány mezőt, vagy felfelé. Az a játékos nyer, aki a jobb
felső sarokba jut. Melyik játékosnak van nyerő stratégiája?
3. Az asztalon 27 gyufaszál van. Két játékos felváltva vesz belőle 1, 2 vagy3
szálat. Az a játékos nyer, aki az utolsót elveszi. Melyik játékosnak van nyerő stratégiája?
4. Ha megadunk n+1 számot 2n-ig, bizonyítsd be, hogy van közöttük kettő,
amelyik relatív prím.(Pósa–Erdős)
5. Egy 8 cm oldalú négyzetbe találomra berajzolunk 260 pontot. Bizonyítsd
be, hogy van közöttük kettő, melynek távolsága 1 cm-nél kisebb!
6. Egy vándor két halásszal találkozik. Az egyiknek 3, a másiknak 4 hala
van. Igazságosan elosztják hárman egymás között a halakat, majd a vándor
fizet 7 tallért a vacsoráért. Hogyan osztozzon a pénzen a két halász?
A továbbképzéseken szerzett tapasztalataim alapján egy szöveges feladaton keresztül szeretném bemutatni, hogyan lehetne egységes rendszerben
matematikát tanítani.
Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?
A feladat a nyolcadikosok központi felvételijében szerepelt, tapasztalatom szerint nagyon kevesen tudták megoldani. Ugyanakkor hasonló szerkezetű, játékos feladatokat alsó tagozaton a gyerekek rendkívül eredményesen
oldják meg. Mi történt velük? A válaszhoz lényeges lehet, hogy jobban
megismerjük az alsós nevelők munkáját.
A matematikai tehetség az egyik legkorábban megnyilvánuló tehetségtípus, már óvodás korban látszik a gyereken a különös érdeklődés a rejtvények, számok iránt. A matematikai tehetséget a született képességek döntően (90%) meghatározzák. A pedagógusok feladata, hogy új és új kihívások
segítségével fejlesszék, az érdeklődés, elkötelezettség megőrzésével. A tehetséggondozás legfőbb terepe a tanóra. A tehetséges gyerekek fejlesztése
nem választható el az átlagos képességű, és kevéssé érdeklődő gyerekek
fejlesztésétől.
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A feladattípus tanítása alsó tagozaton
Meghatározó, hogy a feladatmegoldás közvetlen tapasztalatszerzésen alapul.
Az eszköz a modellezés, amely kísérletezést tesz lehetővé, a megoldás így
játékos formában születik. Építünk a gyerek természetes érdeklődésére, motivációjára. Lényeges, hogy a gyerek érdekes kihívásnak érezze a feladatot,
és sikerélményhez jusson. Az alsó tagozaton nem kizárólag frontális munkával dolgoznak, beépült a tanításba a kooperatív tanulás. A tanításba bevont segédeszközök köre is változatos.
Modell: Egy és két egység hosszú színes rúdkészlet
Tanítási modell: kooperatív tanítás (felfedeztető módszer)
0. fázis: Alakítsatok négyes csoportokat! A csoportalakítás véletlenszerű,
például: mindenki húz egy színt (az azonos színűek alkotnak egy csoportot). Az így létrejövő csoportok heterogének, a jók fejlesztik a gyengébbeket. A jegyekkel történő értékelés sem olyan éles, helyette csoportos értékelés zajlik.
1. fázis – a feladat kitűzése: Rakj ki 7 darab felhasználásával egy 10 egység
hosszú darabot!
A feladatot úgy is meg lehet fogalmazni, hogy hányféleképp rakható ki
egy 10 egység hosszúságú darab. Ezzel a táblázat kitöltését a próbálgatások tervszerűsítését sugalljuk.
Jegyezzétek fel a kísérletek eredményeit a füzetbe, táblázatos formában!
2. fázis: Önálló munka
Táblázat megtervezése, kísérletek lejegyzése, megoldás.
3. fázis – összegzés, rendszerezés- közös munka, tanári irányítással
Milyen táblázatot készítettél? Milyen változó adatok vannak? Mi az állandó?
kettő hosszú (darab)
egy hosszú (darab)
összes hossz
Mi lehet a kiinduló pont? Hogyan jutottunk el a megoldáshoz?
Cél: a megoldás algoritmusának felépítése, a próbálgatások tervszerűsítése.
473

kettő hosszú (darab)
5
4
3
2
1
0
egy hosszú (darab)
0
2
4
6
8
10
összes hossz
10 10 10 10 10 10
Milyen összefüggések olvashatók ki a táblázatból? Lehet-e másik megoldás?
Az összes hosszúság nem változik, ha egy kettes rudat két egyesre cserélünk. Ugyanakkor a rudak száma eggyel nő. Nem lehet másik megoldás, mert további cserékkel a rudak darabszáma is nőne.
Cél: a megoldás megtalálása után annak belátása, hogy több megoldás
nincs, azaz az összes megoldást megtaláltuk.
4. fázis: Más alternatívák vizsgálata
Az eredeti feladatot nem kizárólag egyféle módon oldhatjuk meg, a
megoldáshoz több út is vezethet. Fejleszthetjük a problémalátás, rugalmas gondolkozás képességét!
A táblázat elkészíthető olyan módon, hogy a rudak darabszámát rögzítjük.
kettő hosszú (darab)
0
1
2
3
egy hosszú (darab)
7
6
5
4
összes hossz
7
8
9
10
Hasonlóképp megmutatható, hogy a cserékkel az összes hosszúság nő,
tehát más megoldás nincs.
5. fázis: Általánosítás
A tehetséggondozó szakkör és az órai munka módszerei, hangulata lényegesen nem különbözik. Az általánosítás szintje az, ami más, nevezetesen hogy meddig vezethetők el a gyerekek.
A táblázatok kiinduló pontjairól hogyan lehet egy lépésben a megoldásra következtetni? (absztrakció, előrelátás fejlesztése)
A két darabos növeléshez két kettes rúd csökkenés kell. Illetve a második táblázat esetén az összes hosszúság egy egységnyi növeléséhez egy
csere szükséges, akkor összesen három csere (kettes rúd) szükséges.
Lehet-e az egyes rudak száma páratlan?
Nem, mert egy-egy kettes rudat két-két egyesre cserélhetek.
6. fázis: Gyakorlás, mélyítés – esetleg házi feladat
200 forintot 20 Ft-os és 50 Ft-os érmékből szeretnék összegyűjteni. Melyikből hány darabot kell vennem? Hány megoldás van? Írd fel az öszszes megoldást!
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7. fázis: a feladat fejlesztése
Ezen a ponton figyelembe kell venni a csoport, osztály életkori sajátosságait, képességét, terhelhetőségét. Lehet, hogy csak szakkörön, az igazán tehetséges gyerekekkel érdemes továbblépni.
Verseny feladat: Rendőrök üldöznek tricikli tolvajokat biciklin. Hány
triciklit loptak el, ha összesen 10 kerék vesz részt az üldözésben?
Fontos, hogy már alsóban készen áll a rendszer, ami lehetővé teszi a kitűzött feladat megoldását.
Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?
A tapasztalatszerzés, az összefüggések feltárása után alkalmazzuk az
eddigieket. Így a felső tagozat szervesen épülhet az alsóra.
Milyen táblázatot készíthetek? Milyen változó adatok vannak? Mi az állandó?
Összegzés
Motorok száma

0

1

10

Autók száma

35

34

25

Motorok kerekei

0

2

20

Autók kerekei

140 136 100

Összes kerék

140 138 120

A táblázat kiindulópontja után, a változás leírásával – a motorok számának egy növelése a kerekek számának kettő csökkenését eredményezi. Tehát
20 kerékszám csökkenéshez 10 motorszám növelés szükséges. A megoldás
tudatosan következik.
Ha fokról fokra nehezítjük a feladatot, akkor a gyerekek ugyanazon algoritmust alkalmazva, ugyanazokkal a tanári rávezetéssel sikeresen megtalálják a megoldást. Az egymásra épüléssel rögzülne, tudatosodna a problémalátás, megoldás. Kiépülhet a használható tudás, a kompetencia.
A kompetencia központú tanításhoz elsősorban tehát szerintem egységes problémamegoldó rendszer kialakítása szükséges. Az alsós tanítónőknek
pontosan ismerniük kell a felsősök munkáját és fordítva a felsős tanároknak
ismerniük kell az alsósok által alkalmazott módszereket, továbbépíteni a
megkezdett rendszert.
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A feladat tanítása felső tagozaton
Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?
A feladat 7. osztályban egyenletek témakörében kerül elő.
Direkt tanári irányítással, frontális munka keretében szokták tanítani.
Nagyon fontos a tanár szerepe, a kérdéseivel orientál, irányít, de mivel a
válaszokat a tanulók adják a felfedeztető módszer megőrizhető. Szerintem
fontos, hogy ne készen kapják a megoldást, mert akkor egy hasonló feladat
megoldásakor nem alkalmazható. Kompetenciát a feladat szerkezetének, a
megoldás algoritmusának hangsúlyozásával lehet kialakítani.
1. fázis: A feladat értelmezése
Tanári kérdések: Mond el egyetlen mondatban számok nélkül a feladatot! (lényeglátás, szerkezet)
Lehetséges válasz: Autók és motorok vannak, ismerjük a darabszámuk
és a kerékszámuk összegét.
2. fázis: Az adatok rendszerezése, táblázat készítése
Milyen változó mennyiségek vannak? Milyen sorai és oszlopai lehetnek
a táblázatnak?
Válasz a táblázat.
motor

autó

darab
kerék
Mit jelöljünk ismeretlennel? Töltsük ki a táblázatot!
motor

autó

darab

x

35-x

kerék

2x

4(35-x)

3. fázis: Az adatok közötti összefüggések feltárása – egyenlet felírása és
megoldása
Írjuk fel az egyenletet!
2x + 4(35-x) = 120
Oldjuk meg!
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2x + 140 -4x
140 -2x
-2x
x

= 120
= 120
= -20
= 10

4. fázis: A megoldás értelmezése és ellenőrzés
Tehát 10 motor és 25 autó van az udvaron.
Ellenőrzés: A 10 motornak 20, a 25 autónak 100 kereke van, összesen
120 kerék.
Tapasztalatom szerint a szöveges feladat megoldásakor a nehézséget az
egyenlet felírása okozza, az egyenlet megoldásához szükséges eszköztudással a diákok rendelkeznek.
Az egyenlet, mint eszköz pedig szervesen következhetne az alsóban kialakított táblázatos megoldásból. A próbálgatás, kísérletezés kötetlensége,
játékossága is száműzött, így a probléma megoldás munkává válik.
Javaslat: Rávezető feladatként újra elő lehet venni egyszerűbb korábban
megoldott feladatokat. A korábban alkalmazott megoldási módszereket.
Tudatosan építve az előzményekre, és fokról fokra nehezítve a feladatot. Az
absztrakciót előzze meg a tapasztalatszerzés. A grafikus megoldás alkalmazási lehetősége is színesítheti a probléma megoldást.
Feladat: Rakj ki 7 darab egy, illetve kettes rúd felhasználásával egy 10
egység hosszú darabot!
Milyen változó mennyiségek vannak?
Mi lehet a kiinduló pont? Hogyan jutottunk el a megoldáshoz?
Cél: a megoldás algoritmusának felépítése, a próbálgatások tervszerűsítése.
A táblázat elkészíthető olyan módon, hogy a rudak darabszámát rögzítjük.
kettő hosszú (darab)
0
1
2
3
egy hosszú (darab)
7
6
5
4
összes hossz
7
8
9
10
Általánosítsuk a megoldást! Mit jelöljünk ismeretlennel?
kettő hosszú (darab)
x
egy hosszú (darab)
7-x
összes hossz
2x +7-x
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2x + 7-x

= 10

7+ x

= 10

x

=3

A következő fázis az algoritmus gyakorlása, elmélyítése. Célszerűbb alkalmazni a kooperatív tanítás módszerét.
Összegezve: szerintem a szöveges feladatok egyenlettel történő megoldása hatékonyabb, ha tudatosan építünk az előzményekre, a gyakoroltatás
pedig változatos munkaformában történik.

A feladat tanítása középiskolában
Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?
Mivel ugyanaz a feladat, ezért a megoldás algoritmusa is ugyanaz, csupán a megoldás eszközrendszere (egyenletrendszer) változik.
1. fázis: A feladat értelmezése
Tanári kérdések: Mondd el egyetlen mondatban számok nélkül a feladatot! (lényeglátás, szerkezet)
Lehetséges válasz: Autók és motorok vannak, ismerjük a darabszámuk
és a kerékszámuk összegét.
2. fázis: Az adatok rendszerezése, táblázat készítése
Milyen változó mennyiségek vannak? Milyen sorai és oszlopai lehetnek
a táblázatnak?
Válasz maga a táblázat.
motor autó
darab
kerék
3. fázis: Ismeretlenek bevezetésével a táblázat kitöltése.
Vezessük be az első összefüggésre az ismeretleneket! Töltsük ki a táblázatot!
motor autó
darab
x
y
kerék
2x
4y
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4. fázis: Az egyenletrendszer felírása, megoldása.
Írjuk fel az összefüggésekre az egyenleteket!
x +y
= 35
2x + 4y = 120
Oldjuk meg az egyenletrendszert!
Cél: az egyik ismeretlen kiküszöbölésével visszavezetni egyenlet megoldására.
Fejezzük ki az első egyenletből az egyik ismeretlent!
y = 35 –x
Helyettesítsük a kifejezést a második egyenletbe y helyére! (helyettesítő
módszer)
2x + 4(35-x) =120
Így a korábbi egyenlethez jutunk, aminek megoldása ugyanaz. Így közvetlenül bemutatható az egyenletrendszer egyenletre épülése.
A szöveges feladatok megoldása segítségével összhangot lehet teremteni nem csak az egyenletek és egyenletrendszerek között, hanem az algebrai
és grafikus megoldás között is.
Grafikus megoldás
A változások függvények segítségével való leírását már alsó tagozaton is be
lehet vezetni, erre építhetne a felső tagozat a lineáris függvényekkel, majd a
középiskola az egyenletrendszerek algebrai megoldását előkészítve.
Grafikus megoldás lehetősége alsó tagozaton
A korábban készített, kísérletek eredményeit leíró táblázatokból kiolvasható
a változás mértéke. Nevezetesen az első táblázatból, hogy az egyes rudak
száma 7- a kettes rudak száma.
kettő hosszú (darab)

0

1

2

3

x

egy hosszú (darab)

7

6

5

4

7-x

összes hossz

7

8

9

10

A második táblázatból, hogy az egyes rudak hosszúsága „10-kettes rudak hosszúsága”, (ami a darabszámuk kétszerese).
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kettő hosszú (darab)

5

4

3

2

1

0

x

egy hosszú (darab)

0

2

4

6

8

10

10-2x

összes hossz

10

10

10

10

10

10

Ha koordináta rendszerben ábrázoljuk, mint rendezett számpárokat, az
egyes táblázatok értékpárjai egy-egy egyenesre illeszkednek. A megoldás,
két táblázat közös értékpárja (3,4), egyben a két egyenes metszéspontja (1.
ábra).
18

f(x)

16

g(x)

14
12
10
8
6
4
2
0
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1. ábra

Felső tagozaton, a feladat általánosításaként bevetendő x ismeretlen (algebrai kifejezés) szervesen következik a kísérletekből, a tapasztalatok öszszegzéséből.
Ha pedig már lineáris függvényeket is ismerik a táblázatokban szereplő
általános értékpár második eleme a függvény. (7-x, ill. 10-2x) Az egyszerűbb feladatok esetén a grafikus megoldás szemléletessége jól előkészítheti
az algebrai megoldást (absztrakciót).
Feladat a középiskolában
Feladat: Az udvaron autók és motorok vannak. Összesen 35 darab, és
120 kerekük van. Hány autó és hány motor van az udvaron?
Milyen változó mennyiségek vannak? Autók és motorok
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Mit jelöljünk ismeretlennel, és hány ismeretlent vezessünk be? Jelölje x
az autók számát, y pedig a motorok számát.
Közöttük milyen összefüggések vannak?
x +y
= 35
4x + 2y = 120
Fejezzük ki mindkét egyenletből y-t:
y= 35-x, illetve y= 60-2x.
A két összefüggést, a darab és a kerék változást leíró függvények:
A darabszám változást az f(x) = 35 - x,
a kerékszám változását a g(x) = 60 - 2x függvény írja le.
Ha a két lineáris függvényt közös koordináta rendszerben ábrázoljuk, a
megoldást a két egyenes metszéspontjának x és y koordinátája adja, azaz (25,10).
Tehát 25 autó és 10 motor van az udvaron.
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Tehetségfejlesztés a kémia tudományában
Bohdaneczkyné Schág Judit

1. A kémiából tehetséges tanulók azonosítása
A kémia tárgy 7. osztályos megjelenésekor kevés információnk van a tanulók tantárgyi beállítódásáról. Nehéz megállapítani, hogy kikből lehetnek a
későbbi tehetségek. A tehetség nem valamiféle személyiségjegy, hanem
olyan meglévő és fejleszthető képességek összessége, mely folytonosan
alakul ki, és változik az iskoláztatás során. A csodagyerekből nem biztos,
hogy tehetséges felnőtt lesz. És a fordítottjára is van példa. Az „átlagos”
gyerekek tanulmányaik befejezésével sokszor tehetségesebbekké, jobban
teljesítőkké válnak a csodagyerekeknél.
Elmondható, hogy nagy felelősséget jelent a tanár és az iskola számára a
tehetséges tanulók felismerése, majd tehetségük kibontakoztatása és fejlesztése.
Egy adott iskolában a tehetség felismerésének és gondozásának, valamint fejlesztésének hagyományos színtere a tanítási óra.
Kit vagy kiket tekinthetünk kémiából tehetségesnek? Nehéz megmondani, hiszen a tehetség fejlődik, változik, ezért célszerű inkább egy 10 év
körüli gyerek esetében kémiából tehetségígéretről beszélni.
Egy, a Debreceni Egyetem munkatársai által elvégzett kérdőíves vizsgálaton a tanároknak arra kellett válaszolniuk, hogy miként definiálnák a tehetséges diákra jellemző tulajdonságokat (Dávid és Bóta, 1999).
A válaszadók szerint a tehetséges tanulók legfőbb ismérve az átlagosnál
nagyobb érdeklődés, a motiváltság és a kíváncsiság.
Az első kémia óráinkon a fenti tulajdonságok felismerése jelentheti az
egyik legfontosabb kapaszkodót a tanár számára a tehetségazonosítás kezdetén. Fontos tehát a tantárgy iránti érdeklődés felkeltése. Az egyik legmegfelelőbb módja ennek a kísérletezés. Érdemes már az első órákon kísérleteket
bemutatni, az egyszerűbbeket esetleg a tanulókkal otthon is elvégeztetni. A
jelenlegi tankönyvek erre számtalan lehetőséget kínálnak a kíváncsi diákok
számára. Az otthon elvégzendő feladatok az aktuális tananyagokhoz kapcsolódnak, könnyen elvégezhetőek, és vegyszerigényük a mindennapi anyagok
felhasználásával biztosítható. Az otthoni kísérletek tapasztalatait és a magyarázatokat természetesen ellenőrizni kell, és a helyes következtetéseket
meg kell beszélni a tanulókkal.
482

Tanári gyakorlatomban az önálló kísérletvégzés terén évről évre sikeres
próbálkozás az oldatból történő kristályosítás otthoni elvégeztetése. A tanulók számára rendkívüli élményt jelent például a sókristályok megjelenése a
konyhasó oldatából. A gyerekek órára behozzák a kristályokat, és jöhet a
„szépségverseny”. Egy diákokból álló zsűri döntheti el a rangsort. Egyszerű
otthoni feladat, melynek motivációs ereje igen nagy. Néhány tanuló a tapasztaltak alapján megismétli a kísérletet más anyagokkal is. Észreveszik a
kristályformák különbözőségét, továbbgondolják a természetben kialakuló
kristályok keletkezésének kérdését. A jelenséggel mélyebben foglalkozó, az
összefüggéseket a fentiek szerint kutató tanulókra érdemes figyelni, hiszen
kreativitásuk, megfigyelőképességük átlagostól eltérő fejlettsége itt már
megmutatkozhat.
Visszatérve a fent említett tanári kérdőív válaszaira, a tanárok a tehetséges tanuló ismérvei között hasonlóan fontosnak tartják az átlagosnál jobb
képességek meglétét. A gyakorlatból tudjuk, hogy a jó vagy kiemelkedő
képesség fontos, azonban magában nem elegendő. A jó képességhez hozzátartozik, hogy a diáknak azt ki is kell tudni bontakoztatnia, ami által az átlagosnál jobb eredményeket kell elérnie.
A tehetséges tanulóknak képességeik kibontakoztatásához lehetőséget
kell biztosítani. A módszert, mely segítségével ez megvalósítható, a szakirodalom gazdagításnak nevezi. A gazdagítás lehetőséget biztosít a kötelező
anyagon túl a tanulók egyéni irányokba történő fejlődésére. A továbbiakban
a gazdagítás sokféle lehetőségeiről esik szó, a kémia ismeretanyagát állítva
a középpontba.
2. A tehetség felismerése a kémia órán
A gazdagítás lehetőségének egyik fontos színtere a tanítási óra, melyet a
tanárnak a tehetség-felismerésre maximálisan ki kell használnia.
Az iskolai munka során döntő többségben úgynevezett általános tantervű osztályokban tanítunk. Mindenki számára ugyanazt a tananyagot, ugyanolyan szinten és ütemben dolgozzuk fel annak ellenére, hogy az osztályok –
a tanulók képességeit tekintve – heterogén összetételűek. Az alábbiakban
nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak a tanulók átlagostól eltérő képességeinek felismerésére, majd fejlesztésére!
Talán a legjobb lehetőség erre a differenciálás módszerének alkalmazása. Nem mindig szívesen alkalmazzuk a differenciált óraszervezést, mivel a
tanulók ellenőrzése, a feladatkijelölés átgondolt szervezése sok plusz munkát kíván. Néhány a gyakorlatban is bevált differenciálási lehetőséget azonban érdemes alkalmazni, illetve alkalmazását fontolóra venni.
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Az egyik gyakran alkalmazott módszer a különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás. Lényege, hogy a tanulók fokozatosan nehezedő feladatsort kapnak egy adott témában, melyet saját tempójukban oldhatnak meg. A
tehetséges diákok így nem várnak az osztálytársaikra, és gyorsabban haladhatnak. Kémia számolási feladatok megoldása során, gyakorlóórán ez sokszor alkalmazott, jól bevált módszer.
A képességek szerinti csoportba sorolást is lehet alkalmazni, amelyet
tanítási gyakorlatomban nem szívesen vállalok, ugyanis fejlesztés szempontjából hátrányba kerülhetnek a gyengébb képességűek. A jobb képességűek csoportja nem jelenti automatikusan a tehetségeseket, és okot adhat a
kiválasztottság, a magasabb rendűség érzésére a többiekkel szemben. Nem
beszélve arról, hogy közöttük is rangsor alakul ki. Kétségtelen tény azonban, hogy a jobbak közé tartozás előnyösen befolyásolja fejlődésüket.
Az alapokról történő indulás módszerében a tanórai differenciálást a kötelező mellett a kiegészítő anyag feldolgozása jelenti. Az ilyen óraszervezés
segíti a tehetséges tanulókat a többlettudás megszerzésében. Megjegyzendő,
hogy a rendkívül alacsony óraszámok miatt kémia órákon egyre kevesebb
idő jut a többlettudás megszerzésére, bármennyire is szükséges és hasznos
lenne a tanulók ismereteinek gazdagítására.
Az egyéni feladatadást is egyféle, a gyakorlatban sokszor alkalmazott
differenciálásnak tekinthetjük. Legtöbbször a kiválasztott tanuló önállóan
dolgoz fel egy a tananyaghoz kapcsolható témát. A feladat elvégzéséről az
órán ad számot, melyet a tanár értékel. Itt a tananyaghoz kapcsolódó többletismeret – kémiatörténet, tudósok élete, érdekességek, új eredmények,
adatok gyűjtése stb.– feldolgozásáról lehet szó. Általános gyakorlat az úgynevezett kiselőadások kiadása, de a diákok kaphatnak például manuális feladatokat is. Nagyon szeretik például a tanulók a különböző indikátorok otthoni elkészítését.
A fenti tanítás-módszertani technikák tapasztalataim szerint osztálykereteken belül is megfelelően alkalmazhatók a tehetséges diákok felismerésére
és fejlesztésére, miáltal a mindenkinek nyújtott alaptudás mellett megfelelő
többlet ismerethez juttatjuk őket. A napjainkban használatos módszerek
közül ismerünk hatékonyabbakat is a tehetség-felismerésben, illetve gondozásban. Kevésbé elterjedt, de hatékony óraszervezési mód a kooperatív
technikák alkalmazása vagy a projekt készítés.
A kémiát első ízben tanuló diákokról viszonylag rövid idő alatt hasznos
információkat szerezhetünk a tanítási órákon, természetesen jól megtervezett óraszervezéssel. Más tantárgyat tanító kollégákkal történő beszélgetések
figyelembe vételével megközelítőleg reális képet kaphatunk az úgynevezett
tehetségígéretekről.
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3. A tehetséges tanulók kiválasztásának tanórán kívüli
lehetőségei
Vannak olyan iskolák, ahol nem bízzák a véletlenre a kémiából tehetséges
tanulók kiválasztását. Teszik ezt azért, hogy az emelt óraszámban (speciális
tantervű) kémiát tanító tanárok a legtehetségesebbekkel tudjanak foglalkozni. Ma már a továbbtanuló általános iskolások számára nem elegendő a középiskolák ismertetőit, a kínálatot elolvasni, hanem érdemes személyes kontaktusba kerülniük a kiválasztott intézményekkel. Így a tehetséges diákok
könnyebben megtalálják a nekik megfelelő oktatási formát. Sok iskola feladatsorok kiküldésével vállalja a tehetségek felkutatását (levelező versenyek).
Más megközelítésben, de céljában ugyanazt szolgálja a különböző tehetségfelismerő szakköri foglalkozások szervezése általános iskolások 7-8.
osztályosai számára. Ezekre a foglalkozásokra meghirdetés után többségében azok a tanulók jelentkeznek, akik megfelelően motiváltak a kémia iránt.
Kellően színes, jól megszervezett tanulói kísérleteken alapuló szakkörökön
a kémia iránt érdeklődő, a tárgy tanulása iránt elkötelezettséget mutató tanulók kiválaszthatóak lesznek.
Egy sikeresnek mondható szakkör anyaga például az alábbi feldolgozandó témákat tartalmazhatja.
1. Miről beszél a gyertya lángja?
Feldolgozott ismeret: a láng szerkezetének vizsgálata egyszerű megfigyelésekkel illetve kísérletekkel.
2. Miért zöld nyáron és miért sárga ősszel a fák levele?
Feldolgozott ismeret: elválasztási módszerek bemutatása. Kromatográfia. A klorofill és a xantofil szétválasztása papírkromatográfiával.
3. Hogyan készül a pezsgőtabletta? Kísérletek pezsgőtablettával.
Feldolgozott ismeret: gázfejlődéssel járó reakciók. Az oldódás sebességét befolyásoló tényezők.
4. Rejtőzködő ionok.
Feldolgozott ismeret: fémionok kimutatása egyszerű csapadékképződéses reakciókkal.
5. Szökőkutak a kémiában.
Feldolgozott ismeret: ammónia és hidrogén-klorid gáz oldódása vízben.
6. Színes képek készítése savval és lúggal.
Feldolgozott ismeret: Oldatok kémhatásának jelzése indikátorokkal.
Egyszerű kísérlet vöröskáposzta levével, mint indikátorral.
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7. Érdekes feladatok.
Feldolgozott ismeret: Egyszerű számolási feladatok, játékos formában.
8. Látogatás egy kutató laboratóriumban.
4. A tehetség gondozása, gazdagító programok
A gazdagítás során a tanulók lehetőséget kapnak érdeklődésüknek megfelelő irányban történő fejlődésre. Olyan területeket választhatnak, mely a kötelező anyagon túl lehetőséget ad egyéni igényeiknek megfelelő érdeklődésük
kielégítésére.
A kémia órán is lehetőség van gazdagításra, de ennek keretei szabályozottak, a tantervi kötöttségek miatt nincs lehetőség az egyéni érdeklődésnek
megfelelő szabad témaválasztásra. Kémiából erre iskolai keretek között tanórán kívüli foglalkozásokon kerülhet sor. Lehetőség van szakkörök, versenyek szervezésére, önképzőkörök megalakítására, szaktáborok indítására.
Időtartam szerint ezek lehetnek több tanévre kiterjedő, rendszeres foglalkozások, de szerveződhetnek egy-két alkalommal is.
Gazdagítást lehet nyújtani egyéni és csoportos foglalkozások keretében.
4.1. Versenyre történő felkészítés, versenyfeladatok készítése
A kiválasztás alapján tehetségesnek talált tanulók különböző versenyeken
történő indítása fontos megmérettetés a tanulók közötti értékrend és az önértékelésük kialakulása szempontjából. A diákok lehetőséget kapnak tehetségük kibontakoztatására, megmutatkozhat egyéniségük, problémamegoldó
képességük, kreativitásuk. Fontos tudni azonban, hogy versenyhelyzetben
nem minden tehetséges tanuló tudja képességei alapján a tőle elvárható teljesítményt nyújtani. Ennek hátterében az önbizalom hiánya, az alacsony
önértékelés, a teljesítményt visszafogó szorongás állhat. Nem minden tehetséges tanuló jó versenyző. Ebben az esetben a tanár feladata, hogy olyan
területen bontakoztassa ki tanítványa képességeit, melyek megkímélik a
versenyhelyzettől. Ilyenkor érdemes a diákokat különböző pályamunkák
megírására, kutatómunka végzésére, projekt készítésére biztatni.
A középiskolai Irinyi János kémiaverseny iskolai fordulóját a megyékben működő helyi Pedagógiai Intézetek felkérésére egy Versenybizottság
szervezi. A feladatszerkesztők munkájának egyik legnagyobb odafigyelést
és szakértelmet kívánó része az iskolák közötti válogató, a legtehetségesebbek kiválasztására irányuló feladatsor összeállítása.
Az alábbiakban egy elméleti kérdéssort mutatok be, mely alkalmas volt
a tehetséges tanulók kiválasztására, ugyanakkor sikerélményt tudott nyújtani.
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Anyagszerkezet

1.

65

Cu + ,

36

Ar ,

66

Zn ,

36

S ,

64

Zn 2 +

A fent i at o mok ( ionok) közül válaszd ki azokat a párokat,
amelyekr e igaz, hogy megegyezi k bennü k;
a) az elekt ronok száma:…………………………
b) a neut ronok száma:…………………………. .
2 pont
2/A. Az a lábbi at o mok közül me lyiknek nagyo bb az első ionizációs energiája? (Használd a relációs je leket : <,>)
Be ........ B
Ca ........ Ba
2/B. Melyiknek nag yo bb az atom (ion) su gara?
Na + ...... F S i......... P
4 pont
3. A per iódusos rendszer ben a kró m várh ató elekt ronszerkezet e:
[Ar]3d 4 4s 2
A valóságb an azonban:
[Ar]3d 5 4s 1
Mi az elt érés oka?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
1 pont
4. Kar ikázd be a káliu m at om helyesen felírt elekt ronszerkezet ét !
a., KLM4s 1
b., KL3s 2 3p 6 4s 1
1 pont
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5. Egészít sd ki az alábbi t áblázat ot !
SO 2

H3O+

CS 2

A központi atom kötő
és nemköt ő elekt ronpár jainak szá ma
a molekula:
alakja
köt ésszöge*
polar it ása
*Csak szabályos alakzat eset én ír j pont os ért éket , ellenkező
eset ben csak az et től való elt érést jelezd!
12 pont
4.2. OKTV-re felkészítő munka
A középiskolák felsőbb évfolyamainak egyik legrangosabb versenye az Országos Középiskolai Tanulmányi verseny. Az első és második forduló egy
elméleti feladatsor megoldását várja el a tanulóktól. A számítási feladatokra
egyénileg és szakkörökön célszerű felkészíteni tehetséges tanítványainkat.
A Középiskolai Kémiai Lapok számos feladatot közöl, melyet a tanulók
kiválóan használhatnak a felkészülésre.
A problémát a harmadik, gyakorlati fordulóra történő felkészítő munka
okozza. Itt már olyan mérések és mérési módszerek jöhetnek számításba,
melyeket az iskola nem minden esetben képes biztosítani.
A megoldásra a legjobb módszer az együttműködés. Hajdú-Bihar megyében az egyetem jelenlétét kihasználva a térségi, az országos döntőbe
jutott tanulók számára OKTV előkészítő programot készítettünk.
A program tartalma:
A megye döntős diákjai először elméleti foglalkozásokon vesznek részt,
melyeken megismerkedhetnek a középiskolai tananyagban nem szereplő
mérési módszerekkel. A tanszéki könyvtárak biztosítják a tanulók számára a
felkészüléshez szükséges szakirodalmat.
Néhány alakalommal az egyetem hallgatói laboratóriumában analitikai
és szerves kémiai gyakorlatot végeznek el.
A mérési feladatok elvégzését az oktatók (mentorok) figyelemmel kísérik, majd az eredményeket konzultációs formában kiértékelik.
A felkészülésen túl a diákoknak az alábbiakat nyújtja a program:
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(1) A diákok a foglalkozásokon megtanulják, hogy a siker eléréséhez kitartó munkára, rendszeres gyakorlásra van szükség. (2) Lehetőséget kapnak
jó munkakapcsolat kialakítására az ott dolgozó hallgatókkal, oktatókkal. (3)
Betekintést nyerhetnek az intézet kutatási tevékenységébe.
4.3. Tudományos kutatómunka mentori rendszerben
A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás színtere nemcsak az iskola lehet. A tanulók más intézmények kutatóhelyein is dolgozhatnak. A tanulók
tehetségének kibontakoztatása mentorok segítségével történhet.
Ennek a munkának számos előnye van. Mentoruk segítségével megismerik a kutatói tevékenységet, tudományos problémákat oldhatnak meg. A
sikerek elérését a lelkiismeretes munka, a mentor segítőkész hozzáállása
teszi lehetővé.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy nagy szükség van a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek és az iskolák szoros együttműködésére. A tehetséggondozás területének fontos láncszeme a jó kapcsolat.
4.4. Kémia szaktáborok szervezése
Az iskolán kívüli gazdagító programok tehetségesek számára a különböző
kémia szaktáborok, melyekbe azokat a diákokat hívják meg, akik kiemelkedő teljesítményt értek el különböző kémia versenyeken. A táborok igen magas szintű szakmai ismeretanyagot közvetítenek a diákok számára, és lehetőséget biztosítanak érdekes kísérletek elvégzésére, felfedező munkára, tudásuk sokoldalú bővítésére. Mindemellett lehetőséget kapnak kutatóintézetek meglátogatására, más iskolák munkájának megismerésére, új társas kapcsolatok kialakítására, ami által nemcsak tudásuk bővül, hanem személyiségük is fejlődik.
5. Képességfejlesztés
5.1. A kreativitás fejlesztése
A kerettantervek különféle képességek fejlesztését kívánják meg az iskolai
oktatástól. Ezt a feladatot a szaktanároknak kell a tanítás során megvalósítaniuk. A képességfejlesztés nagyon fontos feladat a tehetségek gondozásában. A kompetenciák tudatos beépítése tehát a gazdagítás körébe tartozik.
A tehetséges tanulók egyik legfontosabb ismérve a kreatív gondolkodásmód, a kreatív személyiség. A kreativitás feltételezi bizonyos tárgyi ismeretek meglétét, melynek birtokában a tanulók úgy rendezik át a meglévő
tudásuk elemeit, hogy abból valami új, a megszokottól eltérő produktum
jöjjön létre.
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A kreatív személyiséget nehéz azonosítani, hiszen több olyan tulajdonsággal rendelkezik, melyeket általában nehezen tudunk tolerálni. A tanuló
túlságosan kritikus, szeret mindent más szemszögből nézni, nem akar a már
megtanult módszerrel problémákat megoldani, szokatlan módon dolgozik,
próbálkozásai lehetnek sikertelenek is. Keresi a kihívásokat. Ezekre az attitűdökre a tehetséggondozó tanárnak oda kell figyelnie, nem szabad a kreatív
személyiséget leértékelnie, és összetévesztenie egy tanulni nem szerető, a
munkát visszafogó tanulóval.
A kreatív gondolkodáshoz szükséges képességek fejleszthetőek úgy,
hogy a tanulók gondolkodását fejlesztjük a megszokottól eltérő megközelítésben.
5.1.1. Asszociációs gyakorlatok
Néhány, a kémia órákon bevált kreativitást fejlesztő asszociációs gyakorlatot szeretnék ismertetni a teljesség igénye nélkül.
A feladat kiindulásaként megjelölünk egy kémiai fogalmat és megkérjük a
tanulókat arra, hogy folytassák a sort azzal a fogalommal, ami az előzőről
eszükbe jut. Érdekes megfigyelni, hogy szabad asszociációval mennyire
különböző megoldásokhoz lehet eljutni.
Példa:
égés→lassú→sebesség→autó→motor
égés→szégyenkezés→pironkodás→vörös szín→izzó vas
A fenti asszociációs feladatnál több megkötést is kijelölhetünk.
Például:
Csak kémiai fogalmakat, vagy anyagokat választhatnak a tanulók.
égés→ exoterm folyamat → nátrium-hidroxid oldása → ionkristály → szigetelő
Hasonló, az asszociációs gondolkodást fejlesztő feladat az „ötletroham”.
A tanulók a táblára kerülő szó vagy fogalom alapján felírnak mindent, ami
adott idő alatt a témáról eszükbe jut. A csillag alakzatú ábra felkerül a táblára, melyet a tanár beépíthet az órájába úgy, hogy magyarázatot fűz a felhasználható, vagy a helytelenül felírt ötletekhez. Ezzel a módszerrel információhoz juthatunk a tanulók előzetes ismereteiről, esetleges téves elképzeléseiről.
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A módszert jól alkalmazhatjuk új ismeretet feldolgozó, vagy összefoglaló órán.
Egy csillag alakban felírt ábra készült a szénhidrátok témakörének bevezető óráján, mely jól szemlélteti a tanulók már meglévő ismereteit (1.
ábra).

édes
hizlal

vízben
oldódik

rossz fog

fehér

CUKOR
szacharin

karamell

befőzés

csinos

répa

vércukorszint

1. ábra
Tanulói ötletek alapján szerkesztett csillagábra

5.1.2. A fogalmi háló
A fogalmi háló lánc és csillagszerűen összekapcsolt elemekből áll. Elkészítése bonyolult feladat. Alapulhat asszociáción vagy irányított választáson.
Gondolatébresztőnek lássunk egy egyszerű fogalmi hálót, ugyancsak a
szénhidrátok témakör egyik befejezés előtti órájáról! Az ábrán kiemelt három téglalap került a táblára.
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2. ábra
Fogalmi háló a szénhidrátok témaköréből

5.2. Az elvont gondolkodás fejlesztése
A fenti asszociációs gondolkodást segítő feladatok mellett fontos a tanulók
elvont gondolkodásának fejlesztése is. Kémiából ilyen jól ismert gyakorlat a
közös tulajdonságok keresése.
Mi a közös a nátriumban és a káliumban?
Válaszlehetőségek:
Mindkettő fém, késsel vághatóak, petróleum alatt tartják őket, külső héjukon egy elektron található, vízzel hidrogéngáz fejlődése közben reagálnak…
Lehet kevésbé ismert anyagokkal is megtenni ugyanezt.
Nagyon szeretik a tanulók a tulajdonságlisták alapján egy ismeretlen anyag
kitalálását, az úgynevezett találós kérdéseket. Egy ilyen lista lehet az alábbi:
– A neve lefordítva bűzöst jelent.
– Erősen mérgező.
– Illékony folyadék.
– Vízben rosszul oldódik.
– A hetedik főcsoport eleme.
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Alsóbb évfolyamokon különösen kedveltek az úgynevezett igaz-hamis
játékok. A tehetséges tanulókat azzal bízzuk meg, hogy írjanak történeteket,
melyekben a játékosoknak meg kell állapítaniuk a történet igazságtartalmát.
Játékos feladatok, melyek a kreatív gondolkodást fejlesztik és a képzelőerőt is megmozgatják, például a keresztrejtvények vagy képrejtvények készítése egy adott fogalom meghatározására.
5.3. Kommunikációs képesség fejlesztése
A kommunikációs készséget és a kreativitást egyidejűleg fejlesztő gyakorlatok lehetnek a különböző szerepjátékok. Ezeket a módszereket drámapedagógiának is szokás nevezni.
Itt nem arról van szó, hogy előadunk egy színdarabot, vagy műsort
szervezünk. A kémia órákon olyan dolgokat jeleníthetünk meg, amelyek
távol állnak ugyan a tanulóktól, azonban meghatározott szempontokat adva
el tudják az adott fogalmat képzelni, így a jelenséget el tudják játszani.
A halmazállapot-változások részecske szempontjából történő modellezését az alábbiak szerint elő lehet adni.
Kijelölünk egy 9-10 főből álló csoportot. A szilárd halmazállapotot úgy
mutathatjuk be, hogy a tanulók rendezett sorokban állva egy helyben mozognak, azaz rezgő mozgást végeznek. A tanár egy szimbolikus gyufa meggyújtásával energiát közöl. A tanulók elhagyják a helyüket, egymással ütközve, rendezetlen alakzatot vesznek fel, eljátszva az olvadás folyamatát.
További energiaközlésre nagyobb sebességgel mozognak, és a rendelkezésre álló termet teljesen betöltik.
Hasonló szerepjáték például a megszemélyesítés. Ki vagyok én? Két tanuló megszemélyesíthet egy-egy anyagot. Az a feladatuk, hogy találkoznak
egymással, és beszélgetni kezdenek úgy, hogy az adott anyag tulajdonságai
alapján jellemzik önmagukat. A jelenlevő osztálytársaknak kell kitalálniuk,
hogy kik is ők valójában.
Nézzünk erre egy példát! Az egyik tanuló a szén, a másik a kén. A két
anyag úgy találkozik, mint régi iskolatársak. (A dialógust a két tanuló készíti el.)
A következő párbeszéd alakulhat ki közöttük.





Szervusz! Régen láttalak, sárgulok az irigységtől, olyan jól nézel ki.
Azért vagyok fekete, mert egész nyáron a tengerparton nyaraltam.
Szilárd vagyok abban az elhatározásban, hogy egyetemre megyek.
Jó neked én nem bírom a meleget! Már alacsony hőmérsékleten is
megolvadok…
493

A tehetséggondozó munka során szeretném a figyelmet a képességfejlesztés fontosságára irányítani. Csak szakmai ismeretek nyújtásával nem
tudjuk elérni a kívánt eredményt, a tehetség teljes kibontakoztatását és hasznosíthatóvá tételét.
A tehetségek gondozása nehéz tanári munka. A módszerek állandóan
változnak, megújulnak. Nagyon fontos, hogy a jövő iskolájában mindenki
tudja alkalmazni a modern gyermekközpontú oktatási formákat. Ha olyan
helyzetbe kerül a tanár, hogy kevés tehetséges tanulóval kerül kapcsolatba,
legyen fontos számára az egyforma bánásmód elve. A maga szintjén találja
meg minden diák a neki megfelelő oktatási formát, és azt a pedagógust, aki
mindenre megtanítja, fontossá, érdekessé teszi számára a tudás megszerzését, és ha szükséges, felismeri és segíti kibontakoztatni tehetségét.
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Tehetségfejlesztés a biológia tudományában
Revákné Markóczi Ibolya – Futóné Monori Edit

Tehetséges diákok a biológiai tudományok terén
A biológia tudományában tehetséges tanulók személyisége
A biológia tudományá-ban tehetséges tanulók éppúgy rendelkeznek a tehetséges gyerek általános jellemzőivel, mint a bármely más területen tehetséges
diák, ugyanakkor mutatják azokat a speciális sajátságokat is, mely a biológia, mint egzakt experimentális, természettudomány jellegéből következik.
A biológia tudományokban tehetséges gyerekek fejlesztése ezért részben általános pedagógiai feladat, részben speciálisan a természettudományok, ezen belül a biológia területén szükséges képességek fejlesztéséből áll.
Hogy ez mennyire összetett feladat, szemléltesse Sarka Ferenc (2004) a tehetséges tanulók fejlesztendő képességeire vonatkozó felsorolása: összehasonlítás, absztrakt gondolkodás, kreatív gondolkodás, kritikai gondolkodás,
felfedezés, tényfeltárás, problémamegoldás, érdeklődés, elemző-képesség,
probléma meghatározás, önálló gondolkodás, döntésképesség, jövőre orientált gondolkodás, analízis, szorgalom, igyekezet, értékelés, szintézis, tervezés, vezetőképesség, szervezés, természettudományos képességek, lényegkiemelés, figyelem, olvasottság, íráskészség könyvtárhasználat, erkölcsietikai gondolkodás, emberbaráti attitűdök, önértékelés fejlesztése, szakterületek, határtudományok, kölcsönös összefüggések felismerése, memóriafejlesztés, stratégiák felismerése.
A természettudományok, így a biológia iránt is érdeklődő, tehetséges
tanulók mind személyiségjegyeikben, mind a természettudományos megismerés tevékenységrendszerében kitűnnek társaik közül. Motiváltabbak a
tudomány, illetve annak bizonyos részterületei iránt, érdeklődésük fokozott,
szélesebb körű és mélyrehatóbb. Érdeklődésüknek hangot is adnak, kérdéseket tesznek fel a témával kapcsolatban, mely egyértelműen kifejezi tájékozottságukat, kreativitásukat. Természettudományos gondolkodásmódjuk
gyakran az adott életkort maghaladó kognitív szintet mutat, kitartóan és
mélyrehatóan elemeznek egy adott természettudományos problémát, jelenséget. Örömmel és lelkesedéssel állnak elő új, innovatív ötletekkel, melyek
megvalósítására is van elképzelésük. Kitartóan kísérleteznek, megszállott
megfigyelői, leírói a biológiai jelenségeknek, szenvedélyes természetjárók,
ahol gyűjtőmunkát végeznek egy adott jelenség felderítése érdekében.
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A természettudományos megismerésben tehetséges tanulók egy része
azonban szorongó típusú, akik megfelelő iskolai környezetben megnyílnak,
és más tehetséges társaikhoz hasonlóan teljesítenek. Ezek a tanulók legtöbbször csendben, írásban, gyakran egyedül, de kitartó munkára képesek, mely
révén megdöbbentő eredményeket produkálhatnak az érdeklődési körüknek
megfelelő témákban.
A tapasztalatok alapján a természettudományokban tehetséges, különböző személyiségjegyekkel bíró tanulók közös sajátsága a természettudományos kutatás iránti fokozott érdeklődés, a természet-megismerési kompetenciák képesség- és készség összetevőinek átlagnál magasabb szintje.
Kutató diák abból a tanulóból válhat, aki rendelkezik a kutatók képesség- és készségrendszerével (megfelelő tudományos intelligencia, elkötelezettség, pozitív attitűd és motiváltság, kreativitás, gondolati fegyelem, lényeglátás, precizitás, koncentrálóképesség, szorgalom, kitartás, kommunikációs készség stb.), továbbá a természet-megismerési kompetenciák alább
felsorolt képesség és készség összetevőivel.
Matematikai készségek:
 Az SI mértékegységek használata;
 A hőmérséklet skálák alkalmazása, váltása;
 A mikroszkóp nagyításának kiszámítása;
 Táblázatok, grafikonok készítése és használata, adatok rendezése;
 Változók közötti összefüggések bemutatása.
Problémamegoldó készségek:
 A probléma felismerésének és megfogalmazásának képessége;
 Hipotézisalkotás és megfogalmazás képessége;
 Kísérlet tervezése és kivitelezése a hipotézisalkotás igazolására;
 Ellenőrzés és következtetések levonása;
 A problémamegoldás mikrostruktúrája: osztályozás, sorrendfelismerés, összehasonlítás,
 Ok-okozati összefüggések;
 Megfigyelés és következtetés;
 A természettudományos ábrák és képek értelmezése.
Laboratóriumi készségek és technikák:
 Változók, állandók és kontroll használata;
 A mikroszkóp használata és karbantartása;
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 Biztonságos laboratóriumi munkavégzés: Balesetek megelőzése, helyes és határozott döntés, munkavégzés laboratóriumban és terepen, a
laboratórium rendjének megtartása, vészhelyzetek, balesetek kezelése (Nagyné, 2008).
A biológiát tanító tanár feladata, hogy a tehetséggondozás általános feladatain túl kifejezett hangsúlyt fektessen a biológiai kutatások módszereinek
tehetséges tanulókkal történő megismertetésére, azok készségszinten történő
elsajátíttatására. El kell, hogy érje, hogy a tanulók önállóan tudjanak kísérleteket tervezni, kivitelezni, illetve, hogy a tehetséges diák mentoraként fogékony legyen a tanulók ötleteire, segítse azok megvalósítását. Keresnie kell
azokat a lehetőségeket, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló iskolán kívül,
felsőoktatási és kutatóintézetekben, szükség esetén az iparban és a mezőgazdaságban megfelelő szakemberek segítségével is tevékenykedhessen. A
tanuló kutatóvá akkor válik, ha példát lát maga előtt, legyen az a biológia
tanára, avagy egy neves kutató. A kutatást is csak a maga valóságában, folyamatában lehet megtanulni, ezért a gyerekek számára is az a legjobb, ha
létező, valós kutatások részesei. A példát mutató tanárnak, kutatónak pedig
ugyanazokkal a képességekkel kell magasabb szinten rendelkeznie, mint
tanulójának, mert csak így nevelheti tanítványát sikeres kutatóvá.
A biológia tudományában tehetséges tanulók motiválása
A tehetséges tanulók motiválása során figyelembe kell vennünk, hogy ők
már eleve motiváltabbak társaiknál a természettudományok és azok kutatása
iránt. A probléma akkor jelentkezik, ha tudjuk egy gyerekről, hogy az átlagnál fogékonyabb a természettudományok irányában, könnyebben érti és
értelmezi annak jelenségeit, van ötlete és elképzelései a természettudományos jelenségek vizsgálatára, azonban valamilyen oknál fogva nem mutat
kellő érdeklődést. Ilyenkor érdemes világossá tenni számára, mire képes, és
hasznos bevetni a motiválás fortélyait.
A pszichológiai kutatások történetéből jól ismert az a behaviorista nézőpont, miszerint a tanulókat külső, elsősorban jutalmazó tényezők sarkallják a tanulásra. Ezzel szemben a kognitív nézőpont azt vallja, hogy a tanulás
motivációja belső, intrinsic tényezőből fakad, mozgatója a belső egyensúly
elérése és a kompetencia iránti vágy. Ha egy intrinsic motivációval bíró tanuló megtalálja egy probléma megoldását, ha maga fedez fel dolgokat, az
önmagában jutalomértékű és örömforrás számára (Tóth, 2000). Feltételezhetően a tehetséges tanulók többsége intrinsic motivációval rendelkezik, akikkel szemben nincs különösebb feladtunk, mint fenntartani a tudomány és
tudományos kutatás iránti motivációját. A nagyobb feladatot az extrinsic
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motivációjú gyerekek jelentik, akikért kívülről kell mindent megtenni, hogy
képességeiket egy olyan területen kamatoztassák, ahol sikereket érhetnek el.
A motiváció fogalmát mind etológiai, mind pszichológiai oldalról megközelíthetjük. Egy vonatkozásban azonban mindkét tudomány azonos álláspontot vall, miszerint az nem más, mint egy belső indítékból fakadó vágy,
amely kifelé valamire, valaminek a megismerésére irányul.
A biológia órán a pedagógus akkor motivál hatékonyan, ha a szaktárgyból adódó lehetőségeken túl figyelembe veszi a tanuló személyiségéből
adódó pszichológiai tényezőket is. A biológia tanár feladatai azonban e téren sokkal inkább konkretizálhatók a Kozéki–Entwistle-féle (1986) iskolai
motivációs rendszer alapján, mely a tanulási, tudásszerzési és kommunikációs motívumokat három dimenzióba, azon belül tíz skálába osztja.
A biológia tanár feladata a tanulók motívumrendszerének mozgósításában
így egy bonyolult, soktényezős folyamat. Az alábbiakban néhány konkrét példát mutatunk be a Kozéki–Entwistle-féle iskolai motiváció motívumainak erősítésére a biológia tudományokban tehetséges tanulók fejlesztése érdekében.
Motívumok és biológiatanítás
A melegség, mint motívum az érzelmi kötődés, törődés és empátia igényét
jelenti a tanuló iránt. A biológia órán vagy éppen a tehetséges tanulókkal
történő foglalkozások során is fontos, hogy tisztában legyünk tanulóink fizikai és szellemi teljesítőképességével, lelki problémáival és ennek tudatában
járjunk el, amikor egy-egy konkrét feladatot határozunk meg számukra.
Tudnunk kell együtt örülni a gyerekkel a sikerek kapcsán, míg megértőnek
kell lennünk a kudarcok bekövetkeztekor is. Az érzelmi kötődés tanulók
részéről történő érzékelése tovább erősíthető, ha megtanítjuk tanulóinkat
örülni, illetve szeretni. Ennek egyik szaktárgyunkból adódó lehetősége,
hogy kirándulások alkalmával, természeti tárgyak bemutatásakor, szemléltetéskor felhívjuk tanulóink figyelmét a természet szépségeire, amiről mi magunk is szeretettel, rajongással beszélünk. Irányítsuk a figyelmet az élőlények biológiai egyensúlyban betöltött szerepére, hasznára és állítsuk azzal
mindjárt párhuzamba az emberi tudatlanságból eredő pusztítást, gonoszságot. Ez lehetővé teszi, hogy az ok-okozati összefüggések feltárása révén
fejlesszük a gyerek empátiás készségét, mely ugyanakkor növeli érzékenységét az érzelmi reakciók adaptációjában és kinyilvánításában is.
Az identifikáció a tanulók személyiségének tiszteletben tartását, elfogadását jelenti javító, nevelő szándékkal, mely egyúttal a képességbeli különbözőségek tolerálását és annak kamatoztatását szabja feladatul a biológia
tanár számára is. Ennek érdekében sarkalljuk a gyereket minél több önálló
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munkára. Egy képességek szempontjából viszonylag homogén osztály esetében (mely meglehetősen ritka) kezelhető leginkább ez a probléma, ahol
minden tanulónak ugyanazt a feladatot kell önállóan megoldania. A rétegmunka esetében képességek szerinti csoportokat képezhetünk, melynek során az egyes csoportok tudás- és gondolkodásszintjével ekvivalens feladatok
segítségével történik a munkavégzés. A teljesen egyénre szabott tevékenységrendszer során a feladatmeghatározás a tanulók előzetes tudása, feladatmegoldó szintje és egyéni tanulási motivációs képessége alapján történhet.
Ez utóbbi munkaforma a differenciálás másik végletét képezi, mely természetesen szintén ritkán valósítható meg, azonban kisebb létszámú osztályok
esetében alkalmazása bizonyos időnként feltétlenül eredményes lehet. Bármelyik variációt is választjuk, mindig szem előtt kell tartani, hogy fejlődés
csak akkor lehetséges, ha a gyerek minden adandó alkalommal a korábbihoz
képest magasabb képességbeli szintet képviselő feladatokat old meg.
Az affiliáció és érdeklődés motívumok lényege Kozéki és Entwistle
(1986) rendszerében a társak véleményének meghatározó szerepe, a kellemes közös aktivitás szükséglete, melynek kamatoztatási területe a csoportmunka a tanítási órán és azon kívül. Az együtt végzett tevékenység az egyik
leghatékonyabb módja a kognitív képességek fejlesztésének, melyre a biológia tanításában szintén több lehetőség adódik.
Az independencia, mint motívum az önfejlesztés igényéből adódóan az
önálló ismeretszerzés, illetve aktív órai tevékenység biztosítását igényli a
biológia órán is, mely egybeesik tanterveink fő céljaival is. Ennek egyik
példája lehet a fotoszintézist bevezető óra, melyen a tanulók párokban dolgoznak. A feladat a fotoszintézishez szükséges anyagok, elsősorban a pigmentek megismerése. Az órát problémafelvetéssel indítjuk a következő kérdések segítségével:
I.
II.
III.
IV.
V.

Miért fontosak a zöld növények?
Mi okozza a növények zöld színét?
Miért frissebb a levegő tavasszal, lombfakadás után?
Mi lehetett a növények szerepe a légkör kialakításában?
Miért veszélyes az életre az esőerdők kiirtása?

Ezen kérdések megválaszolására a bevezető órát követő órán kerül majd
sor a fényszakasz tanulmányozása után. A tanulók az órán könyveket, színspektrumot használhatnak és meg is beszélhetik egymás közt a problémáikat. Elsőként el kell végezniük egy, a színanyagok szétválasztására vonatkozó klasszikus, szűrőpapírral végzett egyszerűsített kísérletet (Müllner,
1998). (Az egyszerűsítés lényege, hogy kiküszöbölhetjük a benzol-petroléter
használatát oly módon, hogy a törzsoldatot alkohollal készítjük, amit vízfür499

dőben melegítünk, majd redős szűrőn átszűrünk. Ebbe a szűrletbe helyezzük
bele a szűrőpapír csíkot, melyen ugyanúgy szétválnak a színanyagok, mint a
benzol-petroléter oldószerkeverék alkalmazása mellett.) Amíg a színanyagok a szétválnak, beállítják a fotoszintézis során képződő szerves anyag
kimutatását célzó kísérletet (levélrészletek lefedése alufóliával), amit a következő órán értékelnek majd a fényszakasz tárgyalásakor. A színanyagok
szétválasztására vonatkozó vizsgálathoz a következő kérdéseket kapják:
 Mi az oka a sárga, illetve a narancssárga színű vegyületek megjelenésének?
 Azonosítsd a tankönyv segítségével a különféle színanyagokat!
 A tankönyv ide vonatkozó grafikonjával és a színskála segítségével
próbáld megmagyarázni a növények zöld színét!
Végezetül a tankönyv segítségével le kell írniuk a pigmentek fogalmát,
azok kémiai természetét, funkcióját, a pigmentrendszerek vázlatát. A fényés sötétszakasz tárgyalása már komolyabb tanári magyarázatot igényel, így
azok önálló tanulói munkával történő feldolgozása merészebb feladat. Ez a
módszer kifejezetten alkalmas egy tehetséges tanulókból álló osztály számára.
A kompetencia, a tudásszerzés vágya is különböző az egyes tanulóknál.
Ezen a téren a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, a versenyekre való felkészítés érdemel említést. Az utóbbi kettő esetében jól bevált módszereink
vannak, így az igazi kihívást a tehetségekkel való foglalkozás jelenti. Léteznek ma már Magyarországon olyan általános- és középiskolák, melyek fő
célul tűzték ki a tehetségek szervezett keretek között történő foglalkoztatását
mind a tanítási órákon, mind délutáni külön foglalkozásokon (pl. Bethlen
Gábor Református, Tagozatos Általános és Szakiskola, Kollégium,
Törökszentmiklós; Balassi Bálint Nyolc évfolyamos Gimnázium, Budapest;
stb). Valamennyi program közös vonása, hogy a tehetséges gyerekeket egy
idő után (általában a 4. osztály után) a megfelelő eszközökkel kiválasztják,
és egy osztályba gyűjtik, ahol vagy a tananyag dúsításával (egy téma ismeretanyagának bővítése), vagy gazdagítással (új tudományterületek, tevékenységformák bevezetése), esetleges gyorsítással (pl. négy év tananyagának két év alatt történő elvégzésével) oldják meg a tanulók képességeihez és
érdeklődéséhez történő igazodást. Ami megoldatlannak látszik e téren, azon
módszerek kifejlesztése és alkalmazása, mely a megszokottól szintén eltérő
módon sokkal inkább idomul a tehetségek hatékony foglalkoztatásához. A
biológia tanításában legkézenfekvőbb módszereink e vonatkozásban a probléma centrikus, önálló tevékenységet igénylő, a kreativitásra és alkotóképességre épülő tevékenységformák.
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A tanulók lelkiismereti motívumának fejlődése szükségessé teszi az állandó értékelést, visszajelzést a nevelők részéről szóban és írásban, a dicséretet és elmarasztalást minden lehetséges esetben csakúgy, mint a következetesség betartását.
Az erkölcsi példamutatás, az értékek szerepének hangsúlyozása, azok
reális megítélése az alapja a rendszükséglet és felelősség kialakításának. A
példamutatás elsődleges tényezője a tanár kifogástalan szakmai felkészültsége, mely önmagában is motiváló hatású. Nem szabad azonban, hogy
mindez a maximalizmus azon tévútjára vezéreljen bennünket, mely révén
nem ismerjük fel tanulóink teljesítőképességét, és ily módon irreális követelményrendszert állítunk fel velük szemben. Ez presszióérzést válthat ki
bennük, és végleg elveszi kedvüket a tanulástól.
Kreatív tanulóink alkotásvágyának, innovatív képességeinek kibontakoztatása és azok érvényre juttatása szintén fontos feladatunk, mely megfelelő jutalmazással, reális értékeléssel tovább fokozható. Mai világunk számtalan aktualitást hordoz e téren. Miért ne szervezhetnének gyerekeink egyegy kiállítást védett növényeink és állataink fotóiból, állíthatnának össze
minél kisebb anyag és eszközigényű kísérleteket, ötletes modelleket, készíthetnének a tankönyv különböző fejezeteihez számítógépes programokat?
Életkortól függően a játékszeretet motívumának kiaknázása is lehetőség
a biológia tanításának módszereiben. A játék az ismeretszerzés, gyakorlás és
alkalmazás folyamatában egyaránt alkalmazható. Különböző szimulációsés szerepjátékok léteznek az ökológia, etológia, de még a biokémia tanításában is, melyek a tanulók aktív részvételével biztosítják a tananyag jobb
megértését.
További motiváló tényezők a tanulásban a sikervágy és kudarcfélelem, a
pályaorientáció és a tanulás gyakorlati értéke. Mindennek eleget tehetünk,
ha tanulóinkat minél több sikerhez juttatjuk, ha figyelembe vesszük továbbtanulási szándékaikat, és keressük a megszerzett ismeretek gyakorlati vonatkozásait, kapcsolatát mindennapi életünkkel, rámutatunk azok egészséges életmódban és a környezet megóvásában betöltött szerepére.
A diákok motiválása sokkal nagyobb valószínűséggel történik meg, ha a
tanár maga is motivált. A tanár kell, hogy ismerje tanítványait. Képes kell,
hogy legyen a diák érdeklődését felkelteni az adott téma iránt. A tanár téma
iránti lelkesedése szintén meghatározó a tanulók motiválásában. Továbbá
fontos a pozitív megerősítés és a dicséret. Főként szóban, diáktársak előtt
érdemes azt megtenni, melynek így nagyon erős pozitív hatása van mind a
munkát végző diákra, mind a jelen lévő diákokra egyaránt. Meghatározó a
tanuló motiválásában a fokozatosság elvének alkalmazása is. Csak akkor
érünk el célt, ha megvalósítható feladatokat adunk diákjainknak. Magyará501

zatainkkal határozzuk meg a feladatot, az információkkal, kérdéseinkkel
biztosítsuk a probléma sikeres megoldását. Lássunk egy példát!
Probléma feladat
Téma: Az ember tápcsatornája.
Probléma: Az epevezeték elzáródik, következtében a kalcium ion felszívás
folyamatában zavar alakul ki. Mi a jelenség oka?
Ez a problémafeladat nehéz a tanulók számára. Ha nincs megoldás az
osztályban a probléma felvetés után, vagy tudjuk, hogy ennyi információval
nem vezet eredményhez a gondolkodás, a tanár tegyen fel segítő kérdéseket.
Fontos, hogy kérdéseket, mert ebben a formában a diák úgy érzi, ő jutott el a
helyes megoldáshoz. A probléma megoldás lépéseinek a megtanítása mellett
sikerélményhez is juttatjuk a tanulókat. A feladat időigényes, de megéri a
tehetséggondozás és a tanuló fejlődésének érdekében.
Kérdések: Mi az epe? Mi a szerepe az emésztésben? Hol történik a kalcium ion felszívása? Mi szükséges az ion felszívásához? Oldékonyságát
vizsgálva melyik csoportba tartozik a folyamathoz szükséges vitamin?
Ezek a kérdések könnyen megválaszolhatók, melyek a probléma részelemei és biztos, hogy elvezetnek a probléma teljes megoldásához.
A tanárnak biztosítani kell, hogy az órai munkában a diákok bármikor
kérdezhessenek, vagy ötleteiket elmondhassák a gondolattal kapcsolatban.
Fontos, hogy ezzel megtanítjuk a lényeges és lényegtelen elkülönítésére,
valamint a szabad logikai utat is biztosítjuk a tanuló számára. Ezekben a
lehetőségekben nem lehet a tanárnak negatív jelzése a diák felé. Konkrétan
jelezni kell a megerősítést, a probléma felvetés helyét, annak megoldási lehetőségét.
Nagyon eredményes a tanuló motiválását tekintve, ha a diák által felvetett gondolat szerint haladunk tovább az óra során a megértésben.
A természettudományos kutatatás tanítása tehetséges tanulók számára
A kutatás olyan tevékenységrendszer, mely sajátos technikák segítségével
vizsgálja a jelenségeket, azok külső és belső összefüggéseit, törvényszerűségeit. A kutatás révén új ismeretekhez jutunk, vagy a korábbi ismereteket
új összefüggésben tárjuk fel. A természettudományos kutatás alapját azon
megfigyelhető, empirikus és mérhető evidenciák jelentik, melyek révén magyarázni tudjuk a jelenségek okait (Bynum és Porter, 2005). A természettudományos kutatás minden esetben valamilyen problémából indul ki, melynek megoldására hipotéziseket állítunk fel és azt kísérletek, megfigyelések
segítségével teszteljük.
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A természettudományos kutatás folyamatának sajátosságai nagymértékben függenek a tudomány jellegétől. Az alapfolyamat azonban minden esetben hasonlatosságot mutat, melyet egy, a problémamegoldás stratégiai lépéseinek lineáris és az egyes lépésekhez visszatérő cirkuláris elemeket tartalmazó modellje segítségével lehet szemléltetni (1. ábra).

1. ábra
A problémamegoldás folyamatának elágazó modellje (Assessment of
Performance Unit, 1984)
A kutatás elsajátítását szolgáló kutató módszer tanításának leggyakoribb szervezeti formái a tehetséges tanulók számára az iskolában: 1) az
egyéni konzultációk, 2) a fakultációs órák, 3) a szakkörök.
A szakkörök kiváló példája a természettudományok terén tehetséges tanulók számára a kutató szakkör. Felépítésében és tematikájában is különbözik a hagyományos iskolai szakköröktől. Addig, amíg egy általános szakköri
foglalkozás minden tanuló esetében hetente kerül megtartásra, a kutató
szakköri foglalkozás az adott gyerek számára igény szerint, a megbeszélések, konzultációk idején esedékes. Vagyis nincs ott minden héten mindenki,
csak akinek szüksége van rá. A közös, minden tagot bevonó foglalkozások
azok, amelyen a tanulók beszámolója történik az elvégzett munkáról, illetve
ekkor mutatják be publikációikat és prezentációikat. Az ilyen foglalkozásokon fontos, hogy mindenki részt vegyen, mert ilyenkor értékelik egymás
tevékenységét és eredményeit, tanulnak egymástól és egymás hibáiból.
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A kutató szakkör tematikája alapvetően két részre osztható: (1) Általános kutatásmódszertan (8 hét, melyen mindenki részt vesz.), (2) Megbeszélések, konzultációk. (témáktól függő időtartam.
A kutató szakkör tagjai folyamatosan cserélődhetnek. Minden kutatni
vágyó, tehetséges diák jelentkezhet, és folyamatosan tagja lehet, amíg csak
középiskolás (vagy még utána is). Nem tanévben, hanem a kutatási téma
időtartamában gondolkodunk. Így a szakkörnek egyszerre lehet akár 13,
vagy éppen 19 éves tagja is. A tagok toborzásában a tehetséges diákok maguk vesznek részt, ők szervezik és irányítják tanári mentorálás mellett a
szakkör munkáját. A hagyományos foglalkozásokat az általuk meghívott
kutatók előadásai színesítik. A kutató szakkör vendégtagjai azok a tehetséges kutató diákok is, akik egyénileg tanáraikkal, vagy felsőoktatási intézményben választott mentoraikkal végzik kutatásaikat. Az ő prezentációik is
hasznosak a többi diák számára.
A szakkör vezetője egy koordinátori szerepben (lehet ugyanakkor mentor is) tanár. Ő kontrollálja a szakkör munkáját, segít a diákoknak a szervezésben. A kutatás módszertani foglalkozásokat egy arra alkalmas tanár végzi. A szakkör mentortanár tagjai azok a pedagógusok, akik témavezetést
vállalnak. Az ő feladatuk, hogy irányítsák, segítsék tanulóik kutató munkáját és szükség szerint részt vegyenek a konzultációkon (adott foglalkozáson
mindig más és több tanár is konzultálhat).
Mivel a szakkör első felét jelentő általános kutatás módszertani rész témáktól függetlenül hasonló, érdemes áttekinteni annak tematikáját.
A szakköri munka mindig annak meghirdetésével kezdődik. Lényeges
kérdések a szervezéssel és hirdetéssel kapcsolatban: Mikor történjen a hirdetés? Hol jelenjen meg a hirdetés? Kinek hirdessük meg a szakkört? Miért,
mi a célja, témája a szakkörnek? Van-e aktualitása a témának, beépíthető-e a
pedagógiai programba, oktatási folyamatba? Milyen irányú fejlődést tesz
lehetővé? Ki vezeti a szakkört? Milyen intervallumban működik a szakkör?
Milyen létszámban vehetnek részt a tanulók? Milyen ütemű a szakkör munkája, működése?
Nem elég a cím megjelölése a hirdetés során. A hirdetés idején, az adott
szituációban és az ismeretek birtokában ki kell emelni néhány fontos gondolatot a szakkörrel kapcsolatban. Ezeket érthetően meg kell fogalmazni, majd
jól látható, elérhető helyre kell elhelyezni. E mellett fontos egyéb információs csatornákon keresztül is hirdetni (iskolarádió, újság). Ne feledkezzünk
meg a személyes ismeretközlésről sem. Ez utóbbi a leghatékonyabb, mivel
adott személyhez szól.
A hirdetés után a kutatás módszertani blokk következik, melynek egy
lehetséges tematikáját közöljük az alábbiakban.
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1. hét
A probléma felvetése, megfogalmazása
Gyakoroltatása kiadott anyagok segítségével történhet. Tudománytörténeti
példák segítségével, esetleírások, szövegértelmezések segítségével a tanulóknak különböző problémát kell megfogalmazni. A kiadott irodalmat (minden tanuló ugyanazt az irodalmat) hazavihetik, könyvtárban olvashatják. A
következő szakköri foglalkozáson beszámolnak, ki milyen problémát fedezett fel, azt egységesítik.
2. hét.
A probléma megfogalmazásához és megoldásához szükséges adatok gyűjtése, irodalmazás
Az otthoni szövegek alapján felvetett problémák megbeszélése, közös probléma kialakítása. Az adatgyűjtés és irodalmazás szabályainak elsajátítása.
Hivatkozások és plágium. Egy kiválasztott közös tudományos probléma
megfogalmazásához és megoldásához szükséges információk gyűjtése, mely
otthon folytatható.
3. hét
Hipotézisalkotás
Az előző foglalkozáson elkezdett információgyűjtés eredményének megbeszélése. A hipotézis fogalmának értelmezése. Példák hipotézisekre a tudománytörténetből, azok elemzése. Egyszerű hétköznapi problémák megoldására vonatkozó hipotézisek és predikciók alkotása. Egy ismert tudományos
problémára (pl. rákkutatás) vonatkozó hipotézis megfogalmazása (brainstorming).
4. hét.
A hipotézis igazolása. Tervezés
A problémák megoldásának igazolására vonatkozó módszerek a természettudományok történetében. Kiadott irodalom értelmezése. Egy egyszerű természettudományos probléma megoldására vonatkozó hipotézis igazolásának
önálló tervezése (pl. Mikrobiális szennyezések. Környezetünkben hol, mikor, milyen és milyen mértékű mikrobiális szennyeződések fordulnak elő?
Az erre vonatkozó hipotézisek igazolásának tervezése.) Az igazolás körülményeinek számbavétele. (Hely, idő, eszközök, anyagok, a megfigyelés,
kísérletek, értékelés eszközei).
5. hét
A kísérletek
A kísérletek fogalma, típusai. A tudománytörténet nagy kísérletei. Technika
a kísérletek szolgálatában. Egyszerű kísérletek önálló tervezése. A kísérlet
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menetének, logikai útjának értelmezése egyszerű, elvégzett kísérlet példáján.
6. hét
Eredmények, értékelés
A kísérleti adatok rögzítésének, feldolgozásának módszere. Irodalmi példák
tanulmányozása. Tetszőleges adatsor rögzítése, feldolgozása, következtetések levonása. A következtetések hipotézissel történő összevetése. A hipotézis cáfolata, újrafogalmazás.
7. hét
A publikálás és prezentáció szabályai
Tudományos folyóiratok publikációinak tanulmányozása, összehasonlítása.
A prezentáció szabályainak megbeszélése. Önállóan kiválasztott téma prezentációja, következő foglalkozáson történő bemutatása.
8. hét
Prezentációk Lehetséges kutatási témák megbeszélése, kiválasztása (olyan
témák, melyeket az iskolában lehet választani, és amit tanáraik tudnak
mentorálni).
A 8. hét után a szakköri foglalkozások konzultációs foglalkozásokká
válnak. A diáknak mindig meg kell beszélnie mentor tanárával, mikor esedékes a találkozó. Közös részvétel ezután a prezentációk alkalmával történik.
Az első 8. hétre általában minden tanévben sor kell, hogy kerüljön, mivel mindig lehetnek új tagok. A szakkör régi tagjai ezen már nem vesznek
részt, végzik saját kutató munkájukat. A kutatás módszertani blokk abban az
esetben hagyható el, ha csak egy-két diák csatlakozik a szakkör munkájához, mivel velük ugyanezt a blokkot egyéni foglalkozások keretében is végre tudjuk hajtani.
A biológia tudományában tehetséges tanulók fejlesztésének
néhány módszere
Kísérletezés
A kísérletezés egy adott jelenség tanulmányozása mesterséges körülmények
között, melyet a kísérletező változtat azért, hogy felderítse, milyen feltételekhez kötött az adott jelenség, illetve hogy milyen külső és belső összefüggések rejlenek a vizsgált jelenség egyes elemei között (Cvetkov, 1953).
A biológia tanításában a tehetséges tanulók számára mindenkor biztosítani kell az önálló gondolkodás szerepét kezdve a probléma felvetésétől a
hipotézis igazolásáig, mely lehetőséget ad a motivációra, az érdeklődés
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fenntartására, a továbblépés lehetőségének biztosítására, az aktív foglalkoztatására. Lássunk egy példát!
A növényi keményítő vizsgálata
Előzmény: megfelelő szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat. Ismerik a biológiailag fontos vegyületek szerkezetét, kimutatási reakcióit.
A kísérlet célja: minőségi analitika keretében a kémcsőben megkapott
ismeretlen oldat meghatározása.
A foglalkozást megelőzően a tanulók megkapják a feladatot, és tervet
készítenek a következő órai gyakorlathoz.
A tanár feladata: az ismeretlen oldatok és a reagensek előkészítése.
A csoportok számának megfelelő számú oldat készítése.
A kémcsöveket megszámozva a tanári asztalon találják a tanulók, ezek
közül választ minden csoport egyet. A szükséges reagenseket szintén önállóan válogatják össze a kikészített anyagok közül.
A kísérlet során a következő oldatok lehetségesek:
Glükóz oldat, szacharóz oldat, keményítő oldat, fehérje oldat, desztillált víz.
Az elkészített oldatok nem tartalmaznak sem fehérje oldatot, sem keményítő oldatot. Ezt az információt a tanulóknak nem kell tudniuk. Ezek kimutatása sokkal gyorsabb, mint a többi, így nagyon egyenlőtlen lenne a feladat
a gyakorlaton részt vett tanulók között. Továbbá cél a gyakorlás, több kimutatási reakció elvégzése, ami így az ismeretek elmélyítéséhez vezet.
Az óra vázlata:
Bevezetés
A csoportok kialakítása. A csoportmunka lényegét ehhez a feladathoz ismerniük kell a tanulóknak. Megadott időre kell a feladatot elvégezni, ezt
csak megfelelő csoport munkával tudják elérni. (Célszerű egyszerűbb gyakorlatoknál is alkalmazni a csoportmunkát, így megtanulják a lényegét.)
Elméleti megbeszélés:
(Vakanalízis lényege. A jegyzőkönyv készítés szabályai.)
Rövid, lényegre törő kérdésekkel kiemeljük a vegyületek fontosabb tulajdonságait.
Ez a megbeszélés tanári irányítással történik együttesen. Rövid idejű legyen,
mert a gyakorlati részt segíti, nem helyettesíti.
Csoport munka szervezése:
A feladat ismeretében a 3 fős csoport önállóan dolgozik tovább. Mielőtt a
gyakorlathoz fognak, kialakítják a csoportbeosztást, valamint a munka váz-
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latát. Felosztják a feladatot, kinek mi a munkája. Az otthon elkészített terveket egyeztetik, közöset alkotnak, ami alapján végzik a feladatot.
A kísérlet végrehajtása:
A kísérlet elvégzése és az eredmények pontos rögzítése a feladat. A
jegyzőkönyvben rögzíteni kell a kísérletek sorrendjét, annak tapasztalatát és
magyarázatát. Ennek eredményeként értelmezhető, mi az ismeretlen oldat.
Az egyénileg elvégzett kísérlet után a csoport együttesen értelmez, alakítja
ki döntését.
Szaktanári feladat a csoportok és tanulók tevékenységének segítése,
szükség esetén irányítása, ellenőrzése.
A csoportok beszámolói a végzett munkáról:
A csoportokból egy-egy tanuló ismerteti az eredményt a végzett feladatról. A többiek figyelnek, majd értékelnek a közös megbeszélés során.
Összegzés, értékelés:
A tanuló munkájának értékelése több szinten, több időpontban jelenik meg.
A gyakorlat során a diákok munkáját a tanár nyomon követi, ha kell, segít,
javaslatot tehet, ha szükséges. A csoporttagok egymást értékelik, miközben
létrehozzák az összegzést. További értékelés valósul meg az osztály többi
tagja részéről a beszámoló után. A szaktanár egyértelműen lezárja a végzett
munkát szakmailag, értékeli a csoportok és a tanulók tevékenységét. A tanár
a munka végén újabb feladat megoldási lehetőséget értelmezhet, amit ő célszerűnek, időben rövidebbnek, vagy logikusabbnak tart. Ezzel tovább növeli
a feladat alternatív megoldási lehetőségeit. Értelmezi, meddig jutott el a
csoport az órán a szakmai ismeretben, annak gyakorlati alkalmazásában,
továbbá mit kell még javítani, mit szükséges tovább gondolni. Útmutatót ad
az otthoni feladatokhoz.
Szorgalmi feladatok kijelölése: A következő gondolatok közül egy kiválasztása és tovább gondolása, esszéírás, véleményalkotás.
 Analitikai módszerek felhasználhatósága a természettudományban.
 A kísérlet szerepe a természettudományban.
 Elemezd az általad ismert legfontosabb biológiai kísérletet.
 Egy általad ismert biológiai kísérlet napjainkban történő felhasználása.
Egyéni és kooperatív tanulás, kutatás
A tehetséges tanulók foglalkoztatásában kiemelkedő szerepe van azoknak a
munkaformáknak, melyek során a tanulók önállóan, vagy együttes felelősségteljes tevékenység által szerzik és mélyítik el ismereteiket. Ennek során
megtanulják, hogy a tudományos eredmények gyakran egy jól együttműkö508

dő csapatmunka eredményeként jönnek létre, melyben minden egyes személy feladata fontos és nélkülözhetetlen a siker érdekében. Az iskolában
ennek a célnak az elérését szolgálja az egyéni, a páros és a csoportmunka,
valamint a kooperatív módszerek, közöttük a projektmódszer alkalmazása
az ismeretszerzés folyamatában. Az alábbiakban egy olyan példát mutatunk
be, mely egy adott terep biológiai feltérképezését, felfedezését és leírását
kéri a tanulóktól, és egyesíti az itt felsorolt önálló aktivitást igénylő valamennyi módszert. Olyan komplex feladat, mely magában foglalja a kutatás
valamennyi fázisát, és végrehajtásához kitartásra, következetességre van
szükség.
Feladatok a terepgyakorlaton
Terepgyakorlati esszék
Beadási határidő: terepgyakorlat után 1 hét
Témák:
 Gyertyános tölgyes és bükkös lágyszárú szintjének összehasonlítása
 Mészkő-sziklagyep élővilágának bemutatása
 Készítsd el a szivárvány színskálát a látott növényi virágokból
 Árnyéktűrő növények bemutatása
 A terepgyakorlaton megfigyelt gombák összehasonlítása és elemzése
 Mohák jelenléte az általad vizsgált társulásban
 Az antocián jelenléte és változása a növényekben
 Cserjék a gyertyános tölgyesben
 Cserjék a hegyvidéki égerligetben
 Idegen fajok viselkedése a vizsgált területen
 A gyertyános tölgyes szintezettsége
 A cseres tölgyes szintezettsége
 Az erdészek és ökológusok az erdő védelmében
 A terepgyakorlaton megfigyelt ízeltlábúak összehasonlítása és elemzés
 Indikátor élőlények jelenléte
 Útmenti társulások bemutatása
 Molyhos tölgyes bemutatása
 Bükki Nemzeti Park általános bemutatása
 Szeleta-barlang bemutatása
 Patakparti égerliget bemutatása
 A kiválasztott növény: bükk
 A pimpók keresése és összehasonlítása
 A közönséges galaj és a szagos müge összehasonlítása
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 Az emberre veszélyes élőlények a túra során
 A kutyatejfélék bemutatása
 Rügyfakadás időbeli eltolódása
 Parazitizmus formái
 Tölgyek összehasonlítása
Minden tanuló húz egy címet. A terepgyakorlat megkezdése előtti hónapban felkészül a szakirodalom segítségével a témakörből. Irodalmaz, vázlatot készít és összeállítja az irodalomjegyzéket. Az egyéni munka mellett
megjelenhet ebben a fázisban is a csoport munka, mivel a témakör az egész
csoportnak ugyanaz, és az egyéni témák összefüggenek egymással. Így a
közös problémák, gondolatok megbeszélése előrelépést eredményezhet. A
terepgyakorlaton szakmai vezetésen vesz részt a fakultációs csoport. Ezek
az ismeretek tovább bővítik az előzetesen megszerzett információkat. Az
elmélet mellett lényeges a tapasztalat, a megfigyelés, mérés, kísérlet a gyakorlat során. Mindezek használhatóvá teszik a tanulók eddig megszerzett
ismereteit. Lehetőség van a tapasztalatok dokumentálására is (fénykép, videó, rajz). Az esszé megírása az elméleti ismeretek alapján történik, de a
saját tapasztalat kell, hogy domináljon az írásban. Terjedelme maximum 5
A/4-es oldal. Kapcsolható melléklet is a munkához. Formája megegyezik az
érettségi projekt formájával.
Ez a munkaforma tanulási szakasza egy későbbi önálló vagy csoport
munka eredményes kivitelezésének, ami esetleges versenyeken vagy pályázatokon valósul meg. Minél többször próbál a tanuló esszét írni, annál magabiztosabb és hatékonyabb lehet a munkája.
A tanár természetesen értékeli a beadott esszéket, mind szakmailag,
mind formailag. Ezeknek előre mutatóknak kell lennie, lényeges elemei az
értékelésnek.
A további feladatokat 3-4 fős csoportokban végzik a tanulók a terepgyakorlaton, a szakmai magyarázat után. Szakmai segédeszközként a feladatok megoldásához a tanulónak ebben az időszakban csak a saját jegyzete áll
rendelkezésére.
Feladatlap (csoportmunka)
Határidő: terepgyakorlat vége
1.
2.
3.
4.

Keresd meg a kövi fodorka élőlényt! Jellemezd! Hol találtad, miért?
Hasonlítsd össze a kocsánytalan tölgy és a bükk kérgét! Rajzold le!
Mutasd be a korai juhar és a mezei juhar levelét! Rajzold le!
Milyen a látott társulásokban a vegetatív szervek megjelenésének üteme?
Írj példákat! Indokold állításod!
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5. Vízre vizsgálva milyen tűrőképességű populációkat találsz a mészkő
sziklagyep életközösségben? Miért? Írj példát!
6. Egy kiválasztott fa életkorának a meghatározása. Írd le a feladat megoldásának lépéseit! Indokold válaszod! Miért ezt a fát választottad?
Fajlista. A látott élőlények felsorolása!
Kedvenc foto (A terepgyakorlaton címmel) elküldése 2010 ápr.20. este 20
óráig az e-mail címre. /cím a tanárodnál elérhető/
Az állatkertben
A szakmai útmutatás és előzetes felkészülés után a tanulók csoportokat alkotnak. Majd a feladatok ismeretében a csoportok az állatkert területén
megkeresik azon területeket, ahol megtalálják a kérdéses probléma megoldásához szükséges információkat. Megkapja minden tanuló önálló feladatát,
majd közösen megbeszélik és létrehozzák a véleményüket a feladat megoldására. Ezek után tanórai keretek között beszámolót tartanak a munkájuk
eredményéről. Értelmezés, értékelés következik, mind a társak, mind a tanár
részéről. Ebben a feladatban végig követhető a tehetség felismeréséhez vezető út, valamint a tehetséggondozás elemei is.
Csoportok feladatai:
1. Darázsbemutató
– Milyen fajt láttál?
– Hogyan építik a fészket?
– Miként petéznek?
– Hogyan kapcsolódik a kasztrendszer kifejezés az általuk alkotott
szociális kapcsolathoz?
Fogazat-életmód
– Milyen ragadozó életmódú állatot láttál az Állatkertben?
– Milyen a fogazata?
– Milyen összefüggés van a fogazat és életmód között?
Kifejezések értelmezése
– Mit jelentenek a következő kifejezések? Definiáld és írj
– Endemikus faj, kozmopolita faj, „edényes flóra”
2. Operáns tanulás
– Mit jelent a kifejezés?
– Hol találtál példát erre a magatartásformára?
– Van-e szerepe az ember esetében?
Biológiai óra
– Miért fontos tudni egy zárvatermő növényről, hogy hol van az eredeti
élőhelye?
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– Lehet-e minden növényt honosítani? Miért?
– Írj példát olyan növényre, amely hazánkban csak pálmaházakban él!
3. Eszközhasználat
– Mit figyeltél meg a csimpánzoknál az eszköz használattal kapcsolatban?
– Milyen magatartásforma?
– Mi a szerepe?
– Hasonlítsd össze az ember eszköz használatával!
Populáció kölcsönhatás
– Hol találkoztál az Állatkertben populáció kölcsönhatással?
– Írj példát minden ismert kölcsönhatásra!
– Jelöld mi a szerepe az élőlények életében!
Madarak repülése
– Milyen madarak tudnak repülni?
– Írj 20 példát!
– Mik a repülést kialakító anatómiai tényezők? Értelmezd!
A tehetséges tanulókkal történő foglalkozás egy speciális módszer
együttest igénylő esete a különböző versenyekre való felkészítés. Ezek a
versenyek, pályázatok sok lehetőséget adnak a tanulói kutatások végzésére.
A felkészülés során érdemes egyre magasabb szintű elvárásokat támasztani a tanulókkal szemben. Nagyon hasznos, amikor különböző korosztályú
tanuló dolgozik egy szakkör munkájában.
Ilyen lehetőséget biztosító versenyek biológiából:
 Dr. Árokszállásy Zoltán országos biológia és környezetvédelmi verseny
 Herman Ottó Országos Biológia Verseny
 Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny
 Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi Csapatverseny
 Bókay Árpád Országos Biológia Verseny
 Bugát Pál Országos Középiskolai Természetismereti Vetélkedő
 Curie Környezetvédelmi Környezetismereti Természetismereti Emlékverseny
 Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny
 Mérei Ferenc Budapesti Biológia Verseny
 Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny
 Ifjú Kutatók Országos Konferenciája
 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
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A fejezet csupán szemelvény azon sok lehetőségből, mely a biológiában
tehetséges tanulók fejlesztését szolgálja. A pedagógiai, pszichológiai továbbá a szakdidaktikai kutatásoknak köszönhetően mind több olyan elmélet,
paradigma és módszer áll rendelkezésünkre (pl. konstruktivizmus, fogalmiváltás elmélete, metakogníció, kutatás-alapú tanulás, probléma-alapú tanulás, a modellezés, mint fő didaktikai feladat, stb.), melyek gyakorlatban történő alkalmazása már a közeljövőben is hatékony eszköz lehet tehetséges
tanulóink felismeréséhez és továbbfejlődéséhez.
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Tehetséggondozás a fizika tudományában
Dudics Pál
1. A tehetségről elméletileg fizikus szemmel
Ha arra az általános kérdésre, hogy „Ki a tehetséges?”, nagynevű kutatók is
eltérő megközelítéseket alkalmaznak, akkor arra a kérdésre, hogy ki a fizikából tehetséges, talán válaszolni sem lehet. Kissé sarkítva, talán úgy lehet
fogalmazni, hogy a tehetséggondozás alanyává az válik, akit fizikatanárként
tehetségesnek látunk, és sikerül együttműködésre bírnunk, vagy az, aki anynyira motivált, hogy magától jön, még ha a mi megítélésünk szerint nem is
annyira kiváló.
De sok diák nem szereti a fizikát. Miért? Mert nehéz – válaszolják
többnyire. Néhány tanulói válasz a miért-re: nehéz megérteni; nem elég a
fogalmakat tudni; egymásra épülnek az ismeretek; nagy szerepet játszik a
logika; sok a jel és összefüggés; száraz, bonyolult, elvont; sok idő kell hozzá; sok a számolás; olykor „csavar” van a feladatban; összetett, logikus
gondolkodást igényel.
Ez a sokrétűség indokolja, hogy a fizikából tehetségesek esetében sajátos tehetségterületeket különítsünk el. Természetesen a határok nem húzhatók meg élesen, csak a tárgyalást könnyítik meg, a valódi tehetséghez mindegyik szeletnek elég erőteljesnek kell lennie.
1.1. A tanulásban tehetségesek
Legelőször és legtöbbször olyan tanulókkal találkozhatunk tehetségkereső
tevékenységünk során, akik a tanulásban mutatnak jó eredményeket. Jellemzőjük, hogy általában minden tantárgyból kiválót nyújtanak, mert
 szorgalmasak,
 jó a memóriájuk,
 jó stratégiával tanulnak,
 logikusan gondolkodnak,
 szívesen dolgoznak,
 motiváltak a sikerre,
 van önbizalmuk.
Ezek a tulajdonságok jó alapot adnak ahhoz, hogy valaki fizikából is tehetségesnek mutatkozzon, ám nem feltétlenül elegendőek. A fizikából tehetséges diák „több” és „kevesebb” is ennél. Lehetséges, hogy szorgalma, mo514

tivációja, önbizalma csak a későbbiekben alakul ki, viszont a tantárgyi sikerességhez a felsoroltakon túl még további momentumok is kellenek.
1.2. A gondolkodásban tehetségesek
A fizika tantárgy és tudomány struktúrája több szintű. A fizikatudományban
kezdetektől fogva tetten érhető az a törekvés, hogy a természet törvényeit
egységes keretbe foglalja. Folyamatos tehát a közös lényeg keresése, fontos
szerepe van az analógiának (Zalai, 2006; Radnóti, 2010), a felismert és alkalmazott törvények formai és tartalmi hasonlóságának. Az újabb eredmények sok esetben megoldatlan problémákból erednek, tapasztalatok felhalmozása és modellek, elméletek kipróbálása együttesen szüli meg azokat. A
fentiek kicsiben, tantárgyi szinten is megnyilvánulnak. A fizikai gondolkodásban tehetségesnek tekinthetjük tehát azokat a tanulókat, akikre jellemző,
hogy
 jó az elemző készségük,
 logikusan gondolkodnak, érvelnek,
 képesek a komplex látásmódra,
 képesek a rendszerszemléletű megközelítésre,
 fegyelmezett, ugyanakkor flexibilis a gondolkodásuk,
 egyéni megoldásokat keresnek,
 fogékonyak a párhuzamokra,
 jó az absztrakciós képességük,
 gazdag a képzelőerejük,
 jó a tér- és formalátásuk.
1.3. Matematikai képességekben tehetségesek
A fizikatudomány segédnyelve a matematika. Természetes, hogy a mennyiségi kapcsolatok egyenletek, egyenlőtlenségek formájában fogalmazódnak
meg, de az elméletek esetében is gyakran formulák hordozzák a tartalmi
mondanivalót, lásd Maxwell-egyenletek, Lorentz transzformáció, stb. A
jelenségek egy része paraméterfüggő.
A fizika alkalmazott tudomány is, szorosan kapcsolódik a mérnöki tevékenységhez, a technika és technológia kérdéseihez, ami konkrét értékek
meghatározását igényli. A matematika használata a fizika művelésének elidegeníthetetlen része. Szemléletmódot, problémakezelési technikát, kapaszkodót, kiindulópontot, vezérfonalat és eszközt jelent. A fizika előrehaladása gyakran gerjesztette matematikai elméletek létrejöttét, s az új matematikai
elméletek új fizikai gondolatokat, felfedezéseket provokáltak, jósoltak.
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Az ilyen szemléletben nevelkedett diákoktól nem lesz meglepő, ha a
tanórán új következtetéseket vonnak le, új kapcsolatokat ismernek fel. Ők
azok, akik aktív tagjai a klasszikus verseny-előkészítő szakkörnek, és sikeresen szerepelnek a feladatmegoldó versenyeken (például Mikola verseny).
Jól boldogulnak a problémamegoldás terén is, ilyen tanulók esélyesek az
OKTV-n, Eötvös versenyen való kiváló szereplésre.
1.4. Gyakorlati tevékenységben tehetségesek
A fizikát megtanulni, az ismereteket elméletileg alkalmazni – összetett gondolkodási művelet. A fizikát a gyakorlatban művelni, azaz az elméletet a
gyakorlat szolgálatába állítani vagy a mérés, kísérletezés útján elméleti
megállapításokra jutni – összetett gondolkodási és manuális művelet. A legegyszerűbb esetben is a kísérletet össze kell állítani, el kell végezni, használni kell a mérőműszereket, meg kell mérni az adatokat, azokat fel kell
dolgozni és az elmélettel a kívánt szempontból kapcsolatba hozni. Ez az
egyszerű modellje a gyakorlati kutatásoknak is.
Kevés olyan helyzet van, mely pusztán ezt a tevékenységet igényli, inkább olyan adódik, ahol nagyobb hangsúlyt kap. Ilyen például a sárospataki
becslési verseny, a kazincbarcikai Dr. Nagy László verseny vagy a mérőtáborok.
1.5. Az eszközkészítésben tehetségesek
A gyakorlati tevékenységhez kapcsolódóan egy másik tehetségszeletről kell
még szót ejtenünk. Eszközt készíteni megint csak más képességeket igénylő
feladat. Pedagógusi tevékenységünk során alapvetően két esettel találkozhatunk. Az egyik végeredménye egy adott cél eléréséhez szükséges szerkezet,
elrendezés, a másik célja maga a működés. Két konkrét példával szemléltetve: az egyik esetben a tanuló a sűrűségméréshez készít céleszközt, vagy a
súrlódási együttható mérési elrendezését állítja össze konyhai használati
tárgyakból, a másikban rakétát alkot. Határozottan innovatív gondolkodást
igényel mindkettő.
Tervezési, elkészítési, és kipróbálási vagy kalibrálási szakaszokra bontható a folyamat. Komoly szinten az ehhez szükséges képességek, tulajdonságok részben a gondolkodásban, részben a kísérletezésben tehetségesekéből rakhatók össze, de ez a folyamat annál több, hangsúlyaiban más.
Olyan diákot, aki a fejezetben felsorolt minden tulajdonsággal rendelkezik, nem is érdemes keresni. A felvázolt összetettség csak tükröződése a
fizika tudományterület komplexitásának.
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2. Tehetséges tanulók azonosítása és tehetségfejlesztés
fizikából
Fizikatanárként elég sok ilyen jellegű könyvet, írást tanulmányozva megállapítható: nem csak a tantárgyból tehetségesek felismerésének szűk a szakirodalma, de még a természettudományban tehetségesek azonosításának is
(Habermann, 1989). Konkrét eljárás szinte sehol sem található.
2.1. A hétköznapok technikái
Egy magyarországi felmérés (Balogh és Koncz, 2008) megállapította, hogy
az iskolák tehetségkiválasztó gyakorlatában a komplex információgyűjtés, a
tantárgytesztek és a tanulóképesség vizsgálata dominál, fele olyan gyakori a
kreativitás, még kevesebb az intelligencia mérése, és csak elvétve fordul elő
énkép- vagy tanulási stratégiák vizsgálata.
A megvalósítás formáit tekintve történhet
 adott populáció szűrésével,
 felvételi vizsgával,
 meghallgatás, elbeszélgetés alkalmával,
 jelentkezés útján vagy,
 szülői, tanári jelölés alapján.
A továbbiakban speciálisan a fizika tantárgy területére térünk át. A kirajzolódó lehetőségeket látva kézenfekvő, hogy a hétköznapi gyakorlatunkban elsősorban azokat az eszközöket és alkalmakat használjuk, melyek közvetlenül elérhetők.
A tehetségesek kiválasztására, azonosítására a konkrét szempontjaink a
következők lehetnek:
 a tanórán mutatott képességek,
 tanulási technika,
 dolgozatok eredménye,
 tantárgyi tesztek eredménye,
 versenyeken való eredményesség,
 személyiségjegyek,
 motiváció,
 érdeklődés.
A dőlt betűvel szedettek minősülhetnek valamelyest objektív eszköznek.
A többi szempont is mérhető lenne, de a valóságban többnyire szubjektív
megítélés alá esik.
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2.2. A tehetségfejlesztés keretei, célja, tervezése
Már megfogalmaztuk, hogy ideális esetben a tehetséggondozás kipróbált és
bevált technikái az általános csoportok képzésében hasznosulnak. Egyszerűsítve ez azt jelenti, hogy a tanórán is tehetségfejlesztés zajlik. Bár nem szeretnénk összemosni a tanítást és a tehetséggondozást, az utóbbi tevékenységünk céljainak vizsgálatánál a fejlesztés lehetséges keretei indokolják a tanórai szintre is kiterjedő differenciálást. Ha figyelembe vesszük azt a korábbi
megállapítást, hogy a tantárgyi specializáció csak hetedikes korban kezd
aktuálissá válni, először általános értelemben vett tehetségekkel találkozunk,
azokkal is többnyire osztálykeretekben. Ha más területen is tehetséges a
tanuló, és például történelemmel vagy zenével szeretne foglalkozni inkább,
akkor fájó szívvel, de el kell engednünk egy-két év múlva.
Találkozunk a praxisunk során sok olyan csoporttal, ahol a továbbtanulási szándék a kohézió. Várhatóan egy ilyen – például fakultációs vagy
érettségi előkészítős – csoportban a fizika iránt fogékony, viszonylag jó előképzettségű, bizonyos jártasságokkal már bíró személyek vannak, akik belső
motivációval rendelkeznek, énképük szerint alkalmasak az átlagosnál nagyobb teljesítményre a tantárgyban. Ilyen módon az osztálykeretekhez hasonló a szituáció, csak egy magasabb szinten. A csoport munkája során
azonban az elsődleges cél a sikeres felvételizés, az eszközöket is ehhez kell
igazítani, a tehetségfejlesztés még speciálisabb céljai csak ezek mellett érvényesülnek.
Bizonyos tekintetben hasonló a tagozatos osztályokban folyó munka. A
speciális osztály többnyire csak reálosztály, nem feltétlenül fizikatagozat.
Annyiban szellősebbek a lehetőségek, hogy a kimeneti mérés szorítása nem
szűkíti a mozgásteret, a tehetségek kibontakoztatása differenciáltabb lehet.
Lépcsőzetesen építhetjük fel a tevékenységünket. Kemény alapozásra van
szükség az ismeretszerzésben és a technikák vonatkozásában is, és fontos
elem a folyamatos ellenőrzés.
Az osztálykereten kívüli csoporton a továbbiakban szakkört, kurzust
vagy akár tábort is érthetünk. (Idekapcsoljuk a teljesség kedvéért említendő
egyéni foglalkozást is, hiszen arra ugyanezek érvényesek, csak sokkal interaktívabb formában.) A gyakorlatban ez kínálja az ideális terepet a tehetséggondozásra.
Az Öveges, a Mikola vagy a Szilárd Leó versenyre készülők számára az
adott témakörökben való jártasság a cél. Az Öveges és Jedlik versenyen
szereplőknek adott feladattípusra érdemes edzeniük. Elmélyült és szintetizált ismereteket igényel az OKTV-n és az Eötvös versenyen vagy a KöMaL
levelezőversenyén való eredményesség. Határterületeken való jártasságot,
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globális látásmódot feltételeznek a Bugát Pál verseny és a komplex természetismereti versenyek.
2.3. Tehetségfejlesztő stratégiák, technikák a fizikában
Mit jelent a dúsítás, gyorsítás a fizikai tehetségfejlesztésben?
Gazdagítást alkalmazunk akkor, amikor a fogalmakat rejtvénybe csomagoljuk, a sebességet vektorként kezeljük, az ok-okozati összefüggéseket
kísérleten, mérésen keresztül kutatjuk, ha példákat soroltatunk a jelenségek
megnyilvánulásaira, ha egy elv alapján működő eszközt barkácsoltatunk,
vagy egy szemléltető animációt készíttetünk. És tulajdonképpen bármit sorolhatnánk, mert a fizikából tehetségesekkel való foglalkozás a leggyakrabban dúsítást takar.
A gyorsítás stratégiája nem jellemző, de a lehetőség törvényileg is biztosított. Fizikából ritka, de előfordulhat, hogy egy tanuló osztályozó vizsgát
tesz a be nem fejezett év(ek) anyagából, előrehozott érettségire való jelentkezés céljából. A tehetségfejlesztési gyakorlatban házi használatú kifejezéssel látens gyorsításnak nevezhetnénk azt, amikor versenyre készülés vagy
pályázati anyag készítése céljából a tananyag egyes témaköreit időben hamarabb tárgyaljuk.
A feladatmegoldás és szerepe a tehetségfejlesztésben külön kifejtést is
érdemelne.
Gyakran illeti kritika a fizikatanítását abban a vonatkozásban, hogy a
feladatok megoldásával elveszi a tanulók kedvét a tantárgytól. Reguláris
keretek között is helye van még a „számolási példáknak” is – természetesen
megfelelő arányban és formában –, a tehetséggondozásban viszont nélkülözhetetlen eszköz. Az ismeretek működtetése egy magasabb gondolkodási
szint, ami célja, sőt közbülső lépcsőfoka a fejlesztésnek. Takács szavai szerint (Takács, 2006, 3-6. o.): „A feladatmegoldó készség szerepe korunkban
már vitathatatlanul fontosabb, mint a nagy mennyiségben tárolt ismeretanyag és annak reprodukálási képessége. …Nem felidézés, hanem aktualizálás.”
Félreértés adódik abból is, hogy a feladatmegoldás alatt sokan a képletekbe való behelyettesítést értik. (Amerikai módszertani jegyzetekben lehet
találni ilyen típusú utasításokat.) A magyar természettudományos oktatás
megérdemelt korábbi jó hírét éppen a változatos formák alapozták meg.
Feladaton problémamegoldó gondolkodást igénylő kérdést kell érteni, amire
a válasz lehet egy szó, vagy egy hosszabb-rövidebb elemzés, egy szám vagy
matematikai összefüggés.
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Ezáltal fejlődik a gondolkodási készség, tudatosodnak a környezet jelenségei, világosabbá válnak a fogalmak, érthetőbbé a törvények, stabilabb a
rögzítés.

3. Feladatsorozatok
A tehetségfejlesztésre alkalmasnak ítélt feladatok, problémák tematizált
csoportosítását adja Kirsch É., Dudics P., Balogh L (2011) „A tehetséggondozás lehetőségei fizikából” című könyvében. Jelen tanulmányba abból egy
részlet kerülhet be.
3.1. Az átlagos sebesség témaköre
A sebesség egyszerűnek tűnő, de tudjuk, hogy nehéz fogalom. Felépítése
több lépcsőben szokásos és célszerű, a tanulók absztrakciós szintjéhez igazodva. A következő feladatok nem veszik figyelembe a mozgás irányát, a
skalárként értelmezett sebesség átlagára vonatkoznak. A feladatsorozat nem
igényli a sebességvektorral való kapcsolat tisztázását. Ezért egy részük hetedikesekkel, illetve vektorműveletekben járatlanabbakkal is tárgyalható. Az
alábbi feladatsorozat azt is mutatja, hogy a gondolkodási és matematikai
képességek nem fejleszthetők egymástól elválasztva.
Az adott időtartamra vonatkozó átlagos sebességet definiáljuk az időtartam alatt megtett összes út és a közben eltelt idő hányadosaként.
1. Az első (klasszikus) feladat annak a hangsúlyozására alkalmas,
hogy nem a sebességek átlagával azonos mennyiségről beszélünk. Külön
érdemes odafigyelni arra, hogy a tanulók zömmel csak a számtani közepet
ismerik mint átlagértéket, arra is több érték esetén csak az szolgál mintaként, hogy a tanév végi átlageredményüket hogyan határozzák meg. Egy
jármű odafelé úton 60 km/h, visszafelé úton 40 km/h sebességgel haladt.
Mennyi a teljes útra számított átlagos sebessége?
Az egyszerűség kedvéért célszerű megadni a két végpont távolságát (pl.
120 km), hogy a paraméterekkel való számolás, csak a következő – matematikai készséget is igénylő és fejlesztő – lépés legyen.
2. Ez az általánosítás kínálja a következő lépcsőt: észre lehet venni,
hogy az utak egyenlősége a lényeges momentum, tehát átfogalmazható a
feladat úgy, hogy az út egyik felét, illetve másik felét tette meg az adott sebességgel.
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3. Kézenfekvő a következő bővítés: Az út kétharmad részében 60
km/h, a maradék részen 40 km/h volt a sebesség. Számoljuk ki az átlagos
értéket!
4. Természetes szituációként adódik, ha a tanulók közül valaki felveti
azt a problémát, hogy számoljuk ki azt az esetet, amikor az idő első felében
halad 60 km/h-val, a második felében 40 km/h-val. Ezen a ponton az általános levezetéssel megmutathatjuk, hogy a részidőtartamok egyenlősége esetén kapjuk eredményként a részsebességek számtani közepét.
5. Ravaszabb, a tanúlók számára is felismerési élményt kínál a feladat
ilyen átfogalmazása: Az út egyik felében a jármű 60 km/h-val haladt. Hogyan haladjon a második felében, hogy az egész útra vonatkozó átlagsebessége 50 km/h legyen? A megoldásban használhatjuk az előzőleg kapott öszszefüggést, vagy számolhatunk a definíció szerint újra. Ezeknél a konkrét
adatoknál még a számeredmények pontos értékének használata is előtérbe
kerülhet. Ha ellenőrzéskor a kerekített értéket helyettesítjük, nem kapunk
pontosan 50-et az átlagra. Fontos látniuk, hogy egy eredmény pontatlansága
ebből is, de elvi hibából is adódhat. Hiszen a tanulók esetében az első feladat 48 km/h helyes eredményét nagyvonalúan azonosíthatják az általuk
kapásból bemondott 50 km/h-val.
6. Ezek után következhet a tanulók „megvezetése”, pontosabban a
diszkusszió felé terelése. A jármű odaúton 40 km/h-val haladt. Mennyivel
jöjjön visszaúton, hogy a teljes útra vonatkozó átlagos sebesség 90 km/h
legyen? A kreatívak és a jó matekosok rögtön csapdát szimatolnak, és le is
lövik a poént, ha nem figyelünk. Konkrét adatokkal világíthatjuk meg az
adatokban rejlő ellentmondást. Legyen 180 km a kezdő és célpont távolsága. Ekkor 40 km/h-val haladva 4,5 óra szükséges az odafelé vezető útra. A
teljes út 360 km, a 90 km/h átlagsebesség azt jelenti, hogy 4 óra alatt teszi
meg a teljes távot. Tehát már odaúton több időt vett igénybe, mint amennyi
a rendelkezésre áll. Célszerű szembesíteni a tanulókat a korábbi technika
szerinti számoláskor kapott negatív eredménnyel, s az értelmezés kapcsán a
szemfüleseket is arra nevelni, hogy a „hibakeresés” fontos tanulási epizód.
7. A matematikai készségek fejlesztése céljából általánosan is elemzés alá vethetjük a problémát. Két egyenlő útszakasz egyenletes, de különböző sebességű befutása esetén a teljes útra számolt átlagsebességre a
2 v1 v 2
összefüggést kapjuk. Elvárt átlagsebesség (u) mellett hov átlag 
v1  v 2
gyan függ a második szakasz sebessége az első szakaszétól, azaz keressük a
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v2 (v1) függvényt. Átrendezéssel a v 2 

u
kítva v 2  
2

uv1
kifejezéshez jutunk. Átala2v1  u

u2

alakot kapjuk. Ábrázolva a függvényt egy olyan
u

4 v1  
2

hiperbolát kapunk, melynek aszimptotái u/2-vel tolódtak el pozitív irányban.
Mivel az alsó baloldali ágnak pontja az origó, az út első felében 0 és u/2
közötti sebességgel haladva a megvalósíthatóság szempontjából értelmetlen
érték adódik v2-re. Érdekes megvizsgálni a nagyon nagy és az u/2-höz közeli első szakaszbeli sebességek esetét, valamint a függvény első negyedbeli
részének y = x egyenesre vonatkozó szimmetriájának jelentését.
Kicsit szélesítsük ki a feladattípust! Az átlagos sebesség nemcsak egyenletes(nek feltételezett) mozgások esetén számolandó. A megtett út grafikus
meghatározását felhasználva még további fejlesztési lehetőségek adódnak.
Az egyenletesen gyorsuló mozgás esetében az adott időtartamra számolható
v kezdő  v vég
átlagsebesség v átlag 
formuláját (többnyire) tanítjuk alapórán
2
is. Ennek grafikus alátámasztását azért érdemes megmutatni, hogy a későbbiekben a sebességgrafikon alatti területek átdarabolásának technikája ismert eszköz legyen.
8. A Moór Ágnes által szerkesztett középiskolai példatár egyik feladatának (99.) általánosítása így hangozhat: Adott a gyorsulással induló test s
utat tesz meg. Mekkora az időtartam első illetve második felére vonatkozó
átlagos sebesség? Konkrét adatok esetén ez egy rutinszerű számolási folyamattal megadható, bemelegítésképpen ez végig is járható. Ezek után a
látásmód kiszélesítését szolgálja a grafikus közelítés.
v
A sebességet az idő függvényében ábrázolva a 1. ábra
alapján jól látható, hogy a második időtartam alatt megtett út
t
háromszor akkora, tehát az
idők egyenlősége miatt az átla1. ábra
gos sebesség is. Az első részben az út a teljes útnak az a negyede, az idő az összesnek a fele, tehát az
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átlagos sebesség v átlag1 

2s
sa
. Azaz v átlag1 
.A
a
8
sa
3
.
8

s/4 s/t

, ahol t 
t/2
2

korábbi megállapításnak megfelelően v átlag 2

9. A feladat kis módosítása a hasonlóság matematikai fogalmát igényli, ha a grafikus utat választjuk. Adott a gyorsulással induló test s utat tesz
meg. Mekkora az út első illetve máv
sodik felére vonatkozó átlagos sebesség?
A 2. ábrán látható sebesség-idő
grafikonon jelölt háromszögnek és
trapéznak egyenlő a területe. A két
t
alakzat együtt egy a szürke háromszög területénél kétszer nagyobb
2.ábra
területű, azzal hasonló háromszöget
alkot. A hasonlóság aránya tehát 2 , ami a teljes és a részidőtartam arányát
valamint a végső és a közbülső sebesség arányát jelenti.
s/2
s/t
2s
sa
v átlag1 

, ahol t 
. Azaz v átlag1 
. A második szaa
2
t/ 2
2
kaszra
ettől
bonyolultabb
kifejezés
adódik
s/2
s/t
2sa
v átlag 2 


.

1 
2 2 4 4 2
t 1 

2

10. A magasabb évfolyamokon a feladatsorozat kiterjeszthető a nem 0
kezdősebességű esetekre, illetve az integrálszámítás alkalmazását igénylő,
másodlagos gyorsulással rendelkező problémákra.
3.2. Az elektromágneses indukcióról
A mozgatási elektromágneses indukció a jelenségkörnek talán a könnyebbik
szelete. Az alábbi feladatok ebben a témában a tudás, a jártasság, a problémamegoldó készség lépcsőfokait, a tehetségfejlesztés lépéseit is jelenthetik.
A megoldások bemutatása már nem fér bele a tanulmányba.
1. Az első feladat a tanult tananyag alapszinten történő alkalmazását
jelenti. Homogén B indukciójú mágneses mezőben az indukcióra merőleges
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l hosszúságú vezetőt mozgatunk a vezetőre merőleges állandó v sebességgel.
Mekkora feszültség indukálódik a vezető két vége között?
2. Ezt bővíthetjük egy elmélyültebb gondolkodást igénylő problémává, melynek segítségével a feladat többféle módon történő megoldása is
bemutatható. Homogén B indukciójú mágneses mezőben az indukcióra merőleges l hosszúságú vezető egyik végét tengelyesen rögzítjük (a tengely
párhuzamos az indukció vektorral), majd állandó ω szögsebességgel forgatjuk. Mekkora feszültség indukálódik a vezető két vége között?
3. A feladat további általánosítása. Homogén B indukciójú mágneses
mezőben az indukcióra merőleges d átmérőjű küllőkkel ellátott vezetőből
készült kereket forgatunk (a tengely párhuzamos az indukció vektorral) állandó ω szögsebességgel. Mekkora feszültség indukálódik a kerék pereme
(kerülete) és tengelye között?
4. A probléma mélyebb értelmezése (örvényáramok). Függ-e az előző
feladatban az indukált feszültség a küllők számától? Milyen eredményre
jutunk, ha a küllős kereket tömör vezető korongra cseréljük fel?
5. A fizika különböző területein szerzett ismereteknek magas szinten
történő összekapcsolását igényli az immár versenyfeladattá váló téma. Különlegességként kínálkozik a többféle elvi úton történő megoldás. Elhanyagolható ellenállású r1 sugarú korongot vízszintes tengellyel csapágyaztunk.
Tengelyén r2 sugarú kis korong (csiga) van, amelyről fonálon m tömegű test
lóg le. A tengely csapágya és a kerülethez hozzáérő csúszó érintkező közé R
ellenállást kapcsoltunk. Az egész korong vízszintes irányú homogén B indukciójú mágneses térben van. Mekkora végső szögsebességre áll be a forgó
korong? r1 = 10 cm, r2 =2 cm, R = 0,01 Ω, B = 0,2 T, m = 50 g.
6. Kifejezetten magas szintű elméleti tudást, elvont analogikus gondolkodást igényel a következő feladat. Egy fémhenger ω szögsebességgel
forog szimmetriatengelye körül. A henger tengelyirányú homogén B indukciójú mágneses mezőben van. Határozzuk meg a töltéssűrűséget a henger
belsejében! Milyen szögsebességnél lesz zérus a töltéssűrűség?
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Tehetséggondozás az irodalmi alkotó
tevékenységben
Czimer Györgyi

Az „irodalmi tehetség” fogalma, az irodalmi alkotó tevékenység
értelmezése
Az irodalom művelésében tehetséges tanulók azonosítása és kiválasztása
nem tartozik az egyszerűen megoldható feladatok közé még az irodalomtanítással foglalkozó gyakorló pedagógusoknak sem. Mert az irodalom területén alkotó, az irodalmat értelmező tehetség fogalma nem kategorizálható, de
felismerhető és körülírható, megítélése nem normativizálható, de értékelésének szempontjai definiálhatók. Ugyan vannak a tanároknak implicit elméleteik arra vonatkozóan, hogy milyen személyiségvonások és tanulmányi
teljesítmények jellemzik a tehetséges diákokat, vannak elméleti fogódzók,
mégis bonyolítja a helyzetet a gyakorlatban tapasztalható sokszínűség, a
tantárgy specifikus adottságainak egész sora (műalkotásokkal, művészettel
foglakozunk!), és az irodalomtanításban az utóbbi évtizedekben végbemenő
paradigmaváltás.
Az irodalomtanítás elsődleges feladata ma is az irodalmi szövegek megértési problémáinak kezelése, egyrészt a kulcsszövegek lehetséges értelmezéseinek kidolgozása, másrészt olyan eljárások, képességek, dialógusmodellek átadása, amelyek alkalmasak a megértés más szövegeken is érvényesíthető stratégiáinak kialakítására úgy, hogy közben önismereti, önreflektív
technikákká válnak (Jefferson és Robey, 1995). Ugyanakkor az alkotókészség különböző szintű és típusú megnyilvánulásaival találkozunk a napi gyakorlatban: a nyilvánosság előtti szóbeli megmérettetés feladatai, az érzelem,
a hangulat, a humor, az ötletesség tudatosítása és alkalmazása, a kreatív írás,
a gondolkodtatás műveletei a műértelmezések során, valamint önálló művek: esszék, értekezések, egyéb irodalmi szövegművek alkotásai, mind eredeti meglátásokat és reflexiókat feltételeznek. Nem beszélve a szépirodalmi
művek alkotásáról, versek, novellák és regények írásának a próbálgatásáról.
Ezek olyan alkotói folyamatok, amelyeket a legjobb értelemben vett szövegjátékoknak tekinthetünk, mert diákjaink a felszabadultságon, játékon keresztül komoly szellemi tevékenységet végeznek, önálló felismerésekhez jutnak.
A lényeg az, hogy hagyjuk ezt az élményt megélni! Segítsük ezt a folyamatot, szervezzük a folyamat önállóságát!
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A változó igények és követelmények új, a befogadót, az olvasó diákot
középpontba állító szemlélet kialakítására, termékeny módszertani kultúra
elsajátítására ösztönöznek minden irodalomtanítással foglalkozó szakembert. A hatékony változtatás alapja a diákokat vezető szakember nézeteinek
feltárása, saját értelmezői kereteinek, módszertani technikáinak tudatosítása,
és az ezzel ellentétes tapasztalatainak szembesítése lehet. Ha igaz, hogy az
élethosszig tartó tanulás a 21. század egyik alapkövetelménye, akkor ezt a
felismerést ki kell terjeszteni az irodalom művelésével, tanításával foglalkozó szakemberekre is! Így a hamar elévülő, tényszerű ismeretek mellett olyan
maradandóbb területek fejlesztésére lehet összpontosítani, mint a gondolkodás, a kreativitás, a személyiségfejlesztés, a tudás gyakorlati felhasználhatósága. Mindez ösztönzi és segíti a diákokat abban, hogy tehetségüket a maguk egyedi sokszínűségében kibontakoztathassák.
Ez a rövid bemutatkozó nem vállalkozik arra, hogy a tehetségfejlesztés
gazdagító, dúsító irodalmi módszereit felsorolja. Arra sem, hogy a gyorsítás,
differenciálás speciális technikáinak alkalmazását közvetítse (Pethőné,
2005). Inkább arra mutat rá, hogy mit jelent az irodalmi szövegek hatékony
olvasása, hiszen minden egyéb erre épül. Az irodalom pár/beszédjellegére
hívja fel a figyelmet, miközben élni és gondolkodni tanít! Olyan kérdésekről
töpreng, melyek a személyiség egészét fejlesztik. Azt mutatja meg, hogy
hogyan applikálható az irodalmi kommunikáció horizontjából feltehető kérdéssor a művek megszólaltatásában? Miként válik a kérdés a gondolkodás
tükrévé? Mennyiben határolja be gondolkodásunk mellett kreativitásunkat
és szemléletünket?

Művek lehetséges párbeszéde:
Halotti beszéd és Könyörgés, Czóbel Minka: Microcosmos, Kosztolányi
Dezső: Halotti beszéd
A szövegek közti párbeszéd kiemelt szempontjai:
I.
Az irodalmi nyelvek fiktív terében születő/olvasható műalkotások:
középpontban Kosztolányi Dezső Halotti beszéde
II.1. A cím mint toposz és idézet
II.2. A beszédhelyzetek áthasonítása:
Szószerinti idézetek (HB)
Közvetett idézetek: motívumok, trópusok (Microcosmos)
II.3. Stílusok, műfajok és létszemlélet – a halál távlatából személt lét
III. Az emberi létezés időtapasztalataira adott válaszok
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Czóbel Minka 19. századi költőnőnk Microcosmosának és Kosztolányi
kiemelt versének a Halotti beszédnek (1933) az együttes olvasása arra a
párbeszédére is irányítják a figyelmünket, amit a Kosztolányi-vers kezdeményez a magyar kulturális tradíció legrégebben írott szövegével, az 1200
körül írt Halotti beszéd és Könyörgéssel. Így különböző műfaji alakzatok,
beszédmódok dialógusában bontakozik ki a szövegek intertextuális olvasata
(Gáspár, 1998). Mivel Kosztolányi műve mindkét szöveget megidézi és
továbbírja, az összehasonlító kérdések középpontjába ez a vers kerül.
Kosztolányi címe mint idézet értelmezhető, s mint ilyen egy hétszáz
éves hagyományhoz, illetve a nyelvi eredethez kapcsolja a 20. századi alkotást. De a hiányos idézetben, a „pretextustól” való elkülönbözés is jelzetté
válik a címben: hiányzik az ima és a könyörgés, előre jelezve ez utóbbiakkal
kapcsolatos kétkedéseket, az ima és a megválás lehetőségének visszavételét.
A cím e mellett egy témát és egy műfaji alakzatot jelöl meg: a temetési prédikáció alakzatát. A halotti beszéd a gyászszertartás részeként mindig szónoki mű, ami a szituációnak megfelelően szabadon alakítható. Kosztolányi
verscíme tehát ünnepélyes hangulattal, elsősorban szónoki műfajt imitál
versébe, kanonizált szövegszerkesztést emel művébe, annak hagyományozott retorikai, stiláris, szövegalkotási eszközhasználatával.
A „mikrokozmosz” cím az együtt olvasásban a világ kicsinyített másaként nevezi meg az ember világát. A hagyományban kódolt jelentése az európai gondolkodásban a reneszánsz korától választja el a világmindenséget,
a makrokozmoszt, az emberi világot jelentő mikrokozmosztól. A „két kozmosz tana” a Bibliából származtatva analogikusan a rend, a harmónia létrejöttét a káosz ellentéteként oly módon sűríti, hogy a mikrokozmosz az indifferens, összes lehetőségek olyan rendje, mely létrejöttével nem szünteti meg
a világ rendjében tovább élő káoszt, de a makro-egész mégis a rend olyan
modellje marad, ami helyet ad az egyesek különbözőségének. A Kosztolányi szöveg e jelentésrétegeket az egyénhez kapcsolva természetszerűen
bennfoglalja.
A szövegek dialógusa figyelhető meg a beszédhelyzetek áthasonításában. Első szövegemlékünket Kosztolányi verse szószerinti idézéssel építi
be, ezáltal a temetési szertartást vezető pap gyülekezetet megszólító beszédmódja egy lírai szerepet teremt, egy szerepfikciót hoz létre. A lírai beszélő odafordul a gyülekezethez/olvasóhoz és a halott búcsúztatása ürügyén
az emberi létezőről tanítói, prédikátori szerepben, a beszédmódot imitálva
szól:
„Látjátok feleim”– az ókori retorika szabálya szerint Kosztolányi a
HB.-hez hasonlóan a halottra mutatással és megszólítással indít, belehelyezkedve a hallgató/beszélő szerepébe is úgy, hogy a nyelvtani szerepek meta528

forikus cseréje (a ti és a mi és a miben az én) a beszélőt azonosítja közönségével. Együttes meditálásra hív a halálról és az életről, érdekeltté téve mindenkit az „ismeretlen” ember búcsúztatásában.
„Okuljatok mindannyian e példán”– az érvelés első részében a klasszikus retorika induktív technikáját követve, részleges eseményeken keresztül
közelít az egészhez, analógia segítségével fogalmaz meg általános érvényű
megállapításokat, bár az érvelés hiányos, az egyes ember (bűnei miatt) éppúgy halandó, mint az emberi nem egésze.
„Ilyen az ember”, „Nézzétek e főt”– egyedire szűkíti a halandóságot,
bár a megismerhetetlen titok csak az egész felől közelíthető meg (a halál
pillanatában minden ember fontossá válik, egyszerűen a halál ténye miatt!).
Mind a kétfajta érvrendszer végigvonul (világi/vallásos) ezen a retorikai
egységen.
A megszakított érvelést a szubjektív jellegű elbeszéléselemek követik az
előzmények elmondásával. Az élet intim vonásai önmagukban személytelen, de általánosan érvényes hétköznapokra vonatkoznak, emberivé hangolva a búcsúztatottat. Az egyediség mulandóságát emelik ki.
„Édes barátaim, olyan ez éppen”– a Könyörgés kezdetének idézése,
melyben a kommunikációs szándék, az újbóli kapcsolatteremtés mutatkozik
meg. A HB. Könyörgése (Szerelmes barátim) műfajváltással járó liturgiai
kötelezettség. A szövegek kezdő és befejező strófájának megszólításai megegyeznek, mert a szerelmes ’szeretett, édes’ jelentésű volt régen. A Kosztolányi vers folytatása azonban teljesen eltér a halotti beszédek szokásos búcsúztatóitól, a mulandóság megmásíthatatlan tényeinek mesébe fordítása
pedig további intellektuális belátásokat indít el.
A megszólító formulák, a gyászolókhoz/olvasókhoz fordulás többes
szám második személyű gesztusa a közvetlenség mellett a legarchaikusabb
szöveg megidézésével a pátoszt, az emelkedett szituációt és hangulatot is
előhívja, megerősítve a közös emberi sors biblikus vonatkozásait, az emberi
mulandóság általános érvényességét (rátok is vonatkozik!).
A nyelvemlék ismeretének alaposságán múlik, hogy a mindenkori olvasó mit kapcsol a hagyományból, mennyiben hozza játékba az eredendő bűn
által elszenvedett bűn–büntetés–mulandóság egész közösségre érvényes
katasztrófáját, ami a keresztény tradícióban általános érvényű sorsot rajzol
az emberiségnek. Hiszen a HB. retorikája ezt a tételt helyezi a középpontba,
ezért irányul a figyelem a túlvilágra; a földi élet átmenetként, egy állomásként jelenik meg, a temetés pedig csak ürügy, hogy ez a tanítás elmondható
legyen. Ugyanakkor a Kosztolányi mű ennek a szituációnak és gondolatnak
éppen az idegenségét emeli ki a távolság retorikai hangsúlyozottságával.
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A 20. századi Halotti beszéd központi gondolata a második versszak
második sorában fogalmazódik meg tételszerűen: „Ilyen az ember. Egyedüli
példány.” A költemény fókuszába ez a rámutatással kiemelt (ilyen) állítás
kerül, ezt bontja ki közvetett idézetekkel: bevett motívumokkal és trópusokkal a szöveg. A Microcosmosban is megtalálható toposzokat ismételve
alkotja meg a vers a szubjektum egyszeriségét, mely a 19. századi szövegben felnagyított típusként, a maga ismételhetetlenségének sajátosságában
vált kiemeltté, mitizált értékké:
„Mit is jelent sok közül egy egyén?”
„Milliók közül, egy egyes virág?”
„Lezáródott egy egész nagy világ.”
„Lesz szín is, fény is, de már soha többé
Nem az a szín, és már nem az a fény”
„Máskép látta a virágcsillagot”
„a halál elseperte – egy világ volt –
Hát van a fán egyforma két levél?”
„hulló csillag, …külön sugár, …elmúlt világ”
A „falevél” toposz a világfa, kozmikus fa részeként az én világát az
egész részeként analogikusan fogalmazza meg, de az elkülönböző jelentést
is hordozza: az öröklét ciklikus megújulásával ellentétben (lehull és újrasarjad) az én mint mikrokozmosz nem megismételhető (a kihajtott már másik
levél). A fény a romantikában az élet a halál mellett, a tisztaság, az egyéni
kiválasztottság képe; a szín a fény megjelenési formája, mert a színekhez a
különböző kultúrákban különböző jelentések társulnak. A grammatikai homonima az „egy” határozatlan névelő általánosító szerepének érvényességét
az „egy” számnév határozottságot kiemelő funkciójának együttértésével
sokszorozza. Az egyediség tehát Czóbel Minka szövegében is, mint közös
emberi vonás jelenik meg – éppúgy tipikus jellemzője az embernek, mint a
végesség maga. Ez a patetikus kiemelhetőség a tragikus hangoltság romantikus alapja. A romantika a 20. századi modern költemény számára olyan
motívumokat közvetít, amik egyrészt közismert identitásképző közhelyek, a
szubjektum önmagára találásának önmagához visszatérésének lehetséges
toposzai. Másrészt a puszta én jele mögé nem rajzolódik ki felismerhető
emberi arc, vagyis az egyéni lét nem kiküszöböli, hanem feltételezi az idegenséget.
Kosztolányi verse nemcsak a toposzok ismétlésével hangsúlyozza az
egyediség értékességét („Egyedüli példány…/fán se nő egyforma két levél…/egyetlen életének ősi titka…de fény, de hő volt./ Mindenki tudta és
hirdette: ő volt.”), hanem variálja azt, érintve az idegenséggel dialogizálás
történeti jelentésrétegeit. Az egyediséget különbözőségként reflektálja, a
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térbeli távolságokat időbeli eltérésként ragadja meg. Visszautal a Boldog,
szomorú dal problematikájára is, hiszen ott is a „kincs” alakzata jelöli a
szubjektumot. Itt a kincs/nincs rímpár szerepeltetése alapján a Halotti beszédet a Boldog, szomorú dal értelmezőjeként is olvashatjuk, amennyiben
megerősíti az egyedi létezés tapasztalatát, a mulandósággal való szembenézést, a halál felől értekként látott életet. A fény és hő metafora is újraértelmezést nyer, mert a hő itt az élet jelentést emeli ki, melyre egyes szám harmadik személyű személyes névmás és létige rímel, vagyis a rím magát az
életet teszi múlt időbe: „de fény, de hő volt” – „ő volt”. Ehhez a bravúros
poétikai megoldáshoz hasonlóan a „kincstár” rímhívó szava a „nincs már”
tagadó alakú létigével kapcsolódik.
A Kosztolányi vers tehát a beszéd összetettségén, a beszédszituációk
ismétlésén, a különböző stílusok és műfaji alakzatok megidézésén keresztül alkotja meg tárgyát, miközben valamennyi megidézett szöveg sajátos
nyelvi világával beépíti a saját létszemléletét is az idéző szövegbe. A Halotti
beszéd és Könyörgés (1200) a temetési prédikáció műfaját az általános érvényű parabolával úgy köti össze, hogy az eredendő bűn dogmáját részletezi. A hallgatókhoz intézett intelemmel a középkori kollektív értékrend válik
hangsúlyossá, mely szerint az egyén elsősorban a közösség része. Csak ezután kerül sor az elhunyt lelkének említésére. A Könyörgésben Isten kegyelmének kérése a bűnbocsánat általános lehetőségéről vall, miközben a
beszéd lezárttá válik, eljutva a bűntől a bűnbocsánatig.
Kosztolányi műve részben megidézi és továbbírja a tanító prédikátor
példázatos beszédét az archaikus feleim megszólítás után. Ami a HB.-ben
még az élőszó természetességét jelzi, a 20. századi szövegben (fél és barát
szavaink összetételében) egyenesen elavultnak hat. A szöveg kiegészül még
a „szentség” tartalmaival („ereklye”, „lepecsételt”, „homlokán feltündökölt
a jegy”). Mint verses halotti beszéd „elbírja” az epikai, a leíró, a drámai
elemeket, sőt a műfaj magában rejti még az érzelmesség lehetőségét is, amit
a 20. századi szöveg hangulatkeveréssel kerül el: a patetikus hangnemet
bensőségessel ellenpontozza, az ünnepélyeset meseivel oldja. S éppen ezzel
teremti meg a vers mélyen emberi, szentimentalizmus nélküli hangulatát,
megőrizve a halott iránti részvétet, az individuum tisztelete miatti ünnepélyes hangnemet.
Czóbel Minka Microcosmosában (1896) a dal ellenpontozó szerkezetén
keresztül (egy ember meghal/egy világ vész el) a halál felől szemlélt lét a
romantikus én-toposzokban (vö. egy világ, az a szín, az a fény, a fán az a
levél…) avatódik kitüntetett értékké. A romantikus én- és értékszemlélet az
egyéniséget kitüntetetté avatja, így a választ nem váró költői kérdések sem
az élet önmagában vett értékének bizonytalanságára irányulnak, hanem az
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egyediség megfoghatatlanságának, kimondhatatlanságának tényét rögzítik
(„Mit is jelent sok közül egy egyén?”). A lét mulandóságának közös sorstapasztalata és az üdvözülés által megnyerhető öröklét gondviseléshite csak az
utolsó versszak két kérdésében jelenik meg, melyek egy-egy állítás után a
bizonytalanság hangsúlyozása mellett is egy külső centrumot jelölnek meg:
„S e számtalan letűnt elmúlt világot / Az Isten szívén megleljük talán?”.
Az individuum önmaga egykori jelentését kifordítva teljesedik be Kosztolányi szövegében. Nem az eleve létező belső teljességre vonatkozik, hanem arra, ami kiszorult belőle. „Az identitás munkája leküzdi azt, ami egyszeri, átláthatatlan, ismételhetetlen, visszahozhatatlan volna. Ezért csak a
munka lezárulása, az elmúlás, a végesség rajzolhatja ki valamilyen egyéniség arcát: az utómodernség jellegzetes, halált hordozó automatizmusaival.
Így állítható erről az arcról például, hogy „milliók közt az egyetlenegy”, aki
„hol volt, hol nem volt a világon egyszer” (Eisemann, 2003). A romantikus
képeket Kosztolányi úgy járja körül a hétköznapiságot idéző nyelvi alakzatokkal, hogy az ember egyedisége nem külső instanciákhoz mért értékként
bomlik ki (még csak nem is a kozmosz kicsinyített mása!), hanem a szubjektum önmagában vett értékessége kap nyomatékot a kibontásban, a maga
tökéletlenségében.
Az egyediség, egyszeriség Kosztolányinál a hétköznapiság megidézésével és reflektálásával tehát egy harmadik réteget is bekapcsol, rombolva a
tragikus emelkedettséget, felmutatva és felismerve az önmagában vett én
értékeinek nézőpontját: „Megcsalt…; Nem volt nagy és kiváló…;ő volt. /
Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, / s szólt az ajka…/ ahogy azt mondta
nemrég: / „Édes fiacskám, egy kis sajtot ennék”, / vagy bort ivott…/ futott,
telefonált…” A felsorolás kifutása szintén az egyszeriséget emeli ki: „milliók közt az egyetlenegy.”A köznyelvi kifejezések hitelesen tudják éreztetni a
megrendülés miatti keresetlen gondolatformálást. Az életben maradottak
vádja érezhető a szavakból: itt hagyott… Megcsalt. A választékosabb, családias-bizalmas szóalak (bennünket) helyett inkább a minket alak szerepel, így
hatásosabb az alliteráció: minket magunkra. Megcsalt. A meghaltra rácsapó
megcsalt a két szó összetartozását sejteti (nem váltotta be a reményeket?). A
konkrét apró tettek megidézése élővé hangolja a halotti maszkot, ugyanakkor a hétköznapiság profán dolgai elveszik a különösség illúzióját, az általánoshoz, az átlagoshoz kapcsolnak újra. De nem a HB. bűnös embere elevenedik meg, hanem a köznapi élvezetekben elmerülő, evő, ivó, cigarettázó
ember, akinek élőként megidézett egyenes beszéde: „Édes fiacskám, egy kis
sajtot ennék” kirí a halotti beszédek választékos szóhasználatából azzal,
hogy a kicsinyítő forma a meghitt kedvesség mellett ironikus felhangokat
kap. A mindennapi ember életharcát az „ige-metafora (futott) és igehalmo532

zás (futott, telefonált, és szőtte) teszi szemléletessé, elárulva ezzel annak
zaklatott életmódját, de lényege dinamikusságát is. A jelentéktelen, mindennapokhoz tartozó cselekvésekből egy átlagember vitalitástól duzzadó alakja
jelenik meg előttünk… Szinte él, élő voltát sokféle tevékenysége szimbolizálja, csupán a múlt idejű igék figyelmeztetnek: ez csak a múlt idézése.”
(Szikszainé, 1998). A modern szubjektum egyedi létezőként való felmutatása az emberi élet eseménytörténeteinek tükrében képtelen egyszeriként
megmutatkozni, minduntalan a viszonylagos állandóságba, az én behelyettesíthetőségébe ütközünk.
A vers utolsó két versszakának érdekessége, hogy a mese retorikáját
imitálva újabb műfaji kódhoz rendeli a halott emlékezetét. A mitizált térbeli,
időbeli megismételhetetlenséggel („se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, / a
múltba sem és a gazdag jövőben”), a „tündérszerencse” új kontextusba helyezett korlátozottságával, illetve a mese retorikai fordulataival („hol volt”,
„nem volt”). Hermeneutikai szempontból a mese az emberi életút megértésének parafrázisa, hiszen minden mesére jellemző egyik tipológiai jegy az
utazás, vándorlás témája. Valójában a mese a hős kalandjait beszéli el, hogyan jut el a kapott, vagy vállalt konfliktus megoldásáig, ami összeolvad a
távolság leküzdésével, az út megtételével. Vagyis a történet koherenciájának
tengelyét az út metafora képezi. A műfaj univerzális sajátossága pedig a
történetek hihetetlen változékonysága. Kosztolányi szövege ezt az utat hallgatja el: a vándorlás és a hozzá kapcsolódó tapasztalatszerzés élménye elmarad, csak a hétköznapok kellékei villannak fel, otthonosságot teremtve a
hallgatói megértésnek. A mese pedig a valóság felfüggesztésével a hétköznapok embere számára megteremti a kilépés lehetőségét, a fantázia segítségével egy másik világba vezető „út” nyílik meg, a másság, az idegenség
megismerésének és megértésének élményét nyújtva. Hiszen a mese valósága
túlmutat az egyszerű hétköznapiságon, beszédmódjában az értelmező elé
egy nem okszerű (tündérszerencse), időtlen (múltba sem és a gazdag jövőben), transzcendens (az észlelés lehetőségét meghaladó) világot tár, ami újra
és újra megerősítésre kerül.
Kosztolányi lírai hőse az út végére jutott, a megérkezés képzete pedig a
mese felől összekapcsolódik azzal a meggyőződéssel, mely szerint az egyéni életstratégia sikere annak a függvénye, hogy az egyéniség mennyire volt
képes a saját életútjának a hősévé válni. Erre a Kosztolányi szövege nem
válaszol. Azt emeli ki, hogy a jövőre vonatkozó kijelentés (ezt meséljük sírva) valójában határozott értelmezése annak, ami itt és most nincs. A hős
értelmezése annak akaratától, sikerességétől függetlenül is bekövetkezik,
ami egyrészt eredményezhet köznyelvi értelembe vett „mesélést” (olykor
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hazugság formájában), másrészt lehet a megértő létmód kivételes formája,
amennyiben „láthatóvá” tesz, görbe tükröt tartva az embernek az emberről.
A megidézett szövegek közös létszemléleti eleme a halál távlatából,
perspektívájából szemlélt létezés reflektálása. Az emberi létezés időtapasztalataira adott válaszok azonban különbözőek. Az irodalmi régiség szövegvilágában (a HB.-ben, a romantikus dalban) a végesség alaptapasztalata
ellensúlyozható a vallásos-metafizikai narratíva üdvösségképzetével. A
Kosztolányi-vers nem kínál metafizikai vigaszt. A szövegköztiséggel jelölt
beszédhelyzetek részleges megismétlése (temetési beszéd a könyörgés nélkül; romantikus motívumok, mint „elsajátított idegenségek” az új kontextusban), miközben kapcsolódnak a hagyomány különböző rétegeihez, jelzik
különbözőségüket is. A 20. századi szöveg nemcsak azt állítja, hogy az élet
egyedi érték (mint a romantikus dal), hanem azt is, hogy az élet megsemmisülésre van ítélve. A meghalás egyedi eseményként való értelmezése, és az
ezt kifejező katasztrófaképletek („összedőlt”, „vízbe süllyedt templomok”,
„rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt”) a távlatosság elvesztésére irányítják a figyelmet.
A feledéssel szemben pusztán az emlékezetre hagyatkozás marad. De a
halott emlékezetét a szöveg a mese műfaji kódjaihoz rendeli, ami alkalmas
arra, hogy összekösse a halál kérdésére adott eddigi válaszkísérleteket az
egzisztenciális alapkérdések problematikájával. A mesélő és a mese hallgatósága a hőst követve kilép a mindennapok időszemléletéből. A mese időértelmezésében az idő olyan mozgás, melynek határozott iránya van, az élet
felől a halál felé tartó szakadatlan mozgás univerzális tapasztalata. „A mese
halálfelfogásában az élet és a halál nem abszolút értelemben oppozíciók,
ellenkezőleg: egymást felváltó periódusai a létnek, kiegészítik egymást, és a
halál nem „semmi”, hanem a teremtéshez eredendően hozzátartozó szükségszerűség” (Biczó, 2003). Ezt a tapasztalatot nem írja be Kosztolányi szövege (vö. zárlat). Így a mese „őrző” emlékezete mellett hangsúlyosabbá válik
a mese átalakító, deformáló ereje, a hiányok szépítő kitöltése. Még akkor is,
ha az emlék elmondása a halott szubjektumot önmaga emlékművévé avatja,
miközben élőként villantja fel emlékezetét („Úgy fekszik ő,… / mint önmagának dermedt-néma szobra.”). Hiszen konvencionális értelemben minden
ember saját sorsának művésze, vagyis az egyén esztétikai viszonyba kerül
önmagával, a jelenségnek ezt a reflexív jellegét képezi meg a mese. De a
„mese-mondás” emlékező technikája magában kódolja a végső pusztulás
elkerülhetetlenségét is: nem teremtődhet újjá, az emlékezetben is másik „levél/világ” születik (Hol volt, hol nem volt a világon, egyszer”). Az értelmezés aktualitása az interpretáció erejétől függ, hiszen a mese idézett paneljei
történeti időre vonatkozó információkat nem tartalmaznak. „A mesevilág
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konvenciói szerint minden lehetséges… Az értelmezői szerepbe
kényszerített egyéniség a mesét hallgatva maga konstruálja saját történetét… Nemcsak minden mese, de az összes hozzákapcsolódó interpretáció is
egyedi” (Fülep, 1911).
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A hálózatok szerepe a tehetségfejlesztésben
Szvetelszky Zsuzsa

Karinthy Frigyes egy 1929-ben írt elbeszélésében különös fogadásról számol be: egyik szereplője kijelenti, hogy az emberiség bármely más tagjától
legfeljebb öt kézfogásnyi távolságra van. Az első saját ismerőse, a második
az ismerősének az ismerőse, és így tovább. A később a „hat lépés” törvényeként megismert elmélet csak a közelmúltban nyert bizonyítást – a hálózatelmélet tudományának segítségével.
Habár a hálózati gondolat sokakat foglalkoztatott a történelem során, a
hálózatelmélet mint diszciplína csak bő egy évtizede éve tört be a tudományos gondolkodásba, a Karinthyhoz hasonlóan szintén magyar Barabási
Albert-László által, aki az Internetet alkotó számítógépek, illetve weboldalak kapcsoltságát vizsgálta. Kutatásai meglepő eredményt hoztak: kiderült,
hogy az egyes kapcsolódó elemek kötéseinek száma nem egyenletes, azaz
véletlenszerű eloszlást követnek, mint azt a fizika törvényei alapján korábban gondolták, hanem úgynevezett skálafüggetlen eloszlást mutattak. Ez azt
jelenti, hogy egyes elemeknél kevés, míg másoknál nagyon sok kapcsolatot
találtak a kutatók.
Kiderült, hogy az Internet hálózatában megkülönböztethetünk központi,
és periférikus elemeket, s hogy e kapcsolatok számossága magas szórással
bír. A skálafüggetlen hálózatok felfedezése előtt a „véletlen hálózatok“ elmélete határozta meg a tudományos megközelítést: ennek értelmében miden
hálózati elemnek ugyanakkora esélye van kapcsolatok létrehozására, mint a
többinek, amely elegendő elemszám esetén végül is nagyfokú hasonlóságághoz vezet. Ilyen hálózatok természetesen léteznek, elég csak a kristályok
atomrácsaira gondolni, ám az önszerveződő hálózatok más mechanizmusok
szerint működnek.
Amely hálózatokban önszerveződő, azaz emergens módon jönnek létre
a kapcsolatok, ott komplex hálózatokról beszélhetünk, s ezekben óhatatlanul
kialakulnak a sok kötéssel rendelkező csomópontok (más néven hubok),
illetve a kevesebb kötéssel bíró, végső esetben elszigetelt elemek.
A jövedelem- és vagyonmegoszlást vizsgáló francia fizikuspár, Jean
Philippe Bouchaud és Mark Mezard kísérleteik során már azt remélték,
hogy a tőke mozgását is lehetséges skálafüggetlen hálózati modelekkel szimulálni. Modelljükben a gazdasági szereplők között véletlenszerűen elosz539

tott kezdőtőke egy idő után kevés szereplőnél kezdett el koncentrálódni –
csakúgy, mint a való életben.
E szelekciós törvényszerűség a tehetséggondozás rendszerében is minden bizonnyal meg fog jelenni, amelyet az értékelési rendszernek fontos
tudatosan kezelnie. A hálózati csomópontok már csak kapcsolataik mennyisége nyomán is beláthatóan erősebb hatást képesek gyakorolni környezetükre, amelyet minőségileg tovább erősít lokális presztízsük, így érdekérvényesítési képességük is kiemelkedő.
A skálafüggetlen hálózatok elméletének megértésével kiderült, hogy a
legkülönfélébb struktúrákban találhatunk ilyen hálózatokat, amelyek sok
tekintetben meghatározzák a társadalom és az azt alkotó egyének személyes
életét. Legyen szó akár a már említett világhálóról, egy élő szervezet idegpályáinak rendszeréről, a gazdasági folyamatok mintázatairól, sejtek belsejében lejátszódó biológiai reakciókról, kiterjedt beszállítói hálózatról: mindezek hasonló törvényszerűségekkel írhatók le. Sőt, az egyik típusú hálózat
tulajdonságainak megismerése segíti a többi működésének megértését is.
Barabási kutatását követően az elmúlt évtizedben világossá vált, hogy
korántsem csak az Internet sajátossága a skálafüggetlenség, hanem gyakorlatilag minden kellően bonyolult, azaz komplex hálózaté: a biológia, genetika, földrajz, közgazdaságtan, nyelvtan, és megannyi más tudomány rendszereinek alapvető közös jellemzője ez, így a felfedezés joggal nevezhető paradigmaváltó jelentőségűnek.
A felfedezés nyomán természetesen felvetődtek aktuális, megoldásra
váró problémák. Ilyen probléma az Internet biztonsága, a terroristahálózatok
kérdésköre, a világ pénzügyi rendszerének stabilitása, az AIDS és egyéb
járványok jelentette veszélyek stb. A skálafüggetlen hálózatok stabilitását
vizsgálva Barabásiék fontos tulajdonságra derítettek fényt: a hálózatok a
véletlen meghibásodásokkal szemben meglepően ellenállók, más szóval
robusztusak: a csomópontok véletlenszerű eltávolítását extrém, akár 80%-os
elemszám-csökkenésig is el tudták viselni anélkül, hogy a rendszerben stabilitási problémák jelentkeztek volna.
Amikor azonban egy másik alkalommal a legtöbb kapcsolódással rendelkező hubokat távolították el, a rendszer hamar az összeomlás jeleit mutatta. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy célzott támadásokkal szemben a
skálafüggetlen hálózatok teljességgel védtelenek, mert ezek határozzák meg
struktúráikat.
Míg az erősen kapcsolt elemek a rendszer egyben tartásáért felelősek,
addig az úgynevezett gyenge kötések, mint ahogy azt Mark Granovetter
1973-ban megsejtette, majd Csermely Péter biokémikus-hálózatkutató a
közelmúltban részletesen vizsgálta, stabilizálják azt. Gyenge kapcsolatok
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nélkül a hálózat egyben marad ugyan, ám kiszámíthatatlanná válik. A tehetséggondozás során is fontos tudatosítani, hogy nemcsak az evidens jelleggel
hasznosítható, szakmai kapcsolatokat kell erősíteni, hanem ezzel párhuzamosan a gyenge, előre nem látható hasznosságú (jórészt informális) kapcsolódásokat is körültekintően érdemes kezelni.
A tehetségsegítés szempontjából elsődleges társadalmi hálózatok esetében megkülönböztethetünk horizontális és vertikális hálózatosodási formákat. A vertikális hálózatok a társadalmi hierarchia, illetve kiépült intézményrendszerek struktúráját követik, amelyben egyértelmű alá-fölérendelt viszonyrendszer nyomán formálódnak a kapcsolatok, illetve áramlik az információ.
A horizontális network esetében mellérendelt kapcsolatok sokaságáról
beszélünk, ahol a hierarchia, bár sok esetben jelen van, mégsem tipizálja a
kapcsolatok minőségét. A vertikális kapcsolatok a formális hálózatokkal
mutatnak erősebb összefüggést, hiszen a kreált intézmények, szervezetek az
esetek túlnyomó részében hierarchikus módon épülnek fel; míg a horizontális kapcsolatok gyakoribbak az informális hálózatok esetében.
Informális hálózatnak nevezzük azokat a társadalmi kötelékeket, amelyekben a rendszeres személyközi kommunikációt nem határozza meg intézményi hierarchia jelentette kultúra. Ettől még a társadalmi hierarchia persze érvényesülhet, hiszen a társadalomban minden egyénnek megvan a maga státusza, amely viselkedését és kapcsolatainak minőségét is determinálja.
A tehetséggondozás szerepe többek között a tehetségek eligazítása az
informális – formális, illetve horizontális – vertikális dichotómiák mentén,
azaz a tehetségsegítésben tudatosan résztvevőknek ajánlatos ismernie ezen
struktúrákat és azok természetét.
A társadalmi hálózatosodás záloga – legyen szó akár formális, akár informális struktúrákról – a bizalom. Ennek megteremtése és megtartása mellett folyamatos továbbépítése biztosítja a hálózat fenntartását és terjeszkedését. A hálózat természeténél fogva segíti a szelekciót, azaz a bizalomra érdemtelen elemek kiválasztódását – elég itt az ajánlások gyakorlatára gondolni, azonban ezen alapvető mozgató tudatosítása elengedhetetlen minden
aktívan hálózatosodni kívánó szereplő számára. A kapcsolatépítésnek tehát
egyrészt előfeltétele a bizalomépítés, a további működéshez pedig elkerülhetetlen annak folyamatos karbantartása.
A tehetségpontok 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
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 a motiváció a működésre és együttműködésre egyaránt
 a társadalmi utánpótlás (mind a tehetségek, mind a tehetségsegítők
irányába)
 közös nyelv és fenntarthatóan működő kommunikációs csatornák
 folyamatos tudásmegosztás
Ezen javak 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
megvan a kapcsolódó egyéb hálózatok által kijelölt kontextusa. Előbbiek a
kohézióért felelnek, utóbbiak pedig a működéshez szükséges külső utánpótlást biztosítják számára.
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.
Két forrása van a Tehetségpontok hálózatosodási potenciáljának: a meglévő (horizontális, vertikális, formális és informális) kapcsolatoknak a tehetséggondozáshoz is kapcsolható relevanciája, és a még létre nem hozott, de
kapcsolódás esetén erős tehetséggondozási lehetőséget hordozó kapcsolatok.
Vagyis a létező kapcsolatok tehetséggondozási potenciálja, illetve a Tehetségpontok feladataihoz releváns tartalommal köthető, és a jövőben kialakítandó kapcsolatok.
Ezek a meglévő vagy kialakításra váró hálózati kapcsolatok lehetnek
formálisak és informálisak, lokálisak és/vagy szakmaiak, a Tehetségponthálózaton belüliek és azon kívül esők, de a Tehetségpontnak otthont adó
település jellege szerint is módosulhatnak hálózatosodási lehetőségeik.
A hálózatosodás alapját jelentő folyamatos információcserének is vannak hivatalos formái és csatornái, ám meg kell jegyezni, hogy a magas aktualitású információk sokkal gyorsabban jelennek meg az informális csatornákban. Ez nemcsak egyes pályázatokra vagy támogatási formákra vonatkozik, hanem a helyi értékek (tehetséges fiatalok, mentorok, eljárások, gyakorlatok, kezdeményezések) is gyorsabban lesznek ismertek a horizontális
kapcsolódásban, ha a Tehetségpontok egymás közötti személyes és intenzív
kapcsolattartása erősödik.
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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 el, 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),
 illetve a hálózatosodás nemcsak kapcsolatokat, hanem kellőképpen
ki nem használt tereket, helyszíneket is beemelhet a működésbe.
A település-kapcsolathálózatok társadalmi terének szerkezetét az organikus, emergens módon szerveződő hálózatok határozzák meg. Ezekben a
network-ökben a mindenki által ismert csomópontok a dominánsok. A lokális hálózatok eleve adott főszereplői között vannak tipikusan vélelmezhető
valódi „hub”-ok. Ilyen lehet a polgármester, a művelődési ház igazgatója,
civil szervezetek vezetői, a közösség által elismert vállalkozók stb.
Ám ez minden településen más és más – könnyen lehet, hogy adott településen az alpolgármester nagyobb befolyással bír, mint a polgármester,
vagy, hogy a színjátszó kör vezetőjének nagyobb befolyása van a helyi kulturális életre, mint a művelődési központ igazgatójának.
A lokális hálózatban segít eligazodni a helyi meghatározó szereplőkről
készített formális vagy informális lista, amelyet a Tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács vezetője is elkészíthet, és annak folyamatos fejlesztésével
támogathatja lokális hálózati jelenlétét.
Rejtett forrás a tehetségsegítés számára e lokális csomópontok befolyása, presztízse, a holdudvarukban fellelhető kapcsolati és anyagi forrás. A
Tehetségpont vezetője nemcsak kapcsolattartással, de a helyi hálózatok
számára kiemelten fontos helyszínek, rendezvények rendszeres látogatásával is fejlesztheti hálózatát. A helyi rendezvényekhez való kapcsolódás a
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tehetségek mentén (versenyek, fesztiválok stb.) a Tehetségpont lokális jelenlétét mutatja fel és erősíti meg. Ez egyúttal jó alkalom a hálózatépítésben
a tehetségek felismerésére.
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.
A lokális hálózat figyelembevétele szempontjából korántsem mindegy,
hogy formális vagy informális kistérségi központról van szó. Gyakran tapasztalható verseny, nem ritkán harc a magasabb szintű településhálózati
pozíciókért, s nemegyszer egy informális kistérségi központ nagyobb befolyással van a vonzáskörzet településeire, mint a formális központ.
A szakmai, téma-hálózatok, a szakterület-networkök csomópontjaival
rendszeres kapcsolattartásra van szükség a hálózat könnyebb elérése érdekében. Cél, hogy a Tehetségpontok által átszőtt és érintett területeken minden tehetséggondozó legfeljebb két lépésben eljusson egy-egy téma koronázatlan csomópontjához, akik esetleg nem is mind feltétlenül a legnagyobb
tehetséggondozó mesterek, de ismerik azokat, akik felé facilitálni, disztributálni lehet a Tehetségpont felől érkező javaslatokat.
A horizontális kapcsolatok erősödését leginkább a szakmai tartalmak
mentén lehet ösztönözni. Ez a kapcsolatrendszer – és működése, hatása –
akkor igazán eredményes, ha minél függetlenebb a hierarchiától, a vertikális
szálaktól. A szakmai hierarchia természetétől idegen az intézményi hierarchia normarendszere (különösképpen igaz ez a tradicionális szakmákat,
mesterségeket űzők szubkultúráira), ezért az együttműködés is rendszerint
nehézkesebb.
A Tehetségpontok vezetőinek, illetve képviselőinek, és a szakterületek
kiemelkedő mestereinek, alkotóinak egyaránt érdeke az alábbi hálózatépítési
megközelítés ismerete és használata:
 tevékenységét ismertetnie kell
 olyan partnereknek – személyeknek, intézményeknek, személyek
vagy intézmények hálózatainak –, akikkel a tevékenység mentén produktívan kapcsolódhat
 úgy, hogy ez minden partner számára pozitív többletet jelentsen.
544

A Tehetségpontoknak a hálózatosodáshoz tudásra, és naprakész szakmai, hálózati adatokra, ismeretekre van szüksége. Strukturált, egyben készségekre bontott tudásra a kapcsolatépítésről és a hálózatosodásról (ezt információáramlással és képzéssel lehet fejleszteni), friss adatokra a Tehetségpontok horizontális hálózatainak főszereplőiről, a téma-hálózatok csomópontjairól: a mesterekről, tehetséggondozókról.
A hálózatosodásban különösen nagy szerep hárul a kisebb városokra
(kb. 7000–25 000 lakos esetén ez változhat). Ezek a települések a falvak és
a nagyváros között közvetítenek, gyakran igen régi és beágyazott informális
hálózatokkal is, nem a hivatalos kötelékek mentén. Ezért a kisebb városok
Tehetségpontjaira és Tehetségsegítő Tanácsaira speciális feladat hárul:
triangulizálhatnak, vagyis háromszögeket építhetnek a falvak és a nagyvárosok tehetséggondozói között – a háromszög pedig nagy stabilitást ad a
hálózatnak.
A kisvárosok rejtett és informális hálózatai nagyobb létszámot fednek
le, mint a falvak esetében, és erősebb kötésekkel bírnak, beágyazottabbak,
robusztusabbak, mint a nagyvárosi hálózatok – hiszen itt idő is volt a hálózatok kialakulására (ez a falvak esetében is igaz, de a nagyvárosok esetében
már nem), és tér is (a falvak hálózatai sokkal kisebbek, és kevésbé heterogének).
Ezekre a networkökre érdemes támaszkodni, mert feltárásuk és kiaknázásuk hatékonyabb, mint a nagyvárosoknál. Ezen felül a kisebb városokban
már jelen vannak a formális networkök olyan csomópontjai is, melyek a
falvakból még hiányoznak (pl. falugazda).
A kisvárosok, nagyközségek azok a különleges terepek, ahol az egyes
hálózatok a legtöbb átfedést mutatják: ez ugyan konfliktuslehetőségeket is
rejt magában, de azt az esélyt is hordozza, hogy itt lehet a legkisebb energiával és a legnagyobb hatékonysággal hálózatot fejleszteni.
Az organikus és mesterséges hálózatok egymást sok esetben taszítják.
Ennek oka lehet a tartalmi és szerkezeti ellentmondás, a hálózat céljainak
különbsége, esetleges versenyük. Ezt úgy lehet kiküszöbölni, ha tudatosítjuk, kik azok a személyek, akik mindkét hálózatban jelen vannak, átfedést,
ezáltal kapcsolatot biztosítanak. Az ő tevékenységük oldhatja fel a kétféle
hálózat működéséből fakadó ellentmondásokat.
A Tehetségpontok szerepe is hasonló ezekhez a hálózati szereplőkéhez,
hiszen átmenetet biztosítanak a kétfajta hálózat között. E szerep betöltése
azonban felkészültséget és szakmai támogatást igényel – különösen a kezdeti fázisban.
A kisvárosokon, nagyközségeken kívül a Tehetségpontoknak a másik
preferált helye lehet a kistérségi vagy az informális kistérségi központ. Ezek
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vertikálisan mindkét irányban hatékonyan tudnak információt terjeszteni, és
kapcsolatokat közvetíteni, emiatt – a kisebb városokhoz hasonlóan – kiemelt
a szerepük és a jelentőségük.
A Tehetségpontok munkatársai akkor ébredhetnek rá igazán a hálózatosodás előnyeire, ha ők maguk is megtapasztalják annak hatását, forrásértékét. Ezért fontos megtalálni – elsősorban a Tehetségpontok vezetői között –
a tudatos hálózatosodókat, a reflexív csomópontokat, akik különleges tudásuk átadásával leendő hálózati csomópontokban ébreszthetik fel a kedvet és
fejleszthetik bennük a hálózatok építésére és fejlesztésére vonatkozó képességet.
A tehetséggondozó szakembereknek érdemes tudatosítaniuk, hogy településükön jóval több a kiaknázatlan hálózati potenciál (szellemi, anyagi
stb.), mint sejtenék. Saját alkotói vagy szakterületükről kitekintve nemcsak
a saját szakma többi képviselőjével érdemes kapcsolatot építeniük, hanem
mindazokkal a hálózati szereplőkkel, akik elkötelezettségük, hobbijuk, vagy
bármilyen egyéb személyes kapcsolódásuk miatt támogathatják a tehetséggondozást.
Ehhez természetesen nem elég a hivatalos kapcsolattartás a formális hálózattal, hanem az informális hálózatokat is be kell vonni a tehetséggondozásba. Ennek feltétele, hogy ismerjék őket, így a tehetséggondozónak érdemes rendszeresen ápolnia a kapcsolatot környezete, települése, régiója hálózati csomópontjaival, akik tanácsokkal láthatják el az ilyen típusú kapcsolódások kialakításában.
A tehetség feltárásában, felderítésében kezdeti és bejáratott állapotot különíthetünk el. Az eltérés két alapvető szerepkörben rejlik. Van olyan tehetségazonosító – a „felfedező” (sok esetben maga a Tehetségpont vezetője) –,
aki felkutatja vagy felfedezi a tehetséget, többek között azért, mert a
monitoringban erős, mobil alkat, és sok irányba indul el, tájékozódik.
Vannak azonban olyan tehetséggondozók is – jellemzően a mesterek –,
akik kapcsolatrendszerük állandó és intenzív ápolásában rendszerint passzívabbak, de az adott területnek elismert szaktekintélyei, és a felfedezők hozzájuk irányítják a tehetségeket.
A helyi tehetség és tudás felmutatása olyan elismert művészek figyelmét irányíthatja a lokális alkotóerőkre, akik többek között ügyintézői és
szervezői jártasságokkal támogathatják és gyorsíthatják a helyi tehetségek
fejlődését.
A hálózati csomópontok többféle jelleggel szerepelhetnek a tehetségnetworkökben, azok komplex szerepköreiben. Az alábbiakban a releváns
„hub”-ok típusait írjuk le röviden:
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Tehetség-csomópont
A Tehetségpont hubja: az intézmény vezetője, vagy azon képviselője, aki
fejlesztésre alkalmas hálózattal, és az erre szolgáló képességekkel rendelkezik. Feladata az intézmény hálózatosodásának fejlesztése, támogatása.
Téma-csomópont
Az egyes témák, szakmák, tudományágak, művészeti területek stb. hubja: a
kiemelkedő alkotók, gondolkodók, mesterek. Nem biztos, hogy erős hálózódási attitűddel bírnak, de az biztos, hogy a szakma hubként figyeli és tartja számon őket. Nem felőlük indul a kapcsolatteremtés az esetek nagy részében, de sokan keresik fel őket. Mivel hírnevük megalapozott, általános
elismerés övezi őket.
Témahálózatok csomópontjai
A szakmai, tematikus országos vagy még kiterjedtebb hálózatok csomópontjai: nem a legnagyobb mesterek, de intenzív hálózatosodással dolgozó, a
hálózatért tevékenykedő szakemberek.
Komplex csomópontok
Többféle területen tevékenykedő, országos jelentőségű kapcsolathálózattal
bíró alkotók, mesterek, művészek stb.
Lokális csomópont
A hely, a település előre meneteléért, fejlődéséért, hírnevéért elkötelezett
helyi szereplő, aki a Tehetségpont küldetését is a magáénak tudja érezni.
Az egyes szerepkörök között természetesen vannak átfedések, átjárási
pontok. A hídszereplők, más néven a liminális kódváltók, akik ugyanúgy
beszélik a tehetséggondozás szereplőinek a nyelvét, mint a mezőgazdaságban vagy az önkormányzatban tevékenykedők nyelvét: ők tudják az eltérő
tematikájú, tartalmú, struktúrájú hálózatokat egymáshoz közelíteni.
A Tehetségpontoknak könnyen lehet olyan szakmai múltjuk, melyeknek
eredményeit az alumni tagjainak sikerében is fel lehet mutatni. Sajátos kapcsolatrendszert ad a Tehetségpontnak az alumni követése: ez egy olyan hálózat, mely új kapcsolatok, témák és tudások felé biztosít kötődést.
Az alumnitól tudatosan szerzett visszacsatolás csökkenti az átfutási időt,
amely alapján közösségi szemszögből eredményesnek látszik a Tehetségpont. Az alumni sikeres tagjai biztosítják azt a reputációt, amely a Tehetségpont működésének egyik jelentős érzelmi és elkötelezettséget ébresztő
forrása, a többi Tehetségpont – és a források felé is – referencia lehet.
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A tehetségsegítő tevékenység eredményességét mindenki számára kedvezőbbé teheti, ha a Tehetségpont a horizontális kapcsolatok heterogén jellegét aknázza ki. A sport, a zene, a tánc, a természettudomány mesterei és
tanítványai is kapcsolódhatnak egymással, akár lokálisan, akár bármely
egyéb jellemző mentén.
A kapcsolódás apropója nemcsak a szakmai érdeklődés szervezőelve lehet, hanem hasonlóságaik (létszám, méret, nehézségek stb.), és különbségeik (a szakterület jellege, a képzés különbsége, eszköz- és anyagigény stb.) is.
A sokféleség megismerése növeli a horizontális pontok alkalmazkodóképességét is. Az így létrejövő heterogén hálózatok éppen sokféleségük miatt
tudják alkalomadtán közös érdekeiket képviselni.
A hálózat tudatos ápolása a hiányokat is hamarabb megmutatja, mint az
adminisztratív működés: a heterogén hálózat közösségi kommunikációja
például jelzi, hogy milyen tudású és kompetenciájú személyeknek kellene
megjelennie az adott Tehetségpontban.
Ugyanakkor a tehetséggondozás területéről kiinduló networking kívánatos hatása lenne az is, hogy a létező szakmai hálózatnak erősödjön a tehetséggondozási aspektusa: emiatt kell a Tehetségpontok vezetőinek, képviselőinek megjelennie az egy, de lehetőleg még a két lépésre levő szakmai hálózatokban is.
A network-kommunikáció alapja a stakeholderek – érintettek – érdekazonosság vagy problémakör hasonlóság mentén kialakuló kapcsolatrendszerek mint információterjesztésre alkalmas hálózatok tudatos és tervezett
használata. Az érintettek közösségét ezáltal a mindennemű hálózatokra jellemző csomópont típusú szervezőerő – a hálózati csomópont – megtalálhatósága és célzott elérhetősége teszi hatékonyan megközelíthetővé.
A hálózati csomópontok megragadható, őket megtalálhatóvá és/vagy
bevonhatóvá tévő jellegzetességei a következők: előretekintés, dominancia,
ambíció (társadalmi, személyes), tudatos gondolkodásmód. A networkök
hasznosítandó jellegzetessége a célcsoport – a stakeholderek és közülük is a
hubok, azaz csomópontok – tájékozódásában és döntéshozásában játszott
szerepe miatt az információ validálása és az azonosulás megteremtése.
Mindkettő a már említett „hasonló a hasonlóval” kapcsolatalapú szerveződés bizalmi komponensére épül.
A hálózat nemcsak térben, hanem az időben is alakul, fenntarthatósága
bizonyos mértékig becsülhető és kalkulálható. A hálózatfejlesztés nem
egyik pillanatról a másikra hozza meg eredményeit. Hosszú évek hiteles és
rendszeres munkája kell ahhoz, hogy a Tehetségpont tartósan és biztonságban támaszkodjon kapcsolatrendszereire, azok önszerveződő értékeire.
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Ebben is támogató erővel bír a sokféleség, aminek egyik eleme, ha a
Tehetségpont vezetője vagy képviselője mind a lokális, mind a szakmai hálózatokba beágyazódik, mert a különböző networkökből érkező keresztreferenciák nagyban felerősítik egymás hatását. Akit a kisváros ügyvédje, a
zeneiskola igazgatója és a leggazdagabb vállalkozó is elismer, az rendíthetetlen tekintéllyel rendelkező tagja a közösségnek.
A csomópontokkal történő érintkezés során rendkívül fontos szem előtt
tartani, hogy Magyarországon a társadalmi hálózatok maximum három lépésre állnak egymástól. Ezért a csomópontokat célzó, kapcsolatépítő,
network-kommunikációs erőfeszítések során kiaknázható társadalmi és bizalmi tőke úgymond „egyszer használatos”. Megfontoltan élhetünk csak a
csomópontok adta lehetőségekkel, hiszen ha „elfogynak” a hubok, csak
évek múlva „termelődnek” majd újabbak.
Lényegi a különbség a Tehetségpont-hálózaton belüli, illetve azon kívülre mutató kapcsolatépítés, hálózat-használat között:
 A kívülre mutató, horizontális és vertikális kapcsolatok magát a tehetségsegítő tevékenység közvetlen ellátását segítik, többleterőforrást és lehetőségeket teremtve elő a tevékenység ellátásához.
 A Tehetségpont-hálózaton belüli kapcsolatok a Tehetségpontok
szakmai hátországát jelentik. Horizontálisan tehetségsegítői, hálózatépítési tudásbázist adnak, konkrét problémamegoldást segítő tapasztalatcserét tesznek lehetővé, illetve vertikálisan a szakmai minősítés
és a finanszírozás jelenik meg benne.
A helyi Tehetségpont vertikális kapcsolatait döntően a Tehetségpontként működő intézmény vagy szervezet vezetője építi, illetve irányítja.
 A Tehetségpont-hálózaton kívüli, vertikális kapcsolatok segítik a
gyerekek sokaságának – és köztük a tehetségek – merítését / befogadását, illetve felsőbb, a tehetség számára megfelelő oktatási intézménybeli továbbjuttatását.
 A Tehetségpont-hálózaton belüli vertikális kapcsolattartás tartalma
döntően a szakmai minősítés, ellenőrzés, a Tehetségponton belüli
koordinációt igénylő információk fogadása, és a finanszírozás köré
csoportosul.
A helyi Tehetségpont horizontális kapcsolatait döntően a tehetségekkel
közvetlenül foglalkozó munkatársak – pedagógusok, pszichológusok stb. –
látják el napi tehetségsegítő munkájuk keretében.
A Tehetségpont-hálózaton kívüli horizontális kapcsolatok szerepe a tehetséges gyermek számára a tehetségének kibontakoztatását segítő többlet
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lehetőségek beszervezését, használatát, valamint a konkrét eseteken túl a
lehetőségek körének a bővítését célozza.
 Ezek a horizontális kapcsolatok a helyi szellemi, közösségi, akár
gazdasági erőforrásokból merítenek. Ilyen lehet a helyi kézműves
alkotó, aki együttműködésre lép például az iskolával, vagy aki a legtehetségesebb diákokkal foglalkozik, vagy a helyi vállalkozó, akinek
a hobbija kapcsán juttatja a Tehetségpontot többlet-kapcsolatokhoz,
vagy akár egyes lehetőségek szponzorációját is elvállalja.
 Ezen felül idetartoznak azok a hálózatosodási erőfeszítések, amelyek
a nem feltétlen helyi, hanem a szakirányt képviselő csomópontok felé
mutatnak. Ilyen lehet az író, aki a kimagasló teljesítményű diákot a
számára legalkalmasabb mesterhez segít eljuttatni.
A Tehetségpont vezetője és a tehetségsegítéssel közvetlenül foglalkozó
munkatársak helyről helyre eltérő szereposztásban építik a Tehetségpont
helyi ismertségét és elismertségét szolgáló kapcsolatokat. Itt nem feltétlen
valamely tehetségterülethez kötődő személyekkel vagy intézményekkel,
szervezetekkel való kapcsolatépítésre kell gondolni, hanem mindazokra,
amelyek a helyi közösség életét meghatározzák. Ez lehet a közszeretetnek
örvendő helytörténész, a település lelkének tekintett idős orvos, a polgármester vagy a helyi vállalkozók egyesülete – a szempont az, hogy a helyi
közösség véleményformálóival is építse a kapcsolatát a Tehetségpont. A helyi közösség véleményformálója az, aki, ha maga is ismeri és elismeri a Tehetségpontot, akkor a közösség egésze számára validálja annak értékét a
közösség számára.
A hálózatok, közösségek működését, a mesterséges hálózatok létrehozását a következő tényezők jelentősen befolyásolják:







a kapcsolatokon áramló kommunikáció relevanciája és hitelessége,
a résztvevők valós mozgástere,
az elvárások,
a résztvevők motivációi,
az esetleges versenyhelyzet léte vagy nem léte, valamint
az ezt a versenyt szabályozó értékelési rendszer.

A hálózatosodás fogalma kettős problémát jelent. Míg a hálózatosodás
az, amely újraszőheti a tehetséggondozás közegét, egyes regisztrált tehetségpontok nem érthetik, hogy mi a hálózatosodás, és, hogy ez mit ró rájuk.
A Tehetségpontok szintjén a hálózatosodás úgy tudja elősegíteni a tehetségek megtalálását és gondozását, ha a helyi és a szakmai, szakirányú csomópontokkal lép horizontális hálózati kapcsolatra, ebben fejti ki tevékenységét,
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amelyhez a tehetségpontok hálózatával való kapcsolat tudásbázishoz való
hozzáférést ad többletként.
Noha hálózatosodás nélkül nem lehet sikeres a tehetségpont rendszer, a
hálózatosodás, ha a tehetségpont hálózaton belül érvényesül csak, akkor a
tehetséggondozás fejlesztése mint végső cél szenvedhet csorbát az egyes
tehetségpontok szintjén, a létrejövő hálózat nem lesz életképes, kevéssé fogja a tehetséggondozás gyakorlati megvalósulását szolgálni.
A jövőbeni eredményes működés kulcskérdése, hogyan tudnak a jelenlegi és a továbbiakban csatlakozó Tehetségpontok valódi hálózattá válni,
networkként működni. Elméleti feltétele a kooperációnak, hogy a Tehetségpontok jól körülhatárolt működési területük és a közoktatásbéli semleges
státuszuk miatt nincsenek érdekellentétben, így hálózatosodásuk az eddigi
akadályoktól mentes, együttműködésük és tudásmegosztásuk egyértelmű
win-win helyzetet eredményez. A hálózatosodás motorja a tudásmegosztás,
a közös tudás- és kapcsolati bázis fejlesztése, használata.
Az alapvető hálózati fogalmak tisztázása, illetve a hálózatosodás előnyeinek mindenki számára érthetően való átadása a közeljövő fontos feladatait jelentik a rendszer fejlesztése során. Összegzésként elmondhatjuk, hogy
a Tehetségpontok ma még keveset tudnak a hálózatosodásról, ám nyitottak
az ezzel kapcsolatos ismeretekre. A Tehetségpontok hálózata mesterséges
hálózat, s ez a tény akkor is meghatározza a működést, ha már léteznek a
rendszer egyes elemei között organikus kapcsolatok.
Hálózódni mindenáron? Nem az a cél, hogy mindenki mindenkivel kapcsolatok kiépítésére törekedjen, letudván az előírt feladatokat, mert ezzel
sok energia veszhet el formális – többnyire hamar el is sorvadó – viszonyok
kezdeményezésére. A hálózati gondolat alkalmazása nem a „bölcsek köve”,
amivel bármi, ami közösséghez kapcsolódik életre kelthető és csatarendbe
állítható.
Sokkal inkább arról van szó, hogy a kezünk ügyében lévő kapcsolati lehetőségek feltárásával, létrehozásával és megerősítésével a Tehetségpont
intézménye ágyazódik be a lokális környezetbe, és a beágyazottság mértékétől és minőségétől függően nyerhet energiát a hálózatból a működéséhez.
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A tehetségfejlesztés új lehetőségei:
A Nemzeti Tehetség Program
Kormos Dénes

1. Bevezetés
Az évszázados hagyományokkal rendelkező hazai tehetséggondozás új lendületet és lehetőségeket kapott a példaértékű társadalmi, civil, állami, és
szakmapolitikai együttműködéssel megalkotott Nemzeti Tehetség Programban.
A tanulmányban a program fontosabb elemeinek, a megvalósítást szolgáló szervezetrendszernek és az erőforrásoknak a bemutatására törekszünk.
Bízunk abban, hogy a közzétett információkkal segíthetjük a tájékozódást,
az együtt gondolkodást és nem utolsósorban hozzájárulhatunk újabb helyi és
térségi tehetségsegítő kezdeményezések elindításához.
1.1. A Nemzeti Tehetség Program célrendszere
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.
1.1.1. A Nemzeti Tehetség Program átfogó célkitűzései
A tehetséges fiatalok segítésének különböző formái akkor lesznek működőképesek, ha 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 Nemzeti Tehetség Program részletes célrendszerének ábrája (1. ábra) összefoglalóan szemlélteti.
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1. ábra
A Nemzeti Tehetség Program célrendszere
A célkitűzések és a hozzájuk rendelt konkrét tevékenységek – horizontális és vertikális összefüggéseiket is figyelembe véve – biztosítják, hogy a
tehetségsegítés közvetlen „alanyai”, a tehetségek és a segítőik, az állampolgárok és szerveződéseik, a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi,
megyei és regionális szereplők, szervezetek, valamint a program megvalósításában részt vevő állami szervek számára egyértelműek és megvalósíthatóak legyenek a meghatározott célok.
2. A megvalósítást szolgáló szakmai és szervezeti keretek
2.1. Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának és a tehetségek segítésére
szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány a feladatkörükben érintett államigazgatási szervek, a tudomány képviselői, valamint a tehetségsegítésben érdekelt civil szervezetek és a határon
túli magyar tehetségsegítés képviselőinek részvételével hozta létre a Nemze554

ti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot. Létrehozásának és működésének
elveit részletesen a 126./2008.(XII.4.) OGY határozat 3. számú melléklete
tartalmazza. A Fórum elnöke a mindenkori Oktatási Miniszter, társelnökei a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
elnöke és az Országgyűlés Oktatási Bizottságának elnöke.
A Fórum feladatai:
 A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának figyelemmel kísérése,
közreműködés a Nemzeti Tehetség Programról szóló kétévente esedékes országgyűlési beszámoló elkészítésében.
 A Nemzeti Tehetség Alap működésének figyelemmel kísérése, javaslattétel a források felhasználására.
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2. ábra
A Nemzeti Tehetség Program főbb szervezeti elemei
2.2. Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
A Tanácsot magyarországi és határon túli, tehetségsegítéssel foglalkozó
civil szervezetek az alábbi célok érdekében hozták létre:
 A Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek (a to555

vábbiakban: Szervezetek) egyeztessék álláspontjukat, 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.
 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 weboldalon (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, 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.
2.3. Nemzeti Tehetség Alap
A Nemzeti Tehetség Alap forrásai a következők:
 Az állami költségvetésnek a költségvetési törvényben elkülönített
előirányzatként meghatározott része.
 A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze tárgyévi eredeti bevételi
előirányzatának 3%-a.
 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.
 A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását a Nemzeti
Tehetség Alap előirányzat felhasználásán túl a Kutatási és Technoló556

giai Innovációs Alap „1. Hazai innováció támogatása” címből 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.
 Forrásai az Oktatásért Közalapítvány külön erre a célra létrehozott
alszámlájára kerülnek.
 Felhasználását az Oktatásért Közalapítvány a Nemzeti Tehetség
Program kétéves cselekvési programjának megfelelően, a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórum szakmai iránymutatására figyelemmel végzi. (2011. április 1-től az Oktatásért Közalapítvány megszűnését követően a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak kezelése
más szervezeti formában történik.)
2.4. Tehetségsegítő Tanácsok
Tehetségsegítő Tanácsok helyi-települési, térségi, regionális és országos
szinten teret adnak a tehetségügy magas szintű érdekképviseletére, és megteremtik a szükséges szektorközi egyeztetések fórumait, erősítve ezzel a
tehetségsegítés társadalmi beágyazottságát, az erőforrások mozgósítását és
nem utolsó sorban a tehetségek produktumainak hasznosulását.
2011. májusáig 28 Tanács alakult meg. Közöttük vannak olyan tematikus elven szerveződők is, amelyek a tehetségsegítés egy-egy fontos szakterületét képviselik, mint pl.: a Kollégiumok Országos Tehetségsegítő Tanácsa, Matematikai Tehetségsegítő Tanács. Az elmúlt időszakban szerveződtek Tanácsok a határon túli térségekben is, így pl.: Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken.
2.5. Tehetségpontok
A Tehetségpontok olyan közoktatási és felsőoktatási intézmények, egyházi
és civil szervezetek fenntartásában működő, vagy önálló tehetségsegítő
szervezetek, amelyeknek a következő négy általános feladatköre van:
 Tehetségek felkutatása, azonosítása.
 Tehetséggondozás.
 Tehetség tanácsadás (tehetséges fiatalnak, szülőnek, pedagógusnak).
 Együttműködés, bekapcsolódás a Tehetségpontok hálózatába.
A Tehetségpontokról részletesebb információkat találhatunk a
http://géniuszportal.hu/?g=tehetségpontok honlapon.
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2011. májusában a Tehetségpontok száma elérte az ötszázat. Jellemzőjük, hogy folyamatosan bővítik együttműködésüket, és megindult hálózatokba szerveződésük.
2.6. Tehetséggondozó műhelyek
A tehetségsegítés közvetlen gyakorlati tevékenységrendszere a műhelyekben valósul meg. Az óvodától a felsőoktatásig minden korosztály megtalálható bennük, többségük Tehetségpontokhoz kapcsolódva működik.
A műhelyekkel szembeni elvárás, hogy egy-egy tehetségterületen, vagy
komplex módon több terület integrálásával (pl.: természettudományok)
szakmailag, módszertanilag megalapozott tehetségsegítő munkát végezzenek.
A Nemzeti Tehetség Alap forrásaiból az elmúlt másfél évben a határon
innen és túl 1600 műhely és hozzájuk kapcsolódó szaktábor kapott támogatást, melynek eredményeként több mint 40 000 gyermek, fiatal vehetett részt
programjaikban.
A Nemzeti Tehetség Program megvalósítása egységes rendszerben, két
fő szervezeti keretben történik.
 Az Európai Uniós támogatással működő Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program – „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása”
TÁMOP 3.4.4-A/08/, mint kiemelt program (továbbiakban Géniusz
Program,) és a hozzá kapcsolódó társpályázatok (TÁMOP 3.4.4.B/08/
és TÁMOP 3.4.3.-08 „Iskolai tehetséggondozás”) keretében.
A Program fókuszában a megvalósítást szolgáló szervezetrendszer
kialakítása, a hálózatszervezés és a tehetségsegítésben résztvevők
szakmai megerősítése áll. A Tehetségpontok, a Tehetségsegítő Tanácsok hálózata, a Tehetségnapok (új típusú interaktív szakmai fórum
és fesztivál jellegű rendezvények), a tehetségsegítés jó gyakorlatainak leírása és átadása, valamint a képzések új rendszere egyaránt
szolgálják a pedagógusok, a civil segítők, a partnerek szakmai megerősítését és kapcsolatteremtését.
A Kárpát–medence egészének tehetségsegítő formáit feltáró és bemutató Tehetségtérkép egyaránt segíti a széleskörű és naprakész tájékozódást, valamint a célirányos tervezést, hálózatfejlesztést. Mindezekre a szakmai értékekre szervesen épülhet rá a Program második
2012-től tervezett szakasza, amely a szervezeti és szakmai alapok lerakását követően a tehetséges fiatalok közvetlen segítésére koncentrálódik.
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 Hazai forrásból (Nemzeti Tehetség Alap) a 126/2008.(XII.4.) OGY.
végrehajtását szolgáló első kétéves akcióterv (1120/2009. (VII.23.)
Kormányhatározat) keretében.
Az akcióterv a Magyar Géniusz Programmal teljes szinkronban működik. Elsődleges célja, hogy támogatást biztosítson az új tehetségsegítő kezdeményezések gyakorlati megvalósításához, az egyenlő
hozzáférés esélyeinek javításához. Az utóbbi másfél évben az Oktatásért Közalapítványon keresztül 2300 pályázó kapott támogatást tehetségsegítő programjának megvalósításához. Az óvodától az egyetemig több mint 40 000 gyermeket, fiatalt értek el a Nemzeti Tehetség Program keretében szervezett konkrét tehetségsegítő tevékenységi formák.
A tehetségek segítése stratégiai és átfogó célkitűzéseinek állandósága
mellett a tehetségsegítésnek egyes célterületei és az azokhoz kapcsolódó
feladatok és szervezeti formák időnként módosulhatnak. A módosításokat az
Országgyűlés a Nemzeti Tehetség Programnak a kétévenként sorra kerülő
időszakos áttekintése során végzi el. A Program parlamenti értékelésének
előkészítésében fontos szerep hárul a megvalósításban résztvevőkre és szervezeteikre: a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsra, a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórumra és a Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok hálózatára.

3. A célok elérését szolgáló fejlesztési területek
A következőkben azokat a konkrét fejlesztési területeket mutatjuk be, amelyek megvalósulása alapvetően szükséges ahhoz, hogy a tehetségsegítés
valódi, egész nemzetet átfogó Programja működőképes rendszerré formálódjon.
3.1. A tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása
3.1.1. A hosszú idő óta kiválóan működő tehetségsegítő műhelyek segítése
Területei:
 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.
559

 Az iskolarendszeren kívüli sikeres önkormányzati, egyházi és civil
tehetségsegítő kezdeményezések támogatása a tudományos, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés területén.
 Sikeresen működő térségi tehetségsegítő hálózatok támogatása, jó
gyakorlatként történő bemutatása.
 A legkiválóbb tehetségsegítő műhelyek bemutatása a médiában.
3.1.2. 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, ezzel is hozzájárulva a programokhoz való egyenlő hozzáférés esélyeinek javulásához.
3.1.3. A tehetségsegítés szakmai színvonalának növelése
 A tehetségsegítést szakmailag megalapozó graduális és posztgraduális felsőfokú képzések és továbbképzések rendszerének gazdagítása,
a képzők képzésének átgondolt kialakítása. Ne kerülhessen ki a hazai
pedagógusképzésből olyan szakember, aki nem rendelkezik a tehetségsegítéshez szükséges ismeretekkel.
 A tehetségsegítés formáiban megkövetelhető szakmai minimum átgondolása, megalkotása – indokolt türelmi idővel történő – bevezetése, működtetése és számon kérése.
 A tehetségsegítés területén található modellértékű példák, gyakorlatok adaptálásra való előkészítése és terjesztése, amelyekben:
o A kiválasztás a tehetség önfejlesztésén alapuló kiválasztódásával párosul.
o A tehetségek különböző szintű megjelenési formáinak megfelelő, különböző erősségű programok kínálata jelenik meg,
valamint a fokozatok között az átmenet nyilvánosan vállalt és
ellenőrzött kritériumok alapján megoldott (tehetségpiramis).
o A tehetséggondozás a folyamatosság és a személyesség elveinek betartásával folyik, biztosítva a lehetőséget a tehetségsegítők személyes példamutatására.
o Magas szakmai színvonal és hatékonyság jelenik meg jellemzőként.
o Hatékony integrált térségi együttműködési formák alakulnak ki.
 Az Európai Unió és más tehetségsegítésben kiemelkedő, Európán kívüli országok tehetségsegítő tapasztalatainak szervezett és rendezett
560

formában történő feltárása és feldolgozása, a legjobb és legalkalmasabb módszerek differenciált hazai adaptálása.
3.1.4. Együttműködés a határon túli magyar tehetségsegítő programokkal
 Kölcsönös tapasztalatcsere elősegítése együttes programok támogatásával.
 Együttműködés határon túli tehetségsegítő hagyományok megőrzésében és új hálózati programok kialakításában.
3.2. A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozása
3.2.1. Magyarország és a környező országok magyarlakta területei tehetségsegítési lehetőségeit összefoglaló Tehetségtérkép létrehozása, folyamatos
aktualizálása, elérhetőségének sokrétű és célzott biztosítása
 A Tehetségtérkép előkészítése a rendelkezésre álló értékek, kapcsolódási pontok és adatok ellenőrzésével.
 Adatbázis felállítása a tehetségsegítés iránt érdeklődőkről, a tehetségsegítésben mentori, segítői szerepet vállaló személyekről, szervezetekről, illetve a tehetségsegítést egyéb módon (is) támogatni kívánó partnerekről.
 A Tehetségtérkép folyamatos bővítése a tehetségsegítő szerveződésektől, a megalakuló Tehetségpontoktól, a Tehetségsegítő Tanácsoktól, a mentoroktól, a tehetségsegítés adatbázisába jelentkezőktől, s
nem utolsósorban a jó gyakorlatokról kapott információkkal, valamint célzott PR akciókkal.
 A Tehetségtérkép információinak elérhetővé tétele az Interneten keresztül, kiadványokban, valamint célzott információ-szórás, telefonos
és személyes tanácsadás segítségével.
 Nemzetközi tehetségsegítő gyakorlat részletes felmérése, a Magyarországon adaptálható, vagy rész elemeiben hasznosítható példák kiemelése.
3.2.2. Szervezeti és programbeli együttműködés
 A tehetségsegítő programok egymásról való kölcsönös informáltságának biztosítása.
 A tehetségsegítő programok hálózatképző együttműködése.
 A fentiekben leírtakra figyelemmel, kiemelt hangsúllyal: egyeztetés
és szakmai fórumok sorozata a tudományos-innovatív, a mesterségbeli, a művészeti és a sport tehetségsegítés közös pontjainak, együttműködési lehetőségeinek, szinergizmusainak feltárására.
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 A helyi, térségi, megyei, regionális és országos tehetségsegítést öszszefogó és irányító Tehetségsegítő Tanácsok egymással, a Nemzeti
Tehetségügyi Koordinációs Fórummal és a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanáccsal történő együttműködésének kialakítása.
 Az együttműködések tapasztalatai alapján a felesleges átfedések kiküszöbölése.
3.2.3. 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 a közöttük kiemelkedően tehetségesnek ítélt
fiatalok folyamatos nyomon követése.
 A tehetségsegítés folyamatából az életszakasz-határokon (iskolatípus
váltás, lakóhelyváltás stb.) kiesők számának csökkentése, a tehetségsegítés folyamat hatékonyságának növelése érdekében.
 A hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó intézményrendszer bekapcsolása a tehetségsegítésbe.
 Létező programok adaptálása, illetve speciális programok kidolgozása az „átmenetek” megkönnyítése érdekében az életszakaszhatárokon (így például: az óvoda-iskola, általános iskola-középfokú
intézmény, középfokú intézmény-felsőoktatási intézmény, BSc-MScPhD, iskola-munkahely között, illetve lakóhely változás esetén).
 Átjárási pontok megteremtése a különböző tehetségtípusokat segítő
programok és a tehetség adott formájának különböző szintjeit segítő
programok, illetve programelemek között.
 Tanulmányi versenyeken, egyetemi és főiskolai tudományos diákkörökben, Országos Tudományos Diákköri Konferencián, illetve egyéb
megmérettetéseken kitűntek számára folyamatos tehetségsegítő programok célzott felajánlása.
 Életpálya vizsgálatok a tehetségsegítő programok hosszú távú és öszszesített (optimálisan: egymást erősítő) hatásának felmérésére.
3.3. Az egyenlő hozzáférés biztosítása a tehetségsegítés területén
3.3.1. A tehetségsegítésről szóló információk egyenlő elérhetőségének biztosítása
 Az erőforrás térkép célzott tartalmi elérhetőségének biztosítása a különböző társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező csoportok, a kü562

lönböző generációk (így például a kisgyermekek) számára, illetve 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.
3.3.2. 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.
3.3.3. Roma fiatalok számára indított adaptáló, segítő programok
 A tehetségsegítésben részt vevő szervezetek folyamatos együttműködésének kialakítása az országos és területi roma szerveződésekkel.
 Helyi romaügyi referensek, kisebbségi önkormányzatok, roma szervezetek, roma fiatalokat segítő civil szervezetek, valamint Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok közötti együttműködés kialakítása.
 A tehetségsegítés formáihoz adaptálható, a tehetség kibontakoztatását az integráció elveinek érvényesítésével támogató programok
szervezése roma gyermekek és fiatalok számára.
 A roma személyek tehetségsegítővé válását támogató programok kidolgozása.
3.3.4. 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 többfajta tehetségsegítő formába való bekapcsolódási lehetőségek biztosítására.
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3.3.5. A nemi egyenlőség érvényesítésének figyelembevétele
 Annak felmérése, hogy a tehetségsegítés mely formáira jellemző a
résztvevők kívánatos nemi arányának jelentős eltolódása, és speciális
programok kidolgozása ezeknek az arányoknak a megváltoztatására.
 Azokon a 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.
3.4. A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése
3.4.1. A tehetséges fiatalok önszerveződésének elősegítése
 A tehetséges fiatalok együttműködését, közös tanulását, alkotó munkáját elősegítő megoldások terjesztése.
 A tehetséges fiatalok már megalakult szervezetei fejlődésének segítése.
 Folyamatos áttekintése annak, hogy hol van lehetőség a tehetséges
fiatalok további önszerveződő szervezeteinek megalakulására, esetükben a jó példák bemutatásával, közös fórumok szervezésével történő bátorítás és támogatás.
 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.
3.4.2. A tehetséges fiatalok ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeit
fejlesztő programok kialakítása, bevezetése, terjesztése
 Áttekintése és felmérése annak, hogy a jelenleg futó változatos önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok
mennyiben alkalmasak a tehetséges fiatalok előbb meghatározott
programokban érintett készségeinek fejlesztésére, hányféle programra van szükség a különböző tehetségfajták speciális igényei és életpálya-típusai szerint, illetve annak feltárása, hogy a tehetséges fiatalok
speciális igényeit az egyes területeken új programok, vagy a létező
programok speciális kiegészítései szolgálják-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.
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 Az ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok elterjesztése, valamint a programok keretében, illetve azt kiegészítő módon a tehetséges fiataloknak a tehetséget „hasznosító”
támogatása, illetve a tehetséghasznosulást segítő cégek, szervezetek
és szervezeti keretek képviselőivel való szervezett keretek között történő kapcsolatfelvétel segítése, az együttműködés kialakításának támogatása.
3.4.3. A tehetséges fiatalok életvitelének segítése
 A működő életviteli tanácsadó szolgálatok bekapcsolása a tehetségsegítés folyamatába, e szolgálatoknak a tehetségsegítő programokkal
és a Tehetségpontokkal alkotott kapcsolatrendszerének kialakítása,
illetve 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.
3.4.4. Tehetségbónusz program
 A korábbi nemzetközi és hazai példák tapasztalataiból kiindulva egy
olyan virtuális pénzzel (Tehetségbatka, Talentum) működő folyószámla-rendszer kidolgozása, amely számon tartja azt, hogy a rendszerbe belépett tehetséges fiatal mekkora értéket kapott a tehetsége
fejlesztéséért, továbbá nyilvántartja azt is, hogy akár ő, akár a vele
egy csoportban lévő családtagjai, barátai, ismerősei milyen értékben
adtak vissza a közösségnek tehetségfejlesztő munkát. (Tehetségbónusz program.)
3.5. A tehetségsegítő emberek és szervezetek megbecsülése
3.5.1. A tehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése
 Tehetségsegítő óvodai, általános iskolai, középiskolai, illetve szakiskolai pedagógusok fokozott anyagi megbecsülése.
 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 sport tehetségeket segítők fokozott anyagi megbecsülése.
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3.5.2. 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).
 A 3.5.1. pontban részletezett segítő szakemberek kudarcainak, frusztrációinak és konfliktusainak kezelésére szolgáló, szupervíziós, segítő
mechanizmusok kidolgozása.
 A 3.5.1. pontban részletezett segítő szakemberek pihenését, feltöltődését szolgáló program kidolgozása.
3.5.3. A tehetségeket segítők erkölcsi elismerése
 A tehetségeket segítő, a 3.5.1. 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.
3.5.4. 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 együtt
segítők (így például a tehetségsegítés feltételeit javító közéleti emberek, a tehetségsegítőket partnerként befogadó szakmai szervezetek
meghatározó emberei, a médiában dolgozók stb.) megbecsülése.
3.6. A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítása
3.6.1. 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.
3.6.2. Tehetségnapok
 Az országos és főként a helyi tehetségsegítő lehetőségek bemutatására, a helyi környezet mozgósítására, a helyi Tehetségpontok tartalmi
566

munkájának és működésének segítésére, valamint a tehetség helyi
hasznosításának elősegítésére Tehetségnapok szervezése.
 A Tehetségnapok részt vevőinek, érintettjeinek igény szerinti folyamatos bekapcsolása a tehetségsegítés programrendszerébe.
3.6.3. Tehetség a médiában
 Állandóan frissített kommunikációs választék kidolgozása a sikeres
tehetségek, a tehetségsegítő szakemberek, a programok, valamint a
tehetségfejlesztő közösségek bemutatására, a megbecsültségük növelésére (pl. a múltban és a jelenben élő tehetségek életútjának, sikereinek élményszerű bemutatása, vallomások arról, hogy mi a tehetség,
hogyan, milyen módon és formában lehet segíteni kibontakozásukat,
érvényesülésüket, hasznosulásukat).
 A tehetségekkel, a sikereikkel kapcsolatos állandó hírszolgáltatás
biztosítása.
3.6.4. 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-s elnökségből adódó lehetőségeket is felhasználva megismertetése mind az Európai Unióban, mind más országokban.
 Modellértékű tehetségsegítő kezdeményezések külföldi adaptációra
történő előkészítése.
 Magyar kezdeményezésű Európai Uniós Tehetségnapok megrendezése.
4. Összegzés
 A tehetségsegítés programja az ország versenyképességének és az
esélyek javításának egyik hatékony eszköze lehet, ha kialakul azoknak a szakmailag megalapozott szolgáltatásoknak, tevékenységi formáknak a hálózata, amelyek keretében lehetőség nyílik a tehetségígéretek megtalálására, támogatására és folyamatos fejlesztésére, majd a
kiteljesedett tehetségek érvényesülésére, produktumaik hasznosulására.
 Az utóbbi két évben a Nemzeti Tehetség Program, annak fontos
szakmai és szervezeti megalapozását végző Magyar Géniusz Integ567










rált Tehetségsegítő Programmal egységben fontos feladatának tekintette a Tehetségpontok hálózatának kiépítését. Jelenleg több mint ötszáz Tehetségpont segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, ezen
túl tanácsadást végeznek a diákok, a szülők és a programokban résztvevő szakemberek részére. Példaértékű szakmai és társadalmi összefogásról tanúskodnak a folyamatosan alakuló Tehetségsegítő Tanácsok. A Géniusz Program keretében közel
10 000 tehetségsegítő – köztük sok szülő – képzése valósult meg az
elmúlt hónapokban.
A Tehetségpontok területi elhelyezkedése, a pályázati aktivitás, a
képzésre jelentkezettek térségi megoszlása azt mutatja, hogy hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű térségek/néhány kivételtől eltekintve/alulreprezentáltak ezekben a programokban. Ez a körülmény hátrányosan érinti az itt élő tehetségígéreteket és a fejlesztésükbe bevonható szakembereket, segítőket. A 2011. év végéig hátrányos helyzetű térségekben megvalósuló pályázatok nagymértékben
javítanak ezen a helyzeten.
A Nemzeti Tehetség Alap forrásainak felhasználásával kiírt NTPOKA pályázatok nagymértékben segítették – az óvodától a felsőoktatásig terjedően – a gazdag tartalmi kínálattal működő tehetségsegítő
műhelyek, szaktáborok, tanulmányi versenyek megszervezését, tehetségsegítő hálózatok és szolgáltató központok kialakulását. Az
NTP OKA szakértőinek összegező véleményét elemezve elmondhatjuk, hogy ez a pályázati rendszer soha nem látott mértékben élénkítette a tehetséggondozás iránti érdeklődést és fokozta az aktivitást a
tehetséggondozással foglalkozó intézmények, szervezetek, hálózatok
és szakmai szolgálatok életébe.
A pályázatok keretében megvalósuló programok lehetővé tették,
hogy mind a hátrányos helyzetű intézmények, társadalmi rétegek,
mind pedig a hátrányos helyzetű régiók fokozatosan bekapcsolódhassanak a tehetségfejlesztő munkába. Pedagógusok, egyéb szakemberek és szülők ismerkedtek meg a tehetségfogalmakkal és – a gyakorlatba átültetve az elméletet – rádöbbentek arra, hogy a tehetségazonosítástól a komplex személyiségfejlesztésig tartó út mindannyiuk
számára bejárható. Ennek a folyamatnak „alanyai” gyermekeik, akik
tehetségének kibontakoztatása olyan közös élmény, amely mindkét
felet gazdagítja.
Az elmúlt két évben a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása köré valódi szakmai műhelyek szakmai, baráti közösségek szerveződ568

tek. Mára a hálózatképző tényezők között a szervezetek kapcsolatai
mellet meghatározóvá váltak a tehetségsegítők közötti kialakult személyes kapcsolatok is.
 Folyamatosan bővül a program társadalmi és gazdasági partnerei köre, formálódnak egy tehetségbarát társadalom körvonalai.
Ma már elmondhatjuk, hogy az egész Kárpát-medencében hónapról hónapra nő a Programhoz csatlakozók száma. Jó úton haladunk!
A Nemzeti Tehetség Program nem csupán lefektetett céljaiban, hanem a
gyakorlati megvalósításban résztvevők értékrendjében is valódi nemzeti
ügyként jelenik meg.
Felhasznált irodalom
78/2008.(VI.13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról
126/2008.(XII.4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti
Tehetség Program finanszírozásának elveiről, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum létrehozásának és működésének leveiről
1043/2006.(IV.19.) Korm. Határozat a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájának támogatásáról
1120/2009.(VII.23.) Korm. határozat a Nemzeti Tehetségprogram végrehajtásának 20092010. évi cselekvési programjáról
A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008.(VI.13.) OGY határozatba foglalt célok
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 3079/2008. Korm. határozat
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Tehetségsegítő Tanácsok szerepe a Nemzeti
Tehetség Program megvalósításában
Kormos Dénes

1. Bevezetés
A Nemzeti Tehetség Program egyesítve a civil és állami elkötelezettséget új
szakmai és társadalmi kereteket nyitott a hazai tehetségsegítésben.
A tehetségek segítésének fejlesztése számos olyan folyamatot tud elindítani és befolyásolni, amelyek hosszú távon máshogy el nem érhető lehetőségeket nyitnak meg a tehetségsegítésben tevékenykedők számára. Ezek
közül a legfontosabbak a következők:
(1) Együttműködés, társadalmi összefogás ösztönzése
A tehetségek segítése számtalan olyan társadalmi kapcsolatot generál, amely
közösségeket teremt és összeköti a társadalom azon csoportjait, amelyek a
tehetséges fiatalok segítésének célja nélkül egymással soha nem kerültek
volna kontaktusba. 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 szerepet vállaló szerveződések
közötti gazdag és számos elemében ugyancsak nem szokványos kapcsolatrendszer kiépülése.
(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, amelyeknek elemei az előzőekben említett horizontális, nem szokványos kapcsolatrendszerek kiépülésével a társadalmi tőkét számottevően növelik.
(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. (126/2008.(XII.4.) OGY. határozat.)
A fenti célok megvalósításában fontos szerep hárul a tehetségsegítés új
szervezeti formáira, a Tehetségsegítő Tanácsokra.
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2. Tehetségsegítő Tanácsok fogalma, feladatai
A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi, térségi, vagy országos 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.
A Tehetségsegítő Tanács feladata, hogy intézményi, helyi, térségi, megyei, regionális és országos szinten feltárják a tehetséggondozás eddigi
eredményeit, értékeit, összefogják a térség tehetségsegítő kezdeményezéseit,
és egyeztető, véleményformáló fórumként kialakítsák a tehetségsegítők és a
különböző szervezeti formák és tevékenységek közötti optimális együttműködést.
3. Tehetségsegítő Tanácsok funkciói
Az alapfunkciók tartalmi elemeinek kialakítására, folyamatos gazdagítására
a Tanács eredményes működése érdekében van feltétlenül szükség. Az
egyes funkciók működőképességét alapvetően a partneri hálózat kiépülése
és aktivitása határozza meg. Előfordulhat, hogy az egyes funkciók a megalakuláskor még nem teljes mértékben működőképesek, azonban elemeinek
léteznie kell, mivel a Tehetségsegítő Tanács a későbbiekben csak így tud
megfelelni a Programban rá háruló feladatoknak. Természetesen a helyi
sajátosságokból adódóan az itt felsorolt funkciók különböző súllyal lehetnek
jelen az egyes Tehetségsegítő Tanácsok munkájában. A Tanács működési
területeinek jellemzőire figyelemmel, illetve a hálózati együttműködésből
adódóan időszakonként változhatnak a funkciók prioritásai.
Az új partnerek belépése, vagy kilépése, új szakmai feladatok megjelenése nemcsak az egyes funkciók súlyában, hanem egymáshoz való viszonyában is folyamatos változást generál. Az egyes funkciók dinamikus, nyílt
rendszert alkotnak. Mindez fontos feltétele annak, hogy a Tehetségsegítő
Tanács nyitottan működjön, ne merevedjen formális szervezetté.
3.1. Szakmai funkció
Szakmai funkció alatt elsősorban azokat a kapcsolatokat és az ezekhez társuló feladatokat értjük, amelyek a Tanács illetékességi területén működő
Tehetségpontokkal, tehetséggondozó műhelyekkel történő együttműködés
révén valósulnak meg.
Nagyon hasznos kezdeményezés lehet a Tehetségpontok és a tehetségműhelyek szakmai kerekasztal megbeszéléseinek megszervezése. A Tehet571

ségpontok és a műhelyek képviseletét biztosítani kell a Tehetségsegítő Tanácsban. (Egyszerűbb a helyzet, ha a megalakítás kezdeményezésében maguk a Tehetségpontok is részt vesznek.)
Jelentősége kettős:
 A Tehetségsegítő Tanács közvetlenül tájékozódik a szakmai programokról, valamint arról, hogy milyen területen szükséges közvetlen,
vagy közvetett segítséget adnia a programok megvalósításához, folytatásához, vagy kiterjesztéséhez.
 A partnerek részéről megfogalmazódó társadalmi, gazdasági, esélyegyenlőségi stb. témákat érintő javaslatokra, megrendelésekre a
szakmai hálózat kidolgozhatja a tehetségsegítés keretében megvalósítható tartalmi és szervezeti kereteket, a konkrét gyakorlati tevékenységi formákat.
A szakmai funkcióhoz sorolható továbbá a Tanácsok részvétele a Tehetségnap megszervezésében. A Tehetségnapokon találkoznak a programok
vezetői, a szülők, a szakemberek, valamint azok a további partnerek, akik
különböző módon és formában támogatják a tehetségeseket, valamint a fejlesztésükben résztvevőket. Itt mutatkoznak be a különböző műhelyekben
kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok és a mestereik. Megismerhetjük az
általuk készített produktumokat is. (A Tehetségnap szervezéséhez ötleteket,
segítséget a www.geniuszportal.hu weblapon kaphatnak az érdeklődők.) A
Tehetségsegítő Tanácsok működési tapasztalataik gazdagítása és a különböző programok térségi összehangolása érdekében horizontálisan és vertikálisan is együttműködhetnek más hasonló szervezetekkel.
3.2. Társadalmi funkció
A tehetségsegítő programok olyan fontos társadalompolitikai célokat is
szolgálnak, mint az esélyek javítása. Különösen a hátrányos helyzetű térségekben lehetőség nyílik a hátrányos- és a halmozottan hátrányos helyzetű
fiatalok számára olyan többletlehetőségek biztosítására, amelyek keretében
az egyéni képességeik feltárásával, fejlesztő-, és támogató programokkal
hozzájárulhatnak a bennük rejlő értékek feltárásához. Ezzel megalapozhatjuk az önfejlesztés és a közösségi szerepvállalás igényét. Egy sikeres tehetségsegítő program eredményeként nagymértékben javulhatnak a programokban résztvevők munkaerő-piaci pozíciói.
A különböző művészeti ágakban tehetségesek és közösségeik fontos
szerepet tölthetnek be az adott település, tájegység kulturális értékeinek
megőrzésében, a helyi identitástudat erősítésében.
A tehetségsegítő programok kiváló lehetőséget biztosíthatnak a különböző korosztályok együttműködésére. Ilyen például a felsőoktatásban tanuló
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tehetséges fiatalok tehetségsegítővé válása, vagy a hagyományokat, régi
mesterségeket őrző idős mesteremberek meghívása közös műhelymunkára.
A Tehetségsegítő Tanácsok a tehetségprogramok köré szervezett széles
körű társadalmi összefogással új minőséget jelentő közéleti aktivitást generálhatnak, ami nagymértékben hozzájárul a helyi életminőség javulásához.
3.3. Gazdasági funkció
Egy település, vagy egy térség versenyképességét, s ezzel együtt forrásmegkötő képességét alapvetően meghatározza a rendelkezésre álló emberi erőforrások minősége.
A gazdaságban azok a termékek piacképesek, amelyek magas innovációs és hozzáadott értéket képviselnek.
Alapvető érdekük a gazdaság szereplőinek, hogy a jól képzett szakembereket az adott térségben megtartsák. A tehetséges fiatalok számára részvételt kell biztosítani a település, vagy a térség társadalmi-, gazdasági folyamataiban, lehetőséget kínálva a konkrét tervekbe, projektekbe történő bekapcsolódásra. (Ilyen tartalmú tevékenységre szinte minden életkori szakaszban lehetőség van.)
A gazdasági területen rejlő – tehetséges fiatalok megtartására irányuló –
lehetőségek kihasználása érdekében a térségi, regionális szintű Tanácsokba
célszerű meghívni a kistérségi, a Regionális Fejlesztési Tanácsok, a kamarák, illetve a térség szempontjából meghatározó foglalkoztatók képviselőit
is.
Kiemelt figyelmet érdemel a különböző mesterségekben tehetséges fiatalok segítése. Így például a kézműves mesterségek területén egy-egy nagy
tekintélyű mester megnyerése a fiatal tehetségek mentorálására.
A térségből különféle felsőoktatási intézményekben tanuló tehetséges
fiatalok szakmacsoportos feltérképezését követően lehetőséget lehet biztosítani beszélgetésekre, melyek összeköthetőek esetleg nyári táborokkal is.
Az adott felsőoktatási intézménnyel egyeztetve olyan diákköri szakdolgozati témákat, gyakornoki programokat lehet megjelölni, amelyek valós, a
térség számára fontos problémákat érintenek. A felsőoktatási intézményekben működő Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok jó partnerek lehetnek ebben. A tehetséges fiatalok számára azzal, hogy bekapcsolódhatnak
a konkrét fejlesztési programok kidolgozásába és megvalósításába, olyan
önmegvalósítási terep nyílik meg, ami nagymértékben erősíti az adott térséghez való kötődésüket. A tehetséges fiatalok produktumainak helyi hasznosulása jelentős gazdasági értéket képvisel, hozzájárulva a forrásmegkötő
képesség és a versenyképesség növeléséhez.
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Egy település helyi településfejlesztési terve egy kistérség fejlesztési
koncepciója is számos olyan témakört tartalmaz, aminek kimunkálásába
bevonhatóak a tehetséges fiatalok és közösségeik.
3.4. Erőforrás-bővítő funkció
Erőforrás bővítő funkciót ebben az esetben a tehetségsegítő programok erőforrásaira értelmezzük. A programok hosszú távú fenntarthatósága csupán
pályázatokon nyerhető forrásokra nem építhető. A kiszámítható állami szerepvállalás mellett is szükség van a helyi, térségi erőforrások feltérképezésére, aktivizálására annak érdekében, hogy bevonhatóak legyenek a program
erőforrásrendszerébe. A Nemzeti Tehetség program esetében is feladatként
jelenik meg az állami, az önkormányzati és a civil szereplők együttműködésének elősegítése, az erőforrás bővítése.
3.4.1. Tehetségsegítő programok erőforrás-térképe (1. ábra)
Az erőforrások fejlesztésének megkezdése előtt célszerű áttekinteni az adott
térségben a tehetségsegítés meglévő értékeit, hagyományait. Számba venni
azokat az elkötelezett szakembereket, segítőket, akiknek munkájára számítani lehet, akiknek tapasztalatai hasznosak lehetnek. Az erőforrás térkép
felvételében segítséget nyújthatnak a Tehetségpontok, a felsőoktatási intézmények. Jól használható ehhez a munkához a Magyar Géniusz Integrált
Program keretében készülő Országos Tehetségtérkép egyre bővülő adatbázisa, valamint a tehetségsegítő jó gyakorlatok tárháza.
3.4.2. Az erőforrások csoportosítása
Emberi erőforrások
 Tehetségsegítésben résztvevők száma, szakmai felkészültsége
 Támogató magánszemélyek, segítők, civil szervezetek
 Társadalmi, politikai, szakmapolitikai döntéshozatalban résztvevő
partnerek
 Tehetségsegítő programokban résztvevő tehetségek
 Tehetségsegítő programokból kikerült tehetségek és közösségeik
Szervezeti erőforrások
 A különböző már korábban is működő szervezeti formák
 A Tehetségpontok és tehetségfejlesztő műhelyek hálózata. Programokat befogadó intézmények, civil szervezetek, egyházak
 Programokat támogató gazdasági szervezetek
 Programokat támogató önkormányzatok, azok különböző szintű társulásai
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 Programban résztvevő szervezetek, szerveződések együttműködése
 Hálózati erőforrás
 Tehetséges fiatalok szervezetei
 Tehetségbarátok Köre
 Európai együttműködési programokhoz csatlakozás
Anyagi erőforrás
 A Nemzeti Tehetség Alap forrásai
 Egyéb hazai pályázatok – közvetlen és közvetett forrásai
 Európai Uniós pályázatok
 Helyi, térségi, regionális tehetség alapok (Tehetségsegítő Tanács javaslatára alapítottan)
 Alapítványok
 Egyéb adományok
 Tehetségbónusz
 Tehetséghitel
A TEHETSÉG PROGRAM ERŐFORRÁS TÉRKÉPE

NEMZETI TEHETSÉG
ALAP
OKTATÁSÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
PÁLYÁZATAI

CIVIL ALAPÍTVÁNYOK
PÁLYÁZATAI

EURÓPAI UNIÓS
PÁLYÁZATOK

KAPCSOLÓDÓ HAZAI
PÁLYÁZATOK

TÁMOGATÓ GAZDASÁGI
TÁRSASÁGOK

ÖNKORMÁNYZATOK
ÖNKORMÁNYZATI
TÁRSULÁSOK

A TEHETSÉGSEGÍTÉS
HELYI, TÉRSÉGI
PROGRAMJA

CIVIL SZERVEZETEK

INTÉZMÉNYEK
SEGÍTŐ
MAGÁN SZEMÉLYEK

EGYÜTTMŰKÖDÉS
HÁLÓZATI ERŐFORRÁS

HAGYOMÁNYOK
ELKÖTELEZETT
SZAKEMBEREK

HELYI TEHETSÉG ALAP

TEHETSÉGBARÁT TÁRSADALOM

ERŐSÖDŐ TÁRSADALMI TŐKE

1. ábra. A Tehetség Program erőforrás-térképe
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3.5. A társadalmi tőke erősítésének funkciója
Pierre Bourdieu (1998) szerint a tőkének három alapvető formája létezik:
gazdasági tőke, társadalmi tőke, és kulturális tőke. A társadalmi tőke azon
jelenlegi és lehetséges erőforrások együttese, amelyek a kapcsolatok egy
olyan tartós hálójához kötődnek, amelyek a kölcsönös ismeretségen alapulóan többé-kevésbé intézményesítve vannak. Az intézményesítettség egy
olyan csapathoz való tartozáson alapszik, amely nem csupán közös tulajdonságokkal rendelkezik, hanem egyesítve vannak tartós és hasznos kötelékekkel.
Robert D. Putman szerint a „társadalmi tőke a társadalmi szervezetek
jellemzőiből származik, olyanokból, mint a bizalom, a normák és a hálózatok, amelyek növelhetik a társadalom hatékonyságát azzal, hogy elősegítik
az összehangolt cselekvéseket”. A Tehetségsegítő Tanácsok legfontosabb
feladatai közé tartozik a tehetségbarát társadalom kialakulásának elősegítése. A tehetség programok hosszabb távú, sikeres működése támogató társadalmi közeg nélkül nehezen elképzelhető. Az intézményekben, a különböző
civil szervezetekben dolgozó elkötelezett szakemberek kezdeményezései
akkor válhatnak valóra, ha megvan körülöttük a helyi közélet aktorainak és
a helyi társadalom képviselőinek támogatása. A tehetségprogramok egyben
társadalomépítő, társadalmi kohéziót erősítő programok is. A sok fiatalt,
szülőket, a helyi közösséget érintő program összekapcsolja az embereket és
a különféle szervezeteket. Ezáltal új kapcsolódási pontok keletkeznek a korábban egymástól távol lévő, vagy egymás mellett létező személyek és közösségek között.
Fontos megjegyezni, hogy valamennyi funkcióhoz kapcsolható a tehetséges fiatalok önszerveződési formáinak képviselete a Tanácsban.

4. Tehetségsegítő Tanácsok területi szerveződési szintjei
A Tehetségsegítő Tanácsok szervezeti szintjeit tekintve célszerű a Tehetségpontokhoz hasonló rendszerben építkezni. Természetesen előfordulhat
olyan helyzet, amikor az adott helyen, vagy térségben még nem alakult Tehetségpont, vagy gyakori, hogy egymástól elszigetelten működnek különböző intézményi és civil tehetségfejlesztő műhelyek. Ebben az esetben a létrejött Tehetségsegítő Tanács a helyi szakmai és társadalmi erőket összefogva
kezdeményezője és segítője lehet a helyi, térségi együttműködés erősítésének, új szervezeti keretek kiépítésének. Abban az esetben, ha szervezetileg
és szakmailag gazdag, sokszínű tehetségsegítés folyik a településen, vagy a
térségben, akkor a koordinációban, a működőképesség fenntarthatóságához
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szükséges erőforrások bővítésében, a tehetségbarát társadalom kialakításában lehet fontos feladata a Tehetségsegítő Tanácsnak.
4.1. Helyi szint
Helyi szintű Tehetségsegítő Tanácsról beszélünk abban az esetben, ha:
 Egy településen folyó tehetségsegítő munka segítésére jön létre a
szakmai-, társadalmi összefogás.
 Egy nagyobb intézményen belüli különféle szervezeti egységek tehetségsegítő munkájának összehangolása és segítése érdekében hozzák létre. (Ilyenek lehetnek pl.: a többcélú közoktatási intézmények,
vagy felsőoktatási intézmények közötti együttműködésre létrehozott
Tanácsok.)
4.2. Térségi szint
Térségi hatáskörű Tehetségsegítő Tanács működik abban az esetben, ha:
 A Tanács létrehozásában kettő, vagy több település működik együtt,
ilyenek lehetnek pl.: a közoktatási, vagy közművelődési feladatok ellátására létrehozott mikro-társulások.
 A többcélú kistérségi társulások területén működő tehetségsegítő
partnerek által létrehozott Tanács.
Térségi szintű Tehetségsegítő Tanáccsá szerveződnek azok az intézményi szintű helyi Tanácsok, amelyek kibővítve belső hálózatukat új, az intézmény tágabb környezetéből is bekapcsolnak partnereket a munkájukba.
Ugyanígy válhatnak térségi hatáskörűvé az egyes településeken szerveződő
Tanácsok.
4.3. Regionális szint
Magyarországon a régió szintű, több megyére kiterjedő szerveződés néhány
állami szerv közötti együttműködésben, illetve a területfejlesztés vonatkozásában jött létre. Ilyen pl.: a Regionális Fejlesztési Tanácsok, a szakképzés
szervezése terén a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok.
Ezzel párhuzamosan létezik a történelmi hagyományokon alapuló megyei szint, ahol továbbra is fontos alapfeladat a humán ellátórendszerek,
köztük az oktatás és a közművelődés működtetése.
A regionális szerveződési szintnél tehát két formát lehet elkülöníteni, a
megyei és a több megyét átfogó régió szintjét. Mindkét szerveződési forma
esetén célszerű a Tehetségsegítő Tanács létrehozásakor felsőoktatási intézményt is bevonni a feladatellátásba. Fontos ez azért, mert egyrészt így biztosítható a tehetségsegítés egységes, az óvodától a felsőoktatásig tartó folya577

matos követési, fejlesztési rendszerének a kialakítása. Másrészt így válik
megoldottá a programok szakmai támogatásához, a tehetségsegítő hálózat
fejlesztéséhez, a háttérkutatásokhoz szükséges tudományos háttér, hiszen a
felsőoktatási intézmények, mint tudásközpontok az adott régió fejlesztésének meghatározói tényezői.
A kétféle területi illetékességű (megyei- és régiós) Tehetségsegítő Tanács alapvető szervezeti felépítésében lényeges eltérés nincs.
4.4. Országos szint
Az Országos Tehetségsegítő Tanács feladatait a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum a Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal közösen látja el.
A Fórum feladatai közül az alábbiakban azokat a fontosabb részeket
emeljük ki, amelyek a helyi, térségi Tehetségsegítő Tanácsok megalakulása
és működése szempontjából is lényegesek lehetnek.
A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 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 a civil
szervezetek részvételével hozta létre a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórumot. (Létrehozásának és működésének elveit részletesen a
126/2008.(XII4.) OGY határozat 3. számú melléklete tartalmazza.)
A Fórum feladatai:
 A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának figyelemmel kísérése,
közreműködés a Nemzeti Tehetség Programról szóló kétévente esedékes országgyűlési beszámoló elkészítésében
 A Nemzeti Tehetség Alap működésének figyelemmel kísérése, javaslattétel a források felhasználására
 Javaslattétel a Magyarországon folyó állami, önkormányzati, egyházi
és civil tehetséggondozó munka összehangolására
 Javaslattétel a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló kutatásokra, a kutatási
eredmények alapján hatékonyságnövelő javaslatok megfogalmazása
 Javaslatok kidolgozása a tehetségsegítést érintő jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra
 A hazai és a határon túli tehetségsegítő munka együttműködésének
elősegítése
 A hazai tehetségsegítő munka eredményeinek elterjesztése
 A tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelő programok kidolgoztatása, és támogatása
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A Nemzeti Tehetség Alapból nyújtott támogatásnak segítenie kell:
 A tehetségek felismerését, kiválasztását, folyamatos fejlesztését,
 A tehetségek és mestereik elismerését,
 A tehetséges fiatalok önfejlesztő munkáját, kapcsolatépítését, önszerveződését, társadalmi felelősségvállalásuk kereteinek bővülését.
Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsot a magyarországi és a határon túli tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek az alábbi célok érdekében hozták létre:
 A Tanács állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és a határon túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó civil szervezetek (a
továbbiakban: Szervezetek) egyeztessék álláspontjukat, hazai és külföldi példák tanulmányozásával, szakmai fórumok megszervezésével, támogatási lehetőségek feltárásával, új támogatási formák nyújtásával, valamint pályázatok kiírásával segítsék és alakítsák a magyar
tehetséggondozás rendszerének további fejlődését.
 A Tanács a Kormány 1043/2006.(IV.19.) Korm. határozata alapján
állandó és szervezett formát kínál a fenti Szervezetek igényeinek
megfogalmazására a kormányzat tehetségsegítéssel kapcsolatos terveinek véleményezésére, és az ilyen irányú munkájának társadalmi
ellenőrzésére.
 A Tanács állást foglal és véleményt nyilvánít a tehetségek segítésével
kapcsolatos kérdésekben, e véleményét a médiában is megjelenteti.
 A Tanács lehetőséget teremt arra, hogy a Szervezetek a róluk szóló
információkat közös weboldalon (www.tehetsegpont.hu), kiadványokban, regionális információs pontokon (Tehetségpontok), regionális
fórumokon és médiákban közre adják.
 A Tanács a fenti tevékenységében különös hangsúllyal támogatja,
segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, és a
mestereik elismerésének különböző formáit, az ezek megvalósulását
segítő oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok kapcsolatépítését, önszerveződését és társadalmi felelősségvállalását.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács civil kezdeményezésre létrejött olyan
független szervezet, amely munkájában koordináló, irányt mutató, esetenként szervező feladatokat lát el. A 2011. február 9-én hozott határozata alapján lehetőséget biztosít arra, hogy meghatározott szakmai követelmények
teljesülése esetén a legalább megyei szinten szerveződő Tanácsok és az országos szintű, határon túli kapcsolatokkal is rendelkező tematikus Tanácsok
teljes jogú tagjai lehessenek a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácsnak.
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4.5. Szakterület szerint szerveződő tematikus Tehetségsegítő Tanács
Tematikus szerveződésűek lehetnek a Tanácsok abban az esetben, ha:
 Elsősorban nem területi, hanem valamilyen tehetségterület, vagy
egy-egy szakterületen folyó tehetséggondozás összefogására jönnek
létre. (Pl.: matematikai, természettudományi, művészeti, mesterségbeli stb.)
 Létrejöhetnek Tehetségsegítő Tanácsok különböző korosztályokban,
vagy élethelyzetekben folyó tehetséggondozás összefogására, támogatására. (Pl.: óvodáskor, kisiskoláskor, általános iskola, középiskola, kollégium, szakképzés, felsőoktatás, vagy állami gondoskodásban
élők, fogyatékosok érintettségével)
 A szakterület szerint szerveződő Tehetségsegítő Tanácsokat célszerű
regionális, megyei, vagy országos szinten létrehozni. Az eredményes
működés szempontjából fontos, hogy a szakterületek szerint szerveződő Tanácsok a Tehetségpontokkal, egymással és a területi alapon
szerveződő Tanácsokkal együttműködési formákat alakítsanak ki,
mert ebben az esetben is szükség van a minél szélesebb körű társadalmi összefogásra.
5. Tehetségsegítő Tanácsok helye és szerepe a tehetségsegítő
hálózatban
A Tehetségsegítő Tanácsok illetékességi területükön összehangolják a
szakmai, társadalmi és gazdasági erőforrásokat. Széleskörű szakmai, partneri kapcsolatokat építenek a tehetségsegítésben résztvevők, az állami és civil
szféra, valamint a gazdasági élet szereplői között. Folyamatosan fejlesztik
azt a hálózatot, amely közvetlen és közvetett segítséget nyújt a tehetségfejlesztő programok bővítéséhez és fenntarthatóságához, a tehetségesek produktumainak hasznosulásához.
A Tehetségsegítő Tanácsok szerveződési szintjeit és kapcsolódásuk hálózatát szemlélteti a 2. ábra.
A 3. ábra az elsők között kiépített térségi hálózat működési modelljébe
illesztett Tehetségsegítő Tanács helyét mutatja be. A modell a BorsodAbaúj-Zemplén megyében kiépített hálózati program működési tapasztalatai
alapján készült.
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A TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCSOK SZERVEZŐDÉSI SZINTJEI ÉS KAPCSOLÓDÁSUK A
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2. ábra. A Tehetségsegítő Tanácsok szerveződési szintjei és kapcsolódásuk a
hálózathoz

6. Tehetségsegítő Tanácsok megszervezése
6.1. A megalakulás kezdeményezése
A Tehetségsegítő Tanácsok létrehozása alapvetően több irányból indítható
kezdeményezés a tehetségprogramokban résztvevő szakemberek, szervezetek részéről.
Kezdeményezők lehetnek:
 Tehetségpontokban, tehetséggondozó műhelyekben dolgozók, vagy
együttműködő mentorok
 A programokban résztvevők, a tehetséges fiatalok önszerveződései
 Az önkormányzatok, az önkormányzatok különböző szintű társulásai
 Felsőoktatási intézmények
 Szakmai szolgáltató intézmények
 Civil szervezetek, egyházak és ezek különböző szintű együttműködési formái
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TÉRSÉGI TEHETSÉGFEJLESZTÉSI HÁLÓZATI PROGRAM
MODELLJE

REGIONÁLIS
TEHETSÉG
SEGÍTŐ TANÁCS
társadalmi összefogás

ORSZÁGOS
TEHETSÉGPONT

Körzeti tehetségfejlesztő és
tanácsadó központ
(DECENTRUM)
KISTÉRSÉGI TEHETSÉGPONTOK

Tanácsadás, továbbképzés
Mentori hálózat

REGIONÁLIS TEHETSÉGPONT
fejlesztő tanácsadó és koordinációs
központ
szakmai összefogás

Tehetségazonosítás

NEMZETI TEHETSÉGSEGÍTŐ
TANÁCS

Körzeti tehetségfejlesztő és
tanácsadó központ
(DECENTRUM)
KISTÉRSÉGI TEHETSÉGPONTOK

Tehetséggondozás

Támogató programok

Monitoring
Partneri hálózat

HELYI TEHETSÉGPONTOK
Települési és kiskörzeti tehetséggondozó műhelyek, iskolai és iskolán kívüli színterek

óvodák. általános és középiskolák, kollégiumok, felsőoktatás
civil szerveződési formák

3. ábra. Térségi tehetségfejlesztési hálózati program modellje

Természetesen erőteljesebben fogalmazódik meg a Tehetségsegítő Tanács létrehozásának igénye, ha több kezdeményező együttesen lép fel megalakulásának érdekében. A működőképesség szempontjából előnyt jelent, ha
minél szélesebb körű előzetes egyeztetés történik. A megalakulás kezdeményezésekor át kell tekinteni a meglévő értékeket, meg kell határozni az
alapvető célokat, a Tanács lehetséges szerveződési szintjeit.
Javaslatot kell tenni a létrehozás, a működtetés szempontjából meghatározó feladatokra és a megvalósítás ütemtervére.
A Tehetségsegítő Tanács lehetséges tagjai:
A Tehetségsegítő Tanácsok tagjaira vonatkozóan szigorú előírások nincsenek, csak ajánlásokat fogalmazunk meg. A Tanácsok tagjai lehetnek értelemszerűen azok, akik a megalakulást kezdeményezték, vagy az általuk de582

legált képviselők. Célszerű a működés rendjét úgy kialakítani, hogy az
együttműködés bővülésével később új tagokat is be tudjanak fogadni. Ahol
a Tehetségsegítő tanács létszáma emiatt túl nagyra nőne, a Tehetségsegítő
Tanács elnökséget választhat. Az elnökség a Tanács két plenáris ülése között – a közösen elfogadott irányelvek, határozatok alapján – végzi operatív
munkáját. Az elnökség a plenáris üléseken beszámol az elvégzett munkáról.
A Tehetségsegítő Tanács munkájába célszerű bevonni a partneri csoportok
delegáltjait, az érintett önkormányzatok, állam szervek és egyházak képviselőit. Hasznos, ha a Tanácsban képviseletet kapnak a működési területhez
köthető gazdasági szervezetek (cégek, cégcsoportok, cégek egyesületei, kamarák, stb.), valamint a működési terület egy-egy kiemelkedő, közismert,
emblematikus szakmai személyiségei is.
6.2. A partnerek feltérképezése
Partnereknek tekinthetők mindazok a szakemberek, szakmai szervezetek,
természetes személyek, közösségek, jogi személyiséggel rendelkező és nem
rendelkező civil és egyéb szervezetek, gazdasági társaságok, akik szakmailag, erkölcsileg és anyagilag, közvetlenül, vagy közvetetten támogatják a
tehetségsegítés különböző formáit.
A partnereknek 3 fő csoportját különböztetjük meg:
a) Szakmai partnerek
Szakmai partnereknek tekintjük azokat, akik részt vesznek a tehetségsegítés
szakmai alapfeladataiban, illetve bekapcsolódásuk hozzájárul a tevékenységrendszer gazdagításához. Különösen fontos szerepük lehet a beválogatásban, a fejlesztésben, a tanácsadásban, a képzésben, a tehetségesek produktumainak hasznosulásában, a tehetségesek közösségeinek segítésében és
a hálózatfejlesztésben.
Szakmai partnerek lehetnek:
 Tehetségpontok, tehetséggondozó műhelyek
 Közoktatási-, szakképző-, felsőoktatási intézmények
 Nem önkormányzati fenntartású intézmények
 Térségi szakmai szolgáltató központok
 Szakmai civil szervezetek
 Mentorok
 Határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek, más külföldi partnerek
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b) Társadalmi partnerek
Társadalmi partnernek tekintjük azokat, akik:
 Illetékes döntéshozóként szakmapolitikai-politikai megrendelést, támogatást adnak a programok elindításához. (Állami szervek, önkormányzati testületek, szakbizottságok, meghatározó politikai erők.)
 Helyi társadalmi szereplőként megfogalmazzák igényüket a programok elindítására, illetve támogatóként állnak a már működő kezdeményezések mellé. (Egyházak, szülői szervezetek, civil szervezetek,
közvéleményt formáló erővel bíró magán személyek.)
c) Gazdasági partnerek
Gazdasági partnerek bekapcsolása hozzájárulhat az erőforrások bővítéséhez.
A tehetséges fiatalok produktumainak hasznosulása közvetlen és közvetett
formában is gazdasági előnyöket jelenthet a gazdaság szereplői számára.
Gazdasági partnerek lehetnek:
 Kamarák
 Egyéni és társas vállalkozások
 Gazdasági társaságok és azok különböző szintű szervezetei
6.3. Partnerek a programokhoz kapcsolódás formája és tartalma szerint
a) Funkcionális partnerek
Akik ismerik a tehetségsegítő kezdeményezéseket, konkrét szakmai, vagy
társadalmi tevékenységgel, támogatási formával jelenleg is kapcsolódnak
már működő, vagy kialakítás alatt lévő programokhoz.
b) Potenciális partnerek
Akik beazonosítása megtörtént, tájékoztatást követően, előzetesen nyilatkoztak részvételi, vagy támogatási szándékukról, de konkrét tevékenységet
még nem végeznek.
c) Háttér partnerek
Olyan lehetséges szakmai, vagy társadalmi partnerek, akik azonosítása
ugyan már megtörtént, de még nem rendelkeznek információkkal a programról, de részvételük tovább erősíthetné a program szakmai lehetőségeit,
erőforrásait, valamint a társadalmi beágyazottságot. A partneri hálózat építése folyamatos feladat, ami egyrészt a már funkcionális partnerek motiváltságának, aktivitásának fenntartására, másrészt a potenciális partnerek funkcionális pozícióba kerülésének segítésére és a háttér partnerek fokozatos
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megnyerésére irányul. Fontos, hogy a partnerek ne csak formálisnak érezzék
a részvételüket, hanem valódi részesei lehessenek a folyamatoknak.
6.4. Zárt vagy nyitott Tehetségsegítő Tanácsok
Zárt működésűnek tekinthető az a Tanács:
 Amelyiknek tagsága nem lépi túl egy adott intézmény, vagy szervezet kereteit és nem rendelkezik megfelelő szakmai, társadalmi és
gazdasági partnerekkel.
 A Tanács tagjai csak egyféle szervezeti formából kerülnek ki. (Pl.:
csak Tehetségpontok képviselői alkotják.) Még akkor is zártnak tekinthető ez a forma, ha a partneri körben már szélesebb körű együttműködés körvonalazódik.
A zárt rendszerű szervezet egyoldalúságot, néhány esetben belső érdekkonfliktusokat is okozhat. Az ilyen típusú Tanácsok a lehetséges
erőforrásaiknak csak nagyon kis részét tudják mozgósítani, ami veszélyeztetheti a program hosszabb távú fenntarthatóságát. Ebben a
formában korlátozottak a lehetőségek a hálózatfejlesztésben és a tehetségbarát társadalom kialakításában is.
 Zártsághoz, súlyosabb esetben bizalomvesztéshez vezethet az is, ha
megkötött együttműködési megállapodások mögött hosszabb időn át
nincs tartalom. A megállapodás formális, a Tanács nem szólítja meg,
nem tájékoztatja, konkrét tevékenységekbe, programelemekbe nem
vonja be partnereit.
Nyitott működési Tanácsról beszélhetünk akkor, ha:
 A megalakuláskor a tehetségsegítés szakmai és más partneri területének képviselői is jelen vannak, és ezt a szélesebb körű szemléletet
kihasználva alkotnak programot.
 A komplex hálózati csomópontként rendszeres kapcsolata van partnereivel, a partnerek érzik, tudják, hogy fontosak, megtalálják azokat
a programelemeket, amelyekben tevékenyen részt vehetnek és megjelennek saját érdekeik is.
 Tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja környezetét.
 Nyitott, befogadó, nem pozíciókat, hanem közösséget épít.
A Tehetségsegítő Tanácsok ma jellemző összetételére vonatkozóan
nyújt információkat a 4. ábra, mely a 2011. február 28-ig megalakult 24
Tehetségsegítő Tanács tagjainak arányaira vonatkozó adatokat tartalmazza.
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A Tehetségsegítő Tanácsok tagságának összetétele
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4. ábra. A Tehetségsegítő tanácsok tagságának összetétele
7. Az eredményes működés mutatói
A Tehetségsegítő Tanácsok eredményesség mutatói nagymértékben függenek a nyitottságtól, azoktól a körülményektől, helyi-, térségi adottságoktól,
amelyek az illetékességi területüket jellemzi. Nyilvánvalóan az eredményességi mutatók is a saját maguk elé kitűzött célok és azok megvalósítása alapján képezhetőek.
Mindenképpen fontosnak tartunk néhány olyan mutatót kiemelni, amelyekre a Tehetségsegítő Tanácsoknak a tehetségsegítő hálózatban elfoglalt
szerepe alapján tekintettel kell lennie. Így pl.:
 Rendelkezik-e átfogó információkkal az adott térségben, vagy szakterületen tehetségsegítés eddigi hagyományairól, értékeiről.
 Rendelkeznek-e a partnerekkel közösen kidolgozott tehetségsegítést,
a tehetségesek produktumait hasznosító térségi programmal.
 Hány Tehetségponttal, tehetséggondozó műhellyel állnak kapcsolatban?
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Milyen a partneri hálózatuk összetétele, mennyire nyitott?
Milyen arányt képviselnek a funkcionális partnerek?
Milyen közvetlen és közvetett támogatási formákat működtetnek?
Hány tehetséges fiatalt tudtak bevonni konkrét hely-, vagy térségi
programokba?
 Működik-e a tehetséges fiatalok valamilyen közössége, ami a Tanácsban is képviselettel rendelkezik?
 Részt vesz-e a Tanács Tehetségnap szervezésében?
 Van-e kapcsolat más Tehetségsegítő Tanácsokkal?
 Vannak-e saját kezelésű Tehetség Alapjuk?
 Mérhetően bővül-e a támogatók köre?
 Kapcsolódik-e a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program
hálózatához?
A működési mutatók tartalma és minősége idővel fokozatosan változik,
gazdagodik.
8. Összegzés
Miért hasznos a Tehetségsegítő Tanácsok megalakítása? A tehetségsegítés
valódi nemzeti üggyé válásának folyamatában, a hálózati munkában a Tehetségsegítő Tanácsoknak jelentős szerepük van. Megalakításuk fontos,
mert:
 A tehetségsegítésben dolgozó szakemberek nem maradnak magukra,
kapcsolódnak a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program
hálózatához, valamint kiszámíthatóbb és egyre bővülő támogatói
körben végezhetik tevékenységüket.
 Egy-egy térségben áttekinthetőbbé válnak a tehetségsegítés különböző tartalmi és szervezeti keretei.
 Könnyebben megszervezhető a tehetségesek megfelelő programokba
irányítása, mentorálása.
 Jobban megszervezhető a tehetségesek követése, kisebb az elkallódás
veszélye. (Pl.: iskola-, vagy lakóhelyváltás esetén.)
 A tehetségesek hamarabb kerülnek kapcsolatba a gazdaság szereplőivel, nagyobb esély kínálkozik képességük hasznosítására.
 Az adott térségben hozzájárulhat a tehetséges fiatalok közösségeinek
megszerveződéséhez, bekapcsolódásához a társadalmi és gazdasági
folyamatokba.
 Új lehetőségek nyílnak meg a helyi társadalom szereplőinek együttműködésében, a tehetségbarát társadalom kialakításában.
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 Megnyílnak a lehetőségek a Nemzeti Tehetség Alap pályázati forrásainak elérésére.
 A Tanácsok komplex csomópontként jelennek meg a tehetségsegítő
hálózatban, ebből adódóan fontos szerepet töltenek be a hálózatfejlesztésben és hosszú távú fenntarthatóságában.
Természetesen a működés során az egyedi sajátosságokból adódóan további lehetőségek is megjelenhetnek.
A Tehetségsegítő Tanácsok megalakulásának eddigi tapasztalatai azt
mutatják, hogy a tehetségügy mentén jól érzékelhetően körvonalazódik egy
szélesebb körű társadalmi összefogás. Vannak az országnak azonban olyan
térségei, ahol még hiányoznak ezek az értékes közösségek, reménykedem
benne, hogy a fenti gondolatok segítenek a „fehér foltok” eltüntetésében.
Meggyőződésem, hogy a Nemzeti Tehetség Program nem csupán szakmai,
hanem egy valódi társadalomépítő program is lehet.

Felhasznált irodalom
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Tehetséggondozás hálózati programja
Kormos Dénes – Sarka Ferenc

1. Bevezetés
Napjaink közoktatásában egyre többen és egyre gyakrabban reformot, paradigmaváltást sürgetnek. Reform alatt általában az oktatáspolitika megújulást, tananyag és tanulásszervezést, a nevelő oktató munkában a sikert hozó
módszerek bevezetését, a tanulókhoz való viszonyulás átértékelését, az oktatás hatékonyságának/hatásosságának, költséghatékonyságának a növelését,
a közoktatás részbeni vagy teljes mértékű átszervezését értik. Ezek után
felmerül a kérdés mi várható a magyar közoktatásban? Erre pontos választ
elég nehéz lenne ma megfogalmazni. A teljesség igény nélkül vegyük
számba, azonban azokat a tényezőket, jelenségeket, amelyek meghatározzák
az oktatásban várható változások irányát. Ha tetszik melyek, lesznek azok a
tényezők, amelyek előbb-utóbb kikényszerítik azokat a reformokat, amelyek
középpontjában az iskola szakmai megújulása, a gyerekek mindenek feletti
érdekének érvényesülése áll.
 az iskolának egyre jobban figyelembe kell venni, hogy a gyerekek
különböző kulturális körülmények közül, különböző felkészültségekkel érkeznek az iskolába,
 veszít jelentőségéből a tantárgyközpontúság,
 nagy hangsúly helyeződik a kompetencia alapú oktatásra,
 bevezetésre kerül a szakképzésben a kompetencia alapú moduláris
képzés,
 a pedagógus mindennapi eszközévé vállnak az info-kommunikációs
technikák és technológiák,
 folyamatosan változik a tananyag struktúrája,
 növekszik az idegen nyelv oktatása iránti igény,
 nő az informatika jelentősége az ember életében, információszerzésében
 a pályaválasztás az ifjúkor végére tolódik,
 a pedagógiai munka alapkövetelményévé válik a magas szintű szaktárgyi tudás, a korszerű pedagógiai – pszichológiai ismeretek birtoklása, a módszertani gazdagságra és a kreativitásra való hajlam,
 egyre gyakrabban kerül sor tanórai és tanórán kívüli differenciált
foglalkozásokra, amelyek tartalma egyre inkább a tanulók egyéni érdeklődését követi.
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Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy a hagyományos pedagógiának alig van eszköze ma a sajátos nevelési igényű gyerekek és a tehetségesek együttnevelésére, oktatására a velük való, képességüknek megfelelő
foglalkoztatásra. Ők egy speciális, ha tetszik egyedi rendszerbe szervezett
pedagógiai eljárásokat igényelnek. Ezen szakmai elvárásoknak ma csak kistérségi, de inkább megyei szintű térségi tervezéssel hálózati program(ok)
kidolgozásával, a megfelelő szakemberek képzésével, továbbképzésével,
átképzésével, foglalkoztatásával lehet eleget tenni.
Egy ilyen hálózat kiépítése indult meg 1998-ban Borsod-AbaújZemplén megyében. Véleményünk szerint ennek a munkának a tapasztalatai
jól hasznosíthatók a Nemzeti Tehetség Program keretében most formáló
tehetségsegítő hálózatok kialakításánál is.
A hiteles bemutatás érdekében megtartottuk az akkori hálózat szervezeti
elemeinek megnevezését, de ennek ellenére jól látható párhuzamokat lehet
vonni a mai hálózatépítésnél használt fogalmakkal, főként azok tartalmával.

2. A tehetségről a közoktatási törvényben (1993. évi LXXIX.
törvény a közoktatásról)
– II. fejezet 10§(3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon,
illetve művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és
fejlesztése érdekében.
– III. fejezet 19§(7) A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek,
tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen,
hogy:
b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek,
tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a
gyermek, tanuló képességének tehetségének kibontakozását, illetve
bármilyen oknál fogva, hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló
felzárkózását tanulótársaihoz.
– A közoktatási rendszer intézményeinek működését a törvény V. fejezet
48.§(1) bekezdése szerint az iskola pedagógiai programja meghatározza:
a) az iskola nevelési programját, annak keretén belül a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet.
Az érvényes közoktatási törvény tehát lehetőséget adott és jelenleg is ad –
sőt kötelező jelleggel írja elő – a tehetségekkel való foglalkozást.
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3. Mi indokolja a téma fontosságát?
Az oktatásnak a jövőben – mint a bevezetőben is írtuk – számolnia kell az
egyre több „más” vagy „másképp tanuló” gyermekkel. Új és más képességek váltak hangsúlyossá napjainkban.
Felértékelődött az információk gyors feldolgozásának a képessége. Kiváló vizuális képességekkel nagyon sok információhoz juthatnak azok is,
akik számára az olvasás nehézséget jelent. A helyzetek gyors felfogása, értékelése, a hatékony szervezési képességek, társas készségek olykor sokkal
nagyobb esélyt jelentenek a sikerre, mint a hagyományos képességek. Így az
ismeretek, olvasottság, elmélyült tanulás képessége nem az egyedül üdvözítő út a kiemelkedő teljesítmények felé.
A tehetség, a tanulás és az iskola meghatározásának is változnia kell,
különben nem fog megfelelni a fenti kihívásnak, a kor megváltozott igényeinek.
A mai iskolában egyoldalú, főképp a bal agyféltekei funkciókat fejlesztő
oktatás folyik, és a tehetséget is ennek alapján fejlesztik. Az iskolának alig
van eszköze a tehetségek fejlesztésére, pedig a tehetségnek különböző megjelenési formáival kell számolnia a jövőben a pedagógusoknak.
A tehetségek fejlesztésében első helyen kellene, hogy álljon a különböző kognitív folyamatok megismerése, az egyén saját hatékony gondolkodási
módjainak azonosítása. Ezzel, ha nem is erőfeszítés nélkül, a kiváló szellemi
teljesítmények könnyebben elérhetők lennének még a jelenlegi iskolai követelményeknek megfelelni nem tudó tanulmányaikban alulteljesítő tehetségek
számára is.
A tehetségekkel való intenzívebb foglalkozás igénye napjainkban egyre
erőteljesebben jelentkezik, ezért a tehetséggondozás kiemelt fontosságú
kérdés. Elkerülhetetlen a tehetséggondozásnak a mindennapi oktatásba történő gyökeres beépítése, különben a sok tehetséges gyerek, de különösen az
alulteljesítő tehetség eleve kimarad a fejlesztésből.
A tehetséggondozásnak a mindennapi oktatásba történő beépítésének
módszerei részben már kidolgozottak, de további fejlesztésre is szükség van.
Különösen a módszereknek a gyakorlatban, történő elterjesztésében kellene
nagyobb erőfeszítést tenni.
4. A tehetséggondozás, mint a magyar közoktatás egyik
problémája napjainkban
Gyakorló pedagógusok számtalan példával tudják alátámasztani azt a tényt,
hogy minden gyermek egyedi, megismételhetetlen, különleges. A pedagógusok döntő többsége alkalmazza is pedagógiai gyakorlatában a differenci591

ált bánásmódot, mint módszert, hogy így biztosítsák gyermekeik egyéni
nevelését, fejlesztését, oktatási szükségleteik és igényeik kielégítését
A tehetség meghatározásával és összetevőivel igen sok kiváló szakember foglalkozott az elmúlt évtizedekben.
A tehetség egytényezős definícióját kétféleképpen is megfogalmazták.
Az egyik állítás szerint a tehetség a kiemelkedően magas intelligenciát jelenti, melyben az értelmi jelleg dominál. A másik állítás szerint a tehetség
kreativitást jelent, ahol nemcsak az értelmi jelleg dominál.
Harsányi István – a 100 évvel ezelőtt született sárospataki tehetségmentő – 1988-as megfogalmazása szerint: „Tehetségen azt a velünk született
adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakozott
képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni.”
Az iskolai pedagógusok leginkább a Renzulli–Mönks háromkörös modelljét ismerik melyben a tehetség a motiváció, a kreativitás és a kivételes
képességek metszetében jelenik meg, abban a társadalmi miliőben (család,
iskola, kortárscsoport) amelyben az egyén a mindennapjait éli.
Hazánkban ma talán a legelfogadottabb Czeizel Endre professzornak az
adottságok és külső hatások kölcsönhatását érzékeltető 4X2+1 faktoros talentum modellje. (Mindkét modellt részletesen ismerteti e kötetben Czeizel
Endre írása.)
A tehetség kiválasztásánál ma a pedagógusok – és ez az általános tapasztalat – egyaránt alkalmazzák mind a kognitív teszteket, eljárásokat,
mind a nem kognitív eljárásokat attól függően, hogy az iskolának milyen
lehetőségei, illetve milyen speciális felkészültséggel rendelkező személyi
feltételei vannak (pszichológus, tehetségfejlesztő szakértő).
A magyar közoktatásban jelenleg a tehetséggondozás alábbi útjai ismertek.
 gyorsítás – léptetés (egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el a
gyerekek)
 elkülönítés – szegregáció (a tehetségesek külön iskolában tanulnak)
 gazdagítás – dúsítás (a tehetséges gyermekek normál iskolai oktatásban tanulnak. A tanulás bizonyos idejében differenciált, különleges
tehetséggondozásban részesülnek az iskolában vagy az iskolán kívüli
tehetséggondozó intézményekben, központokban)
 speciális tehetséggondozó iskolák
 magántanulók
 differenciált óratervezés
 tanórán kívüli programok (tehetséggondozó tevékenységi körök, műhelyek)
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 iskolán kívüli programok (tehetséggondozó városi, megyei, területi
térségi szintű tevékenységi körök)
 versenyek
 Arany János Tehetséggondozó Program
Összességében megállapíthatjuk, hogy napjainkban lényeges követelmény, hogy a tehetség felismerésében az egyes eljárások során rendszerszemléletű komplex alkalmazásra van szükség és a „tehetséges gyermekeknek mást és másképpen kell tanítani, kreativitásuk, személyiségük egészének fejlesztését célozva” (Herskovits, 1994).
Mindezek megvalósításához pedig elsősorban megfelelő attitűdökkel
rendelkező és megfelelően képzett, sokféle oktatási módszert ismerő és
használni képes, együttműködő pedagógusokra, valamint térségi szemléletű
oktatástervezésre, illetve hálózati programok, kidolgozására lenne/van szükség.

5. Előzmények egy megyei hálózati program kidolgozásához
Amennyiben egy többcélú kistérségi társulás, vagy egy területi önkormányzat oktatási rendszerének (önként vállalt vagy kötelező oktatási feladatainak) egy szakterületét – mondjuk a tehetséggondozást – térségi szemléletű
tervezéssel, hálózati program kidolgozásával kívánja megvalósítani, több e
cél megvalósítását, segítő intézkedést kell előtte meghoznia. Ezek a következők lehetnek:
 be kell építenie az adott szakterületet a megyei/vagy kistérségi közoktatási feladat-ellátási és hálózat üzemeltetési tervbe,
 a hálózati program kidolgozásához biztosítani kell a tudományos hátteret,
 el kell végezni a terület teljes körű helyzetelemzését, ha tetszik egy
megelőző kutatás elvégzésére kell lehetőséget teremteni,
 át kell tekinteni a program működéséhez szükséges erőforrásokat,
feltételeket,
 fel kell térképezni azokat a program megvalósításába bevonható
partnereket,
 a jogi és pénzügyi feltételek megteremtése után fel kell készteni a
pedagógusokat szervezett és célzott továbbképzéseken (lehetőleg
akkreditált) az új szemléletű, új módszereket, eljárásokat igénylő
foglalkozások megtartására, egyéni fejlesztési tervek készítésére, új
pedagógusi szerepekre.
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6. Amire építeni lehet egy tehetséggondozó megyei hálózat kiépítése során:
 helyi, térségi, megyei sajátosságokat elemző kutatások,
 hazai és nemzetközi kutatások tapasztalatai, a témában megjelent
szakirodalom,
 szakmai konferenciákon szerzett ismeretek,
 hagyományok,a program iránti érdeklődés,
 van-e szándék az iskolák a települési önkormányzatok, a helyi politikai vezetés részéről,
 már működő helyi/körzeti kezdeményezéssel elindított tehetséggondozó programok,
 az Arany János Tehetséggondozó program tapasztalatai,
 és megyei specialitásként jelentkezett B-A-Z megyében:
a) a megyei közoktatásért közalapítvány támogatásával az
1997/1998 tanévben nagyszámú pedagógus végezte el a Debreceni Egyetem 60 órás akkreditált továbbképzését,
b) a Debreceni és a Miskolci Egyetemmel kialakított együttműködés, mentori program,
c) a civil szakmai szervezetekkel kialakított partneri együttműködés.
d) a közművelődési és közgyűjteményi intézmények bekapcsolódása a programba.
e) és nem utolsó sorban a megye szakmai és politikai vezetésének
elkötelezettsége a tehetséggondozás témája iránt felismerve azt,
hogy ez óriási segítséget ad a megye pedagógusainak az esélyteremtő, a hátránykompenzációs munkájához, a gyerekeknek a
minőségi oktatáshoz, fejlesztéshez való hozzáféréshez.
„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)
Feladat volt tehetségkutató, a hálózat működése szempontjából meghatározó tehetségfejlesztő decentrumok, műhelyek, képzési és fejlesztési központok kialakítása (szakmai csomópontok).
7. A megyei, kistérségi tehetséggondozó hálózati program
7.1. Egy tehetséggondozó hálózati program kiépítését és működtetését a
Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Tehetségfejlesztő Hálózati Program bemutatásával kívánjuk prezentálni.
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A megyében a tehetségfejlesztés térségi hálózatának kiépítése az
1998/1999-es tanévvel indult. A program indítását megelőzte a Közoktatási
Ellátási Körzetek (KEK) létrehozása, melyet a települési önkormányzatok
hoztak létre – nem csak e cél érdekében – a régi járási székhely település
önkormányzatának gesztorságával. Tehetségfejlesztés terén kezdetben a
legfontosabb volt a tehetséggondozás megyei és miskolci helyzetének feltérképezése, mely a Debreceni Egyetem háttérkutatásával valósult meg. E
kutatást Dr. Balogh László tanszékvezető irányításával a Pedagógiai Pszichológiai Tanszék munkatársai végezték el. A háttérkutatás megállapításai:
 A pedagógusok ismeretszerzésének folyamatos bővítése; képzésük,
továbbképzésük, átképzésük biztosítása;
 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, speciális fejlesztő programokra, jól felkészült pedagógusokra és megfelelő tárgyi feltételekkel
rendelkező tehetséggondozó műhelyekre.
 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 tehetséggondozói normatívát 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 fordítanák
tehetséggondozásra, és nem feltétlenül tanulmányi versenyekre;
 Régiónként, megyénként évente találkozót kellene szervezni a tehetséges diákok számára, amelyre a résztvevő diákoknak pályaművet
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 (műhelyek, kutatások, mérések, monitoring stb.).
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A felmérés alapján a következő intézkedések születtek:
 a személyi feltétel megteremtéséhez, a programba jelentkező pedagógusok képzése,
 tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó programok kidolgozása,
 a kidolgozott tehetségfejlesztő programok bevezetése, más programokkal való összehangolása,
 a programok működéséhez szükséges erőforrások megteremtése,
(módosításra került a megye közoktatásáért közalapítvány alapító okirata, a megyei önkormányzat éves költségvetésében pedig külön soron szerepelt a tehetséggondozásra fordítandó keret)
 a megyei fejlesztési tervbe bekerült a megyei tehetségkutató és tehetségfejlesztő program, meghatározva a program célját, a létrejövő
decentrumok feladatát, a lehetséges együttműködő partnereket, valamint javaslatot tesz a finanszírozás formájára.
 munkaközösségek létrehozása a kistérségekben,
 tanulmányi versenyek szervezése a programban résztvevő gyerekek
részére.
7.2. A programba igen sok intézmény és fenntartó jelezte részvételi
szándékát. Tőlük azt kértük a tehetségkeresés, tehetségmentés, a szunnyadó
tehetség érdekében, hogy nevelő oktató munkájuk során célul tűzzék ki:
 a gyerekek erős oldalának feltérképezését, fejlesztését,
 a speciális képességek megkeresését,
 a tehetséges vagy tehetségígéret gyerek gyenge oldalának fejlesztését, a számukra hatékony tanulási módszerek megkeresésével,
 alakítsanak ki megfelelő érzelmi légkört az egyes órákon,
 amennyire lehet, juttassák el a gyerekeket teljesítőképességük határára.
7.3. Az egyes életkori szakaszokra az alábbiakat javasoltuk kollégáinknak:
 Az óvódáskor a tehetség megalapozása legyen. Igen sok lehetőséget,
tevékenységet kínáljanak meg a gyerekeknek. „Érezze jól magát a
gyerek az óvodában”
 Az alsó tagozatban a fő cél az általános intellektuális fejlesztés megalapozása legyen. Tanítsák meg a gyerekeket biztosan írni, olvasni
(értő), számolni. Olyan tevékenységi köröket szervezzenek ahol próbára, tehetik képességieket.
 A felső tagozatos gyerek már kóstoljon bele a tehetséggondozás „igazi” formájába. Az általános intellektuális képességek erősítésével
kell elindulni a speciális képességek felé.
596

 Az 5-6. osztályosoknál igen sok lehetőség megteremtése, a 7-8. osztályban pedig a konkrét és komplex programok indítása szükséges.
 A középiskola az igazi tehetséggondozás időszaka. Itt kezdődhet az
intenzív tehetségfejlesztő munka.
 Szoros kapcsolatot kell tartani a családdal. A család segítse a gyereket, adjon neki olyan motivációs, támogató hátteret ahol a tudást, a
tanulást értékként kezelik.
7.4. A gazdagítás, dúsítás mint a tehetséggondozás egyik lehetséges útja,
mely a tömegoktatás keretei között is járható
Azt már leszögeztük, hogy a tehetséges gyermekeknek mennyiségi és minőségi szempontból mást és másképpen kell nyújtanunk. Már a tanórai foglalkozásokon is, de a speciális fejlesztő programok keretében egyénre szabott
ismeretelsajátítást és ún. komplex jövőorientált „felfedező”, interdiszciplináris megközelítést célszerű alkalmazni (természettudományi, társadalomtudományi, komplex művészeti, esztétikai). Természetesen az általános intellektuális képességek fejlesztése központi feladat, hiszen ezek nélkül a
speciális képességek sem fejlődnek magas szinten. Csak a fejlett pszichikus
folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet és gondolkodás) általánosan jó színvonala mellett remélhetünk komoly fejlődési folyamatot és tartós eredményt a speciális területeken. A gazdagítás célja elsődlegesen nem az ismeretek mennységének bővítése, hanem az olyan képességek fejlesztése, mint a kreatív gondolkodás és problémamegoldás, a kritikai
gondolkodás, a tudománytörténeti összefüggésekben történő elmélyülés.
A gazdagítás, dúsítás lehetőségét kínálja az a – jó képességű homogén
osztályokban bevált – forma is, hogy a tanévi anyagot az idő 2/3-a alatt feldolgozzák, s a fennmaradó 1/3-nyi időben a tanulók egyéni fejlesztő programokkal dolgoznak a számítás-videotechnikai és informatikai eszközök
bevonásával. Ezáltal az egyéni szükségletekhez és haladási ütemhez igazított tehetségfejlesztés színvonalasan megvalósítható.
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7.5. A program induláskor elképzelt szervezeti modell
Tehetségfejlesztő
Taná csadó Központ

M agyar Te he ts é ggondozó
Társ as ág
Mis k olci Egye tem

szakmai segítségnyújtás

Tehetségazonosítás
- gondozás
- fejlesztés

Neveléstudományi Tanszék

De bre ce ni Egye te m
Pedagógiaia Pszichológiaia Tanszék

Tehetségfejlesztő
decentrum

Te hetségfejlesztő
decentrum

Tehetségfejlesztő
decentrum

Tehetségazonosítás
- gondozás
- f ejlesztés

Tehetségazonosítás
- gondozás
- fejlesztés

Tehetségazonosítás
- gondozás
- fejlesztés

SZAKEMBERKÉPZÉS

Mentorok - iskolai tehetségkoordinátorok

Munkaközössége k
Program
Azonosítás Fejlesztés
Gondozás

Tevékenységi körök
Sze m é lyi felté te le k

Tárgyi fe lté tele k

Tehetségfejlesztõ,
szakértõ, szaktanácsadó,
pszichológus

Társadalom
tudományi

Természet
tudományi

Eszközök,
terembérlet, stb.

Sport

Vezetői

Művészeti

(di ákönkorm ányzati )

1. ábra
A kistérség középpontjában működő tehetségkutató, tehetségfejlesztő
decentrum feladata lett a tehetségazonosítás, a gondozás, fejlesztés, a koordináció a tanácsadás pedagógusoknak szülőknek tanulóknak, valamint a
program monitoring rendszerének a működtetése.
A decentrum szolgáltatást nyújtott tehetségazonosítás, tehetséggondozás
tehetségfejlesztés témakörben, segítette a tanulók programba történő beválogatását, a programok kidolgozását az egyéni fejlesztési tervek elkészítését
és a programban résztvevők nyomon követését.
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A központ munkájában vesz/vett részt a tehetségfejlesztő szaktanácsadó, aki összehangolja, szaktanácsokkal látja el az iskolai tevékenységi köröket vezető pedagógusok munkáját.
Feladata között szerepel nyári szaktáborok szervezése, mint egy folytatása, levezetése a tanévi tehetséggondozó munkának, előkészítője a következő tanévi feladatoknak.
A program működése során kialakult szervezeti keret
Megyei- Megyei Jogú Városi
Szakmai és Szakszolgálati Intézet

Miskolci Egyetem
Debreceni Egyetem

Többcélú kistérségi
társulások

Megyei
bázisintézmények

Körzetii tehetségfejlesztõ
és tanácsadó központ

Tanácsadás,
továbbképzés

Mentori hálózat

Fenntartó
önkormányzatok

Megyei
Tehetségfejlesztési
Koordinációs Fórum
(társadalmi összefogás)

Megyei tehetségfejlesztõ és
tanácsadó központ

Tehetséggondozás

Megyei iskolán kívüli
tehetséggondozó
központ

Körzeti tehetségfejlesztõ
és tanácsadó központ

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, kjollégiumok, felsőoktatás

2. ábra
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A tehetségfejlesztő Tanácsadó Központ tevékenységi területei lettek a
program során
Tanácsadás

Tehetségazonosítás

Tehetséggondozás



Feladat: a tehetség
felismerése
 programokba
való
beválogatás
 diagnosztika
 a tanárok megismertetése olyan vizsgáló eljárásokkal, amelyeket
pszichológiai képzettség nélkül is fel tudnak
használni tanítványaik
megismerésében,
 ezeknek az eljárásoknak és elemzésüknek
az elvégzése azon esetekben, amikor ezt
igénylik (szülő, tanár);
 szükség esetén pszichológiai vizsgálat elvégzése;
 diagnosztikus mérések
végzése a különböző
képességek területén
(kreativitás, figyelem,
motiváció,
elkötelezettség stb.);
 személyiség- és szorongásvizsgálat;
 a tehetség fogalmának
„tisztázása” a pedagógusok és a szülők körében











szervezeti szolgáltatás
felajánlása munkahelyi
interakción keresztül;
konzultációk szervezése; a konzultációk középpontjában szakmai
kérdések állnak (személyes problémák az
adott kérdéssel való
összefüggésben
beszélhetők meg);
a tanácskérő lehet:
diák,
szülő,
nagyszülő
testvér
tanár
segítségnyújtás speciális tananyag összeállításában, tehetségazonosításban, egyéni fejlesztési tervek készítésében
egyéni vagy csoportos
pszichológiai tanácsadás













tudatosítani kell a pedagógusok szerepét a
tehetségfejlesztésben;
olyan tanulási / tanítási
stratégiákkal és stílusokkal kell megismertetni a pedagógusokat
(előadások, konzultációk, szakmai kiadványok), amelyekkel
hatékonyab-ban
végezhetik munkájukat,
megismertetni a pedagógusokat a tehetséggondozás lehetséges
formáival és módjaival;
segítségnyújtás a gazdagító, dúsító, fejlesztő
programok metodikájának kidolgozásához;
módszertani segítség
adása az alulteljesítő
tehetségek
tanulásához;
szaktáborok szervezése
nyomon követés
monitoring

A munkaközösségek feladata az iskolai tehetségfejlesztő koordinátorok
(tutor/mentor) munkájának segítése, szakmai tanácsadás, koordináció, tapasztalatcserék fórumok szervezése, részvétel a megyei munkaközösség és a
megyei tehetségfejlesztő fórum munkájában. Fontos a szakmai közösség, a
személyes kapcsolatok erősítése a tapasztalat és tudásátadás.
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A tehetséggondozó műhelyek egy-egy műveltségi terület vagy tantárgy/tantárgyak komplex módon történő feldolgozására szerveződtek. A
szaktárgyi programhoz önismereti és képességfejlesztő programok is társultak. Minimum 10 de legfeljebb 15 fő vehetett részt egy-egy műhely munkájában azzal a feltétellel, hogy a műhelynek otthont adó iskola – székhelyiskola – tanulója az összlétszám maximum 50%-a lehet. A műhelyek egyaránt
szerveződhettek iskolában, könyvtárban, múzeumokban, közművelődési
intézményekben, felsőoktatási intézmények tanszékein.
A tehetségfejlesztő hálózati program:

FORRÁSTÉRKÉPE
B.-A.-Z. Megye Közoktatásáért
Közalapítvány
alaptámogatás, pályázatok

Közoktatási
Társulások

Megyei önkormányzat
külön költségvetési e.
Mecenatúra

MEGYEI
TEHETSÉGKUTATÓ
TEHETSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAM

Miskolc Megyei Jogú
Város költségvetési e.
Mecenatúra

Intézmények

Pályázatok
Hazai
Támogató gazdasági
Szerveztek

Magánszemélyek
ÁLLAMI NORMATÍVA!?

Nemzetközi
NFT
HEFOP
ROP

3. ábra
Megyei Tehetséggondozó Bázisintézmények:
A program során az élet hozta őket létre. Olyan iskolákra, műhelyekre lett
szüksége a programnak, amelyekhez bátran fordulhatnak szakmai segítségért a programban résztvevők. Olyan iskolák műhelyek lettek bázisintézmények, amelyek a tehetségfejlesztés területén évek óta kiemelkedő eredményeket értek el, és tehetséggondozó műhelyeket működtetnek. A bázisintézményekben válik lehetővé, hogy a téma iránt érdeklődő pedagógusok
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konkrét gyakorlati tapasztalatokat szerezhessenek. Évente monitoringa kerül
sor, a ennek alapján pályázati rendszerben egy szakemberekből álló bizottság dönt a díj odaítéléséről. A díj odaítéléséről tanúsítványt is kap anyagi
támogatással együtt a bázisintézmény és viselheti a megyei tehetséggondozó
hálózat emblémáját. Ez a fenntartó egyetértésével bekerül az iskola alapító
okiratába. A programban igen sok iskolán kívüli helyszín is részt vesz (Miskolci Galéria; Miskolci Rádió; Hermann Ottó Múzeum; egyetemi tanszék).
A programban meghatározó szerepet töltött be a Borsod – Abaúj –
Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, amelyhez a
megyei közgyűlés döntése értelmében a Közművelődési intézet is integrálódott. Az intézet fel kellett hogy vállalja a megye tehetséggondozó tevékenységének koordinálását. Ezen tevékenységét a 10/1994 MKM rendeletben
megfogalmazottaknak megfelelően kell ellátnia minden megyei intézetnek.
E mellett még a fenntartó az intézet alapító okiratában pontosithatja, kiegészítheti, meghatározhatja egyéb feladatait a tehetséggondozás terén. A B-AZ megyei intézet alapító okirata így fogalmaz „a tehetségmentés, tehetséggondozás, tehetségfejlesztés szakmai feladatainak megyei összehangolása.
A tehetségfejlesztő decentrumok munkájának módszertani segítése.”

A Megyei Pedagógiai Intézet mint megyei
Tehetséggondozó Központ
Szervezeti felépítése

Tehetséggondozó
decentrumok
Nevelési
tanácsadók
Megyei
Tehetségfejlesztő
Fórum
Felsőoktatási
intézmények
Tehetséggondozó
bázisiskolák
műhelyek

4. ábra
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A megyei tehetségfejlesztő központ személyi összetétele:
 1 fő tehetségfejlesztő tanulmányi versenyszervező
 1 fő koordinátor, akinek tevékenysége:
 a pedagógiai-pszichológiai tanácsadás megszervezése,
 tanuló szülő tájékoztatás, tanácsadás,
 a megyei tehetséggondozó központ feladatainak összehangolása,
 pályázatok figyelése, készítése, közvetítése,
 a monitoring rendszer működtetése,
 a programot támogató szervezetek keresése.
 1 fő tehetségfejlesztő szaktanácsadó, akinek tevékenysége:
 szaktanácsadás a beválogatáshoz, az egyéni fejlesztési tervek készítéséhez.
 segítségnyújtás az iskolai tehetséggondozó koordinátoroknak, tevékenységi körök vezetőinek.
 a megyei munkaközösség működtetése.
 közreműködés tanulmányi versenyek szervezésében és lebonyolításában, monitoring vizsgálatokban.
Az intézet működtette a Megyei Tehetségfejlesztő Fórumot, és segítette
a tehetséges diákok pályaválasztását. Továbbképzéseket akkreditáltatott és
szervezett a témában a megye pedagógusainak. Szakmai tapasztalatait konferenciákon, tanácskozásokon tette közzé, illetve az általa alapított szakmai
(FÓKUSZ) és egyéb önálló kiadványban jelentette meg. Szakemberei végezték a decentrumok monitoringját, és összesítették a decentrumok által a
műhelyekben végzett monitoring tapasztalatait.
A program részét képezik a tanulmányi versenyek. Kiírását tekintve az
intézet szatanácsadóinak bevonásával kétféle típusú versenyt koordinált. Az
egyik az OKM által meghirdetett felmenő rendszerű tanulmányi versenyek.
A másik az intézet által meghirdetett a közoktatásért közalapítvány által
támogatott hagyományos megyei versenyek. A tanulmányi versenyeken
eredményesen szereplő tanulókat és felkészítő pedagógusaikat a megye politikai vezetése minden évben a megyeháza dísztermében ünnepélyes keretek között köszöntötte és elismerte munkájukat.
A hálózatban dolgozó szakemberek különböző szintű szakmai tanácskozásokon adtak tájékoztatást a munkáról, előadásokat tartottak a program
működéséről, a program pedagógiai-pszichológiai hatásvizsgálatáról.
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8. Összegzés
A megyei tehetséggondozó hálózati programban a 2006/2007 tanévben 12
decentrum, 67 műhely mintegy 1046 gyerek vett részt. A megye lefedettsége szinte 100%-os volt. A megyei pedagógiai intézet saját akkreditált továbbképzését egyre több pedagógus végezte el. E tanévtől folyamatosan
érkeztek a Debreceni Egyetem pszichológia szakos hallgatói a megyébe,
azok, akik a tehetségfejlesztő szakirányú képzésben vesznek részt. A bázisintézmények nem csupán egy-egy tehetségterületen végzetek kiemelkedő
munkát, hanem a képzésben, továbbképzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében is meghatározó szerepük volt. E cikk szerzőinek és a megyei tehetséggondozó hálózati program kidolgozóinak meggyőződése hogy e rendszer
a tanulók számára valódi lehetőségbővítő és esélyjavító szerepet töltött be a
megyében.
Az itt szerzett gyakorlati tapasztalatokat jól lehetett hasznosítani a
Nemzeti Tehetség Program kialakításánál.
Fontos lenne, hogy egy program ne legyen kitéve a hazai politikai hatalomváltásokból adódó pozícióharcoknak. A mindenkori politikai és szakmapolitikai vezetés támogassa a tehetségek időben történő felismerését, fejlesztését, bátran támaszkodjon a legszélesebb szakmai és társadalmi összefogásra. Szeretnénk, ha a tehetségfejlesztés valódi társadalmi és társadalomépítő
ügy lenne az egész országban.
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Átfogó tehetséggondozó munka
Debrecenben
Pappné Gyulai Katalin

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény a tehetségek felismerését
és fejlesztését a tanulók alapvető jogaként határozza meg. A nevelésioktatási intézmények számára a törvény következő mondatai jelentenek eligazítást, a tehetséggondozást megvalósító, illetve azt segítő tevékenységek
megszervezéséhez:
 a gyermek részesüljön „a képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében” (10.§),
 az az intézmény, amely a tanulók oktatását, nevelését biztosítja, „ellátja a tehetségkutatással és gondozással kapcsolatos feladatokat”
(41.§),
 az iskola pedagógiai programjának meg kell határoznia „a tehetség,
képesség kibontakoztatását segítő tevékenységet” (48.§).
A törvény megfogalmazása azt jelenti, hogy az iskoláknak a tehetségnevelés eszközeit is felhasználva kell a jövőre felkészíteni tanulóikat, az egyén
és a közösség fejlődését segítő tehetségnevelési eszközökkel.
Ha abból a megállapításból indulunk ki, hogy (majdnem) „minden
gyermek tehetséges valamiben”, akkor az első feladat a tehetség felismerése. A további teendő a felismert tehetség gondozása.
A tehetség felismeréséhez kognitív teszteket és nem kognitív eljárásokat
alkalmazhatunk (intelligenciatesztek, kreativitás mérése, tanulóképesség
mérése, énkép és önértékelő teszt, információgyűjtés).
A tehetséggondozás útjai közül választhatjuk a gyorsítást, lépetetést
(egy tanév alatt több tanév anyagát végzik el), elkülönítést, szegregációt (a
tehetségesek külön iskolában tanulnak), gazdagítást, dúsítást (a tehetséges
gyerekek normál iskolai oktatásban tanulnak).
A különféle életkori szakaszokban a feladataink eltérőek.
Alsó tagozatban, ahol az általános intellektuális fejlesztés megalapozása
történik, meg kell tanítani a gyerekeket írni, olvasni, számolni, meg kell
teremteni a lehetőséget ahhoz, hogy próbálgassa a gyerek a képességeit.
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A felső tagozat az általános intellektuális képességek erősítésnek időszaka. Az általános képességek fejlesztésén túl el kell indulni a speciális
képességek fejlesztése útján. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy
minél több területbe „kóstolhasson bele a gyerek”.
A középiskola az igazi tehetséggondozás, tehetségfejlesztés időszaka.
A fentiek alapján a következő lehetőségeket biztosítjuk tehetséges tanulóink számára az általános iskolában, a művészeti iskolában és a középfokon.
Általános iskola
 Emelt szintű, emelt óraszámú általános iskolai képzéseket vezettünk
be matematika, angol, német, informatika, testnevelés, számítástechnika, francia, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból.
 Két tanítási nyelvű oktatást indítottunk angol nyelvből.
Művészeti oktatás a következő tanszakokon folyik:
 képző és iparművészeti ág: grafika, tűzzománc, festészet, fafaragás,
textilműves, bőrműves, kézműves tanszak
 táncművészeti ág: néptánc, balett tanszak
 szín- és bábművészeti ág: színjáték tanszak, báb- és drámajáték tanszak.
Középfok
 Két tanítási nyelvű középiskolai oktatás magyar-angol, magyarnémet, magyar-olasz, magyar-francia, magyar-spanyol
 9. évfolyamon nyelvi előkészítő angol, német, francia, spanyol
 Emelt szintű, emelt óraszámú középiskolai oktatás ének-zene, dráma,
angol, német, olasz, testnevelés, matematika, rajz és vizuális kultúra,
tánc, biológia, fizika, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom,
történelem, francia, fizika, képzőművészet, művészeti ismeretek,
művészettörténet, tantárgyakból.
 Arany János Tehetséggondozó Program
 Idegen nyelvű szakképzés: ápoló, gyógyszeripari laboratóriumi technikus.
 Nemzetközi érettségi bevezetése a tervek szerint a 2013/2014. tanévtől.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007–2012-ig terjedő
időtartamra vonatkozó közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervében tárgyalja az intézményrendszer működtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefüggő elképzeléseket, feladatokat.
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E dokumentum célul tűzte ki, hogy az országban egyedülálló módon tehetségfejlesztő osztály/ok, tehetségfejlesztő központ létrehozását kívánja
megvalósítani úgy, hogy
 a 4. évfolyamon a város általános iskoláiban a tanulók addigi teljesítménye, az őket tanító pedagógusok jellemzése és az általános intellektuális képességek mérése alapján felkutatja a „tehetségígéretes”
gyermekeket;
 az 5-6. évfolyamon saját intézményükben, képzett tehetségfejlesztő
pedagógusok által történik a fejlesztésük, kereső programok segítségével;
A szakemberek szerint a tehetséges tanulók azonosítása a tehetséggondozó munka legkritikusabb pontja. A feladat nehéz, hiszen a gyerekek különböző képességekkel, jelentős képességszintbeli különbségekkel rendelkeznek. Egyesek átlag alatt, míg mások az átlag felett teljesítenek.
Ha nem találjuk meg az igazi tehetséget, nem lehet hatékony a leggondosabban összeállított program sem. A tehetségek azonosítása és speciális
képzése szükséges ahhoz, hogy a tehetség kibontakozhasson. A beválogatás
célja a tehetséges tanulók azonosítása különböző módszerekkel. A beválogatáshoz szükség van az iskolai tanítás során arra, hogy objektív eszközökkel megállapítsuk a gyerekek képességeit. A tehetséggondozó programok
beindítása és megvalósítása során tudni kell, hogy milyen képességű gyerekeknek történik a tervezés.
Többfajta módszert alkalmazunk a 4. osztályos tanulók beválogatásában
(pszichológiai vizsgálatok, tantárgyi tesztek, tanári jellemzés), amelyek
mindegyike másfajta információval fogja gazdagítani a tanulókról kialakítandó képet. A módszerek együttesen biztosíthatják a komplexitást és a realitást a tehetségígéret felismerésében.
1. Pszichológiai vizsgálatok: Megismerési képességek vizsgálata:
 figyelemvizsgálat (mennyiségi és minőségi szempontok)
 emlékezetvizsgálat (verbális és vizuális)
 gondolkodásvizsgálat (figurális és absztrakt problémamegoldás)
2. Tantárgyi tesztek:
 matematika (számolási képességek, logikus gondolkodás, kreativitás,
kitartás, térbeli látás)
 magyar nyelv és irodalom (szófaji rendszerező képesség, helyesírási
TOTÓ, betűrend)
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3. Tanári jellemzés:
A 4. osztályos tanulókról az osztályfőnökök megadott szempontsor szerint
jellemzést készítenek.
Az 5-6. évfolyamon a kiválasztott tanulók számára saját intézményükben, képzett tehetségfejlesztő pedagógusok által történik a fejlesztés.
2008-ban 1424 tanulóból 203, 2009-ben 1384 tanulóból 194, 2010-ben
1261 tanulóból 198 gyermek vett részt a programban. A 2010/11-es tanévben már 595 tanuló vesz részt a tehetségfejlesztésben, a következő modulokban:
 tanulásmódszertan
 matematika
 anyanyelv
 idegen nyelv
 mozgásművészet
 egyéb művészetek
 természettudományos ismeretek.
A modulok mátrixának kidolgozása egységes szemlélet alapján az általános iskolában tanító, tehetséges tanulók képzésével foglalkozó pedagógusok által történt.
A tehetségfejlesztés komplex személyiségfejlesztést jelent, mely alapfeltétele a tehetség kibontakozásának. Akik rendelkeznek a kiemelkedő teljesítményhez szükséges képességekkel, a tehetség szempontjából leglényegesebb személyiségvonások megerősítése, valamint a kognitív folyamatok
hatékonyabbá tétele által nagyobb valószínűséggel válhatnak alkotókká. A
hatékonyabb viselkedés, megküzdés, gondolkodásmód és viszonyulás elsajátítása segíthet a belső lehetőségeiket jobban kihasználni és teljesebb életet
élni.
A tehetséggondozáshoz tartozik azoknak a gyerekeknek a fejlesztése is,
akik nem az iskolai követelményeknek megfelelő képességekkel, illetve
motivációval rendelkeznek, valamint az iskolai követelményeknek megfelelni nehezen tudó, alulteljesítő, részképesség problémával küzdő, képességeiben hátrányos (fejlődési, képesség-, vagy részképesség zavarok fennállása), illetve szocio-kulturálisan hátrányos helyzetben lévő tehetséges gyerekekre is kiterjed.
A tehetséggondozás területén törekedni kell arra, hogy minél több támogatásra szoruló gyermeket vegyünk észre, és segítsünk nekik.
A tehetségesek minden csoportjára kellő figyelmet kell fordítani, hogy
megadjuk nekik a képességeiknek megfelelő fejlődési esélyeket.
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A tanulási zavarral küzdő tehetséges gyerekek új lehetőséget, új kihívást
jelenthetnek, ezért a helyzet feloldása érdekében az új megoldások keresésére teszünk erőfeszítést, új utakat kell keresni, amelyek már megfelelnek az
új problémákra.
Jelenleg, zömmel normál osztályban kell megoldani a tehetségesek ellátását, mindez sok problémát vet fel. Az iskolában lévő lehetőségeknek a
gyermek szükségleteihez való igazítása, a pedagógusoknak az egyéni jellegzetességekhez történő alkalmazkodása, a személyre szabott differenciált
fejlesztése, a rugalmas egyéni megközelítésmód alkalmazása tűnik a legjobb
megoldásnak. Függetlenül attól, hogy milyen modell keretein belül, milyen
képzési formában tanítják ezeket a gyerekeket, nagyon fontos a tanterv, illetve a tanmenet hozzáigazítása elsődlegesen az erősségekhez (s csak másodlagosan a gyengeségeikhez), valamint olyan technikák és adaptációs
lehetőségeknek az alkalmazása, amelyek hozzásegítik őket a sikerekhez.
Az odafigyelő, érzékeny pedagógusok, akik a zavarok ellenére is a kiemelkedő képességekre figyelnek, segítenek ezeknek a gyerekeknek az önértékelésük helyreállításában és ezáltal a képességeik teljesítményben való
realizálásában, a beilleszkedési nehézségek csökkentésében.
A tehetségesek speciális csoportját képező gyerekek – hátrányos helyzetű, képességeikben korlátozott, kreatívan tehetségesek – azonosításában és a
számukra történő speciális fejlesztés, speciális program összeállításában, a
fejlesztő programok metodikájának kidolgozásában módszertani segítséget,
konzultációs lehetőséget kell nyújtani, melyre egyik megoldás a speciális
hat osztályos képzésben való részvétel.
2010/2011. tanévtől a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskolában elindítottuk a hat évfolyamos tehetséggondozó osztályt.
A gimnáziumban nagy örömmel és várakozással fogtak a hatalmas feladatnak. Minden tanítandó tárgyból beiskolázták a kollégákat a Debreceni
Egyetem két éves tehetséggondozó pedagógus szakképzésére. A cél, hogy a
tantestület minden tagja rendelkezzen a szükséges elméleti ismeretekkel és
lehetőség szerint gyakorlati tapasztalatokkal is. Az együttműködés eredményeként sikerült 2010/2011-es tanévre felkészíteni az iskolát a feladatra és
megteremteni a szükséges tárgyi, infrastrukturális és személyi feltételrendszert.
A gimnáziumi képzés minden tantárgy esetén nívócsoportos bontásban
történik, délutáni kiegészítő programokkal műveltségterületenként, harmonikus fejlődést biztosítva a sport- és közösségfejlesztő foglalkozásokkal.
Intézményi Tehetséggondozási Program Modellje
(A NAT és Helyi tanterv ajánlások és előírások alapján)
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Nívócsoportos tehetséggondozás, kulcskompetenciák fejlesztése tanórai keretben:
A heti 25 tanóra esetében minden órán csoportbontást (nívócsoport) alkalmaznak a differenciált tehetséggondozás érdekében, tehetséggondozó végzettséggel rendelkező pedagógusok irányítása mellett.
Differenciált délutáni tehetséggondozó képzés:
A NAT által meghatározott 10 műveltségi terület tanulói igényekre alapuló
hálózatos és az átjárhatóságot biztosító fejlesztő és tehetséggondozó képzés
műveltségi területenként.
Rekreációs tehetséggondozás:
A művészeti tárgyak és a testnevelés órák a tehetséggondozáshoz szükséges
komplex rekreációs hátteret szolgáltatják kiegészülve egy heti 5 órás blokkal, ami klubfoglalkozás és irányított játék, kaland és élménypedagógiai
módszerek alkalmazásával teremti meg a lehetőséget a harmonikus személyiség kialakítására és tehetségdimenzió kamatoztatására.
Tanulás módszertani felkészítés, önismeret fejlesztés:
Előadások, szakkörök, gyakorlati foglalkozások két hetes ciklusokban.
Alkalmazott módszerek:
Dúsítás, gazdagítás, léptetés, gyorsítás.
Tartalmi szempontból a legfőbb alapelve az iskolai tehetséggondozásnak a
gazdagítás. Célja, az ismeretek és az elsajátítási folyamat kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése.
 Mélységben történő gazdagítás során több lehetőséget kínálnak a tehetséges gyerekeknek tudásuk és képességeik alkalmazására, mint általában.
 Tempóban történő gazdagítás során a tehetséges gyerekek ugyananynyi idő alatt társaiknál többet képesek megtanulni, így gazdagításuk
újszerű tartalmak bevonásával is megoldható.
 A „tartalmi” gazdagítás azt jelenti, hogy a tananyagot a tanulókra érzékenyen kell megszerkeszteni, ki kell használni a tanulók egyedi
természetét és szükségleteit, érdeklődését, illetve ezeket fejleszteni
kell.
 A „feldolgozási képességek gazdagítása” elsősorban a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztését jelenti felfedező, illetve interdiszciplináris tevékenység közben.
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 Renzulli „Gazdagítási Triász Modellje” az előző elveket szervesen
ötvözve kínál támpontokat a programok készítéséhez, különös tekintettel a tehetséges gyerekek érdeklődési körének feltárására, valamint
szélesítésére.
Monitoring:
A PDCA ciklusra alapozott egyénileg differenciált nyomon követés és dokumentált teljesítmény menedzsment és vizsgálat.
Hatodik évfolyam után gondot jelentett a 7. és 8. osztályosok további
fejlesztése azok számára, akik nem a hat évfolyamos tehetséggondozó osztályt választották. A megoldást a Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Program által kiírt pályázat jelenti, melyet a Fazekas Mihály Gimnázium
nyert meg. A pályázat keretein belül valósul meg a 7. és 8. osztályosok fejlesztése. Az intézmény rendszeres foglalkozások keretében internetes feladatsorokat készít. Kéthavonta személyes feladat megbeszéléseket tartanak
a gimnáziumban. 12 alkalommal szerveznek idegen nyelvi tehetséggondozó
programot, mely ismeretátadást és képességfejlesztést jelent az anyanyelv, a
metanyelv, az interkulturális fogékonyság és a kognitív kompetencia területén. A foglalkozásokon olyan tevékenységekkel találkoznak a gyermekek,
amelyek lehetővé teszik a motiváció és a kreativitás egyidejű, egyénre szabott és folyamatos fejlesztését. Mindezek mellett beszélgetést szerveznek a
tehetséges gyermekek szüleinek a tehetséggondozásról, a tehetségek gyermekek fejlesztéséről.
Felmerült a kérdés, hogy mi legyen azokkal a diákokkal, akik már túlhaladták ezt a korosztályt, és középfokon tanulnak? Hogyan segítsük a tehetségek kibontakoztatását a meglévő képzési kínálaton túl?
A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Hatvani István Szakkollégiuma saját középiskolai szekciójának megszervezésével részt vállal a
középiskolás diákok tehetséggondozásának feladatából, lehetőséget biztosítva számukra a kutatómunkába való bekapcsolódásra. A Szakkollégium
komplex fejlesztési program kereteibe illeszkedve kíván foglalkozni a tehetséges gyerekekkel. Ez egyszerre jelenti a képességek fejlesztését és a személyiségfejlesztést. Nem egyszerűen a szakirányú ismeretek gazdagítása áll
tehát a középpontban, hanem a tehetséges gyerekek egész személyiségének
fejlesztése, a képességek, a kreativitás, a motiváció, a problémamegoldás, a
szociális és együttműködési képességek, valamint az önkép építése.
A Szakkollégium a tehetséges és motivált középiskolás diákokat az
alábbi műhelyekbe várja:
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 Biológia műhely
 Fizika műhely
 Kémia műhely
 Matematika – Informatika műhely
 Filozófia műhely
 Irodalomtudományi, Média- és Kommunikációtudományi műhely
 Történettudományi műhely
A Szakkollégium a következő lehetőségeket kínálja a tehetséges középiskolások számára:
 személyre szabott tudományos foglalkozások mentor tanárok segítségével,
 kutatási témák ajánlása, az önálló kutatómunka segítése,
 laborhasználat, kísérletek,
 ismeretterjesztő és szemlélettágító egyetemi kurzusok ajánlása,
 interdiszciplináris kutatásokban való részvétel,
 határon átnyúló régiókutatási programban való részvétel,
 konferencia részvétel előadóként,
 publikációs lehetőség,
 pályázati segítség,
 tudományos rendezvényeken való részvétel,
 nyári tudományos táborok,
 közösségi programok,
 a Szakkollégium infrastruktúrájának használata (fénymásolás, nyomtatás, könyvtárhasználat).

További feladatok
Tehetségfejlesztő központ létrehozása
A tehetségfejlesztő központ létrehozásának célja, az eddigi tehetséggondozó
munka erősítése, kiteljesítése, a tehetségesek sokrétű, szakszerű, és tervszerű ellátása, a tehetségsegítő tevékenységek gazdagítása, a meglévő tehetségsegítő kezdeményezések működési feltételrendszerének a javítása, valamint
új kezdeményezések elindításának ösztönzése, támogatása, a tehetséges
gyermekben rejlő értékek kibontása, a felnövekvő generációk értékeinek
kibontakoztatása érdekében.
Fontos a nemzetközi együttműködés a minél eredményesebb munka érdekében. Cél a hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítése, bővítése,
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tapasztalatcsere, közös programok, rendezvények szervezése, a határon túli
magyar tehetségsegítőkkel történő kapcsolatfelvétel.
A központ feladata az intézményi tehetségfejlesztő-programok koordinálása, továbbképzések szervezése. Szaktanácsadás a programban résztvevő
tanulók, pedagógusok, szülők számára, együttműködés, kapcsolattartás az
országos Tehetségpontokkal.
Városi tehetséggondozó munkaközösség működtetése
Célunk a tudatos tehetségfejlesztés érdekében a modulokban dolgozó kollégák egy munkaközösségbe szervezése. A munkaközösségben való együttgondolkodás, tapasztalatcsere, lehetőséget biztosít az autonómia megtartása
mellett az egységes szemléletre az 5-6. évfolyamon végzett tehetséggondozáshoz.
Városi Tehetségsegítő Tanács létrehozása
A Tehetségsegítő Tanácsok feladata, hogy összefogják az adott terület tehetségsegítő kezdeményezéseit, és egyeztető, döntéshozó, véleményformáló
fórumként kialakítsák az adott területen. A szakmai, társadalmi, gazdasági
élet szereplőinek bevonásával folyamatban van a tehetségsegítő tanács megalakítása.
Az átfogó tehetséggondozó munka komplex együttműködést kíván, ezért
figyelmébe ajánlom mindenkinek Gallagher gondolatait, miszerint: „Ha az
akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa,
az már társadalmi tragédia”
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