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ELŐSZÓ 
 

 

 

 

 

Hazánkban a politikai és gazdasági változások nyomán mind jobban megélénkül 

a figyelem a tehetség és a tehetség fejlesztése iránt. Ez az egyre növekvő érdek-

lődés nem véletlen. A piacgazdaságra való áttérés ráébreszt bennünket arra, 

hogy csak azzal gazdálkodhatunk, amivel rendelkezünk, amit a mi országunk 

igazán nagy értékként tud felmutatni. A legértékesebb nemzeti kincsünk pedig 

alighanem az emberi tehetség. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a jövőnk, a 

felemelkedésünk a tehetségesek kezében van. Mert ki-ki teszi a dolgát, de új 

eszmék, elképzelések, tervek csak kevesek agyából pattannak ki. 

Mára már ledőltek azok az ideológiai korlátok, amelyek a félreértelmezett 

egyenlőség nevében — Harsányi István kifejezésével élve — búvópataksorsra 

ítélték a magyar tehetségügyet. A tehetség fejlesztése immáron nem mostoha-

gyermeke a magyar oktatásnak. Mint feladat, bekerült az Oktatási Törvénybe és 

a Nemzeti Alaptantervbe is. 

Most látjuk azonban, hogy bármily nemes a cél, a hozzá vezető út bizony 

hazánkban kimunkálatlan. Hiányoznak azok a felkészült pedagógusok, akik ezt 

a munkát kellő hozzáértéssel tudják végezni, és a vonatkozó, magyar nyelvű 

szakirodalmakban sem bővelkedünk. Ilyen helyzetben minden segítség jól jön. 

Ránk fér az a tapasztalat, amit a tehetségfejlesztésben élen járó országok a ma-

gukénak mondhatnak. Különösen sokat tanulhatunk az Egyesült Államoktól, 

ahol 1972-ben kongresszusi határozat, 1978-ban pedig törvény született a tehet-

ségesekkel való megfelelő foglalkozás előmozdítása érdekében. 

Jelen munka tematikus válogatása és fordítása, didaktikai szempontok alap-

ján történő kötetté szerkesztése a tehetségesek tanításának speciális módszerei-

vel és e módszerek szaktudományos hátterével foglalkozó amerikai tanulmá-

nyoknak. Anyagát Dorothy Sisk: A tehetségesek kreatív tanítása című gyűjte-

ményes kötetéből állítottuk össze. Rengeteg példán keresztül mutatja be a tehet-

ségesekkel való eredményes foglalkozás szerteágazó problémáit. A tanulhatóság 

és az elmélyülés érdekében az egyes fejezeteket tartalmi összefoglalók, valamint 

gyakorlati feladatok követik. Utóbbiakat e kötet szerkesztője-fordítója írta. A 

sok foglalkozásterv, órarészlet, esettanulmány, tantárgyakra is lebontott mód-

szerleírás és módszertani ajánlás közreadásával olyan — a magyar nyelvű szak-

irodalomban a maga nemében hiánypótló — kötetet kap kézhez az olvasó, 

amely tankönyvként és kézikönyvként egyaránt használható. 

Az első fejezet azt mutatja be, hogyan épül ki egy országban a tehetség-

gondozás. Közlését azért tartottuk fontosnak, mert a területbeli és kulturális kü-

lönbségek ellenére a kiépülés modellértékű: olyan elveket követ – a lépcsőzetes-
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ség, a visszacsatolás és a korrekció, a központ kezdeményező, majd funkciókat 

átadó szerepe –, amelyek hazánkban is megszívlelendők. 

A második fejezet arról szól, hogy milyen viselkedésjegyek alapján és mi-

lyen eljárások segítségével azonosíthatók a tehetséges gyermekek. 

A harmadik fejezet egy hazánkban jobbára ismeretlen tervezési forma, az 

individualizált oktatási terv készítésének lépéseivel ismerteti meg az olvasót. 

A negyedik fejezet a tehetségfejlesztő programok tervezésének alapelveit, 

kereteit és a megvalósítást szolgáló adminisztratív intézkedéseket tárgyalja. 

Az ötödik fejezet a tervezés alapelveinek leginkább megfelelő tantervi stra-

tégiákat ismerteti. 

A hatodik és a hetedik fejezet az egyes tantárgyak tanításához fogalmaz 

meg ajánlásokat konkrét példák bemutatásán keresztül. 

A nyolcadik fejezet a pedagógusok tehetségfejlesztő munkára való felkészíté-

sét, a tudományos fokozat megszerzésére irányuló programokat, valamint a nem 

pedagógus szakemberek tehetségfejlesztést segítő munkáját mutatja be. 

A kilencedik fejezet a tehetségfejlesztő programok értékelésének sajátos 

kérdéseivel foglalkozik. 

A tizedik fejezet a tehetségesek speciális csoportjaihoz tartozók azonosítá-

sának és fejlesztésének kérdéseibe nyújt bepillantást. Bár nálunk konkrétumai-

ban másfélék a problémák, de ugyanúgy megvannak (a cigány gyerekek oktatá-

sa, köztük a tehetségesek megtalálása és fejlesztése), így tanulságos lehet azt 

megnézni, hogy másutt hogyan próbálják ezeket megoldani.  

A tizenegyedik fejezet a tehetséges tanulók személyiségfejlesztésének gya-

korlati módszereit veszi sorra, kitérve a szülők feladataira is. 

A tizenkettedik fejezet azt mutatja be, hogy a tudomány és a technika mi-

lyen lehetőségeket kínál a tehetségesek tanulási lehetőségeinek bővítéséhez. 

A tizenharmadik fejezet a tehetségesek oktatásának aktuális helyzetét és 

problémáit elemzi, szólva az eredményekről és a nemzetközi összefogásban rej-

lő lehetőségekről. 

A kötet elsősorban a posztgraduális tehetségfejlesztési szakértői képzés kü-

lönböző tanegységeihez, a tanárképzésnek A tehetségfejlesztés pszichológiai 

alapjai (TK 106, T 1300) c. tanegységéhez, a pszichológusképzés Tehetségfej-

lesztés c. specializációs alprogramjához (PS 712), valamint a doktori (Ph.D.) 

képzés P2 alprogramjának személyes képzési kurzusaihoz kíván segítséget nyúj-

tani, de mindazon gyakorló pedagógusok, pszichológusok, szülők, szociális 

munkások, nevelési és pályaválasztási tanácsadásban dolgozó szakemberek is 

haszonnal forgathatják, akik — munkakörüknél fogva, vagy személyes indítta-

tásból — megfelelően szeretnének a tehetséges gyermekekkel foglalkozni. 

 

 

                           Tóth László 
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1. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉG SZÍNRE LÉP 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Amikor nehéz idők járnak, vagy ha a helyzet válságosra fordul, a hadseregek a 

legjobb tisztjeiket vetik be, a sportcsapatok a legjobb játékosaikat küldik a pá-

lyára, az üzleti élet és az ipar a legtehetségesebb vezetőit mozgósítja. Ilyenkor 

értékelik igazán a tehetséget. Mind bonyolultabbá váló világunkban egyre in-

kább függünk a technikától, a kreatív erőfeszítésektől, és mint nemzetek – egy-

mástól. Egyre inkább rá vagyunk utalva azokra az értelmes és kreatív emberek-

re, vezetőkre, akik képesek a technikát továbbfejleszteni, képesek újat kitalálni, 

és akik átfogó szemlélettel, nemzetek feletti szempontokat is érvényesítő felfo-

gással rendelkeznek. Szükségünk van rájuk, szükségünk van a tehetségesekre. 

Az egyenlőségen alapuló társadalmak — így az Egyesült Államok is — ki-

emelt feladatnak tekintik az emberi képesség kibontakoztatását, mert úgy vélik, 

ez a felemelkedésük záloga. Éppen ezért azt hangoztatják, hogy az oktatásnak 

valamennyi gyermek igényét ki kell elégítenie. Elviekben alighanem mindenki 

egyetért azzal az állítással, hogy a demokrácia tiszteletben tartja az egyéni kü-

lönbségeket, és hogy a nevelés célja végső soron az egyén képességeinek és tu-

lajdonságainak a kifejlesztése önmaga és a társadalom hasznára. A gyakorlat 

azonban mást mutat. Az oktatási rendszerben két olyan csoportot is találunk, 

amelyek a többivel összehasonlítva messze a legrosszabb helyzetben vannak: (1) 

a tehetségesek és (2) az akadályozottak (fogyatékosok). Az összes gyermek igé-

nyének kielégítését zászlóra tűző oktatás valójában a kettő között álló derékhad-

nak kedvez, a kivételesek pedig szenvednek. 

Érzékletesen írja le a helyzetet Gallagher (1985, 4. o.): 

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztas-

sa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és a családjának. De ha a tehetséges gyermeknek 

nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az már társadalmi tragédia. 

Annak a társadalomnak, amely nagyra értékeli az egyént, fel kell ismernie, 

hogy bár mindenki egy jobb világért dolgozik, ehhez új gondolatokkal és ter-

vekkel csak kevesen fognak hozzájárulni. A társadalom jövője a legtehetsége-

sebb tagjaitól függ, ezért ezeknek az egyéneknek a fejlesztésével nem törődni 

jóvátehetetlen mulasztás, aminek a következményei beláthatatlanok. 

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS 
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A tehetségfejlesztési mozgalom gyökereit kutatva nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül az ókori filozófusokat, nevezetesen Szókratészt és Platónt. Már Szókratész 

is felismerte, hogy a társadalomnak mind több tehetséges emberre lenne szüksé-

ge, és elgondolkodott azon, hogyan lehetne a tehetséget gondozni. A tehetséges 

egyének korai azonosításának és fejlesztésének az eszméje nála bukkan fel elő-

ször. Platón szerint az ideális társadalmat azon keresztül lehetne megvalósítani, 

hogy a tehetségeseket azonosítjuk, és másoktól eltérően őket mint az állam jö-

vőbeli vezetőit neveljük. Mindkét filozófus a tehetséget olyan képességnek tar-

totta, aminek a révén az egyén gyorsabban halad előre a tudás megszerzésében, 

és jobban átlátja a dolgokat. 

Ebből a spekulatív-racionalista tehetségkoncepcióból bontakozik ki a ké-

sőbbi tudományos vizsgálódások nyomán az az intelligenciafelfogás, miszerint 

az intelligencia állandó emberi jellemző. Több mint 100 évvel ezelőtt Darwin-

nak a fajok eredetéről folytatott kutatása mély hatást gyakorolt egy angol bioló-

gusra, Francis Galtonra. Galtont (1869) kíváncsivá tette, mi okozza az egyéni 

különbségeket, és elkezdte kutatni az emberi intelligencia öröklődését. Ő volt az 

első, aki tudományos igénnyel próbált meg intelligenciatesztet összeállítani. A 

tesztje azon a feltételezésen alapult, hogy az érzékelőképesség és az általános 

intelligencia összefügg egymással (Howley és mtsai, 1986). 

Az első „igazi” intelligenciatesztet Alfred Binet dolgozta ki Franciaország-

ban. A teszttel az iskolában lassan haladó tanulókat kívánták azonosítani, hogy 

számukra megfelelő ellátást tudjanak biztosítani. Binet (1905) kétségbe vonta az 

intelligencia állandóságának koncepcióját, azt állítván, hogy az intelligencia fej-

lődő és fejleszthető képesség. Az Egyesült Államokban nem az eredeti teszt, ha-

nem — Terman jóvoltából — az átdolgozott változata jelent meg 1916-ban. Mi-

vel Terman a Stanford Egyetemen dolgozott, és a szerzői jogot az egyetemet 

fenntartó alapítvány vásárolta meg, a teszt a keresztségben a Stanford-Binet ne-

vet kapta. 

Binet és Terman annyiban haladták meg a intelligencia, illetve a tehetség 

spekulatív-racionalista felfogását, hogy tudományos módszerekkel igyekeztek 

vizsgálni az emberi intellektus különbségeit. Ugyanakkor az egyén intelligenciá-

ját globálisnak tekintették, és úgy vélték, hogy az intelligenciakvóciens (IQ) ezt 

a globális intelligenciát ragadja meg. 

Az őket követő kutatók viszont úgy gondolták, hogy az intelligencia fakto-

rokból áll, azaz összetett képesség. Az intelligenciafaktorok első leírója 

Spearman (1904) volt. Spearman kétféle faktort azonosított: egy általános fak-

tort („g”), amely mindegyik feladatban megnyilvánul, és egy speciális faktort 

(„s”), amely csak bizonyos típusú feladatokban érvényesül. Később Thurstone 

(1938) az „s”-faktort hét faktorra bontotta — nyelvi megértés, a szótalálás gyor-

sasága, számolási képesség, térbeli elképzelés, észlelési képesség, mechanikus 

emlékezés és következtetés —, melyeket elsődleges mentális képességeknek 

nevezett el. 
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Az intelligencia többfaktoros elméletének a továbbfejlesztéseként született 

meg Guilford (1959) faktoranalitikus intelligenciamodellje. Guilford a kognitív 

képességeket három dimenzió — a műveletek, a tartalmak és a produktumok — 

mentén azonosította és osztályozta. Meghatározása szerint a műveletek olyan 

intellektuális tevékenységek, amelyek az információ feldolgozását foglalják ma-

gukba. A tartalmak olyan információtípusok, amelyeken a műveletek végbe-

mennek, a produktumok pedig a különböző mentális képességek által létrehozott 

termékek. Guilford intelligenciamodellje fordulópontot jelent a tehetség felfogá-

sában, mivel sem a pszichológusok, sem a pedagógusok nem hihették többé, 

hogy a tehetséget egyetlen vizsgálattal meg lehet állapítani. 

Rövid történeti áttekintésünk utolsó szereplője Piaget. Piaget (1952) nem 

kevesebbet állított, mint hogy az egyén aktívan részt vesz a saját kognitív fejlő-

désében. Annak érdekében, hogy a kognitív fejlődés egyes szakaszain (szenzo-

motoros szakasz, művelet előtti szakasz, konkrét műveletek szakasza, formális 

műveletek szakasza) keresztülhaladjon, aktív kölcsönhatásba lép a környezeté-

vel: az új tapasztalatokat beépíti (asszimiláció), a kognitív struktúráit pedig hoz-

záigazítja az új tapasztalataihoz (akkomodáció). Ezt a bonyolult elképzelést 

Alexander és Muia (1982) az 1-1. ábrán látható módon szemlélteti. Ahogy a 

szerzők írják: 

...a környezetből származó és az egyén által az intellektuális rendszer inputjaiként ta-

pasztalt ingerek kölcsönhatásba lépnek ezzel a rendszerrel és az egyén számára különle-

ges outputokban manifesztálódnak, melyek szabályozzák a rendszerbe belépő további 

ingerek felvételét... (9. o.) 

 
1-1. ábra 

A KOGNITÍV FEJLŐDÉS INTEGRÁLT FELFOGÁSA 

(P. A. Alexander és J. A. Muia nyomán) 

 

 

 

        Tapasztalatok     Az 

   Inputok             intellektuális 

                struktúra 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Outputok 

A tehetségesek oktatása a régi Amerikában 
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Az egykori amerikai kolóniákon a tehetségesekkel való foglalkozás 1635-ben 

kezdődött, a bostoni latin iskola megnyitásával (Gold, 1965). Hamarosan ezután 

(1636) a Harvard Egyetem is megnyitotta kapuit. A középszintű latin iskolák fő 

feladata mintegy 200 éven keresztül a társadalom felső rétegéhez tartozó csalá-

dok tehetséges fiúgyermekeinek a felsőfokú tanulmányokra való felkészítése 

volt, akikből később ügyvédek, köztisztviselők, tanárok, papok lettek. A többiek 

falusi egyházi iskolákban és kis — többnyire idősebb nők által vezetett — ma-

gániskolákban alapszintű képzésben részesültek. A kolóniákon tehát kétféle ok-

tatás létezett: egy a jómódú családok tehetséges fiai számára, és egy a tömegek 

számára. A külön oktatás rendszere egészen a tizenkilencedik századig, az egy-

séges általános iskolai oktatás bevezetéséig megmaradt. 

A sors iróniája, hogy amennyiben a tehetségesek külön oktatása folytató-

dott volna, a tehetségesek oktatásának problémája ma senkit nem foglalkoztatna. 

Igaz viszont, hogy ebben az esetben az egyenlőséget és szabadságot hangsúlyo-

zó demokrácia tekintetében ma feltehetően nem tartanánk ott, ahol tartunk. 

Amerika történetének egyik legemlékezetesebb fejezeteként tartjuk számon 

azt vitát, amely a demokrácia kétféle felfogása között robbant ki. Thomas Jeffer-

sonnak az értelmiségi osztály kialakításáról vallott nézetei elitisták voltak. Jef-

ferson szerint országos felmérést kellene végezni arra vonatkozólag, hogy kik 

tekinthetők tehetségeseknek, és ezeket megkülönböztetett módon kellene nevel-

ni. Hitt abban, hogy amennyiben a tehetséges egyénekből kerülnének ki a veze-

tők, az ország felvirágozna. Álláspontja szerint azonosítani kellene a tehetsége-

seket — tekintet nélkül arra, hogy a társadalom mely rétegéhez tartoznak —, és 

ingyenes egyetemi oktatást kellene a számukra biztosítani. Úgy akarta átalakíta-

ni a társadalmat, hogy minden ember egyforma esélyekkel vágjon neki az élet-

nek, ehhez szelekciós mechanizmusokat is megjelölt: a tehetséget és a szorgal-

mat. 

Vele ellentétben Andrew Jackson úgy gondolta, hogy az ország vezetésé-

ben mindenki részt vehet, attól függetlenül, hogy milyen képzettséggel rendel-

kezik. Bízott abban, hogy a józan ítélőképességű emberek majd nem engedik, 

hogy az értelmiségiek és az arisztokraták elrugaszkodjanak a valóságtól, és os-

tobaságokra ragadtassák magukat. Szerinte a demokratikus társadalomban a 

kormány egyik funkciója annak a biztosítása, hogy senkinek ne legyenek olyan 

örökölt kiváltságai (pl. örökölt vagyon, társadalmi rang, és — ennek folyomá-

nyaként — intelligencia és tehetség), amelyeknek a révén mérhetetlen hatalomra 

tehetne szert. 

Jefferson és Jackson oktatási koncepciója között az az alapvető különbség, 

hogy míg az egyik szerint minden ember számára egyformán meg kell adni az 

esélyt (Jefferson), addig a másik szerint minden embert egyforma bánásmódban 

kell részesíteni (Jackson). 

Az ideológiai vita ma sem ült el teljesen. A „jeffersoni” és a „jacksoni” jel-

zők ugyan már nem használatosak, de az egyenlő esély kontra egyforma bánás-

mód kérdésének felmerülése ma is forró vitákat vált ki. Ha az iskoláinkban az 
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egyenlő esély elve érvényesülne, akkor nem lenne szükség tehetségfejlesztő 

programokra, hiszen minden tanuló a képességei szerint lenne fejlesztve. Sok 

pedagógus azonban az esélyegyenlőség biztosítását — benne a tehetségesek ok-

tatását — az elitizmus egyik formájának tekinti. Ugyanakkor ha belegondolunk, 

a legantidemokratikusabb tett, amit egy nemzet elkövethet a diákjai ellen, éppen 

az lenne, ha az egyforma bánásmódra hivatkozva ugyanazt az oktatást nyújtaná 

mindenkinek, és ugyanazokat a követelményeket támasztaná mindenkivel szem-

ben. 

Az iskolák azon törekvése, hogy mindegyik tanuló számára megadják a le-

hetőséget, meglehetősen nagy egyenetlenséget mutat. Mindazonáltal amióta 

csak a közoktatási rendszer fennáll és igyekszik kiszolgálni a sokszínű tanulói 

populációt, a tehetségesek igényeinek kielégítése folyamatosan napirenden van. 

A tehetségesek oktatása érdekében tett korabeli erőfeszítések áttekintése 

során nem hagyhatjuk figyelmen kívül Terman munkásságát, azét a Termanét, 

aki a tehetségfejlesztési mozgalom fő katalizátora volt, és egész életét a kiváló 

tanulóknak szentelte. 

Terman életműve, a Kutatások a zsenialitás eredetéről (Genetic Studies of 

Genius) a tehetséges tanulókról gyűjtött adatok rendkívül értékes tárháza. 

Terman nagyszabású tehetségkutatása 1921-ben kezdődött, amihez 20.000 dol-

lár támogatást kapott. 34 éven keresztül több mint negyedmillió dollárt fektettek 

ebbe a kutatásba. A vizsgált csoport létszáma 1528 fő volt. Terman 1956-ban 

bekövetkező halála után a kutatást munkatársa, Melita Oden folytatta, aki a 

vizsgálatokat öt évenként megismételte. A tervek szerint a kutatás mindaddig 

folytatódik, ameddig a minta utolsó részvevője meg nem hal. A kutatáshoz az 

anyagi támogatást a Stanford-Binet teszt jogdíjaiból befolyó pénzből biztosítják. 

Terman rengeteg időt töltött a mentális tesztek tanulmányozásával, és végül 

ezen keresztül jutott el a tehetségesek kutatásához. A Clark Egyetem hallgatója-

ként a mentálisan visszamaradottak és a korán érők közötti különbségeket vizs-

gálta. Doktori disszertációjában már készen állt annak a kutatásnak a terve, 

amelyre aztán az egész életét feltette. Mintájába azok a kaliforniai tanulók kerül-

tek be, akik a Stanford-Binet intelligenciavizsgálatban legalább 140 pontot értek 

el. Főbb megállapításai a következők: 

 A tehetségesek — mivel egymástól is sok szempontból különböznek — 

nem képeznek homogén csoportot. 

 Nem állják meg a helyüket azok a sztereotípiák, miszerint a tehetséges 

gyermek vézna, aszociális, lelki rendellenességekre hajlamos, a magas 

intelligencia és az őrültség pedig édestestvérek. 

 A kiváló intelligencia a felnőttkor során végig megmarad. 

 Az oktatás gyorsítása a tehetségesek előnyére válik. 

 Azon tehetséges diákok intelligenciaszintje, akik a gimnázium után nem 

tanultak tovább, azonos volt a doktoranduszokéval. 
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 A legsikeresebb és a legkevésbé sikeres egyének közötti különbségek 

feltárására irányuló kutatások azt jelzik, hogy ebben a szocioökonómiai 

státusznak és az apa felsőfokú végzettségének van jelentős szerepe. 

 Sokkal több volt a rendkívül magas IQ-jú egyén, mint ahogy azt a nor-

mális eloszlás alapján várták (Terman és Oden, 1947; Gowan, 1977). 

Ennek feltehetően a szülők általában magas társadalmi státusza volt az oka. 

Gowan (1977) A tehetségesek és a kreatívak: Egy ötven éves kutatás tanul-

ságai (The Gifted and the Creative: A Fifty Year Perspective) című, Galton, 

Binet, Terman és Hollingworth emlékének ajánlott könyvében a következő kri-

tikákkal illeti a Terman-féle kutatást: 

 Az intelligenciát egynemű jelenségnek tekintették. 

 A kisebbségi csoportokhoz tartozók képességeinek a megállapításakor 

nem vették figyelembe a környezeti tényezőket. 

 A kreativitást teljes egészében figyelmen kívül hagyták. 

 Az azonosításnak nem megbízható módszere kizárólagosan a pedagógus 

által történő előzetes szelekció. 

Van azonban egy másik probléma is a Terman-féle kutatásokkal kapcsolat-

ban. Helyesen mutat rá Gallagher (1985), hogy Terman diákjai túlnyomó rész-

ben fehér, középosztálybeli családokból származtak, amiről nem szabad megfe-

ledkezni. 

Terman kaliforniai diákokon végzett kutatásainak az lett a következménye, 

hogy sok ember fejében továbbra is ott maradt az egyenlőségjel a „tehetség” és az 

„öröklődés” között, és hogy a tehetség azonosításához elegendő egyetlen mutató-

ra – jelen esetben a Stanford-Binet tesztből származó IQ-ra – támaszkodni. 

 

 

A TEHETSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

Ma már a tehetséget sokarcú jelenségnek tekintik, magát a fogalmat pedig több-

féle sajátos tehetséget magába foglaló gyűjtőfogalomként értelmezik. Ez a felfo-

gás tükröződik a tehetség szövetségi szinten elfogadott, hivatalos meghatározá-

sában, amit a rövid életű Nemzeti Tehetségügyi Hivatal (National Office for 

Gifted and Talented) is a magáévá tett (Marland, 1972). 

Tehetségesnek tekintendők azok a szakemberek által annak azonosított gyermekek, akik 

már bizonyították teljesítményüket és/vagy potenciális képességeiket a következő terü-

letek bármelyikén: általános intellektuális képesség, specifikus tanulmányi képesség, 

kreatív vagy produktív gondolkodás, vezetői képesség, vizuális és előadóművészetek, 

pszichomotoros képesség; és ezirányú képességeik kiteljesítése érdekében differenciált 

pedagógiai programokat igényelnek (582. cikkely). 

Renzulli (1978) szerint e hivatalosan jóváhagyott definícióval kapcsolatban 

a következő problémák merülnek fel: 
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Nincs benne utalás a motivációs tényezőkre (feladat iránti elköteleződés). 

A felsorolt hat kategória közül négy a képességre, kettő a teljesítményre 

vonatkozik. 

Elviekben ugyan a legtöbben egyetértenek ezzel a meghatározással, de a 

gyakorlatban a tehetség minden fajtájának az azonosítására szinte kizáró-

lag intelligencia-, illetve képességvizsgálatokat használnak. 

Általánosságban elmondható, hogy a pedagógusok ismerik a fentebb leírt 

differenciált tehetségkoncepciót. Renzulli (1978) azonban azt állítja, hogy az 

érintett pedagógusok többsége még mindig csak az egyik tehetségtípusba tarto-

zók, az intellektuálisan tehetségesek számára dolgoz ki programokat. A tehetség 

e típusának azonosításában az intelligencia-pontszámot tekintik az egyetlen kri-

tériumnak. Az egyetlen kritérium alapján történő azonosítással viszont az a 

gond, hogy sok tanuló nem a képességeinek megfelelő szinten teljesít az iskolá-

ban, továbbá hogy azok a tehetséges tanulók, akik a kulturálisan eltérő csopor-

tokhoz tartoznak, nem kerülnek azonosításra. 

Sternberg és Wagner (1982) a fentitől eltérő módon határozzák meg a te-

hetséget. Szerintük a tehetség „...az adott személy életében jelentős szerepet ját-

szó környezeti tényezőkhöz való alkalmazkodás célszerű megválasztása.” Úgy 

vélik, az intellektuális tehetség pszichológiai alapja a belátási képességekben 

rejlik. A belátási képességek három fő folyamatot foglalnak magukba: (1) a re-

leváns információk megkülönböztetése az irrelevánsaktól, (2) az elszigetelt in-

formációdarabkák egységes egésszé kombinálása és (3) az új információknak a 

régiekkel való összehasonlítása. Sternberg és Wagner a problémamegoldó ké-

pességekre fektetik a hangsúlyt, a tehetséges tanulót olyan egyénnek tekintve, 

aki gyorsan dolgozza fel az információkat, és eközben a belátási képességeit 

hasznosítja. 

Gardner (1983; idézi Ellison, 1984) a tehetséget többszörös intelligencia-

ként értelmezi. Szerinte a valóság felfogásának hétféle módja van: nyelvi-

logikai, matematikai, téri intelligencia, zenei intelligencia, finommotoros moz-

gás, interperszonális és intraperszonális. Ezek az intelligenciafajták némileg ha-

sonlítanak Bish (1975) korábban javasolt tehetség-meghatározásához, amelynek 

— szerinte — négy tehetségtípust kell magába foglalnia: a tanulmányit, a krea-

tívat, a pszichoszociálist és a kinesztétikust. 

Clark (1983) tehetségfelfogása biológiai megalapozottságú. Tehetség alatt 

a fejlett intelligenciát érti, amely az agyfunkciók felgyorsult integrációjának az 

eredménye. Ezek a funkciók a következők: érzékelés, érzelem, megismerés és 

intuíció. Szerinte a fejlett intelligencia olyan képességterületeken fejeződhet ki, 

mint a kreativitás, a tanulmányi képesség, a vezetés, valamint a vizuális és elő-

adóművészetek. 

A tehetség átfogó definíciója alapján várhatóan a tanulók 3-5 %-a bizonyul 

tehetségesnek. A legtöbb tagállam oktatási minisztériuma vagy változtatás nél-

kül, vagy némi módosítással a szövetségi kormány hivatalos tehetség-

definícióját vette át (lásd Marland, 1972, 14. o.). Általános elterjedtsége és a 
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többféle tehetséget magába foglaló mivolta miatt a továbbiakban mi is ezt a de-

finíciót fogjuk használni. 

Most a tehetség egyes területeit fogjuk leírni annak bemutatásával, hogy 

mit kezdhetnek az iskolakörzetek ezzel a hivatalos definícióval a gyakorlatban. 
 

 

Általános intellektuális képesség vagy tehetség 
 

A laikusok és a pedagógusok számára az általános intellektuális képesség egyet 

jelent a magas IQ-val. Általában azokat a diákokat tekintik kiváló intellektuális 

képességgel rendelkezőknek, akiknek a Stanford-Binet teszttel mért IQ-ja leg-

alább 132 pont, vagy a WISC-R-ben (Wechsler Intelligence Scale for Children – 

Revised) legalább 130 pontot érnek el. Elvileg az lenne várható, hogy a magas 

pontszám a tanulók külső teljesítményében is megnyilvánul. A valóságban 

azonban — egy sor egymással kölcsönhatásban álló tényező miatt — az intel-

lektuálisan tehetséges tanuló alulteljesíthet a normál iskolai osztályban. A tanuló 

intellektuális tehetségét a szülők és a pedagógusok többnyire arról ismerik fel, 

hogy széleskörű ismeretekkel, gazdag szókinccsel rendelkeznek, absztrakt fo-

galmakat használnak, és elvontan gondolkodnak. 
 

 

Specifikus tanulmányi képesség vagy tehetség 
 

A specifikus tanulmányi képességgel rendelkező tanulók elsősorban az iskolai 

teljesítménytesztekben nyújtott eredményeik alapján azonosíthatók. Ez a fajta 

tehetség egyetlen területre is korlátozódhat, például a nyelvre vagy a matemati-

kára. A tehetségkutató programok — mint a Johns Hopkins Egyetemnek A ma-

tematikából korán érő fiatalok kutatása (Study of Mathematically Precocious 

Youth) nevű programja, vagy az Arizona, a Denver, a Duke és a Northwestern 

egyetemek Nemzeti tehetségkutató programja (National Talent Search) — az 

ilyen típusú tehetséget kívánják azonosítani. A Nemzeti Tehetségkutató Prog-

ramban azokat a tanulókat, akik legalább 97 %-os eredményt érnek el a standar-

dizált teljesítménytesztekben, a SAT (Scholastic Aptitude Test) segítségével 

vizsgálják tovább. Sok diák igen figyelemre méltó szinten teljesít. 
 

 

Kognitív vagy produktív gondolkodás 
 

Getzels és Jackson (1962) Kreativitás és intelligencia (Creativity and Intelligence) 

című, ma már klasszikusnak számító munkájukban a kreatív vagy produktív 

gondolkodást olyan képességnek határozzák meg, amellyel rendelkezvén az 

egyén különböző, addig egymástól függetlennek vélt elemek egybeszerkesztésé-

vel a társadalom számára is értékes új formákat, új jelentéseket hoz létre. 

Callahan (1978, 1980) a kreatív, produktív tanuló jellemzőit így írja le: 

 Az új tapasztalatok iránti nyitottság 
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 Belülről fakadó értékelés 

 Az ötletekkel való eljátszadozás képessége 

 Kockázatvállalási készség 

 Komplexitás-preferencia 

 Tolerancia a kétértelműséggel szemben 

 Pozitív énkép 

 A veszteni tudás képessége 

A kreatív, produktív tanulókat a kreativitástesztek segítségével — például a 

Kreatív Gondolkodás Torrance-féle Tesztjével (Torrance Test of Creative 

Thinking) —, vagy a kreatív megnyilvánulásaikon keresztül azonosítják. A 

normál osztályban tanuló kreatív, produktív diákok kihívást jelentenek a peda-

gógusok számára. Az ilyen diákoknál gyakran tapasztalható, hogy egyedül sze-

retnek dolgozni, nehezen viselik el, ha irányítják őket, állandóan tudni akarják a 

célt, és megtagadják az olyan típusú ismétlést, amit azért szoktak alkalmazni, 

hogy a csoport egy szintre kerüljön. Humorérzéküket és játékosságukat a peda-

gógusok általában nem díjazzák, mivel úgy vélik, hogy ezzel a viselkedésükkel 

csak zavarják az óra menetét. 

 

 

Vezetői képesség 

 

A vezetői képesség olyan képességek csoportja, amelynek birtokában az egyén 

eredményesen tud befolyásolni személyeket vagy csoportokat abban, hogy kö-

zös nevezőre jussanak, illetve közösen cselekedjenek (Sisk és Shallcross, 1986). 

A vezetésben tehetséget mutató tanulók mozgósítani tudják a csoportot, és 

helytállnak a nehéz helyzetekben. Sok tanár azon keresztül ismeri fel a vezetői 

tehetséget a diákjaiban, hogy szeretnek és tudnak problémákat megoldani. 

Maker (1982) szerint a vezetői képességgel rendelkező tanulók a következő 

jellemzőkkel írhatók le: 

 Magabiztosak a társaikkal és a felnőttekkel szemben. 

 Vállalják a felelősséget. 

 Nem jönnek zavarba, ha ki kell állni az osztály elé. 

 Az osztálytársak kedvelik őket. 

 Együttműködnek a pedagógussal és a társaikkal. 

 Általában könnyen magukkal ragadják a többieket. 

 Az új szituációkhoz könnyedén alkalmazkodnak. 

 Dominanciára hajlamosak. 

Az ilyen tanulókat interperszonális viszonyokat vizsgáló kérdőívvel, vagy a 

kinyilvánított vezetői viselkedésük alapján lehet azonosítani: például sportcsapa-

tok kapitányai, vitacsoportok vezetői, szociálisan kívánatos vagy nem kívánatos 

cselekvések irányítói, lázítók stb. 
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Vizuális és előadóművészetek 
 

A vizuális és előadóművészetek terén tehetséges tanulók a zenében, táncban, 

képzőművészetben, színjátszásban és más ide tartozó területeken mutatnak te-

hetséget. Napjaink iskoláiban az ebbe a típusba tartozó tehetségeseket hanyagol-

ják el a leginkább. 

Torrance (1980) szerint a színészi tehetséget a következő mutatók jelzik: 

 Értenek az arcjátékhoz, az utánzáshoz és a benyomáskeltéshez. 

 Könnyen megfejtik az olyan feladatokat, amikor valamit pusztán a moz-

gások és gesztusok alapján kell kitalálni. 

 A mozgás segítségével a gondolataikat és érzelmeiket pontosan tudják 

érzékeltetni. 

Hasonló listák a művészetek más területein is kidolgozhatók. Az ilyen típu-

sú tehetség azonosítása elismert művészek által történő meghallgatáson keresz-

tül, vagy általános tulajdonságlisták segítségével történik. 
 

 

Pszichomotoros képesség 
 

A tehetségnek ezt az utolsó területét a kongresszus által 1978-ban hozott 95-561. 

sz. törvény törölte. Az 1972-ben született Marland-jelentés ezt a kategóriát azok-

ra a tanulókra értette, akik a nagy- és finommozgásokban tehetségesek. Az előb-

bi csoporthoz tartoznak azok, akik például a gimnasztikához vagy az úszáshoz 

szükséges mozgásokban ügyesek, az utóbbihoz pedig azok, akik az apró, precíz 

mozgásokban ügyesek, ami például a modellezés vagy a sebészi munka esetében 

elengedhetetlen feltétel. 

A törvényalkotók úgy vélték, hogy az ilyen típusú tehetségeknek a fejlesztése 

az iskolai sportprogramokon keresztül megoldottnak tekinthető, így az 1978-as 

kongresszusi döntés a tehetségprogramok anyagi támogatását öt területre korlátoz-

ta: (1) intellektuális, (2) specifikus tanulmányi képesség, (3) vezetés, (4) kreatív és 

produktív gondolkodás és (5) vizuális és előadóművészetek. 
 

 

Többszörösen tehetségesek 
 

A tanulók nem csak egy területen lehetnek tehetségesek. William Bradley szená-

tor például háromszorosan is tehetséges: kiváló sportoló, törvényalkotó és tudós; 

Leonard Bernstein a kreatív és produktív gondolkodásban, valamint a vizuális és 

előadóművészetek terén egyaránt tehetséges; Henry Kissinger pedig intellektuá-

lis téren és a vezetés terén is tehetséges. 

A többszörös tehetség egyik legígéretesebb funkcionális modellje Taylortól 

származik (Taylor, 1968). Taylor a következő területeken való tehetségről tesz 
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említést: tanulmányok, kreativitás, értékelés, tervezés, előrejelzés, kommuniká-

ció, megvalósítás, emberi kapcsolatok és a lehetőségek felismerése. 

Egy olyan világban, ahol a teljesítményt és az eredményt nézik, semmi kü-

lönös nincs abban, hogy egyesek a tehetséget kizárólag az egyén-környezet in-

terakciójaként fogják fel. Ennek a felfogásnak a legmarkánsabb szószólója 

Renzulli (1978). Renzulli a tehetséget mint az átlagon felüli képesség, a kreativi-

tás és a feladat iránti elkötelezettség valódi körülmények közepette történő hasz-

nosítását határozza meg. Ezzel a definícióval kapcsolatban — mármint ha a 

gyakorlatba kell átültetni — az a probléma vetődik fel, hogy vannak tanulók, 

akik a képességeik alapján tehetségesnek minősülhetnének, de mivel vagy nem 

kreatívak, vagy hiányzik belőlük a feladat iránti elkötelezettség, a definíció ér-

telmében nem tekinthetők annak. Ez utóbbi két összetevő azonban fejleszthető, 

így célzatos tanítás segítségével az ilyen készségekben mutatkozó lemaradás 

behozható. Amennyiben a Renzulli-féle meghatározást mereven értelmezzük, 

sok jó képességű tanuló kimaradhat a tehetségfejlesztő programokból. De 

Renzulli meghatározása egy ennél súlyosabb problémát is felvet, nevezetesen 

arra készteti az osztálytanítókat, hogy hallgassanak azokról a tanulókról, akik a 

normál osztályban nem tudnak együtt haladni a többiekkel, vagy akik alulteljesí-

tenek. Ezek a pedagógusok a tehetségfejlesztő programot mint a kiváló teljesít-

ményért járó jutalmat fogják fel, figyelmen kívül hagyva azt a tényt, hogy pél-

dául az alulteljesítő tanulók sokat profitálhatnának a tehetségfejlesztő progra-

mokból, melyek sok más mellett a motivációt és a specifikus képességeket is 

fejlesztik. 

A tehetség általában az emberek viselkedésén is meglátszik. Mindig voltak 

férfiak és nők, akik viselkedésükkel, teljesítményükkel oly mértékben kitűntek, 

hogy tehetségesnek azonosították őket. Ilyen volt például Mozart, Picasso, a 

Brontë-nővérek, Churchill vagy Einstein. A tehetségnek a viselkedés alapján 

történő felismerésével viszont az a gond, hogy például az említettek közül töb-

ben a tehetség legcsekélyebb jelét sem mutatták még akkor, amikor iskolába jár-

tak. Sem Churchill, sem Einstein nem volt eminens tanuló, sőt... Tehetségüket 

nem az iskola, hanem a szüleik, főleg az édesanyjuk gondozta. 

Az Egyesült Államok a tömegek és a speciális populációk — ideértve a te-

hetségeseket is — igényeinek kielégítése érdekében háromszintű oktatási rend-

szert alakított ki: szövetségit, tagállamit és helyit. A következőkben ezt a három 

szintet fogjuk közelebbről megvizsgálni, azt remélve, hogy ennek tükrében az 

olvasó jobban megérti, miért és milyen erőfeszítéseket tesz ma az oktatási rend-

szer a tehetségesekért. 

 

A KORMÁNY SZEREPVÁLLALÁSÁNAK ALAKULÁSA 

 

A kormány csak az utóbbi két évtizedben kezdett komolyan érdeklődni a tehet-

ségesek oktatása iránt. Jackson (1979) beszámolója szerint az egész úgy kezdő-

dött, hogy 1969-ben Erlenborn szenátor, Illinois állam képviselője törvénymó-
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dosító javaslatot terjesztett a kongresszus elé, miszerint a tehetségesekről való 

gondoskodás kapjon helyet az Elemi és Középfokú Oktatási Törvényben 

(Elementary and Secondary Education Act). De Erlenborn előterjesztésének 

nem ez volt a legfontosabb pontja, hanem az, hogy felszólította az oktatási ál-

lamtitkárt, kezdeményezzen kutatást, aminek a céljai a következők legyenek: (1) 

Tárják fel, hogy a tehetségesek milyen speciális oktatást igényelnek. (2) Tárják 

fel, hogy a jelenleg létező szövetségi oktatási programok közül — már ha egyál-

talán van ilyen — melyek tesznek eleget ezeknek az igényeknek. (3) Mérlegel-

jék, hogy a szövetségi programok támogatására rendelkezésre álló összegből 

mennyi lenne fordítható a tehetségesek oktatására. (4) Értékeljék, hogy ezt a cél-

támogatást hogyan lehetne a leghatékonyabban felhasználni. (5) Javasoljanak 

olyan programot, amely megfelelő lenne a tehetségesek számára. 

Marland oktatási államtitkár 1972-ben terjesztette elő a jelentését a kong-

resszusnak, benne tizenegy olyan indítvánnyal, amelyekhez a törvényhozó testü-

let jóváhagyását kérte. Az indítványok a következők voltak: (1) Foglaljanak ál-

lást abban, hogy mi legyen a szövetség szerepe a tehetségesek oktatásában. (2) 

Hozzanak létre a Szövetségi Oktatási Minisztériumban egy csoportot, amely a 

tehetségesek oktatásával foglalkozik. (3) Végezzenek országos felmérést, meg-

tudni a programok költségeit, a használt értékelési eljárásokat és program-

modelleket egy később felállítandó — a tehetségesek oktatását összefogó — 

központ érdekében. (4) Biztosítsák a tehetségesek oktatásához mindazokat a le-

hetőségeket, amelyekre az Oktatási Törvény V. fejezetében foglaltak alapján 

mód nyílik. (5) Létesítsenek nyári egyetem jelleggel két országos szintű vezető-

képző intézetet azzal a feladattal, hogy az állami oktatási minisztériumok számá-

ra szakfelügyelőket képezzenek. (6) Nyújtsanak támogatást a kisebbségi tehet-

ségesek felkutatásához és a számukra történő programok kidolgozásához. (7) 

Nyújtsanak támogatást a tehetségesek pályára való felkészítő programjainak. (8) 

Állítsanak fel egy kísérleti iskolát, mely a tehetségesek oktatása mellett az átfo-

gó iskolareform kipróbálásához is terepként szolgál. (9) Biztosítsák az együtt-

működést az Oktatási Törvény III. fejezetében felsorolt programokkal. (10) Je-

löljenek ki minden regionális oktatási irodában egy alkalmazottat, aki a régióban 

a tehetségesek oktatását összefogja. (11). Vizsgálják felül a jelenlegi szövetségi 

oktatási programokat abban a vonatkozásban, mennyire segítik ezek elő a tehet-

ségesek felsőfokú intézményekben való továbbtanulását. 

A fentebb felsorolt indítványok eredményeként létrejött a Nemzeti Tehet-

ségügyi Hivatal (National Office for Gifted and Talented), melynek első tényke-

dése az volt, hogy a Marland-jelentés megállapításait az összes állami oktatási 

minisztériumnak és helyi oktatási irodának eljuttatta. E jelentés főbb megállapí-

tásai a következők voltak: 

A tehetségesek differenciált oktatásáról való gondoskodás szövetségi 

szinten gyakorlatilag nem létezik. 

A kisebbségi és a kulturálisan eltérő csoportokhoz tartozó tehetséges 

gyermekek a tehetségfejlesztő programokban alulreprezentáltak. 



1. FEJEZET: A TEHETSÉG SZÍNRE LÉP 21 

Huszonegy államban rögzítették törvényben a tehetségesekről való gon-

doskodást, de ezen államok többségében is a törvénnyel csak a szándékot 

nyilvánították ki. Mindössze tíz államban volt olyan szakember, aki fő-

foglalkozásban a tehetségügy állami szintű szakfelügyeletét látta el. 

A kutatások egyértelműen megállapították, hogy a tehetségeseknek spe-

ciális fejlesztő programokra van szükségük. 

A tehetségazonosítási eljárások nem voltak megfelelőek, részben a 

pénzhiány, részben a rosszul megválasztott vizsgálati módszerek miatt. 

A pedagógusok és a tanügyi vezetők közömbösen vagy elutasítóan vi-

szonyultak a tehetségesek oktatásához. 

A tehetségesek differenciált oktatása megállapíthatóan javára vált a te-

hetségeseknek. 

A nemrég felállított Tehetségügyi Hivataltól azt várták, hogy — mint 

központi szövetségi intézmény — szakmai segítséget fog nyújtani a te-

hetségfejlesztő programok kidolgozásához, azonban ténylegesen ez nem 

valósult meg. 

A Marland-jelentésben foglalt megállapítások nyomán született meg a Spe-

ciális Programok Törvénye (Special Projects Act), amelynek egyik cikkelye a 

tehetségesekre vonatkozott. 

E cikkely a tehetségesek oktatására 2,56 millió dollárt különített el. Az ösz-

szeg ilyen pontos megállapításán csak mosolyogni lehet, hiszen a Marland-

jelentésből tudjuk, hogy országosan éppen 2,56 millió tehetséges diákkal kell 

számolni. Ezek szerint a törvény minden egyes tehetséges gyermek fejlesztésére 

1 (azaz egy) dollárt irányzott elő. Az eredeti tervben ugyan még 12,25 millió 

dollár szerepelt, de az oktatásra szánt pénzek általános lefaragása miatt a Tehet-

ségügyi Hivatal már csak 2,56 millió dollárt kapott, így kénytelen volt ennyivel 

hozzákezdeni a tehetségesek oktatásának finanszírozásához. 

A törvény céltámogatásban részesítette azokat az állami oktatási miniszté-

riumokat, helyi oktatási irodákat, graduális képzést ellátó intézményeket, orszá-

gos szintű képzési formákat, valamint modell-programokat, amelyek a tehetsé-

geseknek valamilyen speciális kategóriáját kívánták ellátni (kisgyermekkor, 

mentori programok, vizuális és előadóművészetek, kivételesen hátrányos hely-

zet, kreativitás, gyéren lakott területek). 

A törvény értelmében folytatott állami erőfeszítések elsődleges célja a te-

hetségprogramok tervezése, fejlesztése, működtetése és továbbfejlesztése volt. 

Sok állam választotta azt az utat, hogy a szövetségi pénzből állami szaktanács-

adókat alkalmazott, vagy speciális programokat indított a tehetségfejlesztés 

ügyének a tudatosítása és felkarolása érdekében. Az állami oktatási minisztéri-

umok a tehetségesekkel dolgozó pedagógusok továbbképzésének a megszerve-

zéséhez is nekiláttak. 

A helyi szinten juttatott támogatást a tehetségfejlesztés ügyének előmozdí-

tására fordították. Végül a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet 

(National/State Leadership Training Institute on the Gifted and Talented, N/S-
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LTI-G/T) a kapott összeget arra használta, hogy vezetőket képezzen a tehetsége-

sek oktatásának területére. 

1978 novemberében a kongresszus módosította ezt a törvényt, az Oktatási 

Törvényen belül megalkotva a Tehetséges Gyermekek Törvényét (Gifted and 

Talented Children's Act). Az új törvény értelmében a kormány által biztosított 

támogatás 75 %-át az állami oktatási minisztériumok kapták, a többi 25 %-ot 

pedig a Tehetségügyi Hivatal – céltámogatásként. A törvény lehetőséget nyújtott 

arra, hogy az állami és magán oktatási irodák a tehetséges tanulóknak nyújtandó 

támogatást kérjenek. Erre a célra államonként és három évre szólóan 50.000 dol-

lár állt rendelkezésre, melyet a Tehetségügyi Hivatalon keresztül lehetett igé-

nyelni. Mindemellett az államok — pályázat formájában — további támogatá-

sért is folyamodhattak. 

Az államoknak juttatott támogatás kilencven százaléka a helyi iskolakörze-

tek által benyújtott pályázatok alapján került felhasználásra. Így végeredmény-

ben az egyes államok oktatási minisztériumai vették át azt a szerepet, amelyet 

azelőtt a Speciális Programok Törvénye értelmében a helyi programok közvet-

len támogatásával a szövetségi kormány valósított meg. Az egyes államok fel-

adatává tették azt is, hogy nyújtsanak támogatást azoknak az iskolakörzeteknek, 

amelyeknek megfelelő források híján nem áll módjukban a kiírt versenypályáza-

tokon részt venni. A helyi projektek a tehetségfejlesztő programok tervezését, 

fejlesztését, működtetését célozták. 

Az 1978-as törvény által biztosított támogatásnak az a 25 %-a, amelyet a 

Tehetségügyi Hivatal kapott, az állami és magán oktatási irodák között került 

szétosztásra, szintén versenypályázatok kiírásával, melyek szempontjait minden 

évben a szövetségi oktatásügyi államtitkár határozta meg. 

A 25 %-ra benyújtható pályázatok kategóriái a következők voltak: (1) a te-

hetségesek igényeinek kielégítését célzó állami szintű tervezési projektek; (2) 

oktatási és modell-projektek, aminek a keretében a tehetségesek oktatása újszerű 

módjainak kidolgozásához az összes állami és magán oktatási iroda folyamod-

hatott támogatásért; (3) szakmai fejlesztés, amelynek keretében képzésre és 

anyagok kidolgozására lehetett támogatást kérni. 

 

 

 

A Tehetségügyi Hivatal szövetségi szerepének megváltozása 

 

Az 1982. február 12-én hatályba lépő, az oktatás megszilárdítását célzó törvény 

(Education Consolidation Act) a tehetségesek oktatási programját a többi 29 

programmal összevonta, a Tehetségügyi Hivatal addigi hatáskörét (valójában 

magát a hivatalt) pedig megszüntette. Terell Bell szövetségi oktatási miniszter 

ezzel az intézkedésével a szövetségi támogatást kívánta megkurtítani, a szövet-

ségi funkciókat pedig egy szinttel lejjebb helyezni. A Tehetségügyi Hivatal sze-

repét úgy módosították, hogy amolyan közvetítő irodává alakult: rajta keresztül 
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került szétosztásra az összes szövetségi oktatási programokhoz nyújtott támoga-

tás, amelyben a tehetségesek programja immáron külön tételként nem volt fel-

tüntetve. A tehetségesek oktatása így szövetségi szintről állami szintre került. 

Ezt követően már az egyes államoknak kellett dönteni abban, hogy az oktatási 

programokra tömbszerűen folyósított összegből minek alapján és mennyit szán-

nak a tehetségesek oktatására. Ma már világosan látható, hogy a kongresszus a 

korábbi törvényt (a Speciális Programok Törvényét) a tehetségprogramok kidol-

gozásának az ösztönzése érdekében alkotta meg, és nem azért, hogy hosszú tá-

von maga tartsa kézben ezt a területet. Még pontosabban: a szándék az volt, 

hogy előkészítse a talajt az állami oktatási minisztériumok számára a tehetség-

programok tervezéséhez, kidolgozásához és megvalósításához. 

 

 

Állami erőfeszítések a tehetségesek oktatásáért 

 

Az említett két törvény és az államok közötti hidat a Nemzeti és Állami Tehet-

ségügyi Vezetőképző Intézet (N/S-LTI-G/T) képezte. Az intézményt 1972-ben 

hozták létre Kalifornia állam Ventura megyéjében az összes államra kiterjedő 

hatáskörrel. Az egyik fő funkciója az volt, hogy programokat tervezzen és kez-

deményezzen, melyek részletes kimunkálása az állami szintű tervezői csoportok 

feladata. A másik fő funkciója pedig az volt, hogy képzési modulokat dolgozzon 

ki, és technikai segítséget nyújtson az államoknak. Az intézmény az első három 

évében mind a 48 állam munkacsoportjával együttműködött, segítve őket az ál-

lami szintű tervek kidolgozásában. Sok állam részéről ezek a tervek voltak az 

első erőfeszítések a tehetségesek oktatása érdekében. 

Az 1970-es évek elején főleg Kalifornia, Connecticut, Florida, Georgia, Il-

linois, Pennsylvania és Észak-Karolina államok tettek sokat a tehetségesekért. 

Ezek az úttörő erőfeszítések mindenekelőtt a tehetség hivatalos, törvényszintű 

meghatározásában nyilvánultak meg, de egyes esetekben a tehetséges tanulók 

oktatása számára történő pénzügyi támogatás odaítélésére is kiterjedtek. 

Az egyes államok eltérő tehetségdefiníciói sok kutatást ösztönöztek. Zettel 

(1979a) szerint az államok alapvetően négyféle módon határozták meg a tehet-

ség kategóriáját. Az első — és talán a legmarkánsabb — az intellektuálisan te-

hetséges egyénekre való hivatkozás. Zettel (1979b) kimutatta, hogy ilyen módon 

kilenc állam írja le a tehetséget. Például Delaware állam törvénykönyvében a 

következő meghatározás olvasható: 

Tehetséges gyermekeken azok a 4 és 21 év közötti gyermekek értendők, akiket a termé-

szet kiemelkedő intellektuális és tanulmányi képességgel áldott meg. 

Zettel (1979b) szerint 16 további állam a „kivételes gyermekek” átfogó ka-

tegóriáján belül említi a tehetségeseket. 

Hét állam nem használja ugyan a „tehetség” szót, viszont a kivételességet 

(“exceptional”) úgy határozza meg, hogy abba a tehetség is belefér. Például Új-

Mexikó állam törvénykönyve így fogalmaz: 
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Kivételeseknek tekintendők azok a gyermekek, akiknek a képességeikből adódó oktatá-

si igényei a normál oktatás keretei között megfelelő módon nem elégíthetők ki. 

Négy állam a tehetséges gyermekeit olyan megfogalmazásban írja le, mint-

ha azok akadályozottak (fogyatékosok) lennének. 

Zettel (1979b) beszámolója szerint 20 állam szó szerint átvette a mind a hat 

területet magába foglaló szövetségi tehetségdefiníciót, illetve Alaszka és Iowa 

állam annyit módosított rajta, hogy a pszichomotoros képességek kifejezést a 

manipulatív képességek kifejezéssel helyettesítette. Sok állam azonban nem ezt 

a hat területet magába foglaló szövetségi definíciót használja, hanem csak három 

területre kiterjedően határozza meg a tehetséget: általános intellektuális képes-

ség, kreativitás és vezetés (Sisk, 1984). 

Az államoknak a tehetségügy iránti elköteleződését mutatja az az újabb 

felmérés, amely szerint az 1972-es Marland-jelentésben említett tízzel szemben 

negyvenhét államban van a tehetségesek oktatásának hivatalosan kijelölt állami 

szakfelügyelője. Mindazonáltal ha azt akarjuk, hogy az iskolai programok támo-

gatására tömbszerűen folyósított összegből a tehetségprogramok az őket megil-

lető módon részesüljenek, a tehetségesek oktatására való igény állami szinten 

történő tudatosítását továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni. 

 

 

A helyi szintű oktatás szerepe a tehetségprogramok életre hívásában 

 

Valamennyi helyi oktatást ellátó iskolakörzet a helyi önkormányzat oktatási bi-

zottságának felügyelete alatt működik. Az, hogy az oktatási bizottság mekkora 

összegű támogatást szavaz meg az egyes programoknak, a bizottság politikáján 

múlik. Például Philadelphia városa jól kidolgozott tehetségfejlesztő programmal 

rendelkezett, és egy időszakban (1976-77) erre a programra — pluszként — a 

városi költségvetés a Tehetségügyi Hivataltól kapott támogatást meghaladó 

nagyságrendű összeget irányzott elő. Ez a döntés világosan mutatja, hogy Phila-

delphia városa fontosnak tartotta a tehetségfejlesztés ügyét saját erőből támogat-

ni. New York városának is vannak olyan tehetségfejlesztő programjai — ilyen 

például a Bronx-i Tudományos Középiskola (Bronx High School of Science), 

vagy az Előadóművészetek Szakiskolája (School for Performing Arts), amelye-

ket a városi költségvetés éveken keresztül jelentős összeggel támogatott. Sok 

városban azonban egyetlen iskolának sincs tehetségfejlesztő programja. Ahol a 

tehetségügynek nincs állami szintű képviselete, ott a helyi oktatási bizottságok 

maguk döntenek arról, hogy támogatják-e a tehetséges diákokat vagy nem. 

Gallagher és Weiss (1983) az ország egészére kiterjedő felmérésükben arra 

keresték a választ, hogy az egyes helyi programokat milyen adminisztratív stra-

tégia alapján működtetik. Hét ilyen stratégiát adtak meg, és vizsgálták ezek gya-

koriságát. A hét stratégia a következő volt: (1) gazdagítás a normál osztályban, 

(2) tanácsadás a normál osztályban, (3) foglalkoztató terem (resource room), ill. 

„kiemelő” (pull-out) program, (4) a helyi társadalom bevonásával folyó mentori 
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program, (5) önálló kutatási program, (6) speciális osztályok és (7) speciális is-

kolák. A megvizsgált helyi iskolai programokat a tehetségesek oktatásáért fele-

lős állami vezetők választották ki. A leggyakoribb megoldás a foglalkoztató 

termi, ill. kiemelő program, a tanácsadás, az önálló kutatás és az osztályban tör-

ténő gazdagítás, míg a legritkábban alkalmazott formák a speciális iskolák és a 

speciális osztályok voltak. Ezek a megállapítások egybevágnak a kivételes 

gyermekek oktatásában alkalmazott megoldások általános tendenciájával, azaz 

gyakorlatilag mindegy, hogy a szóban forgó gyermekek tehetségesek-e vagy 

akadályozottak, döntő többségük normál osztályban vagy foglalkoztató terem-

ben tanul speciálisan képzett pedagógusok irányításával. 

A kutatók az nem kérdezték meg a válaszolóktól, hogy mit tennének, ha 

nagyobb szabadságuk lenne, és ők választhatnák meg a működés módját, csak a 

ténylegesen folyó programokra kérdeztek rá. Lehetséges, hogy a jövőbeni kuta-

tások már azt is tudakolni fogják, hogy a programokra vonatkozó elképzelések 

és a ténylegesen megvalósuló programok miben és mennyiben térnek el egymás-

tól. 

Egy másik országos kutatást Cox (1985) irányított a Richardson Alapítvány 

jóvoltából. Ez a kutatás azt kívánta felmérni, hogy milyen programtípusok létez-

nek a kiváló képességű diákok számára, és ezek közül melyek a különösen haté-

konyak. Cox az első kérdőívét az ország összes (több mint 16.000) állami és 

egyházi iskolakörzetének elküldte. A visszaérkező kérdőívekből nyert informá-

ciók alapján készítette el a második kérdőívét, amelyet már csak ahhoz a 4000 

körzethez juttatott el, akik az elsőre válaszoltak. Erre a másodikra 1572 válasz 

érkezett (400 iskola, 1172 iskolakörzet). Az elemzés 16 programtípust rögzített: 

 Gazdagítás a normál osztályban 

 Részben speciális osztály 

 Teljesen speciális osztály 

 Önálló kutatás 

 Utazó tanár 

 Mentorság 

 Foglalkoztató terem (kiemelő program) 

 Speciális iskola 

 Korai felvétel 

 Folyamatos haladás 

 Osztályok nélküli iskola 

 Mérsékelt gyorsítás 

 Radikális gyorsítás 

 Léptetés, korábbi beiskolázás a felsőoktatásba 

 Párhuzamos, illetve kettős felvétel 

A Richardson-kutatás megállapította, hogy a programtípusok közül leggya-

koribb a részben speciális osztály és a kiemelő modell volt (az iskolakörzetek 72 
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%-ában). A kutatás — felismerve, hogy a kimagaslóan tehetséges, speciális ér-

deklődésű tanulók másféle programot igényelnek — az ilyen tanulók számára 

átfogó, választási lehetőségeket biztosító, rugalmas programot javasolt, azaz 

speciális iskolákat, míg a többi tehetséges tanuló esetében úgy ítélte meg, hogy 

az igényeiket a normál osztályban végzett gazdagítással is ki lehet elégíteni. Az 

iskolakörzetek számára a lépésről lépésre történő tantervfejlesztést javasolta: (1) 

a kulcsemberek bevonása, (2) a definíció kialakítása, (3) az igények felmérése, 

(4) a koncepció kidolgozása, (5) a programcélok megfogalmazása, (6) a prog-

ramtípus kiválasztása, (7) a követelmények és a stratégiák kidolgozása és (8) az 

értékelési eljárások kidolgozása. 

Ez a javasolt helyi, lépésről lépésre történő programfejlesztési terv akkor 

lehet igazán sikeres, ha individualizált program készítése követi. De ami az 

egyik helyen működik, az nem biztos, hogy a másik helyen is működik, továbbá 

ami megfelelő az egyik tehetséges tanulónak, az nem feltétlenül jó a másiknak. 

Éppen ezért sem helyi, sem egyéni tanulói szinten nem helyeselhető a máshol és 

másoknak készített modellek vagy programok egy az egyben történő átvétele. 

A tehetségeseknek készítendő programok tervezése során — történjen ez 

akárhol — a helyi oktatás illetékeseinek nem szabad szem elöl téveszteni a 

Marland-jelentésnek azt a megállapítását, miszerint nem a stratégia a fontos, hi-

szen akármelyik tehetségfejlesztő programot is vesszük, eddig mindegyik javára 

vált a tehetségeseknek (Marland, 1972). És megfontolandó az is, hogy amennyi-

ben a helyi iskolák által nyújtott programkínálathoz a tehetségfejlesztő program 

is hozzájön, a többi tanuló is jól jár. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A társadalomnak ma sokkal nagyobb szüksége van az okos és kreatív egyénekre, 

mint eddig bármikor. A társadalom bonyolultabbá válásával párhuzamosan a 

tehetségesek oktatásának szükségessége is mind nyilvánvalóbbá válik. Az 

egalitáriánus társadalom ezt azért ismeri fel nehezen, mert az egyenlő lehetőség 

fogalma gyakran összemosódik az egyenlő, mindenkinek ugyanazt nyújtó okta-

tás fogalmával. 

A tehetség problémája már az ókori filozófusok érdeklődését is felkeltette. 

Szókratész és Platón a tehetséget olyan képességnek tekintette, amivel rendel-

kezvén az egyén gyorsabban halad előre a tudás megszerzésében és jobban 

megérti a világot. 

A tehetség spekulatív-racionalista felfogását az intelligencia állandóságá-

nak a koncepciója váltotta fel. Galton (1925) volt az elsők egyike, aki intelligen-

ciateszt összeállításával próbálkozott. Az ő nyomába lépett Binet (1905), akinek 

a nevéhez az első igazi intelligenciateszt kidolgozása fűződik. A Binet tesztet 

Terman fordította le angolra és módosította 1916-ban (Stanford-Binet). 
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Galton, Binet és Terman elévülhetetlen érdeme, hogy a tehetségről való 

spekulációt a tudományos vizsgálódás síkjára terelték. Később Thurstone (1938) 

és Guilford (1959) kidolgozták az öröklődés és a környezet kölcsönhatásának az 

elméletét, és képességfaktorokat állapítottak meg. Ma ezt az irányvonalat olyan 

pszichológusok folytatják, mint Gardner (1983), Sternberg és Wagner (1982). 

A régi Amerikában, amikor még fontosnak tartották a tehetségesek külön-

választását, a tehetségesek oktatása a középszintű latin iskolákban folyt, míg a 

többiek oktatását a falusi egyházi iskolák és a női vezetésű kis magániskolák 

látták el. Ebben az az érdekes, hogy amennyiben kitartottunk volna ennél a mo-

dellnél, ma senki nem beszélne a tehetségesek speciális oktatásának szükséges-

ségéről, igaz viszont, hogy valószínűleg demokratikus társadalmunk sem lenne. 

Foglalkoztunk Jeffersonnak és Jacksonnak az oktatásra vonatkozó, egy-

másnak ellentmondó nézeteivel. Míg az előbbi az esélyegyenlőséget, az utóbbi 

az egyenlő bánásmódot hangsúlyozta. Jefferson azt akarta, hogy a tehetségesek-

ből kerüljenek ki a vezetők, Jackson pedig úgy vélte, hogy az átlagembernek is 

megvan az esze ahhoz, hogy az intellektuális elitet a helyes úton tartsa. Ezek a 

felfogások napjaink gondolkodásában is kísértenek, és többek között a tehetsé-

gesek oktatásához való viszonyulásban nyilvánulnak meg. 

Terman a hatalmas volumenű kutatásával roppant mennyiségű adatot gyűj-

tött össze a tehetségesek igényeire és jellemzőire vonatkozóan. Kutatását sokan 

bírálják, részben a módszer, részben a tehetség fogalmának a szűk értelmezése 

miatt. Mindazonáltal Terman életműve értékes adatokkal gyarapította az intel-

lektuálisan tehetségesekre vonatkozó ismereteinket. 

A tehetség meghatározása az egyetlen vizsgálaton alapuló és egyetlen té-

nyezőt — az intellektust — középpontba állító felfogástól a többszörös tehetség, 

illetve a többszörös intelligencia felé haladt. Ez a felfogás tükröződik a hivatalo-

san elfogadott nemzeti tehetségdefinícióban, melyet a tagállamok többsége is a 

magáévá tett. A tehetségnek a területei ezek szerint a következők: általános in-

tellektuális képesség, specifikus tanulmányi képesség, vezetői képesség, kreatív 

vagy produktív gondolkodás, vizuális és előadóművészetek, és pszichomotoros 

képesség. Ezt a multidimenzionális tehetségdefiníciót fogjuk mi is használni eb-

ben a könyvben. A másik jól ismert definíció Renzullitól származik, aki szerint a 

tehetségnek három összetevője van: az átlag feletti képesség, a kreativitás és a 

feladat iránti elkötelezettség. Ugyanakkor ez a definíció szűkebb, csak a jól tel-

jesítő és kreatív tanulók esetében alkalmazható, továbbá arra ösztönzi a pedagó-

gusokat, hogy a „kiemelő” programokra koncentráljanak, azt sugallván, hogy ez 

a legcélravezetőbb megoldás. 

Nyomon követtük a szövetségi kormány szerepét a Tehetségügyi Hivatal 

1972-ben történt felállításától napjainkig, az oktatási programok tömbszerű tá-

mogatásának koncepciójáig. A kormánynak a tehetségügyre való fokozódó oda-

figyelését mutatja, hogy míg 1972-ben csak 10 államban volt a tehetségesek ok-

tatásának állami szakfelügyelője, addig 1984-ben már 47 államról szólt a jelen-

tés. Rendelet született a tömbszerű támogatásról, aminek az előhírnöke az 1978-
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as Tehetséges Gyermekek Törvénye volt. A tehetségesek oktatásáért való fele-

lősségvállalást mindinkább állami szintű feladattá tették. Jelenleg az állami okta-

tási minisztériumok kezdeményezik a programfejlesztést és nyújtanak támoga-

tást a helyi oktatási bizottságoknak a tehetségesek számára történő szolgáltatá-

sok biztosítása érdekében. 

A Richardson-kutatás a helyi programfejlesztéshez a lépésről lépésre tör-

ténő megközelítés módszerét javasolta. Álláspontja szerint a program-

fejlesztésnek az individualizált program készítését is magába kell foglalnia. 

Ezeket a kérdéseket a tehetségesek individualizált oktatásáról szóló fejezetben 

fogjuk tárgyalni. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

Keressen olyan tanulmányokat, amelyek Magyarországon a rendszerváltás előtti évtize-

dekben a tehetséggel foglalkoztak! Milyen álláspont olvasható ki ezekből a tehetségesek 

oktatásának szükségességére vonatkozóan? 

Nézzen utána, mit jelentenek a következő kifejezések: „egyenlőség”, „egyenlő bánásmód”, 

„esélyegyenlőség”! Hogyan befolyásolta az egyenlőség értelmezése a tehetségesek oktatását? 

Mutassa be, hogyan változott a tehetség értelmezése az ókortól napjainkig! 

Olvassa el a Tehetség-kalauz c. munkának (szerk.: Tóth László, Kossuth Egyetemi Kiadó, 

Debrecen, 1996) az intelligenciával és az intelligenciavizsgálatokkal foglalkozó szócikkeit! 

Tartson ezekből beszámolót a csoport előtt! 

Válasszon ki egy kiemelkedő történelmi személyiséget, és ismertesse az életét, különös 

tekintettel azokra a tényezőkre, amelyek szerepet játszottak a tehetsége kibontakozásában! 

Keressen az Oktatási Törvényben, a NAT-ban és más hivatalos dokumentumokban a te-

hetségesek oktatására vonatkozó javaslatokat! 
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A Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet a közelmúltban Kik 

ezek az emberek? címmel filmet készített a tehetségesekről, nagyszerűen érzé-

keltetve, hogy milyen változásokon ment át a tehetség természetének megítélése 

(Sato, 1979). A filmben tehetséges tanulók vallanak magukról, és tehetségügyi 

szakértők fejtik ki a véleményüket a tehetségfejlesztés általános kérdéseiről. Tu-

lajdonképpen ugyanezek a kérdések vetődnek fel akkor is, amikor hétköznapi 

beszélgetések során a tehetség kerül szóba, csakhogy ezeken a beszélgetéseken 

sem a tehetséges tanulók, sem a szakértők nincsenek jelen, így éppen a legilleté-

kesebbeknek nem áll módjukban nyilatkozni. Néhány ilyen vissza-visszatérő 

kérdés: Mire megyünk a tehetségesekkel? A tehetséges egyén a reneszánsz em-

beréhez hasonlít? Lehet-e egyáltalán azonosítani a tehetséget kisgyermekeknél? 

Mindenki tehetséges? 

Az ilyen jellegű kérdések rendszerint a történelem irányába kanyarítják a 

beszélgetés fonalát, minthogy a társadalom megőrzi emlékezetében a kiemelke-

dő személyiségeket. A krónika pedig sok olyan „nehézfejű” gyermekről szól, 

akik végül zsenik lettek. Ilyen volt például Newton, Darwin, Einstein, Hume, 

Churchill vagy Pasteur. Akadtak persze olyanok is, akiknek a pályája töretlenül 

ívelt felfelé, de az előbb említettekre éppenséggel nem ez volt a jellemző. Jobbá-

ra bukdácsoltak, nem szerettek iskolába járni, főleg azért, mert az iskola mérhe-

tetlenül untatta őket, nem azt nyújtva nekik, amire szükségük lett volna. Sok te-

hetséges egyén egykori iskoláját felidézve leginkább a dresszúrára és a vég nél-

küli ismételgetésre emlékszik. Ezek a későbbi zsenik azonban egy dologban ha-

sonlítottak egymásra: mindegyikőjük életében ott volt a szülő vagy egy személy, 

aki felismerte és támogatta a tehetségüket (Cox, 1926). Ezt a megállapítást a 

napjaink kiemelkedő személyiségeit tanulmányozó Richardson-kutatás is meg-

erősítette (Cox, 1985). 
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A TEHETSÉGET JELZŐ VISELKEDÉSJEGYEK 

 

Terman (1925) a kutatási mintájába tartozó tehetséges gyermekek szüleit kikér-

dezve arra a megállapításra jutott, hogy a gyermekek mintegy harmadánál (egé-

szen pontosan 282 fiú és 237 leány esetében) bizonyos viselkedésjegyek igen 

korán jelezték a tehetséget. A 2-1. táblázat ezeknek a viselkedésjegyeknek a 

gyakoriságát mutatja be nemek szerinti bontásban. 

 
2-1. táblázat 

A KIVÁLÓ KÉPESSÉG KORAI MEGNYILVÁNULÁSAI 

A SZÜLŐK ELMONDÁSA ALAPJÁN 
 

A leírt viselkedés  Gyakoriság    

    Fiúk Lányok    

Gyors felfogás 50 40    

Csillapíthatatlan tudásvágy 31 31    

Jó emlékezet 21 21    

Intelligens társalgás 20 15    

Gyors előrehaladás az iskolában 16 16    

Sokrétű érdeklődés 22   9    

Széleskörű általános tájékozottság 15 12    

Logikus következtetés 13 12    

Korán induló beszédfejlődés 11 14    

Értelmes kérdezés 14 11    

Nehéz feladatok megoldása 14 11    

Jó megfigyelőképesség 13 10    

Szokatlanul fejlett szókincs   8 12    

Eredetiség   3 12    

 

Hasonló listát állított össze Witty (1955), de az ő felsorolása az intellektuá-

lis mellett a kreatív tehetségre utaló jegyeket is tartalmazza. 

 Szokatlanul bő szókincs és a szavak pontos használata 

 Gyors beszédfejlődés: a kifejezések és teljes mondatok használata, a me-

sélés, valamint a hallott mese elismétlése képességének rendkívül korán 

való megjelenése 

 A dolgok pontos megfigyelése és az azokról szerzett információk meg-

jegyzése 

 A könyvek szeretete, a későbbiekben atlaszok, szótárak, enciklopédiák 

használata 

 A többi gyermekhez képest sokkal hosszabb ideig tartó koncentrálás ké-

pessége 

 Gyors fejlődés a rajzolásban, a zenében és más művészeti ágakban 

 Az ok-okozati kapcsolatok korai felfedezése 

 Az olvasási képesség szokatlanul korán történő kialakulása 

 Az érdeklődési irányok korai kialakulása 
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Mindazonáltal Terman (1925) és Witty (1955) listáival kapcsolatban két 

dolog is felvetődik: egyrészt ezek a változók kölcsönhatásban állnak egymással, 

másrészt maguk a minták, ahonnan a szülői észrevételek származnak, a teljes 

szocioökonómiai skálának csak egy viszonylag szűk metszetét képviselik. 

Newland (1976) a viselkedésjegyeket öt csoportba sorolja: 

A környezet megismerése — mind fizikai, mind szimbolikus értelemben 

A megismert dolgok közötti összefüggések felfedezése 

A tapasztalatokra való emlékezés, amit az összefüggések felfedezése 

kétségkívül elősegít, hiszen az egymással összefüggő dolgokat könnyebb 

megjegyezni 

Motiváltság, illetve a felfedezés jutalmazó hatása 

Egy adott viselkedésre való összpontosítás 

Fenti viselkedési kategóriákat Newland úgy magyarázza, hogy a környezet 

megismerése, a környezetbe való „behatolás” hajtóerőnek, illetve kíváncsiság-

nak tekinthető, ez a kíváncsiság pedig a releváns információk megszerzésére 

irányuló kérdezésben és olvasásban fejeződik ki. A tehetséges tanulóknak az 

összefüggések felfogására való érzéke az érdeklődési irányukkal van kapcsolat-

ban. Először főként az érdeklődési körükbe tartozó dolgok közötti összefüggé-

seket veszik észre, de később az ilyen jellegű gondolkodást más dolgokra, jelen-

ségekre is kiterjesztik, így mind jobban erősödik bennük az általánosításra való 

hajlam. Mindemellett az ún. tehetségjellemzők nem elszigetelten, hanem egy-

mással kölcsönhatásban jelentkeznek, olyan viselkedésekben nyilvánulva meg, 

amelyek még inkább jelzik a tehetséget. Ha Newland fejtegetéseit végiggondol-

juk, nem kell attól tartani, hogy a tehetség korán kiég („Ami korán érik, az korán 

rothad” – tévhit), épp ellenkezőleg: a tehetség megmarad és egész életen át fej-

lődik. 

 

 

A TEHETSÉGESEK AZONOSÍTÁSA ÉS SZŰRÉSE 

 

Régebben a tehetségesek azonosítását főleg az ösztönözte, hogy többet tudjanak 

ezekről a tanulókról, és hogy olyan pedagógiai programba kerüljenek, amelyek 

megfelelően fejlesztik a képességeiket. Újabban az azonosítást inkább az moti-

válja, hogy eldöntsék, kinek milyen speciális program lenne a legjobb, és hogy 

ezekhez a programokhoz szövetségi, állami és helyi támogatást szerezzenek. 

Hajdanában, amikor a gyermekek képzése még otthon történt, a gyermekek 

tehetségét — így például John Stuart Mill vagy Mozart tehetségét is — a szülők 

ismerték fel, részben a hasonló korúakhoz képest érettebb viselkedésük, részben 

a speciális képességeik megfigyelése alapján. A tömegoktatás beköszönte óta ez 

a feladat a pedagógusokra hárul. Hogy a pedagógusok mennyire összetett mó-

don azonosítják a tehetségeseket, azt Pegnato és Birch (1959) kutatása bizonyít-

ja, amelynek keretében 1400 Pittsburgh-i felső tagozatos diákot vizsgáltak meg, 
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összehasonlítva, hogy az egyéni intelligenciatesztekben magas értéket adó tanu-

lók mennyire esnek egybe azokkal, akiket a pedagógusok tehetségesnek minősí-

tettek. Kiderült, hogy a pedagógusok a szelekció során hétféle szempontot is ér-

vényesítettek. Ebből adódott, hogy a magas IQ-jú tanulóknak több mint a felét 

nem ítélték tehetségesnek, ugyanakkor az általuk tehetségesnek nyilvánított ta-

nulók egyharmadának az intelligenciája nem volt magas. 

Pegnato és Birch kutatásának tanúsága szerint a pedagógusok az általuk ki-

választott tanulókat annak alapján minősítették tehetségesnek, hogy tagjai voltak 

az iskolai diáktanácsnak, jól rajzoltak, jó zenei érzékkel rendelkeztek, és még 

legalább további két területen kitűntek. Hogy az IQ-t nem lehet a tehetség egye-

düli mércéjévé tenni, arra példa, hogy a matematikában nyújtott teljesítmény 

alapján matematikai tehetségnek minősített tanulók kétharmadáról később bebi-

zonyosodott, hogy a kritériumként felállított 132-es IQ-t meg sem közelítették. 

Összességében a tehetségfejlesztő programba felvett tanulóknak csak a 73,6 %-a 

volt igazán kiemelkedő intelligenciájú. Az is kiderült, hogy önmagukban sem az 

intelligenciatesztek, sem a teljesítménytesztek nem elég hatékonyak, viszont ha 

ezeket együtt alkalmazzák, a tehetségeseknek 96,7 %-a biztonsággal azonosítha-

tó. 

Az, hogy a pedagógusok több szempont érvényesítését tartják szükséges-

nek, mindenképpen helyeselhető. A mégis előforduló megítélésbeli különbség 

nyilvánvalóan abból fakad, hogy ki-ki másképp értelmezi a tehetséget, és ezért 

más kritériumokat is használ. Pedig ha ebben egyetértés lenne, akkor abban sem 

lenne eltérés, hogy a tehetség alapkritériumaiként mik jöhetnek szóba, azaz: a 

kreativitás, a jó osztályzatok, valamint a standardizált teljesítménytesztekben és 

a csoportos és/vagy egyéni intelligenciatesztekben kapott magas pontszámok. 

Pegnato és Birch (1959) kutatásából az a következtetés vonható le, hogy 

(1) a pedagógusoknak és a tanügyi vezetőknek egyetértésre kellene jutniuk az 

azonosítandó tehetségtípus tekintetében, és (2) a tehetségesek szűrésére és azo-

nosítására használt eljárásoknak összhangba kellene lenniük a tanulói populáci-

óval és a tehetségfejlesztő program céljaival. 

A tehetségesek igényeinek és jellemzőinek, valamint a tehetségazonosítási 

eljárásoknak a megismeréséhez a képzési és továbbképzési programok nyújta-

nak segítséget. (Jelenleg Magyarországon tehetségfejlesztési szakértő megneve-

zéssel diplomát adó, akkreditált képzési programmal csak a debreceni Kossuth 

Lajos Tudományegyetem rendelkezik. A ford. megj.) A szakirányú képzési prog-

ramok esetében ez magától értetődik, de Dettmer (1981) és Kranz (1981) vizsgá-

latai azt bizonyítják, hogy a továbbképzési programok sem kevésbé hasznosak: a 

továbbképzésen részt vett pedagógusok pozitívabb attitűdöt alakítottak ki a te-

hetségesek iránt, és el tudták sajátítani a tehetségesek azonosításának módszere-

it. 

 

Azonosítási módszerek 
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A tehetségesek azonosítására igen sokféle módszer használatos, köztük olyanok 

is, amelyeket Pegnato és Birch (1959) említenek: tanári megfigyelés és ennek 

alapján történő javaslattétel, csoportos iskolai teljesítménytesztek eredményei, 

egyéni intelligenciatesztek eredményei és a kreativitástesztek eredményei. 

A Marland-jelentésből való 2-2. táblázat (Marland, 1972) azt mutatja be, 

hogy bizonyos azonosítási eljárásokat milyen gyakorisággal alkalmaztak Illinois 

államban, és ugyanezeket az eljárásokat milyen gyakorisággal ajánlották a szak-

értők. Ez a táblázat a tehetségpedagógia örökös problémáját tükrözi: hiábavaló-

ak a szakértők ajánlásai, ha egyszer ezeket az iskola elvi és gazdasági megfonto-

lásokból megvalósíthatatlannak ítéli. 

 
2-2. táblázat 

AZONOSÍTÁSI CÉLOKRA HASZNÁLT 

ÉS JAVASOLT MÓDSZEREK 

 

    Tényleges Javasolt   

Főbb azonosítási eljárások (%) (%)   
        

Tanári megfigyelés és jelölés 93 75   

Csoportos iskolai teljesítménytesztek eredményei 87 74   

Csoportos intelligenciatesztek eredményei 87 65   

Korábbi teljesítmények (az osztályzatok is) 56 65   

Egyéni intelligenciatesztek eredményei 23 90   

Kreativitástesztek eredményei 14 74   
     

 

A legtöbb helyi programban többféle eszközt használnak azonosításra és 

szűrésre, ami természetesen helyeselhető, viszont magában hordozza annak a 

veszélyét, hogy ezeket az eszközöket nem arra használják, amire valók. Alvino 

(1981) hat olyan eszközt is talált, amelyeket a szövetségi tehetségdefinícióban 

felsorolt öt tehetségterület mindegyikének azonosítására használtak, teljesen fi-

gyelmen kívül hagyva, hogy a tesztek felhasználói kézikönyveiben mi áll. Ez a 

hat teszt a következő: (1) Életrajzi Kérdőív (Biographical Inventory, BRIC); (2) 

Torrance-féle Kreatív Tulajdonságlista (Torrance Checklist of Creative 

Positives); (3) Ross-féle Magasabb Kognitív Folyamatok Tesztje (Ross Test of 

Higher Cognitive Processes); (4) Renzulli–Hartman-féle viselkedési skálák; (5) 

Intellektus Szerkezete (Structure of Intellect, SOI); és (6) Multikulturális Plura-

lisztikus Értékelési Rendszer (System of Multicultural Pluralistic Assessment, 

SOMPA). 

A tesztek használata körüli zűrzavart jól mutatja a 2-3. táblázat, melyet 

Alvino (1981) állított össze, nyomatékosan hangsúlyozva, hogy mindig a meg-

célzott területnek leginkább megfelelő eljárást kell használni. 

 
2-3. táblázat 

A KÜLÖNBÖZŐ TESZTEKRE, ESZKÖZÖKRE, TECHNIKÁKRA VALÓ HIVATKOZÁSOK 

GYAKORISÁGA ÉS A SZÖVETSÉGI KATEGÓRIÁK 



A TEHETSÉGESEK TANÍTÁSA 36 

 

  Szövetségi kategóriák 

Pszichometriai Általános Specifikus     

osztály intellektuális tanulmányi Kreativitás Művészet Vezetés Össze-

sen 
          

Intelligenciatesztek 283 40   12   7   6 303 
       

Teljesítménytesz-

tek 

  72 24     3   2   1 102 

       

Kreativitástesztek   18 11   50   2   6   87 
       

Tulajdonságlisták,       

skálák stb.   27 10   21 12 24   94 
       

Véleményezések 126 10   59 44 54 293 
       

Összesen 481 95 145 67 91  

 

A hivatalosan elfogadott szövetségi tehetségdefiníció nagy előnye, hogy 

közös alapot teremt a tehetségfejlesztő programokról való tárgyalásokhoz, a 

programok vitájához, tervezéséhez, fejlesztéséhez, de emellett az azonosítási 

eljárásokat is megszabja. Egyes iskolakörzetek azonban a szövetségi tehetségde-

finícióra hivatkozva kijelentik, hogy csak azokat a tanulókat veszik fel a tehet-

ségfejlesztő programba, akik mind az öt területen tehetségesnek mutatkoznak. 

Egy nagy iskolakörzet például úgy döntött, hogy a programba csak azok kerül-

hetnek be, akik a következő kritériumok mindegyikének megfelelnek: (1) a ké-

pesség szerinti legfelső 2 %-ba esnek (intellektuális tehetség), (2) kreativitást 

mutatnak (kreatív és produktív gondolkodás), (3) vezetői hajlamra utaló maga-

tartásjegyeket produkálnak (vezetői tehetség), és (4) az adott tantárgyból a leg-

jobban teljesítők felső 2 %-ába esnek (specifikus tanulmányi tehetség). Ezt az 

eljárást a „többféle kritérium” elvének érvényesítésével indokolták. A szövetségi 

tehetségdefinícióba azonban a „többféle kritérium” koncepcióját abból a meg-

fontolásból építették be, hogy minél több tehetséges tanuló kerülhessen be a te-

hetségfejlesztő programokba, nem pedig azért, hogy kizárólag azok a tanulók 

nyerjenek felvételt, akik a többféle rosta mindegyikén átjutottak. A sok rosta két-

ségkívül alaposan megszűri a tanulókat, ugyanakkor nem felel meg a szövetségi 

definíció szellemének. Nyilvánvalóan a szakmai szempontból indokolt arányo-

kat kell megtalálni, mert nem helyeselhető az sem, ha a tehetséges tanulók kivá-

lasztása egyetlen kritérium, az IQ alapján történik. 

 

 

Felkészítés a szűrésre 

 

A tehetségfejlesztő programok sikeressége nagymértékben azon múlik, hogy a 

pedagógusokat, iskolai vezetőket és az ún. segítő személyeket (tanácsadókat, 

pszichológusokat) mennyire készítették fel erre a munkára. Ennek egyik bevált 

módszere az érintettek továbbképzése. Ha az iskolakörzet úgy dönt, hogy mind 
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az öt tehetségtípushoz tartozó tanulókat el kívánja látni, akkor a továbbképzés-

nek mind az öt területet meg kell céloznia. A továbbképzéseken a szűrés mellett 

olyan témákkal is célszerű foglalkozni, mint például a tehetségesek oktatásának 

története, a tehetségesek jellemzői, vagy a tehetség körüli félreértések és míto-

szok. Hogy csak néhány ilyen mítoszt említsünk: a tehetségesek homogén cso-

portot alkotnak; a kreativitást lehetetlen mérni; csak egyetlen jó tehetségtanterv 

létezik; a tehetségprogramokat el kell választani a normál tantervtől stb. 

A bevezető foglalkozás és a tehetségesek igényeinek és jellemzőinek a 

megtárgyalása után sort kell keríteni arra, hogy a pedagógusok közelről is meg-

figyelhessék a tehetséges tanulók viselkedését, és a tárgyalt jegyeket a látott vi-

selkedés alapján felismerjék. 

A jellemzők azonosítására igen jól használható például a Renzulli–

Hartman-féle skála (1971). Ebben a skálában a tanulási jellemzők az intellektuá-

lis tehetségterületet „tapogatják le”, a kreativitásjellemzők pedig a kreatív és 

produktív tehetségterületet. A 2-4. táblázat ezt a skálát mutatja be. A skála — az 

itemek némi átfogalmazása után — a tanulóknak is odaadható, és így értékes 

adatokat kaphatunk arról, hogyan látják a tanulók egymást. 

Egy másik szűrőeszköz a „Potenciálisan Tehetséges Gyermekek Megtalálása” 

(Finding the Potentially Gifted Child), melyet a Texas állambeli Fort Worth-ben 

dolgoztak ki. A 2-5. táblázat ennek az eszköznek néhány itemét mutatja be. 

E skála nagy előnye, hogy rendkívül sokféle tehetségjellemzőt tartalmaz, és 

nem csak pozitív, de negatív jellemzőket is. Például: a legérettebb viselkedésű; a 

legkitartóbban figyelő; a legmotiváltabb; a legjobb tervező; a legnagyobb fele-

lősségtudattal rendelkező; a legjobb rábeszélő; a legnépszerűbb; továbbá: a leg-

jobb képességű, de érzelmileg éretlen; a legjobb képességű, de bomlasztó; a leg-

jobb képességű, de álmodozó; a legjobb képességű, de nehezen megy neki az 

olvasás; a legjobb képességű, de gyenge osztályzatokat szerez stb. 

Terman (1925) A Kutatások a zsenialitás eredetéről (Genetic Studies of 

Genius) I. kötetében, az Ezer tehetséges gyermek testi és szellemi jellemzői-ben 

(Mental and Physical Traits of a Thousand Gifted Children) a jól feltett kérdések 

fontosságára, a szűrésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet. Amikor a ku-

tatási mintáját kialakította, nemcsak intelligenciavizsgálatot végzett, hanem a 

tanulókat is kikérdezte. Néhány kérdés az általa feltettekből: Ki volt tavaly a 

legokosabb gyermek az osztályban? Ki a legjobb matematikából az osztályban? 

Ki tud a legjobban olvasni? Ki a legfiatalabb gyermek az osztályban? Kiderült, 

hogy bár a kutatási mintába végül bekerült tanulók közül soknak a neve többször 

is felmerült, mégis a minta 19,7%-át azok tették ki, akiket csak mint a legfiata-

labbakat említették. Terman tapasztalata arra int bennünket, hogy legyünk tuda-

tában az életkori különbségeknek, és hogy már néhány hónap is számottevő kü-

lönbséget produkál a kisdiák teljesítményében. 
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2-4. táblázat 

A RENZULLI–HARTMAN SKÁLA A KIEMELKEDŐ TANULÓK 

VISELKEDÉSJELLEMZŐINEK BECSLÉSÉRE 
 

        Alacsony Magas 

         1 2 3 4 
             

I. Tanulási jellemzők 
             

Életkorához vagy osztályához viszonyítva a szókincse 

fejlett. Beszédét kifejezésgazdagság, kidolgozottság 

és folyékonyság jellemzi. 

             

      

Különféle témákról sok ismerete van.              
      

Könnyen megjegyzi és felidézi a tényeket, adatokat.              
      

Gyorsan átlátja az összefüggéseket, igyekszik megér-

teni a dolgok hogyanját, miértjét. Sok kérdése van. 

             

      

Gyorsan megérti az alapelveket könnyen jut el az 

általánosításokhoz. 

             

      

Éleseszű, jó megfigyelő. Többet lát meg valamiben, 

mint a többiek. 

             

      

Sokat olvas. Nem kerüli el a nehéz olvasmányokat.              

      

Összesen:          

      

II. Motivációs jellemzők 
      

Teljesen elmerül bizonyos témákban, problémákban. 

Kitartóan keresi a feladatok megoldását, nehéz átvinni 

egyik feladatról a másikra. 

             

      

Könnyen megunja a rutinszerű feladatokat.              
                  

Kevés külső motivációra van szüksége olyan munká-

nál, ami kezdettől lelkesíti. 

             

      

Önkritikus. A tökéletességre törekszik.              
      

Jobban szeret önállóan dolgozni, a tanár részéről ke-

vés irányítást igényel. 

             

      

Sok „felnőttes” kérdés érdekli (politika, vallás) job-

ban, mint a társait. 

             

      

Gyakran túlzottan kiemeli saját álláspontját, néha 

egyenesen agresszív, nézeteiben makacs. 

             

      

Szeret szervezni.              
      

Sokat foglalkoztatja a jó és a rossz kérdése, gyakran 

értékeli az embereket, eseményeket. 

             

      

Összesen:              

      

Megjegyzés: (1) ritkán vagy szinte soha, (2) időnként, (3) gyakran, (4) szinte mindig 

2-4. táblázat (folytatás) 
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A RENZULLI–HARTMAN SKÁLA A KIEMELKEDŐ TANULÓK 

VISELKEDÉSJELLEMZŐINEK BECSLÉSÉRE 
 

        Alacsony Magas 

         1 2 3 4 
             

III. A kreativitás jellemzői 
             

Sok ötlete vagy megoldása van különböző problé-

mákra. Gyakran egyedi, szokatlan, meglepő válaszo-

kat ad. 

             

      

Nincsenek gátlásai véleményének kifejtésével kap-

csolatban. Időnként radikális ellentmondó. 

             

      

Szereti a kockázatot. Kalandvágyó és töprengő.              
      

Gyakran fantáziál különböző intézmények, tárgyak, 

szerkezetek átalakításáról (Mi lenne, ha...?). Ötleteit 

átdolgozza, módosítja. 

             

      

Jó humorérzéke van.              
      

Nagyfokú problémaérzékenységet mutat.              
      

Fejlett a szépérzéke. Figyel a dolgok esztétikumára.              
      

Nonkonformista. Elfogadja a rendetlenséget. Nem 

érdeklik a részletek. 

             

      

Konstruktívan bírál. Nem fogadja minden további 

nélkül a tekintélytől származó kijelentéseket. 

             

      

Összesen:          

      

IV. Vezetési-társas jellemzők 
      

Jól viseli a felelősséget. Lehet rá számítani, hogy amit 

megígért, jól megcsinálja. 

             

      

Mind a kortársaival, mind a felnőttekkel szemben 

nagy az önbizalma. 

             

      

Osztálytársai szeretik.              
      

Jól együttműködik társaival és a tanárokkal. Nem 

szeret veszekedni, könnyű kijönni vele. 

             

      

Jó verbális képességei vannak, könnyen megértik.              
      

Rugalmasan alkalmazkodik az új helyzetekhez.              
      

Szeret másokkal együtt lenni. Szociábilis.              
      

Általában irányító szerepet játszik.              
      

Részt vesz a legtöbb iskolai társas tevékenységben.              
      

Jó sportoló, minden sportot szeret.              
      

Összesen:              

 

2-5. táblázat 
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A POTENCIÁLISAN TEHETSÉGES GYERMEKEK MEGTALÁLÁSA 

 
 

Nevezze meg, hogy az Ön által ebben az évben tanított gyermekek közül kik azok, akiket az 

alábbiakban felsorolt területek tekintetében az első helyre tenne! Ha adott gyermekről úgy 

véli, hogy nemcsak egy képességterületen ő a legjobb, a nevét többször is leírhatja. 
   

A legtöbb ötlet   

A legeredetibb ötletek   

A legkidolgozottabb ötletek   

A legsokoldalúbb   

A legjobb humorérzékű   

A legjobb „elemző”   

A legtöbb szokatlan kérdés   

A leggyorsabban „kapcsoló”   

A legnagyobb tudású   

A leggazdagabb szókincsű   

A leginkább önálló   
   

 

Az első lépés tehát az, hogy a pedagógusok, szülők és osztálytársak megte-

szik a maguk javaslatait, azaz nevesítik, hogy szerintük kik kerüljenek be a te-

hetségfejlesztő programba. Ha a szóba jöhetők köre, az „állomány”, a “tehet-

ségmező” már kialakult, a pedagógusok és az iskolai vezetők elkezdhetik az 

adatgyűjtést a tehetségmezőbe bekerült tanulókról, vagyis előkeresik a korábban 

felvett tesztek eredményeit, tájékozódnak a tanuló erős és gyenge oldalairól, ér-

deklődési irányáról és teljesítményéről. 

Martinson (1974) szerint mielőtt a jelölteket alaposabban szemügyre ven-

nék, két dolgon mindenképpen érdemes elgondolkozni: a hatékonyságon és az 

eredményességen. Hatékonyság alatt a tehetségesnek vélt és a ténylegesen tehet-

ségesnek bizonyuló tanulók számának a viszonyát értjük, míg eredményesség 

alatt a tehetséges és a tehetségfejlesztő programba bekerült tanulók számának a 

viszonyát. 

A hatékonyság — azaz a pénzeszközök hatékony felhasználása — érdeké-

ben egyes iskolakörzetek eleve csak azokat a tanulókat jelölik, akikről szinte 

száz százalékra tudják, hogy tehetségesnek fognak minősülni, mert így a pszi-

chológiai szolgáltatások igénybevételére csak minimális összeget kell költeni. 

Ezek az iskolakörzetek kétségkívül nagyon hatékonyak, viszont nem eredmé-

nyesek, hiszen bizonyosra vehető, hogy a szűrés hatókörének a beszűkítésével 

számos valóban tehetséges tanuló kimarad, akiknek pedig a programban lenne a 

helye. 

Martinson (1974) beszámolója szerint az általa megkérdezett szaktekinté-

lyeknek a több mint 90%-a egyetértett abban, hogy az azonosítás legjobb eszkö-

ze az egyéni intelligenciateszt. Ez az álláspont azonban csak abban az esetben 

lenne elfogadható, ha a tehetségfejlesztő programok az intellektuálisan tehetsé-

gesekre korlátozódnának. De mivel a hivatalos tehetségdefiníció más tehetségte-

rületeket is megjelöl, így más azonosítási eljárásokra is szükség van. 
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A szűrési eljárások és a programtervek összehangolása 

 

Ha a tehetségfejlesztő program az intellektuálisan tehetségeseket kívánja ellátni, 

akkor a szűrést a Renzulli–Hartman-féle skála I. részével, a tehetségesek tanulá-

si jellemzővel lehet kezdeni (lásd a 2-4. táblázatot). 

Ha a program a vizuális és előadóművészetek terén tehetségeseket kívánja 

ellátni, az iskolakörzet külső szakembereket — művészeket — kérhet fel a te-

hetségesek azonosítására. Erre példa az Alvin Ailey tánccsoport (New York) 

1979-ben indult kezdeményezése, amely különféle lehetőséget kínált a gyerme-

keknek: (1) tájékoztató meghallgatása az iskolában a táncprogramról, (2) lépke-

dés, futás és ugrás, valamint egyszerű tánclépések megtétele képzett táncosok 

figyelő szemei előtt, (3) részvétel az alapvető tánclépéseket tanító foglalkozáson 

és (4) részvétel a végső válogató versenyen. 

Ennek a szűrési eljárásnak az egyik különleges összetevője az önkiválasz-

tás volt. Minden egyes tanuló lehetőséget kapott arra, hogy kipróbálja magát, 

attól függetlenül, hogy tanult-e már korábban táncolni vagy nem. A külső szak-

emberek által történő szűrésnek nagy előnye, hogy egyrészt a művészek sokkal 

jobban értenek a megítéléshez, mint a pedagógusok, másrészt a vizuális és elő-

adóművészetek teljes skáláját átlátják, nem beszélve arról, hogy így a szűrés 

nem vesz el időt a pedagógusoktól. Fontos azonban, hogy a produkciókat értéke-

lő művészek ugyanazon kritériumok alapján döntsenek (Howley, 1986). 

Ha a program a kreatív és produktív gondolkodás terén tehetségeseket kí-

vánja ellátni, olyan eszközök használhatók, mint a Renzulli–Hartman-féle skála 

III. tulajdonságlistája (lásd a 2-4. táblázatot), a tanórákon mutatott kreativitás, 

továbbá a Kreatív Gondolkodás Torrance-féle Tesztjei (Torrance Tests of 

Creative Thinking, Torrance, 1974) és a Guilford Tesztek (Guilford Tests, 

Guilford, 1975). Itt állandó probléma a kreativitástesztek alacsony validitása és 

interkorrelációja. Jól funkcionálnak viszont a kreatív szabadidő eltöltés skálái. 

Standardizált IQ tesztek vagy standardizált teljesítménytesztek erre a célra alap-

vetően nem, legfeljebb kiegészítőként alkalmasak (küszöb-érték szerepe!). 

Ha a program a vezetői képességek tekintetében tehetségeseket kívánja fej-

leszteni, a szűrésnél a tanári ajánlások, a kinyilvánított vezetési hajlam megfi-

gyelése, a célzott tulajdonságlisták — például a Renzulli–Hartman-féle skála IV. 

része — jön szóba, de a szülőktől és másoktól származó, hallomáson alapuló 

információk is mérlegelendők. Az önjelölés itt is értékes támpont lehet. 

Ha a program a valamelyik tanulmányi területen — például matematikában 

vagy természettudományokban — tehetséget mutató tanulókat kívánja fejleszte-

ni, akkor a szűrés elsődleges kritériuma az, hogy a tanulók az adott tanulmányi 

területet vizsgáló teljesítménytesztben milyen eredményeket értek el. Az innen 

származó információkat a tanári tapasztalatok (tantárgyi érdeklődés, az adott 

tárgy óráján végzett munka) egészítik ki. Nagy segítséget nyújthatnak a tulaj-
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donságlisták is — így például a Renzulli–Hartman-féle skála II. része (motivá-

ciós jellemzők) —, különösen, ha gyorsított ütemű programról van szó. 

 

 

AZONOSÍTÁS A SPECIÁLIS POPULÁCIÓK ESETÉBEN 

 

Sokszor és sokan leírták már, hogy a standardizált mérőeszközök alkalmatlanok 

a kulturálisan eltérő csoportokhoz tartozó tehetségesek azonosítására (Bernal, 

1975; Meeker, 1978; Maker, 1982). Torrance (1971) szerint az ilyen tanulók 

esetében a pedagógusoknak az azonosítás szubjektív összetevőjére kell támasz-

kodniuk. Az általa javasolt figyelembe veendő tulajdonságok a következők: 

 Jó nem-verbális kifejezőképesség és eredetiség 

 Magas kreatív produktivitás kiscsoportokban 

 Ügyesség a vizuális művészeti tevékenységekben 

 Erőteljes kreativitás a mozgásban, táncban és más fizikai tevékenységben 

 A képi nyelv gazdagsága 

 Jó motiválhatóság játékokon, zenén, sporton, humoron és konkrét tár-

gyakon keresztül 

Alexander és Muia (1982) a standardizált mérőeszközök használatával 

kapcsolatban három problémát sorolnak fel: 

Ezek az eszközök olyan ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat felté-

teleznek, amelyekkel az ilyen tanulók nem rendelkeznek. 

Ezek az eszközök megkövetelik, hogy a vizsgált személyek kifogástala-

nul tudjanak angolul. 

Ezeknek az eszközöknek a normáit a fehér középosztályhoz tartozók 

vizsgálatai alapján alakították ki, így a tesztek más populációk esetében 

nem megbízhatóak. 

Léteznek azonban olyan tesztek is, amelyekkel a kulturálisan eltérő csopor-

tokhoz tartozó tehetséges tanulókat megbízhatóan lehet azonosítani. Ilyen pél-

dául a Binet tesztnek a hátrányos helyzetűek azonosítására készült, rövidített 

változata (Abbreviated Binet for the Disadvantaged, ABDA), melyet Bruch 

(1971) dolgozott ki a hátrányos helyzetű fekete populációk számára, vagy Willi-

ams-nek (1972) az ugyancsak feketék számára készült intelligenciatesztje (Black 

Intelligence Test of Cultural Homogeneity). 

A spanyol anyanyelvű tehetségesek esetében elsősorban a SOMPA ajánlha-

tó, melyet Mercer és Lewis (1977) dolgozott ki. Főként Florida és Kalifornia 

államban használják. Előnyei különösen az esettanulmányok kapcsán mutatkoz-

nak meg. A családról, az iskoláról és a tágabb közösségről tartalmaz adatokat. 

Jól használható még a Torrance-féle kreativitásteszt, valamint a Raven-féle 

intelligenciateszt, mely utóbbi a konvergens gondolkodást méri, ráadásul nem 
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verbális teszt. A Raven tesztet különösen az ázsiai származású, az Egyesült Ál-

lamokba áttelepült tehetséges tanulók azonosításában találták hasznosnak. 

Taylor és Ellison (1968) az „eltérő kulturális hátterű” és valószínűleg tehet-

séges tanulók azonosításához a kikérdezés módszerét javasolják. Beszámolójuk 

szerint sikerült átfogó képet kialakítani a potenciális tehetségjelöltekről úgy, 

hogy információkat gyűjtöttek a szülőktől, a kortársaktól, a pedagógusoktól, a 

testvérektől és magától az egyéntől. Az általuk Alfa Életrajzi Kérdőívnek neve-

zett eszköz segítségével (Alpha Biographical Inventory) főként a kreatív tehet-

ségeket tudták jól azonosítani. Ez a kérdőív 300 feleletválasztós itemből áll. Egy 

másik önjellemző eszköz a Csoportos Érdeklődésvizsgálati Kérdőív (Group 

Inventory for Finding Interests, Rimm, 1982). 

 

 

Tehetséges fogyatékosok 

 

A fogyatékosok képességeinek megállapítása azért nehéz, mert a hagyományos 

tesztek itemeit és/vagy előírásait módosítani kell. Ezek a módosítások azonban 

érvénytelenné tehetik az eredményeket, mármint ha azokat az országos normák-

kal hasonlítják össze. 

Maguk a fogyatékosokat tanító pedagógusok sem szívesen jelölik ezeket a 

tanulókat a tehetségfejlesztő programba, több ok miatt. Először is úgy vélik, 

hogy bizonyosan rosszul fognak teljesíteni. Aztán kifogásolják a csoportos és 

egyéni intelligenciatesztek alkalmazását, mivel szerintük az érzékszervi és moz-

gássérültek és a beszédhibások itt eleve hátrányos helyzetben vannak. És végül 

kevés esélyt látnak arra, hogy a fogyatékosok tehetsége kibontakozzon. A tehet-

séges fogyatékosok azonosításához két fázisból álló eljárás javasolható: (1) az 

első szűrés kritériumait — tehát amikor a „programvárományosok” állománya 

kialakításra kerül — alacsonyabb szinten célszerű megállapítani, (2) meg kell 

bizonyosodni afelől, hogy a vizsgálatvezetők ismerik a vizsgálati eszközt, és 

tisztában vannak a fogyatékosságból adódó korlátokkal. Végül — ha egyáltalán 

lehetséges — a vizsgálatvezető maga is fogyatékos legyen, és speciális eszközö-

ket használjon, mint például a SOI (Meeker és Meeker, 1975). 

 

 

Specifikus eszközök a tehetséges fogyatékosok azonosításához 

 

A tehetséges mozgássérült gyermekeket — különösen a cerebrális bénultakat — 

a Columbia Mentális Érettségi Skálával (Columbia Mental Maturity Scale) lehet 

azonosítani. Ez a teszt főleg a tanulók vizualitására épít, és a diszkriminációs és 

osztályozási képességeket vizsgálja. Egy másik eszköz a Leiter Nemzetközi Tel-

jesítményskála (Leiter International Performance Scale), melynek egyik változa-

tát kimondottan a cerebrális bénultak számára dolgozták ki (Anastasi, 1976). 
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Végül jól használható a Raven teszt, mellyel már sokszor sikerült cerebrális bé-

nult gyermekek tehetségét azonosítani. 

Az intellektuálisan tehetséges vak vagy gyengénlátó tanulók azonosításá-

hoz két teszt javasolható. Az egyik a Haynes-Binet, mely a Stanford-Binet mó-

dosított változata. Ez olyan itemekkel dolgozik, amelyek nem igényelnek látást. 

A másik a Wechsler intelligenciateszt gyermekváltozata (Wechsler Intelligence 

Scale for Children, WISC-R), mely módot ad arra, hogy a performációs itemeket 

elhagyjuk, és csak a verbálisakat használjuk. 

A hallássérültek intellektuális képességeinek megállapításához igen jól 

használható a Nebraska Tanulási Képességvizsgálat (Nebraska Test of Learning 

Aptitude, Hiskey, 1966), a WISC-R-nek a performációs része, a Leiter Nemzet-

közi Teljesítményskála, valamint a Raven teszt. 

Van egy kevéssé ismert és ritkán használt teszt, a Képes Intelligenciateszt 

(Pictorial Test of Intelligence, French, 1964), amely azonban remekül használ-

ható a tehetséges fogyatékosok azonosítására, éppen azért, mert képekkel dolgo-

zik. 

A teszteredmények mellett természetesen a tanár véleménye is fontos, amit 

annak alapján alakít ki, hogy a fogyatékos tanulók kreatív, vezetői és intellek-

tuális képességeinek milyen jeleit tapasztalta az órákon. 

 

 

AZ ESETTANULMÁNY MINT AZONOSÍTÁSI TECHNIKA 

 

A tehetségfejlesztő programba jelölt tanulókról gyűjtött információk összeren-

dezésének igen hasznos módszere az esettanulmány készítése. Így egyetlen do-

kumentumba kerül minden olyan lényeges információ, amely a végső döntésnél 

támpontként szolgálhat: a pedagógus megfigyelésekkel alátámasztott javaslata, a 

szűrővizsgálatok eredményei, a tanuló munkáját bemutató példaanyag, a hallo-

máson alapuló információk, a korábbi pedagógiai tapasztalatok összefoglalása, a 

tanulónál különösen eredményesnek bizonyult tanítási módszerek, és így tovább. 

Az esettanulmány technikáját sok államban használják a tehetségesek azo-

nosítására és a számukra történő individualizált programok kidolgozására. A 

legeredményesebbnek azonban azokban az államokban bizonyult, ahol a tehet-

ségesek oktatása hivatalosan a speciális oktatás hatáskörébe tartozik. Ezekben az 

államokban a tehetségfejlesztő programoktól megkövetelik, hogy a valamennyi 

akadályozott gyermek oktatására vonatkozó 1975-ös 94–142. sz. törvény (Edu-

cation of All Handicapped Children Act of 1975) szellemében járjanak el, amely 

individualizált oktatási terv készítését írja elő minden egyes kivételes tanuló, így 

a tehetséges tanuló számára is. 

Az esettanulmányokon keresztül kialakuló adatbázis segítségével a tehetsé-

geseket tanító pedagógusok mindegyik tanulóról megtudhatják, hogy milyen 

különleges képességekkel rendelkezik, mi érdekli, hogyan teljesít, milyen speci-

ális igényei vannak, és milyen eredményeket hoztak a képességvizsgálatok. 
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Ezek az adatok rendszerint az egészségi állapotra és a családra vonatkozó ada-

tokkal egészülnek ki. A családi adatokhoz a legegyszerűbben az iskola által al-

kalmazott szociális munkás közreműködésével lehet hozzájutni (már ahol van 

ilyen), aki vagy személyesen, vagy telefonon kikérdezi a szülőket a végzettsé-

gükről, az anyagi helyzetükről, az iskola iránti attitűdjükről, a gyermek addigi 

életéről, és tájékozódik arról is, mi a véleményük a családtagoknak a gyermek 

fejlődéséről. Az ilyen jellegű információk nemcsak az azonosításhoz, de az indi-

vidualizált program tervezéséhez is igen jó kapaszkodókat nyújtanak. Martinson 

(1974) — az esettanulmány azonosításra való felhasználásának egyik legna-

gyobb szószólója — szerint az esettanulmányhoz a tanuló önéletrajzát és az álta-

la megjelölt érdeklődési körök felsorolását is célszerű csatolni. 

Renzulli és Smith (1977, 1980) az esettanulmány technikáját alaposan 

megvizsgálva megállapították, hogy a pedagógusok a teljesítményteszteket és az 

esettanulmányokat általában is, a kisebbségi csoportokhoz tartozó tanulók eseté-

ben pedig különösen hasznosnak találták. Megállapították továbbá, hogy nem 

felel meg a valóságnak az az állítás, miszerint a szűrési célokra használt esetta-

nulmány túl sok tanulót „enged át”, túlságosan időigényes, és túl sokba kerül. 

 

 

AZ ÁTFOGÓ KÉP KIALAKÍTÁSÁNAK SZEREPE 

 

Az esettanulmány készítésének nagy előnye, hogy segítségével a pedagógusok-

ban átfogó kép alakul ki a tehetségesekről. Ennek jelentőségét megvilágítandó 

röviden ismertetjük Young-Baldwin (1977) kutatását, aki 24 fekete, negyedik 

elemi osztályban tehetségesnek azonosított és tehetségfejlesztő programba fel-

vett diák sorsát követte nyomon. A 24 diák mindegyikét felvették valamelyik 

egyetemre, ahol a legjobbak között tartották számon őket, és ez bizonyíthatóan a 

tehetségfejlesztő programnak köszönhető. 

Mármost ha az azonosítást végző személyek nem egy teljes kép birtokában 

döntöttek volna, ezek a tanulók nem kerülhettek volna be a tehetségfejlesztő 

programba. A program ötféle kritériumot írt elő, két objektívet és három szub-

jektívet. A két objektív kritérium a kiváló teljesítmény és a legalább 130-as IQ 

volt, a három szubjektív pedig a tanár véleménye, a személyes kikérdezés és az 

osztálytársak véleménye. Ezt a 24 tanulót azonban csupán az objektív kritériu-

mokra támaszkodva sohasem választották volna ki, mert a tanulmányi átlaguk 

nem éppen a legjobb volt, az Otis intelligenciateszt béta változatában 112 körüli, 

a Slosson tesztben pedig 123 körüli IQ-t produkáltak. 

Látható tehát, hogy ezeket a később rendkívül sikeres tanulókat nem a két 

objektív, hanem a három szubjektív kritérium juttatta be a programba. Nyilván-

valóan az objektív adatok csak részleges képet adnak a tanulóról. Ahhoz, hogy a 

döntésre egy átfogó kép birtokában kerüljön sor, a pedagógusok részéről nagy-

fokú szakmai tapasztalat szükséges, valamint annak az ismerete, hogy az iskola-

körzet milyen jellegű tehetségfejlesztő programot kíván indítani. Csak így bizto-
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sítható, hogy a program megfeleljen a tanulónak. A következő fejezetben majd 

látni fogjuk, hogyan lehet individualizált oktatási tervet készíteni a tehetséges 

tanulók számára. Az esettanulmány technikája tulajdonképpen ebben nyeri el 

végső értelmét, hiszen a szülők, a pedagógusok és más szakemberek, akik az 

individualizált program készítésében részt vesznek, mind azt akarják, hogy a 

tehetséges tanulók a nekik megfelelő tervek alapján haladjanak. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fejezetünkben a tehetségesek azonosításával foglalkoztunk. Néhány ismert név 

kapcsán rámutattunk a szülői azonosítás fontosságára. A Terman-féle tehetség-

mintába bekerült gyermekek szüleinek nyilatkozatai alapján a tehetség korai je-

gyei a következők: gyors felfogás, csillapíthatatlan tudásvágy, jó emlékezet, in-

telligens társalgás, gyors előrehaladás az iskolában, sokrétű érdeklődés, széles-

körű általános tájékozottság, logikus következtetés, korán induló beszédfejlődés, 

értelmes kérdezés, nehéz feladatok megoldása, jó megfigyelőképesség, szokat-

lanul fejlett szókincs, és eredetiség. 

Hangsúlyoztuk a tanári továbbképzésnek az azonosítás szempontjából való 

fontosságát. Dettmer kutatása azt bizonyítja, hogy a tehetség témájában indított 

továbbképzések fejlesztik a tehetségesek iránti attitűdöt, ismereteket nyújtanak a 

tehetségesek jellemzőiről, ezzel segítve a pedagógusokat abban, hogy nagyobb 

kompetenciára tegyenek szert a tehetségesek azonosításában.  

Sorra vettük az azonosításra használt eljárásokat, mint amilyen a tanári 

megfigyelés és véleményezés, a csoportos iskolai teljesítményteszt eredményei, 

a korábbi teljesítmények (beleértve az osztályzatokat is), az egyéni intelligencia-

teszt eredményei és a kreativitásteszt eredményei. A Marland-féle kutatásból 

származó adatok szerint a vizsgált időszakban a leggyakrabban alkalmazott eljá-

rások a csoportos teljesítmény- és intelligenciatesztek, míg a legritkábban al-

kalmazottak a kreativitástesztek voltak. 

Kiemeltük a definíció jelentőségét, mint ami közös alapot teremt a tehet-

ségfejlesztő programokkal kapcsolatos tárgyalásokhoz, vitákhoz, tervezéshez, 

fejlesztéshez, valamint az azonosítási eljárásokhoz. Szóltunk a hatékonyság és 

az eredményesség fogalmáról. A hatékonyságot mint a tehetségesnek vélt és a 

tehetségesnek azonosított tanulók száma közötti viszonyt határoztuk meg. Az 

eredményesség a tehetséges és a tehetségesnek azonosított tanulók számának 

viszonyára vonatkozik. 

Beszéltünk a programtervek és a szűrési technikák összhangba hozásának 

szükségességéről, mint amilyen a művészek felkérése a vizuális és előadóművé-

szi tehetséget fejlesztő programba bekerülők azonosítására. Felsoroltunk néhány 

eljárást, amelyek segítségével a kulturálisan eltérő csoportokhoz tartozó és fo-

gyatékos tehetséges tanulók azonosíthatók. 
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Beszámoltunk az esettanulmány technikájának azonosítási célokra való fel-

használásáról. Az esettanulmányt sok államban használják a tehetségesek azo-

nosításához és a számukra történő individualizált fejlesztési programok tervezé-

séhez. Renzulli és Smith kutatásai szerint az esettanulmány technikájának al-

kalmazása jóval megbízhatóbb annál és jóval kevesebbe kerül, mint ahogy azt 

sokan gondolják. Végül szóltunk az átfogó kép kialakításának szükségességéről 

és az azonosításban betöltött szerepéről. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
Válasszon ki egyet a hazánkban működő tehetségfejlesztő programok közül, és nézzen 

utána, milyen módszerekkel végzik a tehetségesek azonosítását! 

Vitassák meg, mit jelent az a népi bölcsesség, miszerint „Ami korán érik, az korán rothad.” 

Igaza van-e azoknak, akik azt tartják, hogy nem kell a tehetséget „sürgetni”? 

Kérdezze meg egy tehetségfejlesztő programba bekerült tanuló szüleit arról, hogy ők mi-

lyen jelekből vették észre gyermekük tehetségét! 

Készítsen esettanulmányt egy Ön által tehetségesnek tartott gyermekről! Gyűjtsön össze 

minél több információt róla! 

Próbálja ki a Renzulli–Hartman skálát a saját osztályában! Ennek alapján kiket és miért 

jelölne egy tehetségfejlesztő programba? 

Próbálja ki a “megtaláló” táblát a saját osztályában! 
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3. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGESEK 

INDIVIDUALIZÁLT OKTATÁSA 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

A tehetségesek individualizált módon való oktatásának a fontosságát számos 

szerző kiemeli (vö.: Kaplan, 1974; Maker, 1982; Clark, 1983; Gallagher, 1985). 

Mindazonáltal az individualizált oktatást a gyakorlatban megvizsgálva nagyon 

sokféle felfogással találkozunk, melyek nem mindegyike alkalmas arra, hogy 

kiindulópontként szolgáljon a tehetségesek eredményes oktatásához. Az indivi-

dualizált oktatás felfogásának skálája a tehetségesek órai munkáját kiegészítő, 

bővítő vagy helyettesítő önálló tanulási tevékenységektől a formalizáltabb, hosz-

szú távú tervezésig terjed. 

Az individualizált oktatás a tartalomnak, a folyamatnak, a produktumnak és 

a tanulási környezetnek a tanulóhoz való szükség szerinti hozzáigazítását jelenti, 

amire a tanuló egyéni erősségeinek és gyengéinek a körültekintő diagnosztizálá-

sát követően kerül sor. A diagnózis felállításában elsősorban az intelligencia- és 

teljesítménytesztek eredményei, az érdeklődési profil és a kreativitásmutatók 

játszanak szerepet. 

Az individualizált oktatás diagnosztikus és előíró jellegű, azaz a tehetsége-

sek számára készülő egyéni oktatási programok a tanári diagnózis alapján kerül-

nek kidolgozásra. Az egyénileg előírt oktatási program a tanár és a tehetséges 

tanuló közös megállapodásán alapul, amiben a szülőktől és más tanároktól 

származó információk is helyet kapnak. Ha az individualizálásért az osztályfő-

nök a felelős, az előírások kidolgozásához célszerű tehetségfejlesztő pedagógus 

segítségét kérni. 

 

 

ÖNÁLLÓ KUTATÁS 

 

Az individualizált oktatási program készítésének egyik formája az önálló kuta-

tást szolgáló terv összeállítása. A 3-1. táblázat egy ilyen — általános iskolás ta-

nuló számára készült — tervet mutat be (Sisk, 1975). 
3-1. táblázat 
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ÖNÁLLÓ KUTATÁSOM 
 

     

    Mit kezdek a most meg- 

Mit szeretnék megtudni?  Hogyan fogom megtudni?  szerzett tudásommal? 
     

     

Szeretnék többet tudni 

Spanyolországról. 

 Úgy osztom be az idő-

met, hogy naponta leg-

alább fél órát tudjak tár-

salogni egy spanyolul 

beszélő egyénnel. 

 Segítek más tanulóknak 

a szókincsük bővítésé-

ben. 

     

Szeretném jobban 

megismerni Spanyol-

ország történetét és 

kultúráját. 

 Utána nézek olyan köny-

vekben, amelyek Spa-

nyolország történetét tár-

gyalják. 

 Tanulópárja leszek más 

spanyolul tanuló diá-

koknak. 

     

  Könyveket keresek a 

könyvtárban a spanyol 

szokásokról. 

 Spanyol kulturális sar-

kot rendezek be a tante-

rem-ben. 
     

 

A tehetségfejlesztő pedagógus és a tehetséges tanuló közösen mérték fel a 

tanuló érdeklődését, közösen tervezték meg a tanulási tevékenységeket, közösen 

választották ki a tanulmányozandó anyagokat, és közösen állapodtak meg az el-

érendő eredményekben. Az órákat természetesen a szaktanárok tartották, de a 

tehetségfejlesztő pedagógus konzulensi minőségben mindvégig együttműködött 

velük: forrást és támaszt nyújtott mind a szaktanárok, mind a tehetséges tanuló 

számára. Az önálló kutatási tervet egy spanyol nyelvet tanuló harmadik osztá-

lyos kisdiáknak készítették, akinek a nyelvi készségek terén mutatott teljesítmé-

nye a 8. osztályos szintnek felelt meg. A pedagógusok és a szülők félénknek és 

kissé introvertáltnak írták le. Emiatt a szakember azt tanácsolta neki, hogy a ku-

tatását ne egyedül végezze, hanem vegye fel a kapcsolatot más tanulókkal, akár 

úgy, hogy egy sarkot rendez be az osztályban a spanyol kultúra megjelenítésére, 

és ebbe bevonja a többieket, akár úgy, hogy tanulópárként segít nekik a spanyol 

nyelv tanulásában. 

Idősebb diákok esetében Munkalap az önálló kutatáshoz címmel 

(Indepedent Study Worksheet) a terv részletesebb is lehet. A 3-2. táblázat egy 

ilyen munkalapot mutat be, mely egy angol nyelvben és irodalomban kiváló 9. 

osztályos diák számára készült, aki egy Los Angeles-ben működő, nyelvi tehet-

ségeket és társadalomismeretben tehetségeseket összefogó osztályba járt. A ku-

tatás az emberi kegyetlenség átfogó témájára, ezen belül a korabeli emberi kap-

csolatokra irányul. Ennek a tehetséges diáknak a kutató munkáját megvizsgálva 

jó néhány, az individualizált oktatás szempontjából fontos mozzanatot találunk. 

A sajátos tanulói tevékenység — a kutatás — következtében a tartalom, a fo-

lyamat, a produktum és a tanulási környezet egyaránt módosul. A tartalom azért 

más, mert 9. osztályban sem a Két város, sem az emberi kegyetlenség témája 

nem anyag. Foglalkoznak ugyan a korabeli társadalmi viszonyokkal, azonban az 
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önálló tanulás témája ezt két vonatkozásban is meghaladja (lásd a 3-2. tábláza-

tot). A tanulási környezet is megváltozik, hiszen a tehetséges diák ellátogat az 

egyetemre, elmegy a színházba, a történelmi vonatkozások feltárásához pedig az 

egyetemi és főiskolai könyvtárakat veszi igénybe. A folyamat is módosul, hiszen 

a téma kidolgozása magasabb szintű gondolkodást, összehasonlítást és szembe-

állítást igényel. A nyílt kérdések alkalmazása — mint például „Milyen álláspon-

tot képviselt Dickens?”, vagy „Milyenek voltak az attitűdjei?” — szintén a fo-

lyamatot módosítja. Minthogy a tehetséges diák maga osztja be az idejét, a hala-

dás üteme is egyéni, de emellett az önállóság felfedezésre is ösztönöz. A tehet-

séges diák a produktumot valódi közönség elé terjeszti: (1) beszámol a Pi 

Lambda Theta Társaság összejövetelén, (2) videofelvételt mutat be a saját osztá-

lyának és (3) cikket ír az iskola irodalmi újságába. Így a projekt más tehetséges 

diákok számára is erőteljes ösztönző hatással bír, de a motiváláson túlmenően 

konkrét haszonnal is jár: a produktum megismerése révén jobban rálátnak az 

„ember embernek farkasa” problémakör társadalmi meghatározottságára, és eb-

ben a korabeli társadalmi viszonyok szerepére. 

 
3-2. táblázat 

MUNKALAP AZ ÖNÁLLÓ KUTATÁSHOZ 
 

     

A tanulmányozandó    Tanulási folyamat/ 

tartalom  Források/anyagok  produktum 
     

     

Charles Dickens vi-

lág-nézete, személyi-

sége, attitűdjei 

 Charles Dickens: Két város 

c. regénye 

 Videofelvétel készítése 

a kutatás során találtak-

ról 
     

A korabeli emberi 

kapcsolatok 

 Konzultáció az egyetem 

Angol Irodalmi Tanszéke 

Dickens munkásságát 

ku-tató professzorával 

 Beszámoló tartása a Pi 

Lambda Theta Társaság 

ülésén 

     

Az emberi kegyetlen-

ség 

 A francia forradalom tör-

ténetének tanulmányozása 

az ezzel foglalkozó köny-

veken keresztül 

 Cikkírás az iskola iro-

dalmi újságába 

     

  A Két város c. regényből 

készült színdarab megte-

kintése 

  

     

  Dickens Angliájának ta-

nulmányozása az ezzel a 

korral foglalkozó köny-

vek segítségével 

  

     

A tehetségesek individualizált oktatása egészen másfajta alaptételekre épül, 

mint az akadályozottak (fogyatékosok) esetében. Clark (1983) szerint ezek az 

alaptételek a következők: 



3. FEJEZET: A TEHETSÉGESEK INDIVIDUALIZÁLT OKTATÁSA 53 

 A tanulók bizonyos fokú felelősséggel tartoznak a saját tanulásuk iránt. 

 A tanulók némi gyakorlás után önállóan is tudnak tanulni. 

 A tanulóknak jogukban áll saját tempójukban, saját tanulási stílusuk sze-

rint és saját képességszintjüknek megfelelően haladni. 

 A tanulók súlyozni tudják az ismereteket. 

 A tanulóknak módjuk van szelektálni a különböző anyagok között. Ha 

ugyanis mindenki ugyanazt az anyagot tanulja, akkor a tanulás nem indi-

vidualizált tanulás. Minél több anyag közül lehet szelektálni, annál széle-

sebb az egyes tanulók számára rendelkezésre álló tanulási lehetőségek 

skálája is. 

 A tanulókat az önmagukhoz képest nyújtott teljesítményük alapján kell 

osztályozni (amennyiben muszáj osztályozni). 

 Az iskolai programok fejlesszék a tanulók önbecsülését. 

Az önálló kutatás igen fontos tényezője a tanuló önbecsülése. A tehetséges 

tanulók azzal, hogy az érdeklődési területüknek megfelelő projekteken dolgoz-

hatnak, ahol alkalmuk van a tudásukat és képességeiket megcsillogtatni, jelentős 

lépést tesznek előre az önbecsülésük növelése útján. 

 

 

 

CÉLOK ÉS KÖVETELMÉNYEK A TEHETSÉGESEK 

INDIVIDUALIZÁLT PEDAGÓGIAI PROGRAMJAIBAN 

 

A céloknak és követelményeknek mind a diákok, mind a tanárok és a szülők 

előtt világosaknak és érthetőeknek kell lenniük. A célok és a követelmények a 

műveleti kontextusból következnek. Bloom (1971) a célt az iskola deklarált fel-

adata irányába való törekvésként határozza meg. A célok olyan hosszú távra 

szóló általános meghatározások, amelyek az irányt, a hangsúlyt és a minőséget 

foglalják magukba. Cél lehet például az, hogy minden egyes tanuló kibontakoz-

tassa a képességeit, illetve ennek révén eredményesen tudjon közreműködni a 

társadalom építésében. 

A követelmények azt rögzítik, hogy kinek-kinek milyen teljesítményeket 

kell nyújtania a cél elérése érdekében. A célok megfogalmazásának érdekes 

módszerét dolgozta ki Mager (1972). Csoportokat kért fel arra, hogy képzeljék 

el, milyen viselkedést várnak maguktól a cél teljesülése esetén. A résztvevők 

ezután megvitatták az elképzelt viselkedésüket, majd vagy a táblán, vagy külön-

külön egy papíron újra- és újraírták a követelményeket. A tapasztalat szerint 

akárhányszor újraírtak egy adott követelményt, az mind pontosabbá vált. Ezután 

a követelményeket csoportosították, majd ezek segítségével a célt végső formá-

ba öntötték. 

A célok kidolgozásának további módszere a mátrix. A mátrix-technika 

Maker-féle változata (Maker, 1982) a tehetségfejlesztésben és -kutatásban elter-
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jedt gyakorlati megoldásokra, Kaplan (1974), Gallagher (1985), Renzulli (1977) 

és Ward (1961) elgondolásaira, továbbá az Egyesült Államok Oktatási Miniszté-

riuma által a tehetségfejlesztő programok készítéséhez kiadott útmutatóra (1966) 

támaszkodik. Kaplan a bemeneti oldalt (input) tartja szükségesnek módosítani. 

Szerinte a tehetségesek esetében a bemeneti oldalnak ütemében, színvonalában 

és komplexitásában kell meghaladnia a hivatalosan előírt tantervet. Gallagher 

(1985) szerint a tantervi módosításokat a tehetségesek igényeinek megfelelően 

kell végrehajtani, vagyis (1) a tartalmat úgy kell módosítani, hogy abban az 

absztrakt és komplex fogalmak kerüljenek előtérbe; (2) egy-egy téma bemutatá-

sára lehetőség szerint külső szakembereket kell felkérni; és (3) a tanulási kör-

nyezetnek túl kell terjednie az osztály keretein. 

Renzulli (1977) a tehetségesek számára a valódi problémák kutatását, a meg-

felelő kutatási módszerek alkalmazását és az aktív problémamegoldást javasolja. 

Ward (1961) egy tíz pontból álló átfogó javaslatot terjesztett elő. Ezek a 

pontok a tehetségeseknek a kiváló képességek mellett a társas szerepeit is figye-

lembe veszik, így kívánva fogódzókat adni a tehetségesek tantervének kimunká-

lásához. 

  1. Az intellektuálisan kiemelkedő egyének pedagógiai programja a tények 

körültekintő átgondolásán, a tapasztalaton nyugvó véleményeken, és egy 

olyan nevelési filozófián alapuljon, miszerint a programnak az egyén ké-

pességeihez és a jövőben valószínűsíthetően betöltött társadalmi szerepei-

hez kell kapcsolódnia. 

  2. Az intellektuálisan kiválók pedagógiai programja a normál pedagógiai 

programokhoz képest különleges legyen. 

  3. A tantervi céloknak az intellektuálisan kiváló egyének honpolgári, szociális 

és személyiségfejlődését kell szolgálniuk. 

  4. A tehetségesek oktatásának nagy hangsúlyt kell fektetnie az értelmi képes-

ségek fejlesztésére. 

  5. A tehetségeseknek szánt tanterv mértéktartó legyen abban az értelemben, 

hogy extenzív és intenzív továbbfejlesztésre ösztönözzön. 

  6. A tehetségesek oktatása állandó, és ne ad hoc módszerekkel dolgozzon. 

  7. A tehetségesek oktatása az elsajátítandó tények és elvek értelmét, valamint az 

emberi kommunikációs eszközök funkcióját hangsúlyozza. 

  8. Az intellektuálisan kiválók oktatásának ki kell terjednie a civilizáció alapja-

ira. 

  9. A kiváló képességűek sajátosságaihoz való igazodásnak tudományosan 

megalapozottnak kell lennie. 

10. Az oktatásban elméletileg is megalapozottan szerves egységet képezzen az 

intellektus, a személyiség, a szociális beilleszkedés és az erkölcsi viselke-

dés. 

Maker szerint a fentebb leírt elképzelésekben közös, hogy mindegyik 

 a tehetségesek sajátos jellemzőire épít, 
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 az absztrakciót és a komplexitást tartja fontosnak, 

 az ismeretelsajátítás és az emlékezeti működés helyett a gondolkodás fej-

lesztését hangsúlyozza, 

 olyan megoldásokat javasol, amelyek segítségével a tanulók ki tudják 

bontakoztatni a képességeiket. 

E közös elemek felhasználásával Maker egy mátrixot dolgozott ki a tehet-

ségeseknek való célok és követelmények tervezéséhez. A mátrix egy (a tanulás-

ra vonatkozó) részét a 3-3. táblázat szemlélteti. 

Maker a jellemzőket a Kiváló Diákok Viselkedésjellemzőinek Becslő Ská-

lájából (Scales for Rating the Behavioral Characteristics of Superior Studens, 

SRBCSS, Renzulli, 1976) válogatta ki, és ezek alapján határozta meg, hogy mi-

lyen módosításokat célszerű végrehajtani a tanterven a tartalom, a folyamat, a 

produktum és a tanulási környezet vonatkozásában. Így a Maker-féle mátrix tu-

lajdonképpen nem más, mint a tantervi módosításoknak a tehetségesek igényei-

vel és jellemzőivel való összhangba hozása. 

A Maker-féle mátrixnak több változata is van. Az egyik változata a tehet-

séges tanulók jellemzőinek a felsorolását, a specifikus folyamatot és a produk-

tumot tartalmazza (Sisk, 1966). Egy másik változata a tehetségesek jellemzőit, a 

stratégiákat, a választható tanítási modellt és a tartalmat összegző kulcsfogalmat 

(eredeti nevén központi ingert) foglalja magába (Sisk, 1985). A tehetségjellem-

zők felsorolása nagy segítséget jelent az osztálytanítónak. Seagoe (1974) felso-

rolása annyiban különbözik a többi felsorolástól, hogy az egyes tehetségjellem-

zőkkel esetlegesen társuló problémákat is leírja (3-4. táblázat). De – mint írja – 

amennyiben a tehetségeseknek szánt tantervek kimunkálása a felsorolt jellemzők 

szem előtt tartásával történik, e problémák előfordulási valószínűsége minimális. 
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3-4. táblázat 

A TEHETSÉGES GYERMEKEK TANULÁSÁNAK NÉHÁNY SAJÁTOSSÁGA 

     

Jellemzők Társuló problémák  
     

1. Jó megfigyelőképesség; naiv fogékonyság; a 

fontosságra való ráérzés; a megszokottól 

eltérő dolgok vizsgálatára való hajlam 

1. Esetleges hiszékenység  

     

2. Jó szintetizáló és absztrakciós képesség; az 

induktív tanulás és problémamegoldás iránti 

érdeklődés; a szellemi tevékenység kedvelé-

se 

2. Alkalomadtán szembehelyezkedés a 

pedagógus irányításával, a részletek 

elhanyagolása 

 

     

3. Az ok-okozati kapcsolatok és az összefüggé-

sek megértésének a képessége; a gyakorlati 

alkalmazás iránti érdeklődés; az igazság szere-

tete 

3. A logikátlan dolgokat nehezen fogadják 

el 

 

     

4. A struktúra, a rend és a következetesség 

kedvelése mindenféle rendszerben 

4. Új rendszereket találnak ki, és ebből 

időnként konfliktusok származnak 

 

     

5. Jó megőrző képesség 5. Nem szeretik a rutinmunkát, túl hamar 

akarnak szert tenni az alapkészségekre 

 

     

6. Jó verbalitás, nagy szókincs; széleskörű 

tájékozottság; az olvasás szeretete 

6. Az olvasás korai specializálódása, a 

szülőknek az olvasással szembeni ellen-

állása, túlzott verbalizmus 

 

     

7. Tudakoló attitűd, intellektuális kíváncsiság; 

kutató észjárás; belső motiváció 

7. A korai otthoni és iskolai ösztönzés 

hiánya 

 

     

8. Fejlett kritikai gondolkodás; kételkedés; 

önbírálat és önellenőrzés 

8. Bizalmatlanság mások iránt; a túlzott 

önbírálatból adódó elbátortalanodás 

 

     

9. Kreativitás; az újszerű tevékenységek ked-

velése; alkotókedv 

9. Az ismert dolgok elutasítása, igény az 

újbóli feltalálásukra 

 

     

10. Fejlett koncentrálóképesség, kitartó figye-

lem minden iránt 

10. A félbeszakítás rosszul tűrése  

     

11. Kitartó, célirányos viselkedés 11. Önfejűség  
     

12. Érzékenység, intuíció; empátia mások iránt; 

az érzelmi támogatás és rokonszenv elnyeré-

sének igénye 

12. Vágy a sikerre és az elismerésre; kritika 

esetén megsértődés; a kortárs csoport 

elutasításának rosszul tűrése 

 

     

13. Energikusság, éberség, lelkesedés; intenzív 

szándékos erőfeszítés 

13. A tétlenséget és az egy helyben topogást 

nehezen viselik el 

 

     

14. Önállóság a munkavégzésben és a kutatás-

ban; az egyedül végzett munka preferálása; 

önbizalom 

14. A szülői és a csoportnyomások, a 

nonkonformitás, a visszautasítás és a 

lázadás problémái 

 

     

15. Sokoldalúság és virtuozitás, széles érdeklő-

dés, sok hobbi, művészi érzék (zene, rajz) 

15. A csoportbeli együttműködés hiánya, az 

egyéni bánásmód állandó elvárása, segít-

ség igénylése az alapvető kompetenciák 

kiala-kításában és fejlesztésében 

 

     

16. Barátságosság és extraverzió 16. A társas vezetői képesség kialakulásá-

nak a problémái 
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A közeli és távoli célok kimunkálásának egy másik módszere Davis-től 

(1978) származik, bár ennek részletes ismertetése Sellin és Birch (1981) érdeme. 

Davis egy olyan mátrixot támogat, amely a tantervben rögzített műveltségi terü-

letekből (nyelv és irodalom, társadalomismeret, természetismeret, idegen nyelv, 

képzőművészet-zene és testnevelés) indul ki, és ezeket ötvözi a kognitív és af-

fektív nevelés területeivel (Bloom, 1956; Krathwohl, 1964). 

A célok megfogalmazásához tehát a pedagógusoknak (1) meg kell figyelni-

ük a tehetséges tanulót, (2) össze kell gyűjteniük róla minden adatot és (3) össz-

hangba kell hozniuk a tanuló érdeklődését és igényeit a tanulmányozandó terület-

tel. A hangsúly a tartalom, a folyamat, a produktum és a tanulási környezet módo-

sításán van, amire azért van szükség, hogy a tehetséges tanuló ne legyen a hivata-

los tanterv keretei közé szorítva. Mindezt úgy kell végrehajtani, hogy közben a 

hivatalos tantervben rögzítettek elsajátítására is mód nyíljon. 

 

 

 

INDIVIDUALIZÁLT OKTATÁSI TERV (IOT) 

KÉSZÍTÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 

 

A kivételes gyermekek oktatásának individualizált tervezését a valamennyi aka-

dályozott gyermek oktatására vonatkozó 1975-ös szövetségi törvény (Education 

of All Handicapped Children of 1975, vagy ahogy hivatkoznak rá: a 94-142. sz. 

törvény) írja elő. Azon tagállamokban, ahol a tehetségesek oktatása szervezeti-

leg a kivételes tanulók oktatása körébe tartozik, a tehetségeseket tanító pedagó-

gusoktól megkövetelik, hogy individualizált oktatási tervet (Individualized 

Educational Plan) készítsenek, amit csak röviden IEP-nek (a továbbiakban IOT) 

neveznek. Az igazsághoz tartozik, hogy ezen államokban IOT-nak a tehetségpe-

dagógiában való kötelező bevezetését nem övezte osztatlan lelkesedés. Számos 

pedagógus, de tanügyi vezető is tiltakozik az IOT ellen, arra hivatkozva, hogy az 

IOT készítése rendkívül időigényes. Számunkra azonban most fontosabb az a 

kérdés, hogy a tehetségeket egységes tanterv vagy IOT segítségével célszerűbb-

e tanítani. 

Bár az IOT gondolata nem új, az állami szintű elismerése kétségkívül a fent 

említett 1975-ös törvénynek köszönhető, amely minden egyes akadályozott (fo-

gyatékos) gyermek esetében kötelezővé teszi az IOT készítését. A tehetséges 

gyermekek oktatására vonatkozó 1978-as törvény (The Gifted and Talented 

Children’s Act of 1978, vagy ahogy hivatkoznak rá: a 95-561. sz. törvény) 

ugyan nem írja elő az IOT készítését, viszont úgy fogalmaz, hogy a tehetséges 

tanulók számára differenciált oktatást kell biztosítani. A differenciált oktatás a 

Nemzeti Tehetségügyi Hivatal (National Office for Gifted and Talented) megha-

tározásában azt jelenti, hogy az oktatás folyamatának igazodnia kell a tehetséges 

diákok tanulási sajátosságaihoz. A differenciált oktatás a következőket foglalja 

magába: 
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a magas szintű kognitív és affektív folyamatokra tekintettel lévő tanter-

vet, amely túlmegy azon, amit a hivatalos tanterv általában nyújtani tud; 

a tehetségesek sajátos tanulási módjaihoz igazodó oktatási stratégiákat; és 

rugalmas adminisztratív megoldásokat iskolán belül és kívül egyaránt, 

ideértve a speciális osztályokat, szemináriumokat, foglalkoztató termi 

búvárkodást, önálló kutatást, tanulópárokat, mentori kapcsolatokat, te-

reptanulmányokat, könyvtárat, médiát, kutatóközpontokat és más megfe-

lelő szervezési formákat (USOE, 1976). 

Gyakori jelenség, hogy a pedagógusok az IOT készítésével — legalább is 

ott, ahol ez kötelező — nem annyira a tehetségesek igényeit akarják kielégíteni, 

mint inkább tessék-lássék a törvénynek eleget tenni. A törvény végrehajtása 

természetesen mindenképpen üdvözlendő, azonban a „behódoló mentalitás” el-

len harcolni kell. Erre több út is kínálkozik, így például a nyílt és őszinte párbe-

széd szorgalmazása, az IOT-k készítésével foglalkozó továbbképzések szervezé-

se, és — ami valljuk be, nem minden alap nélkül vetődik fel — az IOT-k készí-

téséhez szükséges és elégséges többletidő biztosítása. 

 

 

Az IOT tartalmának tervezése 

 

Az IOT tervezése az adott tehetséges tanuló igényeinek a megállapítását, a profil 

vagy mátrix megrajzolását, a célok kitűzését, a tanulási tevékenységek meghatá-

rozását, és a haladás értékelési módjának a leírását foglalja magába. Az IOT ké-

szítésébe minden fontos személyt, tehát az érintett szülőket és pedagógusokat is 

be kell vonni. Vannak szülők, akik feltétlenül részt akarnak venni a tehetséges 

gyermekük programjában, különösen, ha az alulteljesítő, vagy valamilyen más 

gond van vele az iskolában. Más szülők viszont csak minimális bevonásra tarta-

nak igényt. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy a célok és elvárások támasztása 

tekintetében a pedagógusoknak és a szülőknek közös nevezőre kell jutniuk. Az 

IOT megvalósításához szükséges együttműködés koordinálása az osztályfőnök 

feladata. 

Kroth (1980) a szülői bevonódás négy szintjét írja le: (1) a tájékozódás, (2) 

a részvétel, (3) az együttműködés és (4) a teljes bevonódás szintjét. A tájékozó-

dási szint azt jelenti, hogy a pedagógusok és a szülők kölcsönösen tájékoztatják 

egymást, mi iránt érdeklődik a gyermek, a tehetség milyen jeleit veszik észre 

nála, miben tartják jónak és miben gyengének a tanulót stb. A részvételi szinten 

a szülők már érdemlegesen részt vesznek a tehetséges tanuló számára hasznos 

tevékenységek tervezésében. Az együttműködés és a teljes bevonódás szintjén a 

szülők rendszeresen együttműködnek a pedagógusokkal, és közösen próbálják 

megoldani a felmerülő speciális problémákat. 

 

 

Adatgyűjtés 
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Az adatgyűjtés irányának meghatározását nagyban elősegíti, ha előzetesen kér-

dések formájában tisztázzuk, milyen adatokra is van szükségünk. Például: Mi-

lyen képességekkel rendelkezik a tanuló? Mire mutat hajlamot? Mi iránt érdek-

lődik? Mennyire kreatív? Hogyan vélekedik önmagáról? Hogyan viszonyul a 

teljesítményéhez? 

Maker (1982) az adatgyűjtéssel összefüggő kérdésekkel kapcsolatban há-

rom kritériumot vet fel, az átfogó jelleget, a változatosságot és az érvényességet. 

Például a változatosság kritériumának vizsgálatához ezeket a kérdéseket javasol-

ja: 

 Az adatok változatos helyzetekben történő megfigyeléseken, méréseken 

alapulnak? 

 Az adatok különböző egyénektől származnak? (diák, szülő, osztályfő-

nök, pszichológus és tehetségfejlesztő pedagógus) 

Bár az objektív adatok nagyon fontosak, mégis ha szigorúan ragaszkodunk 

ezekhez, könnyen lehet, hogy sok — különösen a speciális populációkból szár-

mazó — tanuló esetében a tehetséget nem ismerjük fel. Mint ismeretes, az ada-

tok nagy része tesztekből származik, márpedig a tesztekkel szemben alapvető 

követelmény, hogy érvényesek és megbízhatóak legyenek. Alvino (1981) vi-

szont a tehetségesek vizsgálatára szolgáló tesztek érvényességét kutatva arra a 

megállapításra jutott, hogy sok tesztet az alacsony jövedelmű, hátrányos helyze-

tű, kétnyelvű, akadályozott (fogyatékos) vagy más speciális populációkhoz tar-

tozó tehetségeseknél nem is szabadna alkalmazni. Ennek ellenére sok iskolakör-

zetben továbbra is ezeket a teszteket használják a diákok mérésére, így az objek-

tivitásra törekvés jegyében sok speciális helyzetű tehetséges diákra fel sem fi-

gyelnek. 

 

 

Az adatok átgondolása és a célok megfogalmazása 

 

A tanulók egyéni profiljának kialakítása érdekében az adatokat mátrix formájá-

ban célszerű megjeleníteni. A mátrix alapján aztán a hosszú távú (év végi) és a 

rövid távú célok megfogalmazása már nem jelent nehézséget. Ezek a célok a 

programkészítés részét képezik. 

 

 

A programterv kidolgozása 

 

Nagyban megkönnyíti annak az eldöntését, hogy milyen anyagokat és módsze-

reket használjunk a célok eléréséhez, ha ebben a Maker-féle mátrixra támaszko-

dunk. De akármelyik mátrixot is hívjuk segítségül, a programtervből minden-
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képpen ki kell tűnnie, hogy mennyiben módosul a tartalom, a folyamat, a pro-

duktum és a tanulási környezet. 

 

 

A haladás értékelése 

 

Ahhoz, hogy a haladásról teljes képet lehessen kapni, többféle értékelési mód-

szert kell alkalmazni. Az értékelés egyik formája az önértékelés, amikor a tehet-

séges tanulók maguk értékelik a saját előrehaladásukat. Az önértékelést a meg-

felelően feltett tanári kérdések segíthetik. Például: Ha ezt a kutatást most kezde-

néd, hogyan fognál hozzá? Mit tartasz a projekted pozitívumainak? Milyen hi-

bákat, hiányosságokat vettél észre benne? Mit csinálnál másképpen? 

Az önértékelés természetesen informális értékelési módszer, mint ahogy a 

tanári megfigyelés, a szülői megfigyelés, a tanári becslő skálák és a szülői becs-

lő skálák is azok. Az informális értékelést azonban mindenképpen ki kell, hogy 

egészítse a formális értékelés, és e kettőnek összhangban kell lennie a program-

ban alkalmazott tanítási módszerekkel. A 3-1. melléklet az informális értékelés 

egyik típusát szemlélteti. Az itt bemutatott tulajdonságlista abban tér el a szoká-

sos tulajdonságlistáktól, hogy a pozitív mellett negatív jellemzőket is tartalmaz, 

és ezzel ellentmond annak a sztereotípiának, miszerint a tehetségesek mindig jól 

neveltek, jól teljesítenek, vagyis mindig a kívánatos viselkedésjegyeket mutat-

ják. 

Sajnálatos módon az is előfordul, hogy a haladás értékelése nincs össz-

hangban a programmal. Erre példa az egyik vidéki középiskolában vezetett te-

hetségfejlesztő program, ami szikes síkságon végzett terepkutatásból, a diákok 

által választott tevékenységekből, és egyéni projektekből tevődött össze. Ugyan-

akkor a haladás megállapításához olyan papír-ceruza teljesítménytesztet alkal-

maztak, amely semmit nem mutatott a tanulás iránti attitűd változásáról, az ön-

becsülésről, vagy a másokkal való együttműködés képességéről. A fejlődést 

ugyan mind a tanárok, mind a szülők észrevették, csakhogy ez nem került do-

kumentálásra. Ráadásul a diákok is felfigyeltek rá, sőt szóvá is tették, hogy 

olyasmiben mérték fel őket, aminek semmi köze nem volt ahhoz, amit tanultak. 

 

 

 

 

 
     

 3-1. melléklet    

             TULAJDONSÁGLISTA AZ ÉRTÉKELÉSHEZ  

     

     

            

 Az iskola neve A tanuló neve  
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 Az értékelő személy neve Születési ideje  Osztálya  

            

 Kapcsolata a gyermekkel (tanár,    

 szülő, iskolai vezető stb.)    

     

 Tegyen x jelet azokhoz a tulajdonságokhoz, amelyeket a leginkább jellemzőnek tart a  

 tanulóra!    

     

 __ Absztrakt módon gondolkodik  __ Tele van energiával és ez időnként  

 __ Kíváncsi természetű    bajba sodorja  

 __ Erős benne a tudásvágy  __ Untatja a tények memorizálása, inkább  

 __ Jó kifejezőképességgel rendelkezik    az elvi vitákat szereti  

 __ Értelmesen lehet vele beszélgetni  __ Szeret egyedül dolgozni  

 __ Minden érdekli  __ Az osztály legjobb tanulója  

 __ Intenzíven tud koncentrálni  __ A legkritikusabban gondolkodó  

 __ Kitartóan képes figyelni  __ Tehetsége ellenére a legellenszenvesebb  

 __ Gyorsan tanul  __ Természettudományi tárgyakban kiváló  

 __ Nagy tudású  __ Anyanyelvi tárgyakban kiváló  

 __ Értelmesen kérdez  __ Zenében kiváló  

 __ Jó a memóriája  __ Matematikában kiváló  

 __ Hamar észreveszi az összefüggéseket  __ Okos, de az olvasással gondjai vannak  

 __ Rendszerető  __ Vezetői képességekkel bír  

 __ Az ötletbörze lelkes híve  __ A feladatvégzésben nem kitartó  

 __ Utálja a magolást, az írást és helyesírást  __ Az átlagosnál jobb olvasó  

 __ Intuitív  __ Szereti a matematikát, különösen az  

 __ Szenzitív    újszerű megoldásokat, a sablonos  

 __ Jó humorérzékkel rendelkezik    megoldások untatják  

 __ Vezetői tulajdonságainál fogva jó és  __ Elsőként veszi észre az ellentmondásokat  

   rossz irányba egyaránt képes a töb-  __ Belsőleg motivált  

   bieket befolyásolni  __ Mindenből tréfát űz  

 __ Jó szervező  __ Önálló  

 __ Lelkes megfigyelő    

 __ Eredeti ötletei vannak    

 __ Jól kijön a társaival és a felnőttekkel    

 __ Nagy szókinccsel rendelkezik    

 __ Rengeteget kérdez, kérdései gyak-

ran 

   

   provokatív jellegűek    

 __ Meg tudja szervezni a saját tanulását    
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Az adatok összehasonlításának elengedhetetlen feltétele, hogy a pedagógus 

év közben folyamatosan gyűjtse az adatokat (formatív értékelés), nem elég tehát 

arra hagyatkozni, hogy év végén az összegző (szummatív) értékeléshez majd 

úgy is összeszedésre kerülnek. A tapasztalat ugyanis arra int, hogy ha erre nem 

figyelünk, az adatok tekintélyes része „menet közben” elkallódhat. A formatív 

és a szummatív értékelésből kiderül, hogy a programot mennyire kell módosíta-

ni. Végeredményben az értékelés legfontosabb funkciója ez lenne. 

A tehetségesek számára történő IOT-k készítésének a lépéseit a 3-1. ábra 

foglalja össze. 

 
3-1. ábra 

AZ IOT KÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI 

 
     

Azonosítás és megfelelő helyre történő irányítás   
      

     

 A tehetség jellegének megállapítása    
     

     

  A kulcsemberek összehívása és a tervezés megbeszélése   
              

   Az IOT elkészítése  
     

     

    A program megvalósítása 
     

      

     Értékelés 
      

       

      Új vagy javított IOT 
       

 

 

 

Az IOT készítésének és alkalmazásának csapdái 

 

Az IOT készítésével kapcsolatos egyik csapda a „behódoló mentalitás”. Akik-

nek ilyen a hozzáállása, azok — más választásuk nem lévén — eleget tesznek 

ugyan a törvénynek, de nem teszik magukévá a törvény szellemét. A pedagógu-

sok főleg az idő hiányára hivatkozva állnak ellen az IOT-nak. Hogy az ügy még-

is haladjon, az iskolakörzetek gyakran olyan programfejlesztő szakembereket 

bíznak meg az IOT-k készítésével, akik nem a speciális oktatás területén dol-

goznak. Ezek a szakemberek mesterei ugyan a programkészítésnek, azonban a 

tehetségfejlesztő programok filozófiájáról, az általuk biztosított szolgáltatások-

ról, a tehetséges tanulók igényeiről és jellemzőiről többnyire alig tudnak vala-

mit. Itt a megoldás az lehet, ha az érintettek továbbképzés keretében sajátítják el 

a szükséges tudnivalókat. 

A másik probléma, hogy a pedagógusok az IOT-kat sok esetben még a tan-

év kezdete előtt elkészítik, anélkül, hogy egyszer is látták volna a tehetséges ta-

nulót. Nyilvánvalóan az ilyen „látatlanban” készült IOT-k nem sokat érnek a 

gyakorlatban, hiszen nincsenek hiteles adatokkal alátámasztva: sem a tehetséges 
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tanulók igényei, sem a jellemzőik, sem az érdeklődésük nincs rajtuk feltüntetve. 

A pedagógusok azzal érvelnek, hogy máskülönben kicsúsznának a határidőből, 

de akárhogy is vesszük, az ilyen IOT-k csak papíron léteznek. 

Az IOT-k készítését a 94-142. sz. törvény írja elő, amely arról is rendelke-

zik, hogy az IOT-t a szülőnek aláírásával kell jóváhagynia, továbbá hogy a szü-

lőnek joga van szót emelni, ha úgy véli, hogy az IOT a kivételes gyermeke szá-

mára nem megfelelő. Azokban a tagállamokban, ahol a tehetségfejlesztő prog-

ramok hivatalosan a speciális oktatáshoz tartoznak, ugyanezek a jogok a tehet-

séges gyermek szüleit is megilletik. A programok felülvizsgálata során azonban 

kiderült, hogy ezeket a jogokat nem egy esetben megsértik. Például az egyik 

program felülvizsgálata kapcsán bebizonyosodott, hogy az IOT-k 10 %-ánál hi-

ányzik a szülő aláírása. Ráadásul az összes IOT-ban az állt, hogy a célok teljesü-

léséért 90 %-ban az osztálytanítót szupervízióval segítő tehetségfejlesztő peda-

gógus a felelős, a többi 10 %-ért pedig a tehetséges tanuló. Ez a gyakorlat azt 

sugallja, hogy a tehetséges tanulók fejlődéséért szinte teljes egészében a 

konzulensi funkciót ellátó tehetségpedagógust terheli a felelősség, holott ezek a 

tanulók az idejük legnagyobb részében — az osztálytanító irányításával — a sa-

ját osztályukban tanulnak. Az értékeléshez standardizált teljesítménytesztek 

használata volt beírva, viszont a célokat átvizsgálva kiderült, hogy olyan célok 

voltak megjelölve — pl. az elemző képesség, a szintetizáló képesség, a kreatív 

gondolkodás stb. fejlesztése —, amelyeket nem is lehet teljesítménytesztekkel 

mérni, azaz a célok és az értékelési módszerek nem volt szinkronban egymással. 

Az IOT olyan írásban rögzített cselekvési terv, amely személyre szabottan 

írja elő a fejlesztés céljait, a használandó eljárásokat, a tevékenységek beosztását 

és az IOT hatékonyságának megállapítását. Ahhoz viszont, hogy az IOT valóban 

hatékony legyen, mindig annak kell megterveznie, aki a tehetséges tanuló okta-

tásáért a felelős. Ha az osztályfőnök, akkor neki, ha a tehetségpedagógus, akkor 

neki. A programkészítésben jártas külső szakemberek kétségkívül sokat tudnak 

segíteni, azonban az osztályfőnök vagy a tehetségpedagógus e szerepkörét nem 

vehetik át. 

Ha az IOT-kat a munkában közvetlenül nem érintett személyek tervezik, 

akkor nagy valószínűséggel olyan tervek születnek, amelyek nem megfelelőek a 

tehetséges tanulók számára. Mert hiába van feltüntetve rajtuk, hogy például 

ilyen és ilyen tanulási stílusokat és munkaformákat célszerű használni, ami az 

egyik tanulónak jó, a másiknak nem biztos, hogy az. A véletlenszerű beválásra 

pedig nem lehet építeni. 

Itt van továbbá a képességdeficit kérdése. A tehetséges tanulóknál is elő-

fordulhat, hogy valamilyen területen képességdeficittel rendelkeznek. Ennek 

kiküszöböléséhez célzott tanítási módszereket kell alkalmazni. Minthogy nem 

általános, hanem egyedi esetekről van szó, nyilvánvalóan ezeket a módszereket 

bele kell írni az IOT-ba. Ezt azonban csak az tudja megtenni, aki ismeri a tanulót. 

A tehetséges tanulók számára készítendő IOT-k tervezéséhez érdemes fon-

tolóra venni Dunn és Dunn (1975) elképzelését: 
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1. Az individualizált tanuláshoz szükséges képességek kialakítása 

 választani tudás 

 önértékelés 

 tevőleges részvétel 

2. A kiscsoportban való tanulás képességének a kialakítása 

 szerepjáték 

 egymás tanítása (tanulópárokban való együttműködés) 

 közös elemzés 

 közös megvitatás 

3. Az individualizált tanulást támogató oktatási színterek létrehozása 

 érdeklődési központok 

 tanulási állomások 

 médiaközpont 

 játszóhelyek 

 olvasóterem 

 felmérési központ 

4. A tanulói önállóság fejlesztése 

 a források felkutatásában és használatában való jártasság kialakítása 

 a másként gondolkodásnak való teret engedés a tevékenységekben és 

a beszámolókban 

5. A tanterv gondos áttanulmányozása, a források számba vétele, a tanulók 

felmérése 

6. A célkitűzés, feladatmeghatározás, és értékelés képességének kialakítása 

7. A program tervezése és megvalósítása iránti nagyobb felelősségérzet ki-

alakítása 

Ez utóbbi (7.) lépés az IOT utólagos átigazítására nyújt lehetőséget. A te-

hetséges tanuló újbóli felmérésével és a program átvizsgálásával eldönthető, 

hogy az IOT-ban rögzített tanulási tevékenységek folytathatók, vagy módosítás-

ra szorulnak. 

 

 

ESETTANULMÁNY 

 

A következőkben az IOT használatát egy kitalált személynek, Mark Hampton 12 

éves tehetséges tanulónak az esetén keresztül fogjuk szemléltetni. Mark pedagó-

giai profilját — amit a 3-2. és a 3-3. melléklet mutat be — az osztályfőnöke ké-

szítette. A profilkészítés szerves része a helyi iskolakörzeten belüli átirányítási 

eljárásnak (Rouse, 1983). 

 

 
   

 3-2. melléklet  
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 PEDAGÓGIAI PROFIL  
   

 A tanuló neve: Mark Hampton Születési ideje:   Osztálya:   
   

 Dátum:  A programba való felvétel dátuma:   
   

 Az osztályfőnök neve:    Iskola:     
        

 Profil Alacsony  Közepes Magas  

   1  2  3  4  5  

   1. Sok ötlete van        x    

   2. Mindenre tud válaszolni        x    

   3. Szokatlan, meglepő ötletekkel hozako-

dik 

           

   elő (melyek nem mindig hasznosak)          x  

   4. Az eredeti ötleteit tovább tudja fejleszteni,            

   a gyakorlatba is át tudja ültetni        x    

   5. Az ok-okozati összefüggéseket felismeri      x      

   6. Választékosan fejezi ki magát        x    

   7. Az érzéseit szavakba tudja foglalni        x    

   8. Összehasonlításokat tesz és összefüggé-            

   sekre mutat rá      x      

   9. Több alternatíva esetén dönteni tud      x      

 10. Fogékony a felmerülő problémákra      x      

 11. Tud elemezni és értelmezni      x      

 12. Tudja a képességeit kamatoztatni a            

   problémamegoldást igénylő feladatok-

ban 

     x      

             

  ÖSSZPONTSZÁM: 43  

   

 

 

Mark osztályfőnöke abban az időben — posztgraduális képzés keretében 

— az egyetem tehetségpedagógiai szakán tanult, és egy esettanulmány elkészíté-

sét kapta feladatként. A fiú tudott erről és önként jelentkezett „alanynak”. 

Jó tudni, hogy egy teljességre törekvő esettanulmánynak az egyéni és a 

csoportos vizsgálatokban kapott eredmények mellett a vizsgálatok során tanúsí-

tott viselkedés megfigyelésére is ki kell térnie. A vizsgálati szituáció ugyanis a 

tehetséges tanulónak a feladatokhoz való hozzáállását egyfajta mikrokozmosz-

ként tükrözi. 

Marknak a WISC-R-rel (Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised) 

mért intelligenciahányadosa 152 volt. A vizsgálat alatti viselkedés rögzítésére 

szolgáló űrlapot a pszichológus töltötte ki közvetlenül a vizsgálatot követően (3-

4. melléklet). 

 

   

 3-3. melléklet  
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 ESETTANULMÁNYI LAP  

   
   

 A tanuló neve: Mark Hampton   Dátum: 86. 10. 12.  
              

 Iskola: Jordan Általános Iskola   Osztály: 6.  

   
   

 1. Családi háttér Apa Anya  
     

  Legmagasabb iskolai Érettségi 2 év középiskola  

  végzettség    
     

  Foglalkozás Ügynök Titkárnő  
     

  Érdeklődési kör Mechanika Zene (zongora)  
   

 2. A család szerkezete  
   

  Kivel él a gyermek?   Apa    Anya   x Mindkét  

                szülő  

    Mostohaapa   Mostohaanya   Egyéb,  

  Testvérek száma                mégpedig  
   

   

 3. Az iskolai teljesítményt negatívan befolyásoló családi körülmények (ha vannak)  
   

   
   

 4. A tehetség korai jeleinek a leírása, valamilyen specifikus tehetség jelentkezése  
   

 Logopédus ajánlotta vizsgálatra 4 éves korában. Hamar kezdett el járni. Már kicsi ko-

rában is érdekelték a könyvek. Mindig jó volt a memóriája; minden emberre emléke-

zett, akivel valaha találkozott. 

 

   

   

 5. Jellemzés  
   

  Mark azon kivételes gyermekek egyike, akik testestül-lelkestül át tudják magukat 

adni annak, amivel éppen foglalatoskodnak. Társainál jóval értelmesebb. Alacsony 

termetű, örökmozgó. Tud ugyan magán uralkodni, mégis gyakorta éretlen, kiszámítha-

tatlan és fékezhetetlen viselkedést tanúsít. 

 

  Feladatait híven teljesíti. Időnként himbálja magát, hümmög vagy mosolyog magá-

ban. A kiscsoportos munka alatt feltérdel a székre, hintázik rajta. Gyakran áthajol az 

asztalon, és viccekkel próbálja szórakoztatni a többieket. Óra alatt is hintázik a széken, 

miközben éberen figyel, és minden alkalmat megragad arra, hogy közbeszóljon, kérdé-

seket tegyen fel, vagy egy hirtelen támadt gondolatát azonnal közölje. Ha eszébe jut 

valami, cseppet sem fékezi magát, türelmetlenül nyújtja a kezét (gyakran mindkét kezét). 

 

  Bár Mark közbeszólásai mindig a témához kapcsolódnak, az izgalom és a lelkese-

dés heve sokszor annyira fűti a fiút, hogy az értelmezéseiben szélsőségekre ragadtatja 

magát. Nagyon szereti, ha méltányolják a szereplését, és igazat adnak neki. 

 

  Mark nemcsak a lelkesedése és a viselkedése miatt emelkedik ki a többiek közül, ha-

nem az önirányítás magas szintje miatt is. Hobbija, szórakozása és szinte szenvedélye a 

számítógép. Imád számítástechnikai üzletekbe járni és eldiskurálni az eladókkal és a vásár-

lókkal. 

 

 3-3. melléklet (folytatás)  
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  Semmilyen klubnak, szervezetnek vagy sportegyesületnek nem tagja. Szabad idejé-

ben programokat ír és számítástechnikai szakkönyveket olvas. 

 

  Legutóbb azt kérdezte, hogyan lehetne megszerezni a szerzői jogot egy olyan szá-

mítógépes programra, amelyik „két nyelven beszél”. Rengeteg programot írt, közülük 

sokat elküldött az előző iskolájába, ahol ezeket a 8. osztályos számítástechnikai kurzu-

son ténylegesen használják. Tavaly az iskola csapata – főleg Marknak köszönhetően – 

első helyezett lett az iskolák közötti számítástechnikai versenyen. Iskolája is kitüntette 

a munkájáért. 

 

   Mark a saját bevallása szerint hetente mintegy 20 dollárt költ számítástechnikai 

szakkönyvekre és kellékekre. Ezeken keresztül teljesen egyedül ismerkedett meg a 

számítógéppel és annak programozásával. Egy évvel ezelőtt külön-külön vett alkatré-

szekből maga szerelt össze egy személyi számítógépet. Most egy nagyobb sebességű 

processzorral kísérletezik. 

 

  Mark szülei egy nagy éttermet vezetnek, mindketten meglehetősen elfoglalt embe-

rek. Egyik szülő sem osztja Mark érdeklődését a számítógépek iránt, de azért lelkesen 

támogatják ebben, erkölcsileg is, anyagilag is. Időnként Mark nagyapja segít a fiúnak 

az elektronikában. 

 

  A szülők nagyon okosnak tartják a fiukat, különösen az ötletességét, problémameg-

oldó képességét és a gondolkodását emelik ki. 

 

   Mark igen kreatív, gyakran támadnak „meredek” ötletei, és ezeket bátran kimond-

ja. 

 

  Nemrég egy videofilmet készített a számítástechnikában járatlanok számára, így 

akarván bemutatni nekik a számítógépek csodálatos világát. 

 

  Tanulmányi téren messze érettebb a többieknél, viszont szociális téren éretlen, ke-

lekótya, szeleburdi. Amikor beszélni kezd – különösen, ha a számítógépeket hozza 

szóba – az osztálytársai gyakran lehurrogják. Az osztálybeli fiúk úgy bánnak vele, 

mint a kisöccsükkel. Időnként szándékosan bosszantják és beléfojtják a szót. 

 

   

 6. Ajánlások  
   

  Marknak szélesíteni kellene az érdeklődését, mert teljesen beszűkült a számítógé-

pekre. Olyan iskolán kívüli elfoglaltságot kellene neki találni, amivel levezethetné az 

állandó mozgásigényét. A szociális éretlenségén úgy lehetne segíteni, ha valamilyen 

klub vagy szervezet tagja lenne, ahol a hasonló korúakkal folyamatosan érintkezne. 

 

  Lehetőséget kellene neki adni arra, hogy érdeklődését és a vezetésre való hajlamát 

a társadalomismeret terén kamatoztassa. Mivel szeret beszélgetni és vitatkozni, itt a 

verbális képességeit minden további nélkül – de megfelelő mederben – kiélhetné. 

 

  Célszerű lenne olyan vezetési feladatokkal megbízni, amelyeknek az ürügyén kiáll-

hat az osztály elé, így megkapná a hőn áhított figyelmet, kielégíthetné a mozgásigényét 

és feltehetően az alacsony termete sem nyomasztaná annyira. Valószínűleg másképpen 

tekintenének rá, és nem bánnának vele úgy, mint egy „kölyökkel”. 

 

   Mivel a szülők az elfoglaltságuk miatt keveset tudnak vele lenni, itt az lenne a ja-

vaslat, hogy lehetőség szerint próbáljanak meg minél több családi programot szervez-

ni, tehát olyan tevékenységeket találni, amelyekben mindannyian részt vesznek. 

 

  Ami Mark jövőbeni középiskolai tanulmányait illeti, a szülők megkeresték a gimnázi-

um fizika tanárát, aki óraadóként számítástechnikát is tanít az egyetemen. Ő azt tanácsolta, 

hogy Mark majd vegyen fel minél több haladó matematikai és természettudományi kur-

zust, és nézzen utána, hogy a helyi egyetem és főiskolái milyen nyári kurzusokat kínálnak. 

 

 3-3. melléklet (folytatás)  

   

  A tanár felvetette azt a lehetőséget is, hogy amennyiben Mark egy évig szervezett  
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keretek között foglalkozna a programozással, nemcsak sokat tanulna, hanem közben 

olyan kapcsolatokra is szert tehetne, amelyek révén bekerülhet az üzleti életbe, és ak-

kor majd olyan programokat írna, amire kereslet van. Mint mondotta, ő több középis-

kolás diákot ismer, akik ily módon jutnak saját jövedelemhez. Végül – meggyőződve 

Mark felkészültségéről – azt javasolta, hogy Mark majd vegyen részt azon a gimnázi-

um által rendszeresen meghirdetett adatbáziskezelői kurzuson, amelynek a teljesítésé-

ért az egyetemen is beszámítható tanulmányi pont jár. 

   

 

 

Mark osztályfőnöke rengeteg hasznos információt gyűjtött össze az esetta-

nulmányhoz. Ennek köszönhetően előremutató célokat, követelményeket és te-

vékenységeket tudott meghatározni Mark számára. Információit a kérdőívhez és 

a pszichológus megfigyeléseihez hozzátéve kialakult Markról a kép. 

Marknak felajánlották a lehetőséget, hogy vegyen részt egy, az intellektuá-

lisan tehetséges gyermekek számára az iskolában szervezett napi egy órás társa-

dalomismereti tanfolyamon, hogy szociális-vezetői képességei is fejlődhessenek, 

és ezzel beilleszkedési problémái enyhüljenek. Mark ezt elfogadta. 

Az osztályfőnök felvette a kapcsolatot Mark szüleivel és megkérte őket, 

hogy Mark ügyében fáradjanak be az iskolába a csoportmegbeszélésre, amire 

már megtervezték Mark IOT-ját. Az erről való értesítést a 3-5. melléklet mutatja 

be. 

A megbeszélés végén a szülőket arra kérték, hogy írják alá a változtatásba 

beleegyező nyilatkozatot. Ezt követően Mark eljárhatott arra a társadalomisme-

reti órára, amit abban az iskolában kimondottan a társadalomismeretben tehetsé-

gesek számára szerveztek. 

A megbeszélés során körvonalazódó célokat Mark IOT-jában rögzítették. 

Ezek a következők: 

A tanulónak 

fejlesztenie kell a kritikai gondolkodását és a csoportos munkához szük-

séges képességeit, 

többet kell tudnia Amerika életéről, és 

bővítenie kell a jövővel kapcsolatos ismereteit. 

Ezen célok teljesülésének értékelése az 1. esetben a tanári és az önértékelé-

sen, a 2. esetben célzott elő- és utóvizsgálaton, a 3. esetben ismét a tanári és az 

önértékelésen keresztül valósuljon meg. 

A megbeszélés valamennyi résztvevője egyetértett abban, hogy Mark napi 

egy órában az intellektuálisan tehetségesek számára indított speciális társada-

lomismereti órára járjon. A szülők ehhez írásban hozzájárultak (3-6. melléklet). 
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 3-4. melléklet  
   

 A VIZSGÁLAT ALATT (WISC-R) TANÚSÍTOTT VISELKEDÉS MEGFIGYELÉSE  
   

   

          Név: Mark Hampton  

          Iskola: Jordan Általános Iskola  

          Osztály: Hatodik  
   

 Megjelenés: A tanuló tele van energiával, hintázik a székén, tördeli az ujjait. 12 

éves korához képest kisebb termetűnek tűnik. 

 

 Attitűd: Belsőleg motivált, belülről irányított, de időnként kiszámíthatatlan.  

 Tempó: Gyorsan válaszol mindenre.  

 Beszéd: Szeret beszélni, csak úgy folyik belőle a szó. Gazdag szókinccsel rendelkezik.  

 Testtartás: Himbálja magát a széken. A papírt ide-oda lökdösi. Időnként feláll, 

egyes itemekre állva válaszol. 

 

 Érzelem: A vizsgálóval jól kooperál. Ha a vizsgálatban nem úgy halad, ahogyan 

szeretné, türelmetlenné válik. 

 

 Arckifejezés: Megnyerő, nyílt, élénk.  

 Modor: Sokat gesztikulál. Gesztusainak egy része felnőttes jellegű, míg másik 

része a tipikus 12 éves gyermek viselkedésének felel meg. 

 

   

 

 

A tanulóval szemben támasztott specifikus követelmények az IEP-ben így 

kerültek megfogalmazásra: 

 

I. A. A tanuló tudja összegyűjteni, rendszerezni és elemezni az egy általa 

kiválasztott téma aktuális kérdéseivel kapcsolatos adatokat (pl. a 

technika megnövekedett szerepe napjainkban). ÖÉ, TM 

 B. A tanuló logikusan és világosan tudja magát kifejezni szóban és írás-

ban egyaránt. KOT, TE 

II. A. A tanuló a társadalmi problémák elemzése során adjon tanúbizonysá-

got arról, hogy tisztában van a társadalomismeret alapfogalmaival és 

módszereivel. KOT 

 B. A tanuló legalább 80 %-os pontossággal tudja alkalmazni A társa-

dalmi túlélés funkcionális előfeltételei (Functional Prerequisites for 

Societal Survival, FPSS) szociológiai modelljét két speciális kultúra 

összehasonlítására és szembeállítására. KOT, ST 

III. A. A tanuló tudja azonosítani és meghatározni a jövőben fontossá váló 

területeket. TE, ÖÉ, TM 

 B. A tanuló legyen képes kreatív megoldásokat találni a holnap problé-

máira. KOT 
 

 [Megjegyzés. A követelmények végén álló rövidítések jelentése: KOT: kritériumorientált teszt; TM: tanári meg-

figyelés; ÖÉ: önértékelés; ST: standardizált teszt; TE: teljesítményértékelés] 
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 3-5. melléklet  
   

 ÉRTESÍTÉS  

   

 Kedves Mrs. Hampton!         
   

  Köszönjük, hogy Mark nevű gyermekének a vizsgálatához hozzájárult. A vizsgála-

tokat elvégeztük. Terveink szerint az eredmények megbeszélésére – az illetékes szak-

emberek részvételével – 1987. január 22-én (szerdán) 9 órakor kerül sor a Jordan Álta-

lános Iskolában. 

 

  Szeretnénk, ha Ön is részt tudna venni ezen a megbeszélésen és segítene a gyerme-

ke számára összeállítandó egyéni oktatási terv elkészítésében. Amennyiben ez az idő-

pont nem felel meg önnek, a megbeszélést később is kezdhetjük. Kérjük, tudassa ve-

lünk, hogy a megjelölt napon mikor találkozhatnánk Önnel. 

 

  Ha bármilyen kérdése lenne, nyugodtan hívjon fel telefonon.  
   

   Tisztelettel:   
   

 1987. január 15.   

  tehetségfejlesztési szakértő  
    

  Jordan Általános Iskola (Tel.: 532–8105)  

   

 

 

 

Napjainkban mind több iskolakörzetben indítanak tehetségfejlesztő prog-

ramokat. Mark példáján keresztül azt kívántuk bemutatni, hogyan lehet indivi-

dualizált oktatási tervet készíteni egy-egy tehetséges tanuló számára. 

Sok iskolakörzetben a tehetségfejlesztési program hivatalosan a speciális 

oktatáshoz tartozik, és emiatt az IOT-ban a vizsgálati adatokat az „Intellektuális 

területek vizsgálata” címszó alá sorolják. Az egyik iskolakörzet például a 3-7. 

mellékletben közölt csoportosítást használja. Ebből kiderül, hogy az intellektuá-

lis feldolgozás színvonalának megállapítása mivel történt és milyen eredmény-

nyel zárult. Egyes IOT formanyomtatványok a motoros viselkedést (3-8. mellék-

let) és a tanulmányi teljesítményt (3-9. melléklet) is tartalmazzák. 

A tehetségfejlesztő szakpedagógus — akár egyedül dolgozik a tehetséges 

tanulóval, akár az osztályfőnökkel együttműködve — mindenképpen kulcsfon-

tosságú személy az IOT megvalósításában. Tanácsadói és mentori szerepet tölt 

be, továbbá segít a tehetséges tanulónak a munkájával kapcsolatban reális célo-

kat kitűzni, és végül értékeli, hogy a kidolgozott IOT mennyire felel meg a te-

hetséges tanuló igényeinek. 
 

 

 

 

 

   

 3-6. melléklet  
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 FELVÉTELI LAP  

   

 Kedves Mr. és Mrs. Hampton!   
   

  Mark nevű gyermeküknek a vizsgálatát elvégeztük.  

  Munkacsoportunk a tanuló oktatási igényeinek kérdésében 1987. január 22-én érte-

kezletet tartott. A tanulót tehetségesnek találtuk és úgy ítéltük meg, hogy előnyére 

válna, ha speciális órákon venne részt. 

 Munkacsoportunk a tanuló számára egyéni oktatási tervet dolgozott ki. Ennek egy 

példányát Önöknek is eljuttatjuk. 

 

  Munkacsoportunk javasolja, hogy a tanuló vegyen részt a Jordan Általános Iskola 

által indított tehetségfejlesztő program speciális társadalomismereti óráin. 

 

  Ha tájékoztatást szeretnének kapni a programról, kérem, 15 napon belül vegyék fel 

velünk a kapcsolatot. 

 

  Gyermekük felvételére csak az Önök hozzájárulásával kerülhet sor. Amennyiben ezzel 

egyetértenek, kérem, írják alá ezt a lapot, és postafordultával küldjék vissza a nevemre. 

 

  Köszönöm az ügyben tanúsított együttműködésüket. Bármilyen kérdésük van, szí-

vesen állok a rendelkezésükre. 

 

   

  Tisztelettel:  
   

 1987. január 29.   

  tehetségfejlesztési szakértő  
   

  Jordan Általános Iskola (Tel.: 532–8105)  

   

   

   

 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy Mark nevű gyermekemnek a Jordan Általá-

nos Iskola által indított társadalomismereti szakirányú tehetségfejlesztő programjába 

való felvételéhez hozzájárulok. 

 

   

      

 Dátum   Szülő(k) aláírása  

   

 

A tehetségfejlesztő pedagógus nagy hangsúlyt fektet a diák tanulási stílusá-

ra. Griggs és Price (1980) felső tagozatos tehetséges tanulókat vizsgálva megál-

lapították, hogy a tehetségeseknél a külső (tanári) motiváció kevésbé hatékony, 

inkább önmagukat motiválják. A tehetségesek „mozgalmas” légkörben is tudtak 

dolgozni, és az egyedül történő tanulást preferálták. A taktilis, vizuális és ki-

nesztetikus eszközöket szintén preferálták. Hahn-nak a Kolb-féle Tanulási Stílus 

Kérdőívvel (Kolb Learning Style Inventory) végzett vizsgálata során (Hahn, 

1982) a tehetségesek konkrét tanulóknak és absztrakt gondolkodásúaknak bizo-

nyultak. A szerző egyébként ugyanebben a tanulmányában a tehetségeseket taní-

tó pedagógusokat mint aktív kísérletezőket jellemzi. 
 

   

 3-7. melléklet  
   

 INTELLEKTUÁLIS TERÜLETEK VIZSGÁLATA  
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 A (legutolsó) pszichológiai vizsgálat dátuma:     

   

 Egyéni intelligenciavizsgálat: Intellektuális övezet:  

   

 ___  ___  ___ Cattell ___  ___  ___ Értelmileg sérült  

 ___  ___  ___ Columbia ___  ___  ___ Határeset  

 ___  ___  ___ Leiter ___  ___  ___ Alacsony  

 ___  ___  ___ McCarthy ___  ___  ___ Átlagos  

 ___  ___  ___ PTI ___  ___  ___ Átlag feletti  

 ___  ___  ___ Stanford-Binet ___  ___  ___ Magas  

 ___  _x_  ___ WISC-R/WPPSI ___  _x_  ___ Extrém magas  

   

 

   

 3-8. melléklet  
   

 MOTOROS VISELKEDÉS  

   

 ___  Berry  

 ___  Bender  

   

 Pedagógiai szempontból fontos orvosi információk:   

   

   

 MAGATARTÁSI/TÁRSAS/ÉRZELMI  

   

 Vineland ___  Viselkedési skálák ___ Társas fejlődés ___  

    

 

   

 3-9. melléklet  
   

 TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNY  

   

 Jelenlegi olvasási szintje: 7.0  

 Jelenlegi matematikai szintje: 6.0  

 Jelenlegi helyesírási szintje: 6.0  

  Minden szintje kiváló  

   

 WRAT: PIAT: Woodcock-Johnson:  

     

 SRA: MAT: SWAT:  

   

Ezek a kutatások, valamint a megfigyelések arra utalnak, hogy a tehetség-

pedagógusok mindegyik tehetséges tanulót egyszeri és megismételhetetlen 

egyénnek tekintik, továbbá az IOT-t előírásnak és nem szentírásnak fogják fel, 

amin — ha a tehetséges tanuló haladása ezt megkívánja — minden további nél-

kül változtatni lehet. 
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Összességében az IOT öt részből áll: (1) az aktuális neveltségi szint, (2) az 

év végére elérendő célok és az évközi teljesítménykövetelmények, (3) a többi 

tanulóhoz képest nyújtandó speciális ellátás, (4) a speciális ellátás várható idő-

tartama és költségkihatása, és (5) a követelmények teljesítésének megállapításá-

ra szolgáló kritériumok meghatározása (legalább éves viszonylatban). 

A követelményeknek az affektív, a kognitív és a készségterületekre egy-

aránt ki kell terjedniük. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy nem mindegyik 

tehetséges tanuló rendelkezik az önálló és eredményes tanuláshoz szükséges ké-

pességekkel. Az esetleges képességbeli hiányosságok felszámolását az IOT-nak 

ugyanúgy tartalmaznia kell, mint azon területek fejlesztését, amelyekben a te-

hetséges tanuló kiválónak mutatkozik. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fejezetünkben a tehetségesek oktatásának individualizálását mutattuk be. Az 

individualizált oktatás lényege, hogy a tartalmat, a folyamatot, a produktumot és 

a tanulási környezetet — a tanuló előzetesen felmért erős és gyenge oldalainak 

függvényében — a tanulóhoz igazítjuk. Az individualizált oktatás tehát diag-

nosztikus és előíró tanításnak tekintendő. Az egyéni program csak a tehetséges 

tanuló, a szülő, az osztályfőnök és a tehetségpedagógus együttműködésén ke-

resztül valósítható meg. 

A tanuló egyéni igényeit és jellemzőit, valamint az ezek alapján felállított 

célokat és követelményeket írásban kell rögzíteni. A célokban az irány, a hang-

súly és a minőség, míg a követelményekben az elérendő teljesítmények kerülnek 

megfogalmazásra. Erre a mátrixok tűnnek a legalkalmasabb eszköznek. 

Az IOT tehetségfejlesztésben való alkalmazását a kivételes gyermekek ok-

tatásáról szóló törvénnyel hoztuk összefüggésbe. A pedagógusok elsősorban az 

időhiányra hivatkozva tiltakoznak az IOT ellen. Lépésről lépésre bemutattuk az 

IOT készítését, ami sorrendben a következőkből áll: a tanuló vizsgálata, az ada-

tok összegyűjtése, a célok és a követelmények megfogalmazása, a programterv 

rögzítése és a programterv értékelése. 

Az IOT alkalmazásának egyik csapdájaként a „behódoló mentalitást” emlí-

tettük, ami azt jelenti, hogy sokan végrehajtják ugyan a törvényt, de annak szel-

lemiségével nem azonosulnak. A másik probléma, hogy az IOT-k már a tanév-

kezdet előtt elkészülnek, anélkül, hogy a pedagógus egyszer is találkozott volna 

azzal a tehetséges tanulóval, akinek az IOT-t írja. A legnagyobb probléma azon-

ban mégis az, hogy az IOT-k többnyire csak papíron léteznek, a tanév folyamán 

a tehetségpedagógus elő sem veszi. Mindezen problémák miatt az IOT kevésbé 

hatékony, mint amilyen lehetne. 

Az IOT „végterméke” egy előírt cselekvési terv. Mark részletesen bemuta-

tott esettanulmánya kapcsán néhány következtetést is megfogalmaztunk: (1) A 

tehetségpedagógus kulcsszerepet játszik mind a tervezésben, mind a kivitelezés-
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ben. (2) A tehetségpedagógus a tehetségesek tanácsadójának, mentorának, kon-

zulensének tekintendő, aki a tanulási stílusra és az érdeklődésre is odafigyel. (3) 

Fontos, hogy a tehetségpedagógus elejétől végig kövesse az IOT-ban foglaltak 

teljesülését, és ha a tanuló haladása azt megkívánja, a tervet módosítsa. 

Az IOT hatékonysága erősen függ attól, hogy az ilyet készítő pedagógusok 

milyen részletességgel gyűjtik az adatokat, milyen részletességgel írják le a je-

lenlegi állapotot és a rendelkezésre álló forrásokat. A legtöbb pedagógus egyet-

ért azzal, hogy egy középiskolás diáknak a heti 1 óra, vagy egy általános iskolás 

tanulónak a heti 4 óra gazdagítás csak a kezdet. A felmérések szerint a tehetsé-

gesek oktatása elsősorban a saját, normál osztályuk keretében történik. Ennek 

hatékony megvalósítása az osztályfőnökök részéről az egyéni tanulás iránti na-

gyobb elköteleződést feltételez, az iskolai és oktatásügyi vezetők részéről pedig 

azt, hogy több időt biztosítsanak a pedagógusoknak az individualizált progra-

mok tervezéséhez és kivitelezéséhez. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
Mark esettanulmányát újra olvasva Ön milyen további javaslatokat tenne Mark különleges 

igényeinek és érdeklődésének a kielégítése érdekében? 

Önt, mint tehetségpedagógust az igazgatója felkéri, hogy a soron következő tantestületi 

értekezleten — maximum 10 percben — próbálja meggyőzni a kollégáit az individualizált 

oktatás hasznosságáról. Írja le, hogy mit mondana, és ismertesse a csoport előtt! 

Tájékozódjon a kollégái körében, ki hogyan törekszik az osztályába járó tehetséges tanu-

lók oktatásának individualizálására! 

Írja össze, hogy milyen eszközök állnak az Ön rendelkezésére a tehetséges tanulók egyéni 

jellemzőinek a megállapításához, és milyen vizsgálatok elvégzését kérné pszichológustól! 

Írjon esettanulmányt egy tehetséges tanulóról! 
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4. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK 

TERVEZÉSE 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Az igazi nevelés a tapasztalatokból ered. De ez még nem jelenti azt, hogy min-

den tapasztalat egyformán nevelő hatású. 

John Dewey 

 

 

Az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma a tehetségesek differenciált tan-

tervével kapcsolatban a következőképpen foglalt állást: a kognitív és affektív 

folyamatokat a normál tantervet meghaladó mértékben fejlessze, oktatási straté-

giái a tehetségesek sajátos tanulási stílusához igazodjanak, továbbá rugalmas 

szervezési megoldásokat biztosítson, ide értendők például a speciális osztályok, 

szemináriumok, foglalkoztató termek, önálló kutatások, tanulópárok, mentori 

kapcsolatok, tereptanulmányok, vagy a könyvtár- és médiahasználat (U.S. Okta-

tási Minisztérium, 1976, 18665-18666. o.). 

A fentebb leírt állásfoglalás elemei szinte teljesen egybevágnak 

Renzullinak (1977) a gazdagításra vonatkozó elképzelésével. Renzulli a gazda-

gítást olyan tapasztalatszerzésként határozza meg, amely (1) túlmegy a normál 

tanterven, (2) figyelembe veszi a tanulók speciális érdeklődését, (3) figyelembe 

veszi a tanulók által preferált tanulási stílusokat és (4) lehetőséget biztosít arra, 

hogy a tanulók az általuk tanulmányozni kívánt témákban korlátozás nélkül el-

mélyedhessenek. 

A tehetségesek számára összeállítandó programokhoz, a differenciált tan-

terv kidolgozásához a programtervezés alapelvei nyújtanak segítséget. 
 

 

A PROGRAMTERVEZÉS ALAPELVEI 
 

A Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezetőképző Intézet Tantervi Tanácsának 

álláspontja szerint (Curriculum Council of the National/State Leadership 

Training Institute for Gifted and Talented, 1975) egy demokratikus berendezke-

désű társadalomban a tehetségesek oktatásának szükségképpen ugyanaz a filo

zófiája, mint a többi tanuló esetében: minden gyermek – így a tehetséges is – a 

képességeinek, érdeklődésének és tanulási stílusának megfelelő oktatást kapjon. 
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Az első alapelv így szól: A tehetségesek oktatása szilárd filozófiai, peda-

gógiai és pszichológiai alapokra épüljön. Ha egy iskolakörzetnek az a filozófi-

ája, hogy az összes gyermek igényeit ki akarja elégíteni, akkor a tehetséges tanu-

lók igényeinek kielégítése a szolgáltatási tartományának részét képezi, azaz a 

tehetséges tanulók sajátos igényeit tiszteletben kell tartania, és a tanulásukat eh-

hez kell igazítania. A színvonalas tehetségfejlesztő programokat a tehetséges 

tanulók sajátos igényeire, tanulási és motivációs jellemzőire és egyéni érdeklő-

désére vonatkozó helytálló pszichológiai ismeretek alapozzák meg. A normál 

oktatásban bevált módszerek némi átalakítással, illetve módosítással a tehetsé-

gesek oktatásában is alkalmazhatók. A tehetségfejlesztő program nem attól lesz 

speciális, hogy teljesen különbözik a normál programtól, hanem hogy differen-

ciált módon igazodik a tehetségesek igényeihez. 

A második alapelv: A tehetségesek oktatását úgy kell megtervezni, hogy 

érzékenyen reagáljon a helyi társadalom igényeire, a nemzeti igényekre és a 

globális igényekre. Például egy Chicano diák számára készülő programnak egy-

részt figyelembe kell vennie a tanuló közvetlen környezetének és a helyi társa-

dalomnak az igényeit, másrészt helyet kell adnia a nemzeti és a globális szem-

pontoknak is. A tehetséges tanuló programja ott kezdődik, ahol ő van, ugyanak-

kor lehetőséget biztosít arra, hogy olyan messzire menjen el a dolgok megisme-

résében, amennyire csak lehetséges. 

A harmadik alapelv: A tehetségesek oktatása inkább befogadó, semmint 

kizáró attitűdöt képviseljen. Ez az elv azt jelenti, hogy a programok az összes 

potenciálisan tehetséges tanulóra terjedjenek ki, ideértve az alulteljesítő és a ta-

nulási zavarokkal küzdő, valamint az eltérő kulturális hátterük miatt gyengébben 

teljesítő tehetségeseket is. Ebből az elvből két dolog is következik: egyrészt az, 

hogy a tehetséges tanulók szelekciója arra alkalmas eszközökkel történjen, más-

részt hogy a programoknak kell alkalmazkodniuk a tehetséges tanulókhoz, nem 

pedig a tehetséges tanulóknak a programokhoz. 

A negyedik alapelv: A tehetségesek oktatása az egész iskolarendszer 

szerves részét képezze. A szombati foglalkozások, az iskola utáni programok 

vagy a nyári műhelyfoglalkozások nem tudják megfelelően kielégíteni a tehet-

ségesek igényeit. A tehetséges diák ugyanis minden nap tehetséges, nemcsak 

szombatonként, iskola után, vagy nyáron. A megoldást a differenciált tehetség-

tanterv jelenti, aminek a kidolgozása csak a tehetségfejlesztő pedagógus és a 

normál osztályt tanító pedagógus együttműködésén keresztül valósítható meg. A 

tehetségesek ideális individualizált oktatási terve egész napra meghatározza a 

tevékenységeket, nemcsak az ún. „tehetségprogram” idejére. 

Az ötödik alapelv: A tehetségesek oktatása a teljes személyiségre irá-

nyuljon, és a tanulót a maga egyedi mivoltában fejlessze. A programterve-

zésnek ezért a tanterv és az oktatási módszerek módosítása mellett a tanácsadás-

ra és a gondozásra is ki kell terjednie. Ha a tehetségesekből csoportot képeznek, 

és mint homogén csoportot tanítják őket, az egyéni igények könnyen figyelmen 

kívül maradhatnak. Sok tehetséges tanuló emiatt un rá az iskolára, és válik alul-
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teljesítővé. Ahhoz, hogy tervszerűen lehessen segíteni ezeknek a tanulóknak a 

képességeik kibontakoztatásában, a motiváltságuk fokozásában vagy a pályavá-

lasztásban, gondozásra és tanácsadásra van szükség. 

A hatodik alapelv: A tehetségesek oktatása folyamatos erőfeszítés legyen 

az iskolarendszer részéről. Ez az elv azt jelenti, hogy tehetségprogramoknak az 

óvodában kellene kezdődniük és az iskola végéig folytatódniuk. 

Ha az iskolakörzetek a fenti hat alapelv szem előtt tartásával dolgozzák ki a 

programjaikat, akkor olyan programok születnek, amelyek szilárd filozófiai, pe-

dagógiai és pszichológiai alapokra támaszkodnak; fogékonyak a szűkebb közös-

ségi, a nemzeti és a globális igényekre; inkább befogadó, semmint kizáró attitű-

döt képviselnek; az iskolarendszer szerves részét alkotják; a teljes gyermekre 

irányulnak; és az iskolarendszer részéről permanens erőfeszítést tükröznek. 

 

AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT 

ÖSSZHANGJÁNAK MEGTEREMTÉSE 

Bull (1982) a programfejlesztésben a nevelésfilozófiai és pszichológiai felfogá-

sok következetes érvényesítésének a jelentőségét hangsúlyozza. Hat ilyen felfo-

gást sorol fel: (1) vallásos bölcseleti, illetve képességpszichológiai, (2) mecha-

nikus behaviorista, behaviorista inger-válasz, (3) tudományos humanista, 

experimentalista, mezőelméleti (alaklélektani), (4) természetes kibontakozás, 

illetve önaktualizáció, (5) humanisztikus bölcseleti és (6) appercepció, illetve 

herbartianizmus. A 4-1. táblázat ezeket a felfogásokat sorolja fel, bemutatva, 

hogyan befolyásolják a tanári szerepről, az oktatásról, a tanulási környezetről és 

a tanuló természetéről vallott nézeteket. 

Egy-egy irányzat következetes érvényesítésének kétségkívül megvan az az 

előnye, hogy segítségével következetes programok tervezhetők. Mindazonáltal 

Bull táblázatát alaposan megvizsgálva rá kell jönnünk, hogy az eklektikus meg-

közelítésnek is van jogosultsága. Például ha a tanári szerepet vesszük, nemigen 

akad olyan pedagógus, aki a tanárnak, mint facilitátornak az önaktualizációban 

betöltött szerepét megkérdőjelezné. Ugyanakkor az oktatás területén — legalább 

is a tehetségesek esetében — bizonyosan a vizsgálódásra és a felfedezésre, va-

lamint a tanuló által kezdeményezett és az érdeklődésére alapozott tevékenysé-

gekre szavaznának, márpedig a két előbbi a kísérletezés, a két utóbbi az 

önaktualizáció kategóriájába tartozik. Egyes esetekben a szókratészi modell le-

het a megfelelő, ami viszont a humanisztikus mentális diszciplína alatt kerül em-

lítésre. A különböző oktatási koncepciókra támaszkodva a pedagógusok sokkal 

gazdagabb tevékenységrepertoárt nyújthatnak, mintha csak egyhez ragaszkod-

nának. 
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Néha szükség lehet arra, hogy a tanulási környezet strukturált, rendezett és 

kontrollált legyen (humanisztikus mentális diszciplína), például ha a tehetséges 

tanulók állatot boncolnak, vagy festett ablaküveget vágnak. A csoportdinamiká-

hoz viszont a tanár inkább egy részben nyitott, manipulatív és interaktív környe-

zetet szeretne (kísérletezés), míg a társadalomismeretben, amikor tágan értel-

mezhető fogalmakkal dolgoznak — mint például az embernek a környezettel 

való interakciója —, inkább egy nyitott, strukturálatlan, szabad mozgásteret en-

gedélyező környezetet (önaktualizáció). 

Ha a tanulót nézzük, a tehetséges tanuló egyfelől „eszes állatnak” tűnik 

(humanisztikus mentális diszciplína), másfelől a pszichológiai környezettel való 

interakcióján keresztül célirányos fejlődést mutat (experimentalista). 

A különböző nevelésfilozófiák vizsgálata — ahogy azt Bull javasolta — 

nagy segítséget jelenthet az iskolakörzetek számára abban, hogy milyen állás-

pontot képviseljenek a tanár szerepének vagy a tanuló természetének vonatkozá-

sában, de a következetesség túlhajtása, túlságosan merev értelmezése óhatatlanul 

a tehetségesekkel való munka korlátok közé szorításához vezet. 

 

 

A KÖZÖSSÉGI ERŐFORRÁSOK KIAKNÁZÁSA 

 

Ahhoz, hogy a tehetségfejlesztő programok a helyi társadalom szerves részét 

képezzék, a helyi társadalmat be kell vonni a programba. A helyi társadalom, az 

egy településen élő emberek közössége hatalmas potenciális erőforrást képvisel 

mind anyagi, mind szellemi vonatkozásban. Segítségükkel a tehetségesek tanítá-

sa élő partnerkapcsolatokká tehető. 

Az egyik iskolakörzet egy furgont mozgó laboratóriummá alakított át, így 

támogatva a tehetséges diákokat abban, hogy az elsajátítandó anyagot interdisz-

ciplináris módon, „terepen” tanulmányozhassák. A helyi társadalom hétköznap-

jaiban való megjelenésük nyomán mind több lakos szerzett tudomást a tehetség-

fejlesztő programról, és ennek a fontosságára ráébredve sokan megkeresték a 

program irányítóit: előadónak vagy mentornak jelentkeztek (Dusan, 1979). 

Egy másik, felső tagozatosokkal folyó tehetségfejlesztő program a tanuló-

kat a pályaorientációs tanegység keretében az üzleti élet, az értéktőzsde, az áru-

házak, a kórházak, az igazgatási és szakintézmények valóságos világába vezette 

be. Ezen intézményekkel való együttműködés révén a helyi társadalom tagjai 

maguk is tapasztalhatták, hogy az iskola milyen erőfeszítéseket tesz a tehetséges 

tanulók érdekében. 

A tehetségfejlesztő programok a nyugdíjasok körét is megcélozhatják. A 

nyugdíjasok óriási tapasztalattal (és sok szabadidővel) rendelkeznek, amelyet 

kár lenne kihasználatlanul hagyni. Az állami és magáncégek gyakran ingyen bo-

csátanak rendelkezésre anyagokat, ráadásul szívesen veszik, ha a nevük ott sze-

repel a tehetségfejlesztő programot támogatók listáján. 



4. FEJEZET: A TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK TERVEZÉSE 83 

Észak-Karolinában, Charlotte városában egy olyan közösségi projektet 

szerveztek, amelynek keretében a tehetséges diákok, szállodákat, telefontársasá-

gokat, sütőüzemeket és lapkiadókat tanulmányoztak. Először csak tanultak ró-

luk, aztán szimulációs játék formájában — mintha ezek a cégek a saját vállala-

tuk lennének — szervezetfejlesztést végeztek, majd kimentek a „terepre”, és a 

valóságban is tapasztalatokat szereztek a szállodák, telefontársaságok, sütőüze-

mek és lapkiadók működéséről. A tehetséges tanulók és a helyi társadalom kö-

zötti interakció mind pedagógiai, mind szociális szempontból nagy jelentőségű 

volt. 

Az iskolakörzetek az ilyen jellegű együttműködéseken keresztül építik ki a 

tehetségfejlesztés ügyét pártolók körét, akik később mint forrásszemélyek és 

mentorok vállalnak feladatot. 

 

 

ADMINISZTRATÍV INTÉZKEDÉSEK 

 

A tehetségfejlesztő programok általában három kategóriába sorolhatók: (1) a 

gyorsítás, (2) a gazdagítás és (3) a speciális csoportok képzésének kategóriájába. 

E három mellett többnyire a tanácsadásról is születik intézkedés. Ideális esetben 

a tehetséges diákok külön csoportban tanulnak, gazdagító programot kapnak, a 

programot igény szerint gyorsítják, és mindezt tanácsadással egészítik ki. A leg-

több iskolakörzet azonban még messze áll ettől. Hogy jobban megértsük ezeket 

az adminisztratív intézkedéseket, a következőkben mindegyiket sorra vesszük. 
 

 

Gyorsítás 
 

A három említett kategória közül a gyorsítást alkalmazzák a legritkábban, jólle-

het az eddigi kutatások szinte semmilyen bizonyítékot nem szolgáltattak arra 

nézve, hogy a gyorsításnak negatív hatásai lennének a tehetséges tanulókra. A 

gyorsítás egyik nagy szószólója Gallagher (1985), aki szerint mire a tehetséges 

tanulók a képességeiknek megfelelő szakmai szerepeikre teljesen felkészülnek, 

legalább 29 éves korukig járnak különböző oktatási intézményekbe, következés-

képpen minden olyan megoldás, ami ezt a hosszú képzési időt csökkenti, a te-

hetséges diákoknak is, de a társadalomnak is csak előnyére válik. 

A gyorsításnak sokféle formája létezik: korai felvétel az iskolába, osztály-

ugratás, teleszkopizálás, korai felvétel a felsőoktatási intézménybe, a kurzusok 

rendhagyó sorrendben való teljesítése, és így tovább. Sok államban — éppen a 

tehetségesek érdekében — törvényben rögzítették az iskolába való korai felvétel 

lehetőségét. De törvény ide vagy oda, akármennyire is fejlett a gyermek intellek-

tuális és szociális téren, a szülőknek többnyire azt tanácsolják, hogy várjanak a 

felvétellel az iskolába lépés szokásos időpontjáig. Sok pedagógus egyszerűen fél 

a „karrierista” gyermekektől, és ezért azt hangsúlyozza, hogy a tehetséges gyer-

meknek szüksége van arra, hogy „az iskola által nyújtott összes előnyt élvezze”. 
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Braga (1969) a korai felvétel következményeit kutatta 63 első, harmadik és 

ötödik osztályos tanulóknál úgy, hogy összehasonlította az idő előtt, az időben 

és a késéssel beiskolázottakat. Az idő előtt és az időben felvett tanulók között 

nem talált különbséget sem a tanulmányi teljesítményben, sem az érzelmi és tár-

sas fejlődésben. Mindazonáltal a szülők és a pedagógusok körében végzett kér-

dőíves felmérések arról tanúskodnak, hogy a pedagógusok negatívan viszonyul-

nak a korai felvételhez, míg a szülők véleménye megoszlik: az idő előtt felvettek 

szülei kedvezően vélekednek a korai felvételről, a rendes időben felvettek szülei 

nem. 

A gyorsítással kapcsolatos félelmek főként abból az érzésből táplálkoznak, 

hogy ezek a gyermekek „nagyon speciális” esetek lesznek, akikkel nemigen le-

het mit kezdeni. Ha az embereket arról kérdezzük, hogy mi a véleményük a 

gyorsításról, biztos, hogy legalább egy esetet tudnak mondani valakiről, aki any-

nyira különös, annyira más volt, és persze azért, mert „gyorsították”. Ez a véle-

kedés azonban azért nem állja meg a helyét, mert rengeteg olyan ember létezik, 

aki annyira különös, annyira más, mint a többiek, és soha semmilyen gyorsítás-

ban nem részesült. Braga kutatása megerősíti Worcester (1956) korábbi eredmé-

nyét, aki 4275 tanulót vizsgált meg Nebraska államban, és azt találta, hogy az 

idő előtt felvettek igen jó egészségnek örvendenek, jól teljesítenek, együttmű-

ködnek, a többiek elfogadják őket, jó vezetői képességekkel rendelkeznek, ér-

zelmileg jól fejlődnek és pozitív a viszonyuk az iskolához. Mindkét kutatás 

megállapításai alátámasztják Howley (1986) azon állítását, hogy a tehetséges 

tanulók érdekeit sokkal inkább szolgálja a korai felvétel, mintsem ha bevárnák a 

hasonló korúakat, amikorra viszont az értelmi koruk tekintetében messze meg-

haladnák őket. 

A gyorsítás másik formája a teleszkopizálás, ami azt jelenti, hogy a tehet-

séges tanulók három osztályt két év alatt végeznek el, és ily módon az általános 

iskolát a szokásosnál hamarabb fejezik be. 

A gyorsítás leggyakoribb formája az, amikor a középiskolás diákok főisko-

lai-egyetemi kurzusokat vehetnek fel, vagy az ún. léptetési vizsgákat letéve már 

középiskolás korukban felvételt nyernek valamelyik — a léptetési vizsgáknak 

megfelelő szakirányú — felsőoktatási intézménybe. 

A gyorsítás létjogosultságát és megvalósíthatóságát Stanley és mtsai (1974, 

1984) igazolták a Johns Hopkins Egyetemen. Stanley kiállt amellett, hogy a ma-

tematikában kiugróan tehetséges tanulók fejlesztése gyorsított ütemben történ-

jen. A Johns Hopkins Tehetségkutató Program rendkívül sikeresnek bizonyult. 

Ezt tapasztalva más egyetemek is (Northwestern, Duke, Arizona, Denver) or-

szágos programba fogtak a matematikában kiugróan tehetséges fiatalok felkuta-

tására. 

A gyorsítás nagy előnye, hogy ezek a kiugróan tehetséges tanulók a képes-

ségeiknek megfelelő ütemben haladhatnak, és nem kényszerülnek minduntalan 

leállásra, nem beszélve arról, hogy a rég megunt feladatok állandó gyakoroltatá-

sa nemcsak nekik, de az iskola számára is kárba veszett idő. 
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Clark (1983) a gyorsítással kapcsolatos kutatások megállapításait így fog-

lalja össze: 

A tehetséges tanulók hajlamosak maguknál idősebb társat választani. 

Ebben a hasonló érettség a döntő, sem a gyorsítás módszere, sem az, 

hogy erre milyen életkorban kerül sor, nem tűnik meghatározónak. 

A gyorsítás segítségével lehetővé válik, hogy a tehetséges tanulók ha-

marabb kezdjék el a pályájukat, így hamarabb legyen belőlük produktív 

munkaerő. 

Ha a tehetséges tanuló iskoláztatása rövidebb ideig tart, az oktatására 

fordított összeg is kevesebb. 

A gyorsított tanulók legalább olyan jól, de gyakran még jobban teljesí-

tenek, mint az ugyanabba az osztályba járó, náluk idősebb tanulók. 

A gyorsításban részt vevő tanuló nem unatkozik és nem elégedetlenkedik. 

A gyorsítottak szociális és érzelmi alkalmazkodása jó, sőt az átlagosnál jobb. 

Általánosságban a pedagógusok és a tanügyi vezetők ellenzik a gyorsí-

tást, míg a szülők és a tanulók — különösen akiknek már van ilyen irá-

nyú tapasztalatuk — támogatják. A pedagógusok negatív viszonyulásá-

nak valószínűsíthető okai: sokkal kényelmesebben tudnak tanítani, ha 

egy osztályba csak azonos korúak járnak; semmit nem tudnak az ezzel 

kapcsolatos kutatások eredményeiről; azt gondolják, hogy az idő előtt 

felvettek nem tudnak majd beilleszkedni; az adott állam törvényei nem 

teszik lehetővé a korai felvételt. 

A gyorsítás csak akkor lehet sikeres, ha folyamatos és tervszerű módon 

történik. 

Összességében a gyorsítás azért ítélhető hasznosnak, mert megfelel a tehet-

séges tanulók azon igényének, hogy gyorsabb ütemben haladjanak. 
 

 

Gazdagítás 
 

A gazdagítás az egyik leginkább pontatlanul használt és idézett pedagógiai 

szakkifejezés. Mindenféle tevékenységre „ráhúzzák”, így például a nem kötele-

ző művek olvasására, az önálló kutatásra, az osztálynak tartott kiselőadásra, a 

tanulmányi kirándulásra, és még számtalan egyéb tevékenységre. Pontosan úgy 

néz ki a helyzet, mintha a gazdagítás egy nagy szemeteskosár lenne, amit az 

egymással semmilyen összefüggésben nem álló tevékenységek gyűjtő elnevezé-

sére tartanának fenn, amibe minden belefér, és amire jól lehet hivatkozni azt ál-

lítván, hogy nálunk szorgos munka folyik, hiszen egész nap gazdagítunk. 

Stanley (1976) így vélekedik a gazdagításról: 

A pedagógusok — jóhiszeműen — háromféle gazdagítással próbálkoznak: ún. szorgal-

mi munkával, irreleváns anyagokkal (pl. drámaórát tartanak olyan fiúknak, akiket csak a 

matematika és a természettudományok érdekelnek), vagy valóban hatékony eljárások-

kal, amelyek viszont egy-két évvel később visszaütnek, mivel a tanulók még inkább 
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fogják unni magukat. Ezért mi azt gondoljuk, hogy a gazdagítás mellett vagy helyett a 

tananyagban való haladás jelentékeny felgyorsítását kell szorgalmazni. 

A hatékony gazdagítást a tanulás azon területeire értjük, amelyek nem sze-

repelnek a hivatalos tantervben, nehezebb, illetve alaposabb elmélyedést lehető-

vé tevő anyagokat tartalmaznak. A gazdagítás e definíciója bármely tehetség-

fejlesztő program esetében érvényesnek tekinthető. Mindazonáltal a gazdagítást 

legtöbbször a normál osztályokban alkalmazzák (Cox, 1985). A gazdagításra 

később, a tantervfejlesztés kereteinek tárgyalásakor még visszatérünk. 
 

 

Speciális csoportok kialakítása 
 

Sok szerző vallja azt a nézetet, hogy a gazdagításnak a tehetséges tanulók egyéni 

jellemzőire kellene támaszkodnia (Renzulli, 1978; Ward, 1981; Passow, 1981; 

Maker, 1982). A tehetséges tanulóknak sajátos igényei vannak, emiatt viselked-

nek úgy, ahogy viselkednek. Például a tehetséges tanulóban erős a tudásvágy, 

csak úgy habzsolná az általa kedvelt témát. Így aztán akármit mond a tanár, nem 

hagyja magát félbeszakítani, inkább úgy tesz, mintha nem hallotta volna. Ebből 

következik, hogy a tanulási környezetet olyanná kell átalakítani, amely megsza-

kításmentes tanulást tesz lehetővé. 

Maker (1982) a tehetségfejlesztés szaktekintélyei által megfogalmazott ja-

vaslatok felhasználásával (Kaplan, 1974; Renzulli, 1976; Ward, 1981; 

Gallagher, 1985) olyan differenciált tantervet dolgozott ki, amelyben megkísérli 

összeegyeztetni a tehetséges tanulók jellemzőit a tartalommal, a folyamattal 

(módszerrel), a produktummal és a tanulási környezettel. Hasonló modellt hasz-

nált Sisk (1985) is a Turner Műsorszóró Vállalat megbízásából történt tantervké-

szítés során. A változók a következők voltak: a tehetséges tanulók jellemzői, a 

tanítási stratégiák, és a kiválasztott tudományterületek kulcsfogalmaihoz illesz-

tett modellek. 

A speciális csoportosítás meglehetősen elterjedt és régóta alkalmazott intéz-

kedés. Újszerű viszont a legkevésbé korlátozó környezet koncepciója (94–142. sz. 

törvény), amely sajátos értelmet nyer a tehetségpedagógiában. A tehetséges tanulók 

számára a legkevésbé korlátozó környezet a képességeik maximális kihasználására 

ösztönző csoportosításukat jelenti. A tehetséges tanulók ellátásának tartománya a 

speciális iskolák egész napos programjától az 1 napos külön foglalkoztatásig terjed. 

Az ellátási tartomány a következőket foglalja magába: 

 Normál osztály 

 Normál osztály csoportképzéssel 

 Normál osztály kiemeléssel („pull-out”) 

 Normál osztály csoportképzéssel és kiemeléssel 

 Individualizált osztály 

 Individualizált osztály csoportképzéssel 

 Individualizált osztály kiemeléssel 
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 Individualizált osztály csoportképzéssel és kiemeléssel 

 Speciális osztályok bizonyos foglalkozások megtartásához 

 Speciális osztályok 

 Speciális iskolák 

Egyes szakértők egyébként cáfolják, hogy a tehetséges tanulóknak azért 

lenne előnyös a napnak legalább egy részében más tehetséges tanulókkal együtt 

dolgozni, mert így jobban megtanulnak a saját ütemükben haladni, egymást mo-

tiválni és ösztönözni. De vita tárgyát képezi az is, hogy az ilyen interakciókra 

mennyi időt célszerű fordítani. 

 

 

Speciális osztályok 

 

A tehetségesek számára nyitandó speciális osztályokat 1920-ban Cleveland-ben 

kezdeményezték az akkor indított ún. Nagy Munkaprogram (Major Works Prog-

ram) keretében. Ezekben az osztályokban a tehetséges tanulók a normál tanterv 

alapján haladnak, de differenciáltan, a hangsúly a céltudatos tanuláson és a tanu-

lásba való minél mélyebb bevonódáson van. A diákok kiegészítésképpen idegen 

nyelvet, zenét, művészetet és vitakultúrát tanulnak. Speciális osztályok számos 

nagyvárosban léteznek. Ez az oktatási forma variálja a tanulási környezetet, a 

tartalmat és a folyamatot, és alkalmazkodik a tehetséges tanuló egyéni tanulási 

stílusához. 

 

 

Speciális iskolák 

 

Az egyik legrégebben létező, kimondottan a tehetséges diákok számára szerve-

zett iskola a Bronx-i Tudományos Középiskola (Bronx High School of Science) 

New York-ban. Ide azok a diákok kerülhetnek be, akik a természettudományos 

tárgyakban való felkészültséget mérő teljesítménytesztekben legalább 98 %-os 

eredményt érnek el. Az iskola 1976-1979 között a Tehetségügyi Hivatalon ke-

resztül külön céltámogatást kapott a modellértékű programjához. Galasso (1979) 

szerint ebben az iskolában New York városának minden negyede és minden ré-

tege képviselteti magát. A tanárok nagy hangsúlyt fektetnek a laboratóriumi 

munkára és kutatásra, a tudományos dolgozatok írására, a különböző tudomá-

nyos versenyeken való indulásra, de természetesen azért a diákoknak a normál 

gimnáziumi tantervet is teljesíteniük kell. 

Egy másik híres iskola a Florida állambeli Sarasota városban a Pineview 

Általános és Középiskola, mely intellektuálisan tehetséges gyermekeket fogad. 

Több mint 900 diák tanul itt. Az intellektuálisan tehetségesek azonosítása egyéni 

intelligenciavizsgálatokkal történik, a bekerülési kritérium a 132-es IQ. De nem-

csak ezt veszik figyelembe. Az is számít, hogy a tanuló mennyire motivált, mi-
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lyen osztályzatokkal dicsekedhet, és érzelmileg mennyire érett, a gyorsított és 

gazdagított tanterv teljesítéséhez ugyanis ezek nélkülözhetetlen elemek. A felvé-

teli során a tantestület tagjai a szülőket is alaposan kikérdezik. Az osztályok kis 

létszámúak, életkor szempontjából vegyesek, plusz tantárgyak vannak, az óra-

szervezés pedig rugalmas. 

 

 

Foglalkoztató termek 

 

Azt a csoportszervezési módot, amikor a tehetséges tanulókat speciális órákra, 

szemináriumokra, vagy foglalkoztató termekben (resource rooms) tartott külön 

foglalkozásra kiemelik a saját normál osztályukból, „kiemelő” (pull-out) prog-

ramnak nevezik. A kiemelő program nyilvánvaló hátránya akkor mutatkozik 

meg, amikor a tehetséges tanuló visszatér az osztályába. Miközben ugyanis ő 

odavan a foglalkoztató teremben és gyorsított munkában vesz részt, az osztálya 

halad előre. Amennyiben az osztályt tanító pedagógus nincs bevonva a foglal-

koztató termi munka tervezésébe, a „kiemelt” tehetséges tanulót teszi felelőssé 

mindkét helyen folyó munkáért, és ez akkora terhet ró a gyermekre, amellyel 

nem tud megbirkózni. Ennek a konfliktushelyzetnek a feloldása csak az osztályt 

tanító pedagógus és a tehetségpedagógus együttműködésén keresztül történhet. 

Közös tervező munka esetén az osztályt tanító pedagógus is profitál a tehetsége-

sek foglalkoztató termi tevékenységéből, így jól jár ő is, a tehetséges tanuló is, 

és a többi tanuló is. 

A közös tervező munka fontosságára mutat rá Cloud (1982) is (aki egyéb-

ként utazó tanári szolgálatot ellátó tehetségpedagógus) az általa kezdeményezett 

„nemzetközi napok” sikeréről tudósító beszámolójában. Ennek keretében külön-

böző országok ételei, zenéi, táncai, műalkotásai kerültek bemutatásra – közmeg-

elégedésre. Mint írja, a rendezvény sikeressége a szülők, az osztályt tanító peda-

gógusok, a tehetségpedagógusok és a tehetséges diákok közös tervező munkájá-

nak köszönhető. 

Ha a foglalkoztató termekkel kapcsolatban az iskola úgy dönt, hogy nem-

csak a tehetséges tanulóknak kiváltsága ott dolgozni, azzal az egész iskola nyer. 

A többi már csak szervezés kérdése. 

 

 

Foglalkoztató központok 

 

A foglalkoztató központ (resource centers) a tehetségesek foglalkoztatásának 

egyik legnépszerűbb módja az Egyesült Államokban (Cox, 1985). Mintájául a 

Florida állambeli Tampa városában szülői kezdeményezésre létrehozott Tanulási 

Központ (Learning Center) szolgált, ahol maguk a szülők biztosítottak progra-

mokat a tehetséges tanulók számára. A Hillsborough megyei Tehetséggondozó 

Társaság (Hillsborough County Association for Gifted Education, HAGE) és 
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egy kb. 200 tagot számláló szülői csoport közös beadvánnyal fordult Tampa vá-

ros önkormányzatához, hogy egy gyéren látogatott könyvtárat tanulási központ-

ként használhassanak. Az önkormányzat a beadványt jóváhagyta, és a könyvtár-

használat fejében jelképesen évi 1 dollár költségtérítést kért. A program 1969 

nyarán indult kb. 100 tehetséges tanulóval, egy alkalmazottal, mint igazgatóval, 

és a Dél-Floridai Egyetem tíz tehetségpedagógia szakos hallgatójával, mint taná-

rokkal. A tehetséges tanulók létszáma csakhamar 1000 felé emelkedett. A tanu-

lók minden héten fél napos gazdagító foglalkozáson vettek részt. Az iskolájuk-

ból való autóbuszos utaztatásukat is megszervezték. 

Egy másik ismert foglalkoztató központ a New Orleans-i Kreatív Művésze-

ti Központ (New Orleans Center for Creative Arts), amely a vizuális és előadó-

művészetekben tehetségesek számára biztosít külön foglalkozásokat. Itt a tehet-

séges tanulók képzőművészetet, táncot és zenét tanulnak elismert művészek irányí-

tásával. 

Clark (1983) a speciális csoportok képzésével kapcsolatos tapasztalatokat 

így összegzi: 

Tanulmányi szempontból a speciális csoportok képzése csak akkor 

eredményes, ha a programok a tanulók képességeihez igazodnak. 

Amennyiben ez nem így történik, semmilyen különbség nincs a speciális 

csoportban tanuló és a nem speciális csoportban tanuló tehetséges diákok 

teljesítménye között. 

A szülők, a pedagógusok és a diákok általában kedvezően viszonyulnak 

a speciális csoportokhoz vagy osztályokhoz, főleg akkor, ha a csoporto-

sítás rugalmas, és nem jár teljes elkülönüléssel. 

A speciális csoportokban való tanulás pozitívan hat a tanulók énképére 

és komfortérzetére. 

A speciális csoportokban töltött idő mennyisége pozitívan korrelál a te-

hetséges tanulók teljesítményével. 

A speciális csoportosításban nem érintett szülők és pedagógusok inkább 

negatívan viszonyulnak a csoportképzéshez. 

A képesség szerint csoportosított osztályokban nagyobb a lehetőség az 

önkifejezésre, az elmélyült kutatásra, a gyorsításra, továbbá a gyermekek 

nem érzik állandóan azt, hogy parancsolgatnak nekik. 

A képesség szerinti csoportosítás a tehetségesek oktatásának egyfajta, de 

nem teljes megoldását adja. Emellett még a gazdagításra és a gyorsításra is 

szükség van. 

 

 

Tanácsadás 

 

Az iskolák egyre inkább felismerik, hogy a tehetség jelentősen kihat magára a 

tanulóra, de a családjára is. Olyan problémák merülhetnek fel, amelyekkel a pe-
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dagógusok egyedül nem boldogulnak. Ezért választja mind több iskola azt az 

utat, hogy szakképzett tanácsadó segítségét veszi igénybe oly módon, hogy a 

tanácsadást a tehetségfejlesztő program szerves részévé teszi. Hackney (1981) 

így számol be arról, hogy a tehetségesek szülei mit figyeltek meg a gyermekük-

kel kapcsolatban: 

 Megváltoztatta a szokásos családi szerepeket. 

 Befolyásolta a szülőknek az önmagukról alkotott képét. 

 Speciális alkalmazkodást követelt a családtól. 

 Befolyásolta a család és a szomszédok kapcsolatát. 

 Befolyásolta a család és az iskola kapcsolatát. 

A szülők teljes tanácstalanságuknak adtak hangot, egyszerűen nem tudták, 

hogyan viszonyuljanak a gyermekükhöz, azaz gyermekként vagy felnőttként 

bánjanak-e vele. Hackney megállapítása szerint a család a tehetséges gyermek-

től igen gyakran a harmadik szülő szerepét várja. Az ebbe az irányba ható szülői 

viselkedés kedvezőtlenül befolyásolja a tehetséges gyermek szociális készségeit, 

mivel a gyermek ugyanezt a nyomást kénytelen tapasztalni az iskolában is a ta-

nár részéről, aki viszont a segéd-tanár szerepébe kényszeríti. Az iskolai szerep-

elvárást tehát a család nemcsak hogy nem ellensúlyozza, hanem még rá is erősít. 

Hackney itt a jó család–iskola kapcsolat fontosságára mutat rá, javasolván, hogy 

a tanácsadók legyenek (1) kommunikátorok, (2) közvetítők és (3) pedagógusok, 

így segítve a családot és az iskolát abban, hogy a tehetségesek igényei realizá-

lódjanak. 

A Virginia állambeli Falls Church városban folyó tanácsadói program so-

rán megállapították, hogy a tehetséges tanulók részéről nagy az igény az ilyen 

jellegű szolgáltatásra, továbbá összegyűjtötték azokat a problémákat, amelyek a 

tehetséggel összefüggésben merülnek fel. Allen és Fox (1979) csoportosításában 

ezek a következők: 

Környezeti. Megfelelő kihívás vagy érdekes feladatok hiányában a tehetsé-

ges tanuló leáll, illetve „kikapcsol”. 

Interperszonális. A tehetséges serdülők nem akarnak „mások” lenni. Na-

gyon fontos a kortársak elfogadó magatartása. A szülők és a pedagógusok sok-

szor irreális követelményeket támasztanak velük szemben. 

Egyéni. Bár a tehetséges tanulóknak többnyire pozitív az énképe, állandó 

bátorításra van szükségük ahhoz, hogy továbbra is higgyenek a saját munkájuk-

ban. Az önelfogadás szintén erősítésre szorul. 

Allen és Fox a tehetségesek oktatásával összefüggő mítoszokat is csokorba 

szedték. Ezek ismerete hasznos lehet a tanácsadó számára. 

A tehetséges tanulók mindenben kiválóak. 

A tehetséges tanulóknál sokkal gyakoribbak az érzelmi zavarok és a be-

illeszkedési problémák. 

A tehetséges tanulók könnyen megbetegszenek. 
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A tehetséges tanulók segítség nélkül is boldogulnak. 

Ha valaki értelmileg érett, akkor érzelmileg is érettnek kell lennie. 

A tehetséges alulteljesítőket jobban kell noszogatni. 

A tehetségesek beképzeltek. 

A tehetségesek elhatárolják magukat a kortársaiktól. 

A Falls Church-ben folyó projekt a csoportos tanácsadás módszerét alkal-

mazza, melynek során a tehetséges tanulóknak egy gondoskodó, nyitott, elfoga-

dó és bizalomteljes környezetet van módjuk átélni. A program az interperszoná-

lis kommunikációs képességeket veszi célba — mint amilyen a mások gondola-

taira és érzéseire történő odafigyelés, vagy a közös munka értékének az elfogad-

tatása —, pozitív visszajelzéseket és konstruktív bírálatot ad, továbbá a tehetsé-

ges tanulók magára maradásának az érzését is igyekszik kompenzálni. 

Végül Safter és Bruch (1981) elképzelését említjük a differenciált tehetség-

pedagógiai tanácsadásról. A szerzők a tehetségeseknek történő tanácsadást a kö-

vetkező változók mentén szervezik: (1) a tehetség típusa, (2) a szocioökonómiai 

státusz, (3) az értékorientáció és (4) a tehetséges tanulók fejlettségi szintje. Úgy 

találták, hogy az alulteljesítő tehetségesek főként a kialakulatlan értékorientáció-

jú családból kerülnek ki. Álláspontjuk szerint a tanácsadónak kellene a felelős-

nek lennie a tehetséges tanulók azonosításáért, a programba való felvételéért, sőt 

azért is, hogy a program a tehetséges tanulók igényeire épüljön. 

 

 

 

A TANTERVFEJLESZTÉS KERETEI 

 

A tehetségesek számára kidolgozandó tanterv egyik lényeges kérdése, hogy mi-

lyen elméleti keretekre, azaz a tanulás és az intellektuális működés milyen teore-

tikus modelljeire támaszkodjon. Bár a kutatók leszögezik, hogy a különböző 

modellek csak egymást kiegészítve nyújtanak igazán hatékony kereteket a kog-

nitív és affektív területek fejlesztéséhez, a legtöbb iskolakörzet úgy jár el, hogy 

egyetlen modellt választ ki, és azt használja. 

A tehetségesek tantervének kidolgozásához az egyik leggyakrabban fel-

használt modell a Guilford-féle strukturális intelligenciamodell. Ez a háromdi-

menziós modell az intellektuális képességeket műveletek, tartalmak és produk-

tumok szerint osztályozza. Nagy előnye, hogy segítségével az eddig feltáratlan 

képességfaktorok is megjósolhatók (4-1. ábra). 
 

4-1. ábra 
GUILFORD STRUKTURÁLIS INTELLIGENCIAMODELLJE 

Műveletek: 

 Értékelés 

 Konvergens gondolkodás 
 Divergens gondolkodás 

 Emlékezet 

 Megismerés 
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Produktumok: 

 Egységek 

 Osztályok 
 Viszonyok 

 Rendszerek 

 Transzformációk 
 Implikációk 

 

Tartalmak: 
 Figurális 

 Szimbolikus 

 Szemantikus 
 Viselkedéses 

 

 

Egy másik igen jól használható modell Bloom-nak a taxonómiája (Bloom, 

1956), amelyet a szerző eredetileg vizsgaanyagok összeállításához dolgozott ki. 

A taxonómia a nevelési célokat három területen osztályozza: kognitív, affektív és 

pszichomotoros területen. A kognitív területhez tartozik a tudás, a megértés, az 

analízis, a szintézis és az értékelés. Az affektív terület elemei: elfogadás, pozitív 

reagálás, értékelés, szerveződés és jellemzővé válás. Az affektív terület teljes 

kidolgozása Krathwohl és munkatársai (1964) nevéhez fűződik. 

A tehetségeseket tanító pedagógusok az óráik tervezése során akár két mo-

dellre is támaszkodhatnak, az affektív terület fejlesztéséhez a Krathwohl-féle 

taxonómiát, a kognitív terület fejlesztéséhez pedig a Guilford-féle modellt hív-

hatják segítségül. A következőkben erre mutatunk be egy példát egy tizedik osz-

tályos tehetséges tanulók számára készült óraterv felidézésével (Lauren, 1983a). 

A diákok A majom lába c. elbeszélést olvasták. Az órán elhangzó kérdések egy része a 

Guilford-féle modell, a másik része a Krathwohl-féle modell alapján került megterve-

zésre. A Guilford-féle modellre támaszkodó kérdések mindegyike a műveleti dimenzió 

egyes kategóriáit veszi célba. 

 Megismerés (megértés, felfedezés, újra felfedezés, tudatosítás és értelmezés). Az, 

hogy A majom lába tragikusan fejeződik be, különböző módokon előrevetíti árnyé-

kát. Mondjatok erre példákat, arra gondolva, mi történt a főtörzsőrmester látogatásá-

nak estéjén! 

 Emlékezés (az ismeretek megőrzése és felidézése). Mi volt az első jele annak, hogy a 

majom lába végzetes tulajdonságokat hordoz? 

 Konvergens gondolkodás (az információk újraszervezése). Mi lehetett az oka Mr. 

White harmadik kívánságának? 

 Divergens gondolkodás (képzelet, spontán és könnyed önkifejezés). Mondj egy olyan 

harmadik kívánságot, aminek a nyomán másképpen fejeződött volna be a történet! 

 Értékelés (megítélés, megállapítás, értékelés). Miért mondatta a szerző Mr. White-tal 

pont azt a kívánságot? 

Az ilyen módon tervezett kérdések Guilford intellektuális műveleteinek 

minden szintjét lefedik, így a tanár mintegy kézen fogva vezeti a tehetséges diá-

kot a gondolkodás alacsonyabb szintjeitől a magasabb szintjei felé. Ha nem így 

tenne, a tehetséges tanulók unatkoznának, fészkelődnének, bomlasztanának, és 

képességeik alatt teljesítenének. 

Az affektív területet a Krathwohl-féle modell alapján lehet megcélozni. 
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 Elfogadás (figyelem-ráirányítás). Sejtetted, hogy mi lesz a vége a történetnek? 

 Pozitív reagálás (az elégedettség érzésével társuló viselkedés). A történetnek melyik 

részét tartod a legnyomasztóbbnak? 

 Értékelés (értéktulajdonítás, illetve érzelmi elfogadás). Szerinted mi ennek a törté-

netnek a tanulsága? 

 Szerveződés (a komplex értékek egységbe szervezése). Mit gondoltál először a Whi-

te-családról? Hogyan változott meg a véleményed? 

 Jellemzővé válás (az egységes értékrendszer viselkedésben való következetes meg-

nyilvánulása). Ha te kívánhattál volna hármat, mi lett volna ez a három kívánság? 

A tehetségesek kreativitásának fejlesztésében a Williams (1970) által ki-

dolgozott modellre lehet támaszkodni (4-2. ábra). A Williams-féle modell három 

dimenzióból tevődik össze. Az 1. dimenzió a tantervi területekből, a 2. dimenzió 

a tanítási stratégiákból, a 3. dimenzió pedig a tanulói viselkedésekből, ezen belül 

kognitív viselkedésekből (könnyed, rugalmas, eredeti és tervező gondolkodás) 

és affektív viselkedésekből (kíváncsiság, kockázatvállalás, komplexitás és kép-

zelet) áll. A Williams-féle modellre támaszkodó óratervezést Lauren (1983b) 

egy irodalom órán keresztül szemlélteti. 

Cél: a rugalmas és eredeti gondolkodás és a képzelet fejlesztése 

Stratégiák: kihívást jelentő feladatok (6) és intuitív önkifejezés (11) 

A tehetséges tanulók Margery Williams: A plüss nyuszi c. művét olvassák, és elmondják 

a benyomásaikat. Beszélgetnek arról, hogy kinek milyen kitömött játékfigurái voltak 

vagy vannak, és közben kérdésekre válaszolnak, például „Mi történt vele?”, „Miért sze-

retted annyira?”. Megbeszélik, hogy a kisgyermekek számára miért olyan fontos a sze-

retet és a biztonság, és hogyan segít nekünk a szeretet abban, hogy változzunk, fejlőd-

jünk. A beszélgetést követően a tanulók megtekintik a Roncstelep c. filmet, majd meg-

vitatják, hova vezethet a „szabad társadalom” koncepciója. 
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Nyomon követés: A tehetséges tanulók behozhatnak kitömött játékfigurákat, és ezekből 

egyfajta „fiatalok múzeumát” rendezhetnek be; írhatnak fogalmazást olyan tárgyakról, 

amelyeket szétszakítottak, szétroncsoltak, majd összerakva vagy összevarrva úgyszól-

ván feltámasztottak, talpra állítottak; vagy egy idősebb felnőttel elmagyaráztathatják 

maguknak, mit jelentenek az „emberi roncs”, az „elsivárosodott kapcsolatok” és a 

„drogfüggő életvezetés” kifejezések, azaz hogyan megy tönkre az ember, hogyan men-

nek tönkre az emberi kapcsolatok a kábítószerezés következtében. 

Ez a foglalkozás a Williams-féle modell következő elemeire támaszkodott: 

a választott stratégia (2. dimenzió) az intuitív önkifejezés volt, a tantervi terület 

(1. dimenzió) a nyelv és irodalom, a tanulói viselkedés (3. dimenzió) pedig a 

rugalmas és eredeti gondolkodás. 

Kimondottan a tehetséges tanulók számára dolgozta ki Renzulli (1977) az 

ún. gazdagítási triász modelljét (Enrichment Triad Model). A modell három 

részből áll: az I. típusú, vagy általános feltáró tevékenységekből, a II. típusú te-

vékenységekből, azaz csoportos gyakorlatokból és a III. típusú tevékenységek-

ből, amelynek keretében valódi feladatok egyéni és kiscsoportos megoldása fo-

lyik. Az első két tevékenységtípus minden tanuló számára ajánlható, de a III. 

típus — a modell központja — csak a tehetségeseknek. Az I. típusú tevékenysé-

gek a tehetséges tanuló érdeklődésére építenek, a II. típusúak végzése közben a 

tehetséges tanuló azokat a készségeket sajátítja el, amelyek a III. típusúakhoz 

szükségesek, viszont itt már a tehetséges tanuló mint igazi kutató dolgozik, igazi 

tudományos módszerekkel. 

Bár a tehetségfejlesztő programok zöme a gazdagítási triász modelljére tá-

maszkodik, Maker (1982) szerint igen gyakori eset, hogy a pedagógusok szolgai 

módon követik a modellt anélkül, hogy tekintettel lennének az elvi alapjaira és a 

megvalósítás feltételeire. A gazdagítási triász nagy előnye az egyszerűsége és a 

normál osztályban való alkalmazhatósága. Renzulli modellje olyan rugalmas 

tanárokat feltételez, akik lehetővé teszik, hogy a tanulók igazi problémákkal fog-

lalkozzanak, ezekre reflektáljanak és az így létrejövő produktumot igazi közön-

ségnek mutassák be. 

Egy további modell a Taylor-féle többszörös tehetség funkcionális modell-

je (Taylor, 1984, 1985), amely a 4-3. ábrán látható. Taylor a tehetségfajtákat így 

csoportosítja: tanulmányi tehetség, kreatív és produktív tehetség, tervezői tehet-

ség, előrejelző tehetség, továbbá az értékelésben vagy döntéshozatalban, a 

kommunikációban, a kivitelezésben, az emberi kapcsolatokban és a lehetőségek 

felismerésében való tehetség. A következőkben egy példán keresztül mutatjuk 

be a Taylor-féle modell alkalmazását. 

A tanegység célja: A tehetséges tanulók szerezzenek tájékozottságot a görög és római mitológia 

körében, ismerjék meg a fontosabb isteneket, a hatalmukat és az emberek életében betöltött 

szerepüket, továbbá hozzák ezeket összefüggésbe más kultúrák, népek és napjaink mítoszaival. 

Tanulási célok: A tehetséges tanulók szerezzenek ismereteket arról, milyen lehetett az a világ, 

amit Pandóra látott, és milyen következményekkel járt a tette a világra nézve. 
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Tevékenységek 

I. Határnyitogató kérdések, körben haladva. 

A Kommunikáció és döntéshozatal. Ha te lennél Pandóra, és sokféle bajt zúdítanál a világ-

ra, de módodban állna az egyiket fülön csípni és a szelencébe visszagyömöszölni, me-

lyik lenne az? 

B Jóslás, előrejelzés és kommunikáció. Hogyan változott meg az emberek élete, amikor a 

sokféle baj közéjük röpült? 

C Kommunikáció és döntéshozatal. Ha lenne egy Pandóra-szelencéd, amely boldogsággal 

és reménységgel van tele, a kettő közül melyiket engednéd szabadon? 

D Döntéshozatal, tervezés, kommunikáció és kivitelezés. Válassz ki egy bajt és mondd el, 

hogyan tudna a világ ma ettől megszabadulni! 

II. Kiscsoportos munka. Gyűjtsék össze, hogy ma melyek a világ legégetőbb gondjai (tanul-

mányi, emberi kapcsolatok, kommunikáció). Mindegyiknek legyen „gazdája”, aki elmond-

ja, hogy véleménye szerint hogyan lehetne azt orvosolni (döntéshozatal, tervezés, kivitele-

zés). 

III. Nagycsoportos munka. Elemezzék a felvetődött gondokat és megoldási javaslatokat, írja-

nak minderről cikket az iskolaújság számára (tanulmányi, döntéshozatal, tervezés, kivitele-

zés, emberi kapcsolatok, kreativitás és kommunikáció, a lehetőségek felismerése). 

A Taylor-féle modell segítségével a pedagógusok olyan foglalkozásokat 

tudnak tervezni, amelyek a tehetséges tanulók gondolkodását egyszerre több 

szinten is mozgósítják. Minél több szinten lehet egy tevékenységet végezni, an-

nál több a lehetőség a kreatív gondolkodásra. 

Sok kitűnő tanár igyekszik úgy tervezni az óráit, hogy különböző gondol-

kodási szinteket aktivizáljon a tanulóknál, de ha a tervezés stratégiáiról kérdezik 

őket, kiderül, hogy a tervezés jobbára intuitív alapon történik. A fentebb ismer-

tetett modellek viszont éppen a tudatos tervezéshez adnak segítséget. A tanulást 

nem szabad a véletlenre bízni. Azok a pedagógusok, akik a tervezésben ilyen 

modellekre támaszkodnak, bizonyosan megszívlelték Dewey-nak azt az üzene-

tét, hogy „nem minden tapasztalat egyformán nevelő hatású”. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fejezetünkben felsoroltuk a tehetségfejlesztő programok tervezésének alapelve-

it. Ezen alapelvek figyelembevételével az iskolakörzetek olyan tehetségfejlesztő 

programokat dolgozhatnak ki, amelyek szilárd filozófiai, pedagógiai és pszicho-

lógiai alapokra támaszkodnak; tekintettel vannak a szűkebb közösségi, de a 

nemzeti és a globális igényekre is; a bekerülés és nem a kizárás elvét alkalmaz-

zák; szorosan beépülnek az iskolarendszerbe; a teljes gyermekre irányulnak, és 

folyamatosan szolgálják a tehetségesek érdekeit. 

Szóltunk az elmélet és a gyakorlat összehangolásának szükségességéről. 

Bull hatféle, pszichológiai alapokon nyugvó nevelésfilozófiát sorolt fel: (1) val-

lásos bölcseleti, (2) mechanikus behaviorista, (3) tudományos humanista, 

experimentalista, (4) természetes kibontakozás vagy önaktualizáció, (5) huma-

nisztikus experimentalista és (6) appercepció vagy herbartianizmus. Ezek a filo-
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zófiák mindenképpen hasznosak abból a szempontból, hogy segítségükkel az 

iskolakörzet tisztázni tudja, milyen álláspontot képviseljen a tanár szerepére, 

vagy a tanuló természetére vonatkozóan, azonban következetes és merev alkal-

mazásuk túlságosan beszűkíti a tehetségesekkel való munkát. 

Rávilágítottunk a közösségi erőforrások kihasználásának a jelentőségére, 

azt a szemléletet képviselve, hogy a helyi társadalomban rengeteg lehetőség rej-

lik, mind az oktatási segédanyagok, mind az egyes emberek, mind az élő part-

nerkapcsolatok vonatkozásában. 

Tárgyaltuk a tehetségesek oktatása érdekében hozott adminisztratív intéz-

kedéseket, a gyorsítást, a gazdagítást, a speciális csoportokban történő oktatást 

és a tanácsadást. Megemlítettük, hogy a pedagógusok részéről a legtöbb félelem 

a gyorsítást, a legtöbb félreértés pedig a gazdagítást övezi. 

Végül ismertettük a tantervfejlesztéshez kereteket adó legfontosabb elméle-

ti modelleket, Bloom, Krathwohl, Williams, Taylor, Renzulli és Guilford mo-

delljét. Példákon keresztül szemléltettük, hogyan lehet ezeket a modelleket a 

gyakorlatban alkalmazni. Fejtegetésünket azzal a gondolattal zárjuk, hogy a te-

hetségesek tanítása csak akkor lehet igazán eredményes, ha körültekintő tervező 

munka alapján történik. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
Az Ön iskolájában nevelőtestületi értekezletet tartanak, melynek egyik napirendi pontja a 

következő évben indítani szándékozott tehetségfejlesztő program körvonalazása. Önt az 

igazgató arra kéri, hogy maximum 15 percben fejtse ki, milyen alapelvekre célszerű tá-

maszkodni egy ilyen program tervezésekor. Készüljön fel a referátumra és tartsa meg a 

csoport (a képzeletbeli tantestület) előtt! 

Tekintse át a Bull által felsorolt nevelésfilozófiai koncepciókat, és gyűjtse ki belőlük azokat 

az elemeket, amelyeket célszerűnek látna egy tehetségfejlesztő programban érvényesíteni! 

Válasszon ki egy elméleti modellt, és erre támaszkodva tervezzen meg egy órát a tehetsé-

ges tanulóknak! Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a tanóra szokásos időtartamát! 

Nézzen utána, hogy a hazai tehetségfejlesztő programokban milyen adminisztratív intéz-

kedéseket alkalmaznak! 

Tervezzen meg egy közösségi projektet! Írjon erről két bekezdésnyi terjedelmű ismertetést 

úgy, mintha a helyi napilapban szándékozná közzétenni! 
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5. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

TANTERVI STRATÉGIÁK 

A TEHETSÉGESEK FEJLESZTÉSÉHEZ 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Az emberi értelem, ha új gondolat feszíti, az eredeti dimenzióihoz vissza már soha-

sem tér. 

 

Oliver Wendell Holmes 

 

 

 

 

 

A 80-as évek első felében készült nemzeti jelentések — az Egy nemzet veszély-

ben (1983), A hely, amelyet iskolának hívnak (Goodlad, 1983), Jelentés az ame-

rikai középfokú oktatás helyzetéről (Boyer, 1983) és még vagy harminc nagy 

port felvert helyzetelemző tanulmány — nyomán ugrásszerűen megnőtt az ér-

deklődés az oktatás minősége iránt. Jórészt ezeknek a jelentéseknek tudható be, 

hogy a tehetségeseket tanító pedagógusokat is mind jobban kezdte foglalkoztatni 

a tehetségeseknek megfelelő, „minőségi” tanterv gondolata. A pedagógusok ré-

széről jelentkező igényeket felismerve a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Veze-

tőképző Intézet a Nemzeti Tantervfejlesztési Bizottság közreműködésével tizen-

három alapelvet dolgozott ki a tehetségeseknek való differenciált tanterv készí-

téséhez. A rövid, tömör formában rögzített tantervi alapelvek mögött az a meg-

gondolás áll, hogy a tehetségeseket csak olyan tanterv alapján lehet eredménye-

sen oktatni, amely figyelembe veszi a tehetséges diákok tanulásbeli, érzelmi és 

társas jellemzőit. A tanterv összeállításakor például tekintettel kell lenni arra, 

hogy olyan tanulókról van szó, akik könnyen megértik a fogalmakat és össze-

függéseket (1., 2., 3. és 6. alapelv), akik szeretnek és tudnak önállóan gondol-

kodni és cselekedni (4., 5. és 8. alapelv), akik roppant kíváncsi természetűek és 

rengeteg minden érdekli őket (7., 10. és 11. alapelv), és akik az átlagnál jóval 

érzékenyebbek (5., 6., 9. és 13. alapelv). 

A DIFFERENCIÁLT TEHETSÉGTANTERV KÉSZÍTÉSÉNEK 
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ALAPELVEI 

ÉS AZ ALAPELVEKHEZ IGAZODÓ TANTERVI STRATÉGIÁK 

 

Ebben a fejezetben olyan válogatott tantervi stratégiákat és tanítási módszereket 

fogunk bemutatni, amelyek összhangban vannak a differenciált tanterv készíté-

sének alapelveivel. Itt jegyezzük meg, hogy a tárgyalandó stratégiák minden 4 

és 18 év közötti tehetséges gyermeknél alkalmazhatók, de természetesen más-

más tartalommal. Íme az alapelvek: 

 

 1. A témakörök átfogóak legyenek, tágan értelmezhető kérdéseket, problé-

mákat vessenek fel. 

 2. A témakörök minél több tudományterületet integráljanak. 

 3. A témakörökön belül tanulási tevékenységek egymással összefüggőek és 

egymást kölcsönösen erősítők legyenek. 

 4. Adjon lehetőséget egy-egy önként választott résztéma elmélyült tanulmá-

nyozására. 

 5. Fejlessze az önálló, illetve az önirányította tanulás képességét. 

 6. Fejlessze a produktív, absztrakt, komplex és magasabb szintű gondolko-

dási képességeket. 

 7. Koncentráljon a többféle választ lehetővé tevő feladatokra. 

 8. Fejlessze a kutatáshoz szükséges képességeket. 

 9. Integrálja az alapképességeket és a magasabb szintű gondolkodási képes-

ségeket. 

 10. Késztesse a tanulókat olyan produktumok létrehozására, amelyek a meg-

lévő elképzeléseket megváltoztatva új feltevésekhez vezetnek. 

 11. Késztesse a tanulókat olyan produktumok létrehozására, amelyek készíté-

se során új módszereket, anyagokat és formákat használnak fel. 

 12. Ösztönözze a tanulókat az önismeretük fejlesztésére, a képességeik fel-

ismerésén és kihasználásán keresztül pedig a fokozottabb önirányításra, 

továbbá a maguk és mások közötti hasonlóságok és különbségek megbe-

csülésére. 

 13. Értékelje a tanulói eredményeket megfelelő és speciális kritériumok se-

gítségével. A kritériumorientált és standardizált tesztek eredményei mel-

lett vegye figyelembe a tanulók önértékelését is. 

 

Ezen alapelvek figyelembevételével kiválasztott tantervi stratégiák a következők: 

a kurzuson tanítandó anyag sűrítése; a kutatás, ideértve a figyelést és az idővel 

való bánást is; a kérdezés; a vizsgálódás; a kreatív problémamegoldás, a szimu-

láció és a futurisztika. Mindegyik tantervi stratégia leírása után röviden utalni 

fogunk arra, hogy az adott stratégia mely alapelveknek felel meg a leginkább. 

A TANANYAG SŰRÍTÉSE 
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A tananyag sűrítése annak a megtervezését jelenti, hogyan lehet a kurzus során 

tanítandó anyagot rövidebb idő alatt átvenni. A tervezés úgy történik, hogy a 

pedagógus először felméri a tanulókat (diagnózis), majd áttekinti a kurzus során 

elsajátítandó anyagot és a szóba jöhető tanítási módszereket, végül ezek alapján 

eldönti, hogy milyen fokú legyen a sűrítés. A sűrítés akkor tekinthető sikeres-

nek, ha az anyag tárgyalása nem szenved csorbát és a kurzus céljai maradéktala-

nul teljesülnek. 

A sűrítés nagy előnye, hogy a tehetségeseket egy pillanatra sem hagyja 

unatkozni, mivel így nem kénytelenek sokadjára is azt gyakorolni, amit már rég 

tudnak. A sűrítés szerves része a diagnosztikai munka. A diagnózis annak a 

megállapítását jelenti, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyeknek még 

nincs tökéletesen birtokában a tanuló. A pontos diagnózis és az egyéni igények-

hez igazodó tanítás révén idő szabadul fel, ami más témák tárgyalására fordítha-

tó. 

A sűrítés tehát — az üresjáratok kiküszöbölésével — a tehetséges tanulók 

gyors tanulásához való igazodást teszi lehetővé. Stanley (1976, 1984) az általa 

kidolgozott A matematikából korán érő fiatalok kutatása (Study of 

Mathematically Precocious Youth, SMPY) elnevezésű programjában (Johns 

Hopkins Egyetem) nagy gondot fordít a specifikus tanulmányi képességek telje-

sítménytesztekkel történő megállapítására. A program kínálta haladó matemati-

kai kurzusokra azok a főleg hatodik osztályos diákok kerülhetnek be, akik az 

Iskolai Képességvizsgálat (Scholastic Aptitude Test, SAT) matematikai 

szubtesztjében megfelelően magas pontszámot érnek el, és emellett kifejezetten 

érdekli őket a program. 1980 óta az SMPY tehetségkutató modelljét más egye-

temek is alkalmazzák (Durden, 1983). 

A sűrítéssel kapcsolatban Renzulli és Smith (1980) a tehetséges diákok ké-

pességeinek az előzetes felmérését, továbbá a mesterfokon elsajátított tantervi 

témakörök azonosítását szorgalmazzák. Szerintük a sűrítés tervezésekor három 

területre kell koncentrálni: (a) a sűrítés szempontjából szóba jöhető tantervi té-

makörökre, (b) az anyag sűrítésére szolgáló módszerekre, valamint (c) a gyorsí-

tásra és a gazdagításra. 

E három terület figyelembevételével az osztálytanító azt tudja meghatároz-

ni, hogy mi kerüljön bele egy-egy tanítási egységbe, a felmérések segítségével 

pedig azt, hogy milyen mértékű lehet a sűrítés. Ha például egy tehetséges gyer-

meknek a standardizált tesztek anyanyelvi szubtesztjében elért eredménye azt 

jelzi, hogy olvasásban két évvel felette jár a többieknek, akkor fontolóra lehet 

venni a sűrítést. Ez azonban még csak egy adat. Teljes képet akkor tudunk al-

kotni a tanulóról, ha emellett figyelembe vesszük az addigi eredményeit, továb-

bá kikérjük az őt korábban tanító pedagógusok véleményét is. Ha már minden 

adat a rendelkezésünkre áll, azaz pontosan tudjuk, milyen szinten is áll a tanuló 

az adott területen, akkor hozzá lehet kezdeni a tervezéshez. Tegyük fel, hogy a 

tanulónak az írásjelek használatával van problémája. Ennek kiküszöbölésére há-

rom út is kínálkozik: (1) az írásjelek használatának programozott oktatáson ke-
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resztül való elsajátítása, (2) a tankönyv írásjelek használatával foglalkozó fejeze-

tének önálló áttanulmányozása, (3) az írásjelek használatának tanári segítséggel 

történő begyakorlása. A tevékenység pontos meghatározása legalább annyira 

fontos, mint annak a megállapítása, hogy adott tantervi terület vonatkozásában 

milyen szinten áll a tanuló. 

A sűrítésen keresztül a tanulás célirányosabbá válik, és a tehetséges tanuló 

is jobban felelősnek érzi magát aziránt, hogy milyen színvonalú teljesítményt 

nyújt. Ha a tantervben előírt anyagot elsajátította, a célokat teljesítette, akkor 

nekiláthat a gyorsított anyag tanulásának, vagy önállóan is kutathat. 

Amennyiben diagnosztikus eszközök, illetve tesztek nem állnak a pedagó-

gus rendelkezésére, a tanegység főbb céljainak az áttekintésével maga is össze-

állíthat specifikus kompetenciákat mérő eszközöket. A mesterfokú tanulás 

(mastery learning) egyik típusa ezt az utat járja. A sűrítés arra ösztönzi a peda-

gógusokat, hogy okosan használják fel az időt, továbbá körültekintő döntéseket 

hozzanak olyan kérdésekben, mint például: Biztos, hogy helyesen cselekszem 

akkor, ha a tankönyv adott fejezetét nem az órán olvastatom el, hanem házi fel-

adatnak adom fel, és az ehhez kapcsolódó videofilmet sem az órán nézetem 

meg? Meg tudja nézni az összes tehetséges diákom ezt a filmet valahol? Betölti-

e ez a film azt a kettős funkciót, hogy a tanulók érdeklődését is felkeltse és a 

tananyagot is lefedje? Ha az ilyen és hasonló kérdésekre a pedagógus igennel 

válaszol, máris jó úton van ahhoz, hogy a sűrítést eredményesen tudja alkalmaz-

ni. 

 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei és a sűrítés 

 

A sűrítés elősegíti a diákok tanulásbeli önállóságának a fokozódását (5. alapelv), 

mivel a tehetséges tanuló mindig pontosan tudja, hogy az adott tantervi témában 

hol tart és miben kell még fejlődnie. 

A sűrítés lehetőséget ad arra is, hogy a pedagógus az alapképességeket és a 

magasabb szintű gondolkodási képességeket integrált módon fejlessze (9. alap-

elv). Például annak, hogy a tanuló önálló kutatásokat tudjon végezni, az egyik 

képességbeli alapfeltétele a jegyzetelni tudás. Itt az integráció azt jelenti, hogy 

miközben a pedagógus az önálló kutatásra való késztetésen keresztül a maga-

sabb szintű gondolkodási képességek fejlesztését célozza meg, a jegyzetelni tu-

dás képességének, mint a kutatást megalapozó egyik képességnek a kialakítására 

is gondot fordít. 

A sűrítés arra készteti a tanárokat, hogy megfelelő kritériumok alapján ér-

tékeljék a tehetséges tanulók munkáját (13. alapelv). Akár objektív, akár maguk 

készítette eszközökkel látnak neki az elsajátítás fokának megállapításához, mind 

erősebb lesz bennük annak az igénye, hogy megfogható, jól körülírt kritériumo-

kat alkalmazzanak. 
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Végül a pedagógusok azzal, hogy a normál osztályban tanuló tehetséges di-

ákokból a sűrítéshez külön csoportot képeznek, és amit csak lehet, a csoportra 

bíznak, lehetővé teszik, hogy a tehetségesek egy-egy általuk választott részté-

mában — igényeik szerint — alaposan elmélyedjenek (4. alapelv). 

 

 

A KUTATÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉPESSÉGEK 

 

Sok tehetséges diák vágyik arra, hogy önállóan kutathasson. A legtöbb tehetség-

fejlesztő program figyelembe is veszi ezt az igényüket, és lehetőséget biztosít rá. 

A pedagógusok azonban nagyon jól tudják, hogy az önálló kutatás kemény 

munkát, kitartást és elköteleződést feltételez, és bizony nem mindegyik tehetsé-

ges diákban vannak meg ezek a képességek. A tehetségesek szüleitől és tanárai-

tól gyakran hallani, hogy a diákok nem figyelnek, nem tartják be a határidőket, 

rosszul gazdálkodnak az idővel, csaponganak, vagyis hiányoznak belőlük az ön-

álló kutatáshoz szükséges képességek. A kisebbektől természetesen ez nem is 

kérhető számon, de a középiskolásoktól már elvárható lenne. 

Egyes tehetséges diákok sehogy sem akarják megérteni, mire való az önálló 

kutatás, így aztán fogalmuk sincs arról, mit veszíthetnek, ha a kutatás izgalma 

kimarad az életükből. A húzódozás oka egészen egyszerűen az, hogy hiányoz-

nak a kutatáshoz szükséges képességek. A hiányosságok orvoslása a tehetsége-

sek igényeiből és érdeklődéséből kiindulva történhet. Az önálló kutatásra való 

tanításnak első lépése az önálló tanulás készségének kialakítása. 

Dunn és Price (1980) szerint a tehetséges diákok mindenekelőtt tanuljanak 

meg választani, a saját munkájukat értékelni, és a munkájuk eredményét mások-

kal megosztani. A pedagógus szerepe itt abban áll, hogy választási lehetőségeket 

kínáljon fel a tehetségeseknek, és engedje őket beszélgetni arról, hogy egy-egy 

résztéma önálló tanulmányozása során mire jutottak. 

Már az önálló kutatás előkészítését szolgálja az ún. tanulmányi szerződés. 

Az 5-1. táblázat erre mutat be egy példát. 

Ezt a szerződést egy 14 éves diák számára tervezték. Mivel az osztály Dél-

Afrikáról tanul, az általa készített videofilmből és faliújságból az osztály többi 

tagja is profitál. 

Ezalatt egy másik tehetséges tanuló Zimbabwét tanulmányozza, majd a két 

tehetséges tanuló összehasonlítja, ki-ki mire jutott a saját témájában. Ezek a diákok 

nemcsak az ismereteiket bővítik, hanem a kutatási képességeiket is fejlesztik. 

Ha az önálló tanulás már zökkenőmentesen megy, a szerződésről át lehet 

térni a hipotézisekkel dolgozó komplex kutatási projektekre. A kutatási képessé-

gek kifejlesztését célozza Renzulli gazdagítási triászának az az összetevője, amit 

a szerző III. típusú tevékenységnek nevez. Ennek lényege, hogy a tehetséges ta-

nulók valódi problémákat kutathatnak. Renzulli (1970) a tehetséges tanulókat 

„igazi” kutatóknak tekinti, minthogy valósággal lázba hozza őket, ha egy-egy 

érdeklődésükbe vágó kutatási témát végigvihetnek. 
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5-1. táblázat 
TANTERVI STRATÉGIÁK 

Tanulmányi szerződés 
 

     

    Mit kezdek a most meg- 

Mit szeretnék megtudni?  Hogyan fogom megtudni?  szerzett tudásommal? 
     

     

Szeretnék többet tudni 

Dél-Afrikáról. Kik vol-

tak az első telepesek? 

Honnan jöttek és mi-

ért? 

 Megkérdezem Dr. Loewe 

professzortól, aki Dél-

Afrika történetével foglal-

kozik. 

 15 perces videofelvételt 

készítek, amelyen képek 

segítségével bemutatom, 

milyen volt Dél-Afrika 

egykor, és milyen ma. 
     

Szeretném megtudni, 

kik voltak Dél-Afrika 

őslakói. 

 Elolvasom a National 

Geographic 1982. júniusi 

számát, ami teljes terjede-

lemben Dél-Afrikáról 

szól. 

 Faliújságot készítek az 

osztály számára. 

     

Szeretném megtudni, 

miért döntöttek az 

apartheid politika mel-

lett. 

 Elmegyek az egyetemre 

és elbeszélgetek az ott ta-

nuló dél-afrikai diákokkal. 

 5 perces előadást tartok 

az iskolarádió reggeli 

műsorában. 

     

  Keresek Dél-Afrika törté-

netéről szóló könyveket. 

  

     

 

 

Dunn és Price (1980) a forrásmunkákban való tájékozódás mellett a külön-

böző típusú beszámolók készítésének is nagy jelentőséget tulajdonítanak. Sze-

rintük a tehetséges tanulóknál az erre való felkészítést már 8 éves kor körül meg 

lehet kezdeni. Meg lehet nekik mutatni, és aztán gyakoroltatni, hogyan kell va-

lamit kijegyzetelni, továbbá megismerkedhetnek az írásbeli beszámoló néhány 

elemével is, így például a tartalomjegyzékkel, a lábjegyzettel és a bibliográfiá-

val. A szóbeli beszámolókra való felkészülés során pedig megtanulhatják, ho-

gyan használják a jegyzeteiket, és hogyan tegyék színesebbé a mondandójukat 

írásvetítő, diavetítő, képmagnó, és más segédeszközök használatával. 

A pedagógusok a korrekt kutatási módszerek tanításához elsősorban az 

APA (American Psychological Association) Publikációs Kézikönyvét (1984) 

használhatják, de egyéb forrásokra, így a Chicagoi Egyetemnek A stílus kézi-

könyve (1969) c. kiadványára, vagy Strunk és White A stílus elemei (1979) c. 

munkájára is támaszkodhatnak. Ha a tehetséges tanulók a publikációs stílus 

alapjaival, valamint a történeti, leíró és kísérleti kutatás elemeivel már általános 

iskolás korukban megismerkednek, olyan eszközök birtokába kerülnek, amelye-

ket később az önálló kutatásaikban rendkívül jól tudnak hasznosítani. 
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Az idővel való gazdálkodás 

 

Mivel a tehetségesek többnyire mindent egyszerre akarnak csinálni, nagyon fon-

tos, hogy megtanuljanak az idejükkel gazdálkodni. Próbálnak ugyan gyorsabban 

dolgozni, vagy nyújtani az időt, de ez nem megy a végtelenségig. Ahogy Doug-

las és Douglas (1980) írják, az embernek előbb-utóbb döntenie kell. A tehetsé-

ges tanulóknak is meg kell tanulniuk, hogy muszáj dönteni és fontossági sorren-

det felállítani, továbbá hogy minden döntés csak akkor ér valamit, ha azt tett kö-

veti. Douglas és Douglas szerint az idő kézbentartásának a legbiztosabb módja 

az önirányítás megtanulása. Ehhez az 5-1. ábrán látható feladatot javasolják. 

Úgy vélik, hogy amennyiben ezt a feladatot a tehetségesek alaposan átgondol-

ják, nagyobb késztetést fognak érezni arra, hogy az életüket — és ezen keresztül 

az idejüket is — kontrollálják. 

 
5-1. ábra 
KÜLSŐ–BELSŐ KONTROLL 
 

Kontinuum 

            

Külső           Belső 

            
             

  Egyáltalán   Kevés dol-   Ami velem   Többnyire   Teljes mér-   

  nem tudom   got tudok   történik,   rajtam mú-   tékben ke-   

  befolyásolni   befolyásolni   részben   lik, hogyan   zemben tu-   

  az életemet.   a környe-   rajtam mú-   alakul az   dom tartani   

    zetemben.   lik, részben   életem.   az életemet.   

      nem.       

 

 

E feladat teljesítése úgy történik, hogy a tanulók áttekintik az iskolai és a 

családi életüket, majd ennek alapján ki-ki meghatározza a helyét a kontinuumon. 

Ezt követően elmondják, hogy miért éppen arra a helyre tették magukat, és vé-

gül célként tűzik ki, hogy nagyobb kontrollt gyakoroljanak az életük felett. A 

külső–belső kontroll dimenziója mögött az a feltevés húzódik meg, hogy minél 

inkább hiszünk abban, hogy kontrollálni tudjuk az életünket, annál inkább tud-

juk ténylegesen is kontrollálni. E dimenziók segítségével a tehetséges tanulók 

megtanulhatnak tervezni, és az idejüket beosztani. 

Az idővel való bánás megtanulásának másik módszere egy öt lépésből álló 

eljárás, amelyet Douglas és Douglas (1980) dolgozott ki és 65 tehetséges közép-

iskolás diákkal ki is próbált. Az öt lépés a következő: (1) szándék, (2) ismeret, 

(3) elképzelés, (4) tervezés és (5) cselekvés. Az első lépésben a diákoknak fel 

kellett sorolni azokat a tanulási szokásaikat, amelyeken változtatni kívánnak. 

Ennél a feladatnál a szándékon van a hangsúly. Megjegyezzük, hogy a vizsgá-

latban részt vett tehetséges diákok többsége az idővel való helytelen gazdálko-

dásán szándékozott változtatni. A második lépésben (ismeret) a diákok azt ele-
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mezték, hogy ténylegesen mire fordítják az idejüket, és amit csinálnak, az meny-

nyire viszi őket közelebb a céljaikhoz. A harmadik lépésben (elképzelés) be-

csukták a szemüket és maguk elé képzelték, amint a cél megvalósul. A képzelet-

ben való megjelenítés tovább erősítette a változtatás iránti elköteleződésüket. A 

negyedik lépésben (tervezés) időbeosztást készítettek és alternatívákat állítottak 

fel. Az alternatívákat táblázatba foglalták és rangsorolták. Az ötödik lépésben 

(cselekvés) végrehajtották a tervet. Az utolsó lépést követően egy előadáson vet-

tek részt, ahol elmagyarázták nekik, hogyan tehetik a mentális működésüket fe-

gyelmezettebbé. Itt az alábbi szavak használatára hívták fel a figyelmüket: 

        majdnem      tervezni 

        nagyjából      bizakodni 

        már-már      szándékozni 

        nem eléggé     akarni 

        vágyódni 

Mihelyst a diákok felismerték, hogy az eltérő szóhasználat mennyire meghatá-

rozhatja a viselkedést, élénk beszélgetés alakult ki. Ezután a következő szavakon 

kellett gondolkodniuk: 

        szert tesz rá     győztes 

        eléri        elégedett 

        sikerül neki     győzelem 

        elkészíti      diadal 

        teljesíti 

A kísérletet követően a 65 diák sikeresen befejezte a projektjét, az osztályfőnö-

keik pedig arról számoltak be, hogy számottevően változott az iskola iránti atti-

tűdjük. Az utóvizsgálatban maguk a tehetséges diákok is úgy nyilatkoztak, hogy 

változott az attitűdjük, felkészültebbnek érzik magukat, és most nagyobb készte-

téssel látnak neki a munkának (Sisk, 1982). 

 

 

Figyelmi képességek 

 

Stevens és Nichols (1957) egy vizsgálat során arra a megállapításra jutottak, 

hogy az emberek az ébrenléti idejük 70 %-át kommunikációval töltik, amiből az 

olvasás részesedési aránya 16 %-os, az írásé 9 %-os, a figyelésé pedig 45 %-os. 

Időnk tetemes részét tehát az teszi ki, hogy figyelünk valakire vagy valamire. 

Ha viszont ilyen sok időt töltünk figyeléssel, akkor egyáltalán nem mind-

egy, hogy ezt jól vagy rosszul tesszük-e. Sajnos sok embernek nem erőssége az 

odafigyelés. A tehetséges tanulók természetüknél fogva kíváncsiak, szeretnek 

kérdezni, lelkesen gyűjtik az információt, de ha megtanulnának jobban figyelni, 

még több információt tudnának gyűjteni. Az iskola azonban a tehetséges diáko-

kat éppenséggel nem az odafigyelésre neveli, sőt ellenkezőleg: arra tanulnak rá, 

hogy ha már tudják az anyagot, tovább ne figyeljenek, vagy ha bírálják vagy el-
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utasítják őket, ügyet se vessenek rá. Sok tehetséges tanuló az órán igazán szeret-

ne a tárgyra figyelni, de minthogy az órákon szinte végig beszélgetés folyik, eb-

ben minduntalan megakasztják, így azután egyszerűen kikapcsol. 

Az odafigyelésre való késztetés igen egyszerű módja a kérdések számának 

a növelése. Ha a pedagógus észreveszi, hogy a tehetséges tanulók nem figyel-

nek, inkább beszélgetnek, akkor sokszor elég néhány kérdést feltenni, és megint 

figyelni kezdenek. Bolton (1982) Az emberi képességek c. könyvében a figyelmi 

képességek összetevőit három csoportba sorolja. Ezek: kísérés, követés és visz-

szatükrözés (5-2. táblázat). 

 
5-2. táblázat 
A FIGYELMI KÉPESSÉGEK HÁROM FAJTÁJA 
 

   

Képességcsoportok Specifikus képességek  
   

Kísérési képességek  Bevonódást jelző testtartás  

  Megfelelő testmozgás  

  A környezet kirekesztése  

  Szemkontaktus  
   

Követési képességek  Ajtónyitók  

  Minimális bátorítás  

  Ritka kérdezés  

  Aktív hallgatás  
   

Visszatükrözési képességek  Parafrazeálás  

  Érzések visszatükrözése  

  Gondolatok visszatükrözése  

  Összegző visszatükrözés  
   

 

A kísérés — Bolton meghatározásában — a testtel mutatott figyelem a má-

sik ember iránt, azaz a testtel való odafigyelés. A kísérést a test bevonódása, a 

megfelelő testmozgás, a környezet kirekesztése és a szemkontaktus mutatja. A 

kísérési képességek helyes használatával a mások iránti érdeklődésünket jelez-

zük. Ivey és Hinkle (1970) ezt úgy demonstrálták, hogy kísérő viselkedésre elő-

zetesen felkészített egyetemi hallgatókat beültettek egy előadásra, majd az elő-

adás után megkérdezték az oktatót, hogy mi a véleménye a most tartott előadá-

sáról. Ilyen lelkes társaságnak öröm volt előadást tartani – hangzott a válasz. 

A ritkán történő kérdezéssel a mások gondolatmenetének követését jelez-

zük. A mindennapi interakciók során sajnos az emberek túl sokat kérdeznek, 

ráadásul a kérdések zöme eldöntendő kérdés, amire csak „igen” vagy „nem” vá-

lasz adható. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a beszélgetőpartner egyszerű-

en leáll, az addigi bevonódását megszünteti. A tehetséges tanulókra különösen 

jellemző, hogy túl sokat kérdeznek és főként azért, mert ők akarják kézben tarta-

ni a beszélgetést. Minthogy ezt általában nem veszik észre, sokszor bizony elég 

nehéz velük szót érteni. Ugyancsak a követést szolgálja az aktív hallgatás. Ha a 
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tehetségeseket megtanítjuk az aktív hallgatásra, maguk is meg fognak lepődni, 

hogy így mennyivel több ember kíván velük beszélgetni. 

A parafrazeálás az a képesség, amelynek segítségével a hallgató tömören 

tud reagálni a beszélőre úgy, hogy a másik által mondottak lényegét megismétli. 

A jó parafrazeálás rövid és az üzenet lényegét ragadja meg. A következőkben 

egy példát mutatunk be a jó parafrazeálásra egy olyan beszélgetésből, amely egy 

tehetséges tanuló és a tanára között zajlott le. 

Tanár: Nem tudom, mi legyen a tanulmányi kirándulással. Hogy menjünk-

e egyáltalán, vagy ne. Megkérdeztem az igazgatót, de ő is bizonytalan, akárcsak 

én. Tulajdonképpen kedvelem a tanulmányi kirándulásokat, mert sok mindent 

látunk és sokat tanulunk. De néha meg azt gondolom, hogy túl sok idő megy el 

velük, és ugyanazt az anyagot végeredményben az órán is átvehetjük... 

Diák: Szóval ön kedveli a tanulmányi kirándulásokat, de időnként mégis 

azt gondolja, hogy a tornyosuló munka miatt jobb lenne, ha nem mennénk seho-

vá. 

A diák csak annyit tett, hogy a saját szavaival újrafogalmazta a probléma 

lényegét. Ha a parafrazeálás célba ér, a beszélő rendszerint „igent” mond és 

folytatja. A másik figyelmi képesség az érzelmek visszatükrözése. 

Mary: Biztos voltam benne, hogy ötöst kapok a házi dolgozatomra. Olyan 

sokat dolgoztam rajta! 

Sue: Ez tényleg borzasztó. Elveszi az ember kedvét. 

Mary: Így igaz. Mit gondolsz, lehetek én ettől még ötös? 

Mary felismerte, hogy Sue megértette, mit érez, és folytatta a beszélgetést. 

Sue ugyan többféle érzelmet is felfedezett Mary hangjában — tehetetlenséget, 

dühöt, kedveszegettséget —, de úgy döntött, hogy ez utóbbi a domináns, és ezt 

az érzést tükrözte vissza. Ennek nyomán Mary úgy érezte, hogy Sue figyel rá, 

megérti, hogy most mit érez. Bolton (1982) szerint ha a hallgató részéről az 

ilyen visszatükröző reakciók elmaradnak, akkor ez jelzésértékű a beszélő számá-

ra, hogy nem figyelnek rá, és nem értik meg, hogy a szóban forgó eseményekkel 

kapcsolatban mit érez, így a megkezdett feltárulkozását abbahagyja. A másik 

személy különleges szerepét főleg akkor lehet megfigyelni, ha a beszélő nincs 

teljesen tisztában az érzelmeivel. Ha valaki a gondjairól beszél, az érzéseinek a 

visszatükrözésén keresztül jobban megérti azokat, és ha ez bekövetkezik, a be-

szélgetésben fordulat áll be: a szó a probléma megoldására terelődik. 

A gondolatok visszatükrözése hasonlít az érzelmek visszatükrözéséhez. 

Összegző visszatükrözéséről akkor beszélünk, ha a reakcióban a gondolatok és 

az érzelmek együttesen jelennek meg (Bolton, 1982). Például: 

Melissa: Fenn voltam egész éjjel és írtam a dolgozatomat, de sehogy sem 

akar sikerülni. Fogalmam sincs, hogy fogok elkészülni vele. Úgy érzem, képte-

len vagyok megcsinálni. 

Terry: Szóval dolgozol rajta, de aggódsz, hogy nem tudod megcsinálni. 
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Azzal, hogy Terry röviden összegezte Melissa érzéseit és gondolatait, lehe-

tőséget teremtett egyrészt arra, hogy Melissa folytassa a feltárulkozást, másrészt 

hogy a beszélgetés fonala konstruktív irányba mozduljon el. 

A figyelmi képességek tudatosításával és fejlesztésével a tehetséges tanu-

lók hamar belátják, hogy amennyiben jobban odafigyelnek másokra, közelebb 

kerülnek hozzájuk, és a kommunikációban is előnyösebb lesz a helyzetük. 

 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei 

és a kutatáshoz szükséges képességek 

 

Ezek a képességek nagymértékben hozzájárulnak a tehetséges tanulók produk-

tív, komplex és magasabb szintű gondolkodási képességeinek a kialakulásához 

(6. alapelv). Segítségükkel a tehetséges tanulók tisztábban látják önmagukat, 

nagyobb önirányításra tesznek szert, és jobban megbecsülik az önmaguk és má-

sok közötti hasonlóságokat és különbségeket (12. alapelv). 

 

 

KÉRDEZÉS 

 

A kérdezés szorosan összefügg a gondolkodással. Ha a tanár jó kérdéseket tesz 

fel, azzal a tehetségeseket gondolkodásra készteti. Éppen ezért célszerűnek lát-

szik a kérdezést a gondolkodás fejlesztésének az oldaláról megközelíteni. 

A magasabb szintű gondolkodási folyamatok fejlesztéséhez az egyik leg-

többször alkalmazott modell Bloom taxonómiája. Csaknem mindegyik tehetség-

fejlesztő program Bloom (1956) kognitív taxonómiáját, illetve Krathwohl 

(1964) affektív taxonómiáját használja a kérdések kidolgozásához. A taxonómi-

ák egyfajta szerkezeti keretet nyújtanak a gondolkodási szinteknek megfelelő 

kérdések kimunkálásához. Mivel a taxonómiák viselkedéses jellemzőket írnak 

le, így a megkövetelt gondolkodás közvetlen megfigyeléssel ellenőrizhető. 

A kognitív célok taxonómiája 

A kognitív célok rendszere hat egymásra épülő szintből áll. Külön érdekessége, 

hogy mindegyik szintnél cselekvő igéket ad meg, amelyeken keresztül az egyes 

szintek azonosíthatók. Ezek segítségével a pedagógusok a megcélzott kognitív 

szintnek megfelelően állíthatják össze a kérdéseiket. 

Az első szint a tudás szintje, ami meghatározott információk felismerését 

vagy felidézését jelenti. Erre a szintre a következő igék utalnak: meghatároz, 

elismétel, megnevez és felidéz. 

A második szint a megértés. Erre olyan igék utalnak, mint az átfogalmaz, 

elmagyaráz, elhelyez és kifejez. 

A harmadik szint az alkalmazás, vagyis a tanult fogalmak, elvek, módsze-

rek új szituációban való felhasználása. Az erre utaló igék: átalakít, alkalmaz, 

hasznosít, tesz és demonstrál. 
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A negyedik szinten, az elemzés szintjén a tanuló alkotóelemeire bontja az 

információt. Az erre utaló igék: elemez, megvizsgál, elkülönít és számba vesz. 

Az ötödik szinten, az összegzés szintjén a tanuló az alkotóelemeket egésszé 

egyesíti. Ez az eljárás eredeti gondolkodást igényel. Az erre utaló igék: átszer-

vez, kombinál, összeállít és egybeszerkeszt. Mindezen cselekvések nyomán az 

alkotóelemekből új produktum jön létre. 

A hatodik szinten, az értékelés szintjén a tanuló bizonyos kritériumok alap-

ján valaminek az értékét ítéli meg. Az erre utaló igék: megítél, értékel, felbecsül, 

kiválaszt és minősít. 

A kérdések összeállításának első lépése a megfelelő szint kiválasztása. Ezt 

azonban nem szabad mereven kezelni, hiszen ha valaki például nem érti az 

anyagot, akkor elemezni sem tudja. Az egyes szinteknek tehát átjárhatóknak kell 

lennie. Clark (1983) szerint Bloom taxonómiáját általában lineáris modellnek 

tekintik, holott ciklikus modellként is felfogható. Például az utolsó szint, az ér-

tékelés gyakran új információt hoz létre, ami tudássá válik, s ily módon egy új 

ciklus veszi kezdetét. 

 

A Taba-féle kérdezési technikák 

A kérdések összeállításában Bloom taxonómiája mellett a Taba-féle modellre is 

támaszkodni lehet. Taba egész életét a gyermeki gondolkodás kutatásának szen-

telte (Taba, 1963; Taba és Elzey, 1964; Taba és mtsai, 1971). Ennek jegyében 

dolgozta ki a kérdezési stratégiáit is, melyek a következők: fogalmak kialakítása, 

adatok értelmezése, általánosítások alkalmazása, és konfliktusmegoldás, illetve 

az érzések, attitűdök és értékek értelmezése. 

 

Fogalmak kialakítása 

Taba fogalomkialakítási eljárása öt lépésből áll. Az első lépés a kategorizálás, 

ami a releváns és az irreleváns információk megkülönböztetését jelenti. A má-

sodik lépés a csoportosítás, azaz a közös jegyek feltárása. A harmadik lépés a 

címkézés. Ennek során a tanulók olyan szavakat vagy kifejezéseket keresnek, 

amelyek segítségével a közös sajátosságok leírhatók. A negyedik lépés a rende-

zés, ami a jegyek közötti összefüggések megértését jelenti. Az ötödik lépésben 

az előző négy lépés rövid átismétlése történik. 

 

Adatok értelmezése 

Az adatok értelmezése az összegyűjtött adatok alapján történő következtetést 

jelenti. Ennek első lépése a kategorizálás, amelynek során a tanulók a közös 

megfigyelésekre támaszkodva eldöntik, hogy mi a releváns és mi nem. A máso-

dik lépésben az okra és az okozatra, míg a harmadik lépésben a megelőző okok-

ra és a további következményekre következtetnek. Ez utóbbi lépés az adott szi-

tuáció tágabb összefüggésekben való értelmezését szolgálja. A negyedik lépés-

ben a tanulók levonják a végső következtetést, az ötödikben pedig általánosíta-
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nak. Ez utóbbiba beletartozik az általánosítások bizonyítása és mások állításai-

nak kritikával történő fogadása is. 

 

Általánosítások alkalmazása 

Ennél a stratégiánál a tanulóknak a korábban kialakított általánosításokat kell új 

szituációkban alkalmazniuk. Az első lépés a jóslás. Itt a tanulóknak szituációkat 

kell elképzelni, majd e hipotetikus szituációk kimenetelét megjósolni. A máso-

dik lépésben, a feltételek kikövetkeztetése során a tanulók egy logikus, bizonyít-

ható összefüggésrendszert próbálnak felépíteni. A harmadik lépés, a feltételek és 

a következmények kikövetkeztetése többé-kevésbé az előző két lépés folytatása. 

Itt a lényeg az eredeti szituációra vonatkozó jóslások kiterjesztése. A negyedik 

lépésben, a végső következtetések szakaszában a tanulóknak az a feladata, hogy 

a korábban megvitatott jóslásokat, feltételeket és okokat fontolóra véve ítéljék 

meg, hogy szerintük mely feltételek fognak érvényre jutni. Az ötödik lépésben 

az általánosításokat megvizsgálják, végső formába öntik, de idetartozik az is, 

hogy mások általános megállapításait kritikával fogadják. 

 

Konfliktusmegoldás 

Ezt a stratégiát az érzések, attitűdök és értékek értelmezésének is lehet tekinteni. 

Taba szerint ebben a stratégiában a tanulók azon keresztül tehetnek szert jártas-

ságra, hogy feltárják az emberi viselkedés mögött álló érzéseket, attitűdöket és 

értékeket. Az első lépés, a kategorizálás során a tanulóknak ismét az a feladata, 

hogy a releváns információkat a nem relevánsaktól elválasszák. A második lé-

pésben az okokra és az érzésekre következtetnek. A harmadik lépésben alterna-

tívákat állítanak fel és megvizsgálják ezek következményeit. A negyedik lépés-

ben értékelik az alternatívákat és döntenek arról, hogy mi lenne a legmegfele-

lőbb viselkedés. Az utolsó lépés az általánosítás: a tanulók megfogalmazzák, 

hogy ilyen és ilyen szituációkban az emberek általában hogyan szoktak visel-

kedni. 

Taba négy kérdéstípust sorol fel: (1) további válaszokat igénylő kérdések, 

például „És még mi történhet?”, vagy „Hogyan nevezhetjük másként ezt a cso-

portot?”; (2) tisztázásra, bővebb kifejtésre irányuló kérdések, például „Mire 

gondolsz?”, „El tudnád magyarázni?”; (3) okfeltárásra irányuló kérdések, példá-

ul, „Miből gondolod, hogy... ?”; és (4) gondolkodtató kérdések, például „Mit 

gondolsz, mi miatt... ?”, „Mi lehet ennek a hátterében?”, „Mi lenne akkor, ha... ?” 

Bár Taba ezeket a tanítási stratégiákat a normál osztályokhoz dolgozta ki, a 

szerző induktív megközelítése miatt a tehetségesek oktatásában is jól alkalmaz-

hatók. A Tanári kézikönyv az általános iskolai társadalomismeret tanításához 

(Taba és mtsai, 1971) című könyve bátran ajánlható valamennyi tehetségeseket 

tanító pedagógus számára. Kaplan (1980) egyébként a Taba-féle stratégiákat 

nemcsak az iskolában, hanem az óvodában is kiválóan alkalmazhatónak tartja, 



 148 

mivel vélekedése szerint a fogalomalkotás és az általánosítás lépéseinek megta-

nításán keresztül gondolkodásra nevelik a gyermeket. 

Az ismertetettek mellett természetesen másféle modellek alapján is szer-

keszthetők kérdések. Bármelyik modellt is választja a pedagógus, mindig az a 

cél lebegjen a szeme előtt, hogy kapaszkodókat nyújtson a tehetségesek gondol-

kodásának fejlesztéséhez. 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei és a kérdezés 

A megfelelő kérdések alkalmazása segít ráirányítani a tanulók figyelmét a több-

féle megoldást megengedő feladatokra (7. alapelv). Segít továbbá integrálni az 

alapkészségeket és a magasabb szintű gondolkodási képességeket (9. alapelv). 

Taba modellje bőséges lehetőséget nyújt az átfogó témák — mint például az 

„Emberek” vagy a „Az emberi kegyetlenség” — változatos feldolgozására (1. 

alapelv), a vizsgálódási készségek megalapozására (5. alapelv), sőt az önismeret 

fejlesztésére is (12. alapelv). 

 

 

VIZSGÁLÓDÁS 

 

Az oktatási célzatú vizsgálódás részletes leírása Suchman (1961) érdeme. Az 

általa kidolgozott vizsgálódási program valamennyi tanuló oktatásában eredmé-

nyesnek bizonyult, a tehetségesek oktatásában pedig különösen jól használható. 

A Suchman-féle vizsgálódási program három lépésből áll: (1) a vizsgálan-

dó problémát hordozó tárgy tulajdonságainak a megállapítása, (2) a probléma 

szempontjából releváns tárgyak körének a meghatározása, és (3) a probléma 

szempontjából fontos működések feltárása. Egy vizsgálódásnak szentelt foglal-

kozáson a diákok hipotéziseket állítanak fel, majd ellenőrzik azokat, miközben a 

tanár csak „igennel” vagy „nemmel” válaszol. A foglalkozás során a diákok tu-

lajdonképpen magáról a tanulásról tanulnak. Mindenkinek joga van annyi kér-

dést feltenni, amennyit csak akar. Ha valaki kifogy a kérdésekből, átadja a tere-

pet másnak. Lehet próbálkozni, lehet hangosan gondolkodni. A diákok a szó át-

adására való hajlandóságukat azzal jelzik, hogy „passzot” mondanak. A foglal-

kozás alatt nem vitathatják meg egymással, hogy kinek milyen gondolatai tá-

madtak, kivéve, ha erre külön felszólítást kapnak. Ilyenkor meghányják-vetik az 

elképzeléseiket, aminek a célja a probléma megoldása, illetve elméleti feltevés 

kialakítása. 

Általános iskolás tehetséges tanulók az egyik ilyen foglalkozáson a követ-

kezőket láthatták. A tanár egy rövid madzag egyik végére gemkapcsot erősített, 

míg a másik végét deszkalaphoz rögzítette. Ezután egy állványt helyezett oda, 

melyről középen felfüggesztve, két végével lefelé egy mágnespatkó lógott. Az 

állvány mozgatásával a patkót úgy közelítette, hogy a gemkapocs felemelkedett 



 149 

és a mágnespatkó két vége között megállt a levegőben. Amint ezt a tanulók 

meglátták, csak úgy záporoztak a kérdések. Például: 

Mi tartja fenn a gemkapcsot? 

Ha megpiszkáljuk, leesik? 

Akkor is így állna, ha madzag helyett drót lenne? 

Meddig fog így állni? 

Mi van a gemkapocs és a mágnes között? 

Ezek a kérdések azt jelzik, hogy a tanulók hozzákezdtek vizsgálni a jelenséget. 

A kísérlet kulcsfogalmai: mágneses mező, mágneses erő, mágneses indukció és 

erőegyensúly. Az ilyen egyszerű kísérletek rengeteg lehetőséget adnak a tehet-

ségesek gondolkodásának fejlesztésére. 

Suchman dolgozta ki az ún. meghökkentő események módszerét is. Ez ab-

ból áll, hogy a tanár a vizsgálódási célzatú foglalkozásokon olyan kísérleteket 

mutat be vagy vetít le filmen, amelyek váratlan eredménnyel zárulnak, s ezzel 

ámulatba ejtik a tanulókat. 

A vizsgálódás nem pusztán különféle jelenségekkel való kísérletezést je-

lent. Beletartozik az is, hogy a tanulók kérdéseket tesznek fel, hipotéziseket al-

kotnak, és logikus következtetésre jutnak. Röviden: a vizsgálódás gondolkodni 

tanít és a tudományos kutatásra készít fel. 

 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei és a vizsgálódás 

 

A vizsgálódás arra készteti a tehetséges tanulót, hogy a vizsgálandó probléma 

megoldása során több tudományterületet integráljon (2. alapelv). Fejleszti a pro-

duktív és a magasabb szintű gondolkodást (6. alapelv) és lehetőséget teremt a 

kutatási képességeknek és módszereknek a problémamegoldásban való felhasz-

nálására (8. alapelv). A tanulók a kérdések megfogalmazása közben önmagukat 

is próbára teszik, amivel az önismeretüket fejlesztik (12. alapelv). A tehetsége-

sek sikerként könyvelik el, ha a feltett kérdéseiket a tanár helyeslőleg fogadja, 

így a vizsgálódás ezen összetevője az önbecsülésüket is növeli (13. alapelv). 

 

 

KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS 

 

A kreatív problémamegoldás tantervi stratégiaként való alkalmazásának nagy 

előnye, hogy a tehetségeseket a saját tanulásuk aktív résztvevőivé teszi. Ennek 

során ugyanis olyan valóságos problémákkal kerülnek szembe, amelyek kihívást 

jelentenek a számukra, és ez nagymértékben motiválja őket. 

Parnes (1975) Az „aha” élmény: A kreatív viselkedés titkai c. könyvében 

Alex Osborn eredeti elképzeléseit fejleszti tovább. 1956-ban Osborn felkérte 

Parnest, hogy legyen a Kreatív Problémamegoldási Szabadegyetem (Creative 
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Problem Solving Institute, CPSI) munkatársa. Ez fordulópontot jelentett Parnes 

munkásságában, aki csakhamar a Kreatív Problémamegoldás Alapítvány elnö-

kének is megválasztottak. Az alapítvány egy évenként megrendezett nyári sza-

badegyetemet tart fenn Buffalo-ban, de emellett regionális konferenciákat szer-

vez az egész Egyesült Államokra kiterjedően, sőt a tengerentúlon is. A kreatív 

problémamegoldás — ahogy azt az CPSI-n tanítják — öt lépésből áll. Ezek a 

következők: ténymegállapítás, problémameghatározás, ötletkeresés, a megoldás 

megtalálása és a megoldás elfogadtatása. Az 5-3. táblázat az Osborn–Parnes-féle 

kreatív problémamegoldási eljárást Bruner és Guilford az intellektuális műkö-

désre vonatkozó elméletével hasonlítja össze. 

Mindhárom megközelítésben az ismeret vagy a szenzoros input átalakítá-

son, műveleten, vagy ötletkeresési eljáráson megy át valamilyen értelmes cél 

érdekében, amelyet értékelésnek, produktumnak vagy a megoldás megtalálásá-

nak neveznek. 

 

 
5-3. táblázat 
AZ OSBORN–PARNES-FÉLE KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁSI ELJÁRÁS 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA BRUNER ÉS GUILFORD 

AZ INTELLEKTUÁLIS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ELMÉLETÉVEL 

 
    

 Bruner (1962) Guilford (1967) Osborn (1963) 
    

Bemeneti oldal: ismeretszerzés tartalmak ténymegállapítás 

Feldolgozás: átalakítás műveletek ötletkeresés 

Kimeneti oldal: értékelés produktumok a megoldás megtalálá-

sa 

 

Az alábbiakban röviden ismertetjük az Osborn–Panes-féle kreatív problé-

ma-megoldási eljárás öt lépését. 

A ténymegállapítás során egyrészt számba vesszük azokat a problémával 

kapcsolatos tényeket, amelyeket már tudunk, másrészt megszerezzük azokat az 

adatokat, amelyek egyáltalán fellelhetők, és mindezt a lehető legrövidebb idő 

alatt. Ebben a lépésben a problémát úgy fogjuk fel, mint egy zavaros helyzetet, 

amiben rendet kell teremteni. 

A problémameghatározás a probléma jól körülírt módon való megfogal-

mazását jelenti. Ehhez rendszerint a „Hogyan tudnék...” kezdetű kérdést alkal-

mazzuk, amivel a probléma pontosítására késztetjük magunkat. A probléma-

meghatározás szakaszában a fő problémát részproblémákra bontjuk. Ez hozzá-

segít bennünket ahhoz, hogy újrafogalmazzuk vagy szűkítsük a problémát. Pél-

da: Egy apa először így határozta meg a problémáját: „Hogyan tudnék segíteni a 

fiamnak a házi feladata elkészítésében?” Később, miután eltűnődött a részprob-

lémákon, az eredeti kérdésfelvetést így módosította: „Hogyan tudnék több időt 

együtt tölteni a fiammal?” 
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Az ötletkeresés szakaszában a hangsúly azon van, hogy minél több ötlet 

szülessen. Erre a leggyakrabban használt módszer a csoportos ötletbörze, ami-

nek a lényege, hogy a résztvevők elengedik a fantáziájukat, és minden ötletet 

kimondanak, ami csak az eszükbe jut. Mivel nem a minőségi, hanem a mennyi-

ségi ötlettermelés a fontos, itt az ítéletalkotásnak nincs helye. 

A megoldás megtalálása során az ötletkeresés szakaszában született ötletek 

közül kiválasztjuk azokat, amelyek a legnagyobb valószínűséggel hozzásegíte-

nek bennünket a probléma megoldásához. Először felállítjuk az alternatívák ér-

tékelésére szolgáló kritériumokat, majd végigmegyünk az összes alternatíván. 

Olykor a kritériumokat súlyozzuk is. Azt is megtehetjük, hogy készítünk egy 

táblázatot, aminek az oszlopfejeire felírjuk a kritériumokat, a sorokba az alterna-

tívákat, a cellákba pedig plusz vagy mínusz jeleket teszünk aszerint, hogy az 

adott ötlet megfelel-e az egyes kritériumoknak, vagy nem. 

Az utolsó lépés a megoldás elfogadtatása, illetve cselekvési terv kidolgo-

zása. Ilyenkor át kell gondolni, hogy kik azok, akik feltehetően elfogadják a 

megoldást, kik, akik vélhetően elutasítják, és ennek figyelembevételével felké-

szülünk a megvalósításra. 

 Ötletbörze Osborn (1963) szerint ahhoz, hogy az ötletbörze eredményes le-

gyen, négy alapszabálynak kell eleget tennie: (1) az ítélkezés felfüggesztése, (2) 

a “vad”, képtelen ötletek üdvözlése, (3) a mennyiségre törekvés, (4) a kombiná-

cióra és a továbbfejlesztésre való törekvés. Az ötletbörzére rendszerint csoportos 

körülmények között kerül sor, de egyénileg is alkalmazható, ha az egyén képes 

megálljt parancsolni az ítélkezési hajlamának. Az ítélkezés felfüggesztése azért 

nehéz, mert a véleményformálás a mindennapi viselkedésünk természetes részét 

alkotja. Emiatt gyakran előfordul, hogy kezdőknél az ötletbörze elején „gyilkos” 

kifejezések hangzanak el, azaz sokan nem tudják megállni, hogy az elhangzó 

ötleteket ne kommentálják. Például: „Ezt már rég kipróbálták!”, „Az túl sokba 

kerülne!”, „Ragyogó ötlet!”, „Most viccelsz?” stb. A felröppenő ötletek nagy 

része természetesen az adott probléma megoldása szempontjából szóba sem jö-

het, de — és ez a lényeg — közben olyanok is születhetnek, amelyek valóban 

elvezetnek a probléma megoldásához. Az ötletbörze azért megy rá a mennyiségi 

ötlettermelésre, mert minél több ötlet születik, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy a megoldást legjobban szolgáló ötlet is felbukkan. Fontos még, hogy az 

ötletek azonnal kimondásra kerüljenek, nem törődve azzal, hogy mennyire van-

nak szabatosan megfogalmazva. Ha ugyanis a beszéd megformálására figyelünk, 

az lelassítja, sőt leállítja a képzelet szárnyalását, és a résztvevők a legjobb eset-

ben is csak egymás gondolatait fűzögetik tovább. 

Amikor a pedagógus először próbálkozik a kreatív problémamegoldás 

módszerével, célszerű úgy eljárnia, hogy ő adja meg a problémát, és mindegyik-

re maximum 3-5 percet szán. Néhány probléma, amelyekkel érdemes kísérletezni: 
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Eszedbe jutott, hogy édesanyádnak ma van a születésnapja, és még nem vettél neki ajándékot. 

Éppen most lép be a házba. Hogyan ajándékozhatnád meg mégis születésnapja alkalmá-

ból? 

A nagymamád meghalt. Tied lett a manzárdszoba, ami tele van ruhafogassal. Kissé bogaras 

volt szegény. A fogasok gyűjtése volt a mániája. Valamit szeretnél kezdeni ezekkel a 

fogasokkal. Hogyan hasznosítanád őket? 

Megkérnek, hogy 15 percig vigyázz egy csoport óvodás gyermekre, amíg az óvónő elugrik a 

kocsijával tankolni. Hogyan szórakoztatnád a gyermekeket, amíg az óvónő vissza nem 

jön? 

A tehetséges kisdiákok nagyon szeretnek ötletbörzézni. Természetesnek 

veszik, hogy a gondolataik szabadon szárnyalhatnak, mert még nem alakult ki 

bennük az a fékrendszer, ami az idősebbeknél már megvan. A nagyobbaknál se-

gíthet, ha az ötletbörze után a pedagógus megbeszéli velük, hogyan vélekednek az 

ülés eredményességéről, ha feszélyezve érezték magukat, akkor miért stb. 

Speciális segítséget jelent az ötletek keltésében az az ellenőrző lista, amelyet 

szintén Osborn dolgozott ki. A listán szereplő ötletkeltő kérdések a következők: 

 

 Egyéb felhasználhatóság? 

 Alkalmazás? 

 Változtatás? 

 Nagyítás? 

 Kicsinyítés? 

 Helyettesítés? 

 Átrendezés? 

 Megfordítás? 

 Kombináció? 

Shallcross (1981) a kreatív problémamegoldást szintén öt szakaszban írja 

le: (a) tájékozódás, (b) felkészülés, (c) ötletkeresés, (d) értékelés és (e) megvaló-

sítás. A tájékozódás a probléma meghatározását, illetve a cél kitűzését jelenti. A 

felkészülés a tények, illetve adatok összegyűjtésének a szakasza. Itt az öt klasz-

szikus kérdés — a Ki? Mit? Mikor? Hol? Hogyan? — hívható segítségül. Az 

ötletkeresés a divergens gondolkodásra támaszkodik, és a megoldáshoz kíván 

ötleteket felvetni. Ezt követi az értékelés, vagyis a szóba jöhető megoldások ki-

választása, amihez a kritériumok súlyozására szolgáló mátrix nyújthat segítsé-

get. A mátrix az 5-2. ábrán látható. 

 
5-2. ábra 
MÁTRIX A KRITÉRIUMOK SÚLYOZÁSÁRA 

 
 1. kritérium 2. kritérium 3. kritérium 4. kritérium Összpontszám 

Ötletek ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... )  

1. ( ... )      

2. ( ... )      

3. ( ... )      
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4. ( ... )      

5. ( ... )      

6. ( ... )      

7. ( ... )      
 

A számokban kifejezett súlyértékek a következők lehetnek: 5 pont: kiváló 

                     4 pont: nagyon jó 

                     3 pont: jó 

                     2 pont: elfogadható 

 

A megvalósítás szakaszában a tehetséges tanulók a „tettek mezejére” lép-

nek, azaz tervet készítenek. A megvalósításhoz Shallcross tíz segítő kérdést so-

rol fel: 

 Mi legyen az első teendő? 

 Kit kell még bevonni? 

 Kell-e meggyőznöm valakit az ötletem helyességéről? 

 Milyen meggyőzési stratégiát használjak? 

 Milyen anyagokat kell összeszednem? 

 Mennyire kell megváltoztatnom az ütemezést? 

 Kell-e lemondanom valamiről, hogy megvalósíthassam ezt az ötletet? 

 Mikor kezdjek hozzá? 

 Alkalmas ez a hely erre? 

 Milyen sorrendben kövessék egymást a megvalósítás egyes szakaszai? 

A kreatív problémamegoldás eljárásának segítségével a tehetséges tanulók 

jobban meg tudnak küzdeni az iskolai problémákkal. De a kreatív probléma-

megoldás nemcsak erre, hanem tulajdonképpen bármilyen probléma megoldásá-

ra, például az osztálybeli összetartás fokozására is felhasználható, csupán meg-

felelő kérdéseket kell feltenni. Néhány ilyen kérdés: 

 Hogyan tudnánk úgy megszervezni a szerkesztői bizottságunkat, hogy ne 

csak legyen, hanem jól is működjön? 

 Hogyan tudnánk megszüntetni a cikkek körül kialakult bizonytalansá-

got? 

 Hogyan tudnánk csökkenteni a köztünk és a többi ötödik osztály között 

fennálló ellentétet? 

 Hogyan tudnánk javítani az iskolához való viszonyunkon? 

A kreatív problémamegoldási eljárás elemeire is szétszedhető, és így vala-

mennyi tantárgy esetében alkalmazható. Ehhez Shallcross (1981) az 5-3. ábrán 

látható mátrixot javasolja. 

 

 
5-3. ábra 
PROBLÉMAMEGOLDÓ MÁTRIX 
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 Probléma- Probléma- Felkészülés Ötlet- A kritériu- Értékelés Megvaló- 

 megoldó meghatá-  keresés mok kivá-  sítás 

Tantár-

gyak 

képességek rozás   lasztása   

 

Rajz 

 

       

 

Anya-

nyelv 

 

       

 

Ének-

zene 

 

       

 

Testnevelés 

 

       

 

Egészségtan 

 

       

 

( ... ) 

 

       

 

 

A kreatív problémamegoldás beépítése a tantervbe 

 

Ha a tehetségeseket tanító pedagógusok rászánják magukat, és a kreatív problé-

mamegoldás módszerét „beviszik” a tanításba, maguk is meglepődnek, milyen 

sokoldalúan használható. Társadalomismereti órán a tanulók ötletbörzét tarthat-

nak például a világ legnagyobb problémájáról. Egy nyolcadik osztályban tartott 

ötletbörze a következő eredménnyel zárult: a világ legnagyobb problémája az 

emberek közötti kommunikáció hiánya. Egészségtan órán a tehetséges tanulók a 

kreatív problémamegoldást a környezetszennyezési problémák megoldásához 

használhatják. Ének-zene órán például három hangjegyből zenét komponálhat-

nak. Matematika órán a problémamegoldó mátrix segítségével a társadalomis-

meretből kapott feladaton dolgozhatnak, és így ráadásul a tantárgyi integrációt is 

megvalósítják. Irodalom órán például megnéznek egy némafilmet, és dialógust 

írnak hozzá. De bármelyik tárgyat is vesszük, rengeteg lehetőség nyílik a kreatív 

problémamegoldás módszerének alkalmazására. 

 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei 

és a kreatív problémamegoldás 
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A kreatív problémamegoldás fejleszti a produktív, absztrakt, komplex és maga-

sabb szintű gondolkodást (6. alapelv). Arra ösztönzi a tehetséges tanulókat, hogy 

egy feladatra több megoldást találjanak (7. alapelv). A tanulók a különböző 

problémákon dolgozva olyan produktumokat hoznak létre, amelyek a meglévők 

helyett új feltevéseket eredményeznek (10. alapelv). A produktumok létrehozása 

során új anyagokat, formákat és technikákat használnak (11. alapelv), az értéke-

lési kritériumok segítségével pedig jártasságot szereznek a saját eredményeik 

megítélésében (13. alapelv). 

 

 

SZIMULÁCIÓ 

 

A szimuláció erősen hasonlít a játékra. Elsősorban az affektív szférára hat, azon 

keresztül segítve elő a kognitív fejlődést. Használata főként a vállalati életben és 

a vezetésben terjedt el, mivel segítségével a jóslás, illetve az előrejelzés képes-

sége igen jól fejleszthető, és ennek a képességnek a megléte vagy hiánya ezeken 

a területeken sorsdöntő lehet. A szimuláció lényege a valóságos élethelyzetek 

minél tökéletesebb leképezése, „eljátszása”. Maker (1982) szerint az eredmé-

nyes szimulációnak három lényeges feltétele van: (1) egy kitalált és jól kidolgo-

zott, vagy egy valóságos élethelyzetet utánzó csoportinterakciós szituáció, (2) a 

résztvevők korrekt visszajelzései egymás viselkedéséről, és (3) korrekt önelem-

zés és önbírálat minden résztvevő részéről. 

Ezekkel a jellemzőkkel írhatók le a tehetségeseknél alkalmazott szimuláci-

ós gyakorlatok is. Itt azonban a jellemzők bizonyos speciális követelményekkel 

egészülnek ki. (1) A szimulációs gyakorlatoknak meghatározott fogalmakra és 

gondolkodási folyamatokra kell irányulniuk. A szimuláció tehát csak akkor válik 

tanítási stratégiává, ha a pedagógus pontosan meghatározza, mire akarja ennek a 

segítségével tanítani a tehetséges tanulókat. (2) A szimuláció valósághű legyen, 

és a társas folyamatok lényeges mozzanatait jelenítse meg. (3) Mivel a szimulá-

ció drámai fordulatot is vehet, ezt megelőzendő olyan pontozási rendszert kell 

tartalmaznia, amely mindenki számára világos, és amelynek alapján egyértelmű-

en eldönthető, hogy ki a győztes és ki a vesztes. 

A szimulációs gyakorlatokban többféle szabály érvényesül. Vannak keret-

szabályok, amelyek azt mondják ki, hogy a résztvevők mihez tartsák magukat a 

játék során. A beavatkozási szabályok a holtpontról való elmozdításra, illetve a 

konfliktusmegoldásra vonatkoznak. A magatartási szabályok azt mondják ki, 

hogy meddig mehet el a játékos, illetve mi az, ami már nem tartozik hozzá a sze-

repéhez. A célszabályok világosan leírják a célt és a célhoz vezető eszközöket. 

Végül a rendszabályok arra vonatkoznak, hogy milyen következményekkel jár 

az, ha a játékos megszegi a fenti szabályokat. 

Vannak szimulációs játékok, amelyek viszonylag rövid idő alatt megvaló-

síthatók, míg mások napokig, esetleg hetekig is eltartanak, attól függően, hogy 

milyen tevékenységekből állnak, illetve a szükséges információk összegyűjtése 
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mennyi időt vesz igénybe. Tudunk olyan pedagógusról, aki nyolcadik osztályo-

sokat tanítva több mint egy fél éven át vezetett egy törvényhozást szimuláló já-

tékot. 

Szimulációs játékokat a kereskedelem is forgalmaz, de a pedagógusok is 

kidolgozhatnak ilyeneket. A tervező munkában jól hasznosítható Reid (1961) 

Lapozz a 84. oldalra! című írása, amelyben a tervezést megkönnyítő mintalapo-

kat is találnak az érdeklődők. 

Reid szerint a szimulációs játékok tervezésének első lépése a szituáció tö-

mör leírása. Például: Az egyik kisvárosban fertőző betegség ütötte fel a fejét. A 

következő lépés a szimuláció céljainak a meghatározása. Jelen esetben a célok a 

következőképpen fogalmazhatók meg. A diákok (1) szerezzenek tapasztalatokat 

a csoportban zajló történések átélésén keresztül arról, hogyan lehet megegyezés-

re, közös álláspontra jutni; (2) nyerjenek bepillantást a saját és a többiek érték-

rendszerébe; (3) fedezzék fel a döntéshozatal különféle módjait. 

A célok meghatározását a „forgatókönyv” megírása követi, amiben a ko-

rábbi események, a háttér, a helyszín és időpont, és a körülmények kerülnek 

rögzítésre. Például a forgatókönyvben az áll, hogy a szóban forgó kisváros la-

kossága több nemzetiségből tevődik össze, és ezek a nemzetiségek viszonylag 

elszigetelt életet élnek. Télvíz idején járunk, és 24 óra alatt kell eldönteni, hogy 

mit tegyünk a járvány ellen. 

A következő lépés a szereplők meghatározása, akik jelen esetben orvosok, 

nővérek, szülők, tanárok és diákok. Minden szereplő kap egy rövid szerepleírást, 

de valóban csak vázlatosat, hiszen a szimuláció egyik legfontosabb eleme, hogy 

a tehetséges tanulókat kreativitásra serkentse. A szerepleírások bizonyos meg-

szorításokat tartalmazhatnak — például csak az orvos tudja, hogy milyen 

gyógyszer használ, a nővérek közül kettő ellenzi a szérum beadását, a másik ket-

tő a kipróbálás mellett van stb. —, de ezzel együtt is nyitva hagyják a lehetősé-

get arra, hogy a tehetséges tanulók a szerepeiket aprólékosan kidolgozzák. 

Miután tisztáztuk, hogy kik a szereplők és mit akarnak, az esemény kezde-

tének időpontját és a helyszínt kell meghatározni. Reid a kellékeket is fontosnak 

tartja, mivel ezek még hitelesebbé teszik a játékot. Ebben az elképzelt helyzet-

ben ilyen kellék lehet például egy térkép a fertőzött területről, jegyzetfüzet és 

toll a nővéreknek, és megfestett vízzel teli üvegek a szérum utánzására. A leg-

célszerűbb azonban ebben a tehetséges tanulók ötleteire támaszkodni. 

Végül a szabályok kidolgozása következik, aminek ki kell terjednie a játék 

menetére, a vezető játékosok kiváltságaira és a pontszerzés módjaira. A fertőző 

betegséget szimuláló játékban a fertőzöttek csoportját 15 fő képviseli, a szérum 

azonban csak nyolc ember számára elegendő. Az alapvető dilemma tehát az, 

hogy fel lehet-e áldozni hét ember életét a másik nyolc megmentése érdekében. 

A szimulációra 1 óra áll rendelkezésre, ennyi idő alatt kell egyezségre jutni. 

A játék befejezése után — az ún. feldolgozási fázisban — értékelés és visz-

szajelzés következik. A feldolgozás során megbeszélik a történteket, a diákok 

elmondják, hogyan született a döntés és eközben mit éltek át, a pedagógus pedig 
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párhuzamot von a szimulált helyzet és a jelenbeli, múltbeli és jövőbeli helyzetek 

között. Általános szabály, hogy a feldolgozásra legalább negyedannyi időt kell 

szánni, mint amennyi ideig a játék tart. 1 órás játék esetén tehát a feldolgozási 

idő legalább negyedóra legyen. A tapasztalatok szerint ugyanis minimum ennyi 

idő szükséges ahhoz, hogy a szimulációs játék optimálisan befolyásolja a tehet-

séges tanulók affektív és kognitív fejlődését. 

Clark (1983) a szimulációs játékok előnyei mellett azok veszélyére is rá-

mutat, nevezetesen az indulatok elszabadulására. Mint írja, a pedagógusoknak 

erre nagyon kell figyelni, s ha ennek a jeleit tapasztalják, le kell állítani a játé-

kot. A helyes megítélés itt is ugyanolyan fontos, mint bármilyen más tanítási 

módszer alkalmazása során. Mindenért, ami a szimuláció alatt történik, a peda-

gógus felel, mint ahogy abban is neki kell döntenie, hogy mikor lehet elkezdeni, 

és mikor kell abbahagyni. 

Sok szimulációs játék meríthető Stanford és Stanford (1969) könyvéből. Az 

Eltévedve a Holdon, vagy a Rejtélyes gyilkosság ma már klasszikusnak számít. 

A Rejtélyes gyilkosságban például egy bűncselekményt göngyölítenek fel a 

résztvevők, és közben sokat megtudnak a problémamegoldó képességeikről és a 

csoportdinamika természetéről. 

Az 5-1. melléklet azt a mintalapot mutatja, amit Reid a szimulációs játékok 

tervezéséhez javasol. Az 5-4. táblázatban közreadott Uphill-vitát e mintalap se-

gítségével dolgozta ki Gilbert (1970) felső tagozatos és középiskolás diákok 

számára. 

 

 
   

 5-1. melléklet  

   

 TERVEZZ MAGAD!  

   

   

 A játék ne-

ve: 

     

   
   

   

 A probléma ismertetése:    

   
   

   

 A játék cél-

jai: 

      

   
   

   

 Forgatókönyv: előzmények, háttérinformációk, a jelenlegi idő és helyzet, a játékot  

 befolyásoló körülmények  
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 Szereplők: megnevezésük, külső és belső tulajdonságaik, céljaik  

   
   

   
   

   

 Időpont: a hely és az idő pontos megjelölése, ahol és amikor az események kezdődnek  

   
   

   
   

   

 Források: a játék kellékei  

   
   

   
   

   

 Szabályok: a játék menete, szabályai, pontozása  

   
   

       
   

   
   

   

 Értékelés és visszajelzés: a célok megvalósulása, a játék továbbfejleszthetősége  

   
        

   
   

 

 

 

 

5-4. táblázat 
 

PÉLDA A REID-FÉLE TERVEZÉSI MINTALAP HASZNÁLATÁRA 

  
  

Összetevők Leírás 
  

Megnevezés Uphill-vita 
  

Célok Szerezzenek a tanulók saját élményű tapasztalatokat arról, hogy (1) hogyan 

működik az iskolarendszer, (2) milyen kihívásokkal kell szembenéznie, (3) kik 

hozzák a döntéseket. 
  

Helyszín Uphill Általános Iskola. Épült 1920-ban. Mind a mai napig jó hírnévnek ör-

vend, az utóbbi időkben azonban a tanulók létszáma csökkent. Sok család már 

legalább 20 éve él ezen a környéken. 
  

Szereplők A megyei önkormányzat oktatási irodájának képviselői, pedagógusok, gyer-

mekek, pénzügyi tanácsadók a megye részéről, szülők. 
  

Idő Sajtóhír: Három napon belül döntés születik az Uphill Általános Iskola bezá-

rásának kérdésében. Az illetékesek kérik a tanárokat és a szülőket, hogy az 

ezzel kapcsolatban tartandó fórumra jöjjenek el. 
  

Források Az általános és középiskolákat, valamint a közlekedési útvonalakat feltüntető 
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megyetérkép, továbbá az egyes iskolák létszámadatai. 
  

Szabályok Mindegyik csapatnak érveket kell kidolgoznia az iskola bezárása ellen, illetve 

mellett. Csapatonként egy fő odamehet a másik csapat egy tagjához, abból a 

célból, hogy maga mellé állítsa. Valamennyi csapattag csatlakozhat a másik 

csapathoz, azonban a vezetőnek és a csapat jegyzőkönyvvezetőjének az eredeti 

csapatban kell maradnia. Mindegyik csapat előterjeszti az álláspontját az okta-

tási irodája képviselőinek. Ezután a képviselők félrevonulnak, és szavazást 

tartanak a kérdésről. Annak a csapatnak az álláspontját fogják elfogadni, ame-

lyik a legmeggyőzőbben érvelt. A győztes az a csapat, amelyik a legtöbb sza-

vazatot kapta. 

Értékelés és  

visszajelzés  
  

 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei és a szimuláció 

 

A szimulációs játékok átfogó témák tanulmányozására biztosítanak lehetőséget 

(1. alapelv), önálló vizsgálódásra késztetik a tehetséges tanulókat (5. alapelv), 

továbbá azon keresztül, hogy dönteniük kell, egymással kommunikálni, egymást 

meggyőzni, a dolgokat tárgyilagosan szemlélni, a magasabb szintű gondolkodási 

képességeket fejlesztik (6. alapelv). A szimulációs játékok révén a tanulók na-

gyobb önismeretre tesznek szert, és másokat is jobban megértenek (12. alapelv). 

Motiváló hatásukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy-egy játék befeje-

ződése után a tehetséges tanulók egyedül is szeretnék továbbvinni a témát. 

FUTURISZTIKA 

 

Az utóbbi időkben mind több pedagógus kezd érdeklődni a futurisztika iránt. A 

növekvő érdeklődés oka az a tény, hogy a mai diákok életük java részét a jövő 

században fogják leélni, a tanárok pedig ezt átgondolva egyre inkább a köteles-

ségüknek érzik, hogy a mai diákokat a jövőre felkészítsék. 

Ezzel kapcsolatban Kaufman végzett felmérést még 1976-ban, és már ak-

kor 11.000 tanár nyilatkozott úgy, hogy a futurisztikát beépítette a tanításba. 

Hogy a futurisztika iránt általában is mennyire megnőtt az érdeklődés, azt a jö-

vőről tartott mind nagyobb számú tagállami, nemzeti és nemzetközi konferencia, 

műhelyfoglalkozás és találkozó bizonyítja. 

A tehetségesek tanításában különösen fontos a jövőre irányuló szemlélet-

mód érvényesítése, hiszen főleg a tehetségesektől várjuk azt, hogy képességeiket 

hasznosítva segíteni fognak a jövő megteremtésében. Toffler (1981) — az Egye-

sült Államok egyik legelismertebb jövőkutatója — szerint a tanulók nem látják 

az összefüggést a világban végbemenő változások és a saját életükben bekövet-

kező változások között. Középiskolásokat megkérdezve azt találta, hogy a diákok 

meglehetősen nagy pontossággal fel tudták vázolni, milyen világméretű változá-

sokra lehet számítani a jövőben, viszont amikor arra kérte őket, hogy mondjanak 

hét szempontot, amelyek tekintetében az életük meg fog változni, a diákok egyet 
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sem tudtak mondani. Ez arra utal, hogy vélekedésük szerint a világméretű válto-

zások nem befolyásolják az életüket. Ugyanakkor a közvetlen környezetükben 

bekövetkező változásokat észreveszik, és azzal is tisztában vannak, hogy ezek a 

változások számottevően kihatnak az életükre. 

A futurisztikát a hagyományos pedagógia és a tehetségpedagógia is hasz-

nosítja, csakhogy nem azonos módon. Míg a hagyományos pedagógia a 

futurisztikát tanítási témaként kezeli, addig a tehetségpedagógia nevelési filozó-

fiának tekinti, vagyis úgy fogja fel, mint aminek az összes tárgy tanítását át kell 

hatnia, és ezzel egy jövőre irányuló gondolkodást, szemléletmódot kíván kiala-

kítani a tehetséges tanulókban. 

A jövőre irányuló gondolkodás kialakításának egyik bevált módszere az 

idővonal használata. 

 
 Múlt    Jelen    Jövő  
 

              

              

 

Tegyük fel, hogy a tanítandó téma az ember vágya a halhatatlanságra. A 

pedagógus azzal vezetheti be a témát, hogy az ókori Egyiptomban az elhunyt 

testét bebalzsamozták, mintegy felkészítendő a túlvilági örök életre (múlt). Majd 

egy gyors váltással megkérdezheti a tanulóktól, hogy ma miben nyilvánul meg 

az ember halhatatlanságra való igénye (jelen). A tehetségesek példaként említhe-

tik a rakétatechnika fejlesztését vagy a mélyhűtés tökéletesítését. Itt a pedagógus 

hivatkozhat Walt Disney-re, aki folyékony nitrogénbe fagyasztatta magát, úgy 

rendelkezvén, hogy csak akkor élesszék fel, ha a halálos betegségéből meg tud-

ják gyógyítani. 

Egy tehetségpedagógus, aki rendszeresen dolgozott az idővonallal, a kö-

vetkező kérdést tette fel 6. osztályban: „Mit fog tenni az ember a jövőben azért, 

hogy halhatatlan legyen?” A tehetségesek a következő válaszokat adták: (1) 

megtanul szellem alakjában létezni, (2) váltogatja a testét, (3) a biotechnológia 

segítségével örök életet ad magának. Arra a kérdésre, hogy hogyan kezd hozzá 

az ember az örökéletűség megvalósításához, a tehetségesek így válaszoltak: 

„Mesterséges világokat teremt az űrben, és ezeket a világokat más bolygókra 

telepíti.” 

A fentihez hasonló beszélgetéseken keresztül az idővonal élő kapcsolatot 

teremt a múlt, a jelen és a jövő között. 

A jövőre orientált tanítási szemlélet speciális céljai: 

Alakítson ki a tanulókban pozitív attitűdöt a jövő iránt. 

Ruházza fel a tanulókat a komplex rendszerek megértéséhez szükséges 

képességekkel. 

Segítsen a tanulóknak a jövőt formáló főbb tényezők azonosításában és 

a természetük megértésében. 



 161 

Segítsen a tanulóknak a változásokat megérteni, és azokkal megküzdeni 

(Sisk, 1982). 

Egy tagállami szintű középiskolai programban — melynek maga a kor-

mányzó volt a védnöke — a következő témát dolgozták fel: „Az ember szerepe 

a jövő formálásában”. Amint az a következőkben látható, a program céljai jól 

kapcsolódnak az előzőekben felsorolt célokhoz. 

 Dolgozzanak ki többféle alternatívát a jövőre nézve. 

 Tekintsék magukat a jövő aktív alakítóinak. 

 Tűzzenek ki rövid és hosszú távú célokat. 

 Tanulják meg a jövőbeli események különféle előrejelzési módjait. 

 Ismerjék meg a személyes értékrendszerüket és legyenek készek egy 

vonzóbb jövőt teremteni önmaguk és a világ számára. 

 Tekintsék magukat világpolgároknak. 

 Ismerjék fel a jövőnket formáló erőket és trendeket. 

 Ismerjék fel a felgyorsult változások hatásait és fedezzék fel, hogyan le-

het kézben tartani ezeket a hatásokat. 

 Becsüljék meg és fejlesszék tovább a jövő polgáraitól megkívánt képes-

ségeket, melyek a következők: könnyedség, nyitottság, rugalmas gon-

dolkodás, divergens gondolkodás, kreatív problémamegoldás, természe-

tesség, kockázatvállalás, eredeti gondolkodás és a különböző forrásokból 

származó információk és gondolatok integrálása (Sisk, 1982). 

A tehetséges diákok feladatai a következők voltak: (1) Írják le, milyennek 

képzelik az ideális világot. (2) Tervezzék meg a jövő társadalmát. (3) Írják le 

forgatókönyvszerűen, mi történik az Antarktiszon, Grönlandon, és más mozgás-

ban lévő földrészeken. (4) Becsüljék fel, hogy egy adott technológia bevezetése 

milyen hatást gyakorolna napjaink világára. (5) Próbáljanak egyetértésre jutni 

abban, hogy melyek a világ legégetőbb problémái, és tartsanak ötletbörzét e 

problémák megoldására. 

 

 

Speciális módszerek 

 

A jövőre orientált tanítás egyik igen eredményes módszere a forgatókönyvírás. 

A forgatókönyvírás tulajdonképpen nem más, mint egy kreatív fogalmazási fel-

adat. A tanulók kezdetben idegenkednek ettől a feladattól, amin ún. forgató-

könyv-indítók megadásával lehet segíteni. Az alábbiakban néhány ilyen forga-

tókönyv-indítót mutatunk be. 

Egyszer, még önjáró robotként dolgozván új munkát kaptam az AS-188-as állomáson. 

Begördültem hát a kabinomba, az állandó tartózkodási helyemre 196 megatronért, hogy 

feltöltsem magam. Miközben lődözgettem magamba a megatronokat, a kerekeim be-

akadtak a szőnyegbe. Semerre sem tudtam mozdulni. Elkezdtem turkálni a memória-

bankomban, hátha találnék valami megoldást. Épp a „Szorult helyzet” könyvtáramat 
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vizsgáltam, amikor furcsa kis teremtmények jelentek meg. Mindegyiknek pocsék volt 

az EEG-je. Így aztán gyorsan megnyomtam a kináp (pánik) gombomat, ami a következő 

megatront oda lőtte, ahol a leolvasóm fenyegető katasztrófát jelzett... 

A következő jelenetet nagyon szeretik továbbfűzni a tehetséges tanulók. A 

forgatókönyv-indító itt a jövőbeli szabadidő eltöltésének problémáját vázolja fel. 

Amióta három napot kell egy héten dolgozni, tisztára meg vagyok zavarodva. Nem tu-

dom mivel kitölteni az időmet. Sürgősen ki kell találnom magamnak valamit, ami hasz-

nos, és aminek van látszata. A robotok a házi munkát már elvégezték, a komputerek is, 

ami rájuk volt bízva, úgyhogy... 

És egy utolsó forgatókönyv-indító: 

Anya rácsatlakoztatta a szállító kabinomat a légsiklóra. Nem én voltam az első, már egy 

tucatnyi kabin lógott rajta. A légsikló pár perces repülés után a Központi Tanulási Ál-

lomáson tett le bennünket. Semmi mást nem lehetett látni, csak egy hatalmas, ragyogó 

fémkupolát. Több száz gyermek tartott a fémkupola felé. Amint felvették az iskolai 

egyenruhájukat, felemelték a kabin fedelét. Jelzőfények villogtak mindenfelé. Én is 

megnyomtam a gombot... 

A jövőre orientált tanítás másik érdekes módszere a jövőkerék. A jövőkerék 

koncepcióját Jerry Glenn, egy washingtoni jövőkutató dolgozta ki. A lényege, 

hogy először azonosítunk egy — már meglévő, vagy éppen kialakulóban lévő — 

trendet, amit ráírunk a „kerékagyra”, majd meghatározzuk a trend valószínűsít-

hető következményeit (ok-okozati összefüggések megállapítása). 

Például ha a trend a biotechnológia, a jövőkerék megközelítőleg úgy néz ki, 

ahogy azt az 5-2. melléklet mutatja. 
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A jövőkeréken ábrázoltakat átgondolva a tanulók észreveszik, hogy a tren-

dek kölcsönösen hatnak egymásra. A tehetségesek kiválaszthatják a kerék egy-

egy elemét, és egyénileg vagy kiscsoportos formában tovább tanulmányozhat-

ják. Például egy tehetséges tanulócsoport a felsőbbrendű faj kitenyésztésének a 

kérdését vizsgálta, és kiderítette, hogy a gondolat már a régi germán mítoszok-

ban fellelhető. Egy másik csoport, amelyik az erkölcs változását vizsgálta, kü-

lönböző vallási csoportok képviselőivel készített interjút, azt firtatván, hogy vé-

lekedésük szerint milyen lesz az új erkölcs. 

További, a jövőkereket kiegészítő módszer a trendek leírása. A módszer 

lényege, hogy kérdések segítségével próbálja meghatározni és leírni a trendeket. 

Néhány ilyen kérdés: 

 Mikor kezdődött ez a trend? 

 Kikre nézve van ennek a trendnek pozitív hatása? 

 Kikre nézve van ennek a trendnek negatív hatása? 

 

 5-2. melléklet 
 JÖVŐKERÉK 

 

 

        Kevesebb 

        születési                Az öregség 

        rendellenesség               új felfogása 

              Túlnépesedés 

 

 

 

    Csecsemőpiacok 

                        Az élet új felfogása 

 

 

 

 

   Az életkor 

   felső határának        Biotechnológia       Vallási kifogások 

   kitolódása 

 

 

 

                         Új törvények 

     Felsőbbrendű faj 

 

 

 

                    Változó erkölcs 

              Az orvosok 

               átképzése 
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 Vannak-e más trendek, amelyekkel ez a trend kölcsönhatásban áll. Ha 

igen, melyek ezek? 

 Ha módunkban állna ezt a trendet felerősíteni, mit tehetnénk ennek az 

érdekében? 

 Ha módunkban állna ezt a trendet lelassítani vagy megállítani, mit tehet-

nénk ennek az érdekében? 

 Vannak olyan csoportok, amelyek ezt a trendet ténylegesen befolyásolni 

tudják? 

Naisbitt Megatrendek (1982) című könyve a mai Amerikából kiindulva 

próbálja felvázolni a holnap világát. Tíz olyan tendenciát (megatrendet) sorol 

fel, amelyek jelentős szerepet játszanak az életünk alakulásában, és amelyeket 

éppen ezért a tehetséges diákoknak is tanulmányozniuk kellene. 

  1. Az ipari társadalom az információs társadalom felé halad. 

  2. Az erőltetett technológia helyébe a csúcstechnológia, illetve az embert he-

lyettesítő technológia lép. 

  3. A nemzetgazdaság a világgazdaság felé tart. 

  4. A rövid távú nézőpont helyett a hosszú távú nézőpont érvényesül. 

  5. A centralizációt felváltja a decentralizáció. 

  6. Az intézményes segítségnyújtás helyébe az önsegítés lép. 

  7. A képviseleti demokrácia átadja a helyét a részvételi demokráciának. 

  8. A hierarchiák helyébe a hálózatok lépnek. 

  9. A populációban északról délre történő váltás következik be. 

10. Az és/vagy fogalma helyébe a többféle alternatíva fogalma lép. 

Naisbitt trendjei lehetőséget nyújtanak a tehetséges diákoknak annak az átgon-

dolására, hogyan lehetne egy jobb társadalmat kialakítani. A legtöbb ember ma-

napság az Egyesült Államokat mint ipari társadalmat jellemzi, azonban Naisbitt 

és más jövőkutatók úgy vélik, hogy az információs társadalom már ma is való-

ság. Mint Naisbitt állítja, a technikai fejlődésben két fontos irányvonal bontako-

zik ki: az egyik a csúcstechnika, a másik az embert helyettesítő technika alkal-

mazása. Naisbitt szerint a nemzetek nem folytathatják tovább azt a szemellenzős 

politikát, miszerint önmagukat továbbra is különállónak és a maguk lábán meg-

állónak szeretnék tekinteni, hanem meg kell barátkozniuk azzal a gondolattal, 

hogy a globális világgazdaság részét képezik. Fájdalmas ugyan, de el kell fo-

gadnunk, hogy a jövőben az Egyesült Államok nem lehet vezető ipari nagyhata-

lom. Ezt a tendenciát erősíti, hogy a rövid távú meggondolások és ösztönzők 

helyébe a hosszú távú meggondolások lépnek. A mamutvállalatok, szervezetek 

és intézmények újra felfedezik, hogy a folytonos megújulást csak az alulról fel-

felé jövő kezdeményezések biztosíthatják. Ez összefügg azzal a trenddel, hogy a 

jövőben mind kevésbé várhatunk intézményes segítséget, ehelyett magunknak 

kell boldogulnunk. A nők majd otthon is szülhetnek, és a halálos betegek is 

dönthetnek úgy, hogy nem kórházban, hanem otthon kívánnak jobblétre szende-

rülni. A képviseleti demokrácia megszűnik, helyette egy új, a részvételen alapu-



 165 

ló demokrácia jön létre. A munkában mind nagyobb szerepük lesz az informális 

hálózatoknak, és a felülről lefelé történő információtovábbítás helyébe a hori-

zontális információáramlás lép. Sok ember fog északról délre és nyugatra köl-

tözni, a választási lehetőségek skálája pedig szélesedik. Szóval a jövő század 

igazán izgalmasnak ígérkezik. 

Az eddigiek során a pedagógusok túl sokáig időztek a múltnál, keveset tö-

rődtek a jelennel, és teljesen figyelmen kívül hagyták a jövőt. Az idővonalas 

módszer jelentőségét húzza alá Naisbitt következő gondolata: „A jövő elővéte-

lezésének legmegbízhatóbb módja a jelen megértése.” Egy biztos: a futurisztikai 

szemléletű tanítási órákon a tehetségesek nem fognak unatkozni. Azzal, hogy 

megpróbálják megjósolni a jövőt, aktív részeseivé válnak saját jövőjük tervezé-

sének és alakításának. 

 

A differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei és a futurisztika 

A fururisztikának a tehetségesek oktatásában való alkalmazása számos alapelv-

nek eleget tesz. Nevezetesen: átfogó témákat vet fel (1. alapelv), több tudomány-

területet integrál (2. alapelv), a témák alapos tanulmányozását teszi lehetővé (4. 

alapelv), a többféle megoldást megengedő feladatokra koncentrál (7. alapelv), a 

meglévőeket meghaladó produktumok és eszmék kidolgozására készteti a tehet-

séges tanulókat (10. alapelv), miközben új anyagokat, formákat és technikákat 

használnak (11. alapelv), és végül nagymértékben elősegíti a reális önismeret 

kialakulását (12. alapelv). 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Az oktatás minősége iránti megnövekedett érdeklődéssel párhuzamosan mind 

nagyobb igény mutatkozik a pedagógusok körében arra, hogy a tehetségesek 

számára kidolgozandó korszerű differenciált tanterv készítéséhez hathatós segít-

séget kapjanak. Ezt az igényt felismerve a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Ve-

zetőképző Intézet a Nemzeti Tantervfejlesztési Bizottsággal együttműködve 13 

alapelvet dolgozott ki. Az alapelvek mögött az a gondolat húzódik meg, hogy a 

tantervnek igazodnia kell a tehetséges diákok tanulásbeli különbségeihez, ér-

zelmi és társas jellemzőihez, ezeknek a követelményeknek pedig csak egy diffe-

renciált tanterv felelhet meg. A 13 alapelv jól tükrözi a tehetségesek tanulási 

specifikumait, melyek a következők: a fogalmak és összefüggések gyors megér-

tésének a képessége, erős kíváncsiság és széleskörű érdeklődés, az átlagnál na-

gyobb érzékenység, a feladat iránti elkötelezettség, valamint a könnyen és gyor-

san való tanulás képessége. 

Részletesen tárgyaltuk a legcélravezetőbb tantervi stratégiákat, mindegyik 

után leírva, hogy mely alapelveknek tesznek leginkább eleget. 
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A sűrítés vagy másképpen a tananyag összevonása arra szolgál, hogy a te-

hetséges tanulók ne unatkozzanak, ne kelljen nekik sokadjára is olyan dolgokat 

gyakorolni, amelyek már rég a könyökükön jönnek ki, csak azért, mert az idő-

tervben ez áll. A sűrítés sikeressége azon múlik, hogy mennyire volt körültekin-

tő a diagnózis, és mennyire látja át a pedagógus az adott kurzus anyagát és célja-

it. 

A kutatási, figyelmi és időkezelési képességek fejlesztésének az a célja, 

hogy a tehetségesek mind önállóbbá váljanak és intellektuális képességeiknek 

megfelelően teljesítsenek. 

A kérdezést mint a magasabb szintű gondolkodás fejlesztésének a stratégiá-

ját definiáltuk, és ezt Bloom és Taba modelljein keresztül szemléltettük. 

Bemutattuk a vizsgálódás módszerét, és Suchman munkája alapján leírtuk, 

hogyan zajlik le egy ilyen jellegű foglalkozás. Ismertettük az Osborn–Parnes-

féle kreatív problémamegoldási eljárás öt lépését és összehasonlítottuk Bruner 

és Guilford elméletével. 

Leírtuk és példákkal szemléltettük a szimulációt. Bemutattuk azt a mintala-

pot, amelynek segítségével a pedagógusok maguk is tervezhetnek ilyen játéko-

kat. 

Utolsó témánk a futurisztika volt. Itt a jövőre orientált tanítás jelentőségére 

és a témák integrált módon való megközelítésére kívántuk felhívni a figyelmet. 

Ennek az eszköze lehet például a jövőkerék vagy a trendek vizsgálata is. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
Válasszon ki egy témát az Ön által tanított tantárgyból, és írjon hozzá kérdéseket Bloom 

taxonómiájának felhasználásával! Ne felejtsen el mindegyik szinthez írni kérdéseket! 

Írjon le öt olyan kísérletet, amelyek vélhetően meghökkentik a tanulókat! Közülük egyet 

mutasson be a csoport előtt! 

Dolgozzon ki egy szimulációs játékot a fejezetben közölt mintalap felhasználásával! 

Írjon egy — a fejezetben bemutatottakhoz hasonló — forgatókönyv-indítót, amelynek té-

mája a jövőt idézi! 

Válasszon ki egy tetszés szerinti tárgyat és vezessen le a csoportban egy 5 perces ötletbör-

zét arról, hogy ezt a tárgyat mi mindenre lehetne felhasználni! 

Próbáljon egy, a csoportban előadódó helyzet-konfliktust ötletbörze segítségével megoldani! 
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6. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRGYAK 

ÉS A MATEMATIKA 
TANÍTÁSA A TEHETSÉGESEKNEK 

________________________________________________________________ 

 

 

Ha valaha is messzebb láttam, mint mások, az azért volt, mert óriások vállán 

álltam. 

Sir Isaac Newton 

 

Hiszek a megérzésben, a belső hangban. Sokszor biztosan érzem, hogy igazam 

van, noha nem tudom, miért. 

Albert Einstein 

 

 

A fejlett technológiával rendelkező kultúráknak létérdeke, hogy olyan oktatási 

rendszerük legyen, amelyben a természettudományoké és a matematikáé a fő-

szerep. Ugyanakkor sok iskolakörzetben még arra sem fordítanak gondot, hogy 

legalább a tehetségesek a nekik megfelelő természettudományi és matematika 

tantervből tanulhassanak. A mai amerikai közoktatásban mind több szó esik a 

tehetséges diákok igényeinek kielégítéséről, mégis csak néhány iskolakörzetben 

találunk ilyen programot. A probléma főleg abból adódik, hogy nem pontosan 

tisztázott, milyen igényeket is kellene kielégíteni az ilyen programoknak. Ebben 

a fejezetben megvizsgáljuk, milyen jellemzőkkel írhatók le a természettudomá-

nyi tárgyakban és a matematikában tehetséges tanulók, hogyan lehet őket azono-

sítani, és mi a szerepe a pedagógusnak. Szólunk a természettudományokat és a 

matematikát a középpontba állító tehetségfejlesztő programokról, külön kitérve 

a matematikában tehetséges lányok sajátos helyzetére, és végül javaslatokat 

adunk az oktatáshoz. Fejezetünk központi gondolata, hogy a természettudo-

mánynak és a matematikának fontos szerepe van a tehetségesek oktatásában, s 

bár a számukra kidolgozandó programok munkálatai elkezdődtek és vannak már 

eredmények, ezt a munkát feltétlenül folytatni kell. 

A legtöbb intellektuálisan tehetséges diák szereti a természettudományi 

tárgyakat. Lehet, hogy az általános iskolásokat először a laboratórium titokzatos 

világa varázsolja el, de minél többet tudnak a tudomány vívmányairól, annál in-

kább fokozódik bennük a kíváncsiság, és mind izgalmasabbnak találják ezeket 
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az órákat. De ami ennél is fontosabb: a tehetségesek állandóan az igazságot ke-

resik, és ebbéli igényüket a természettudományi tárgyak teljes mértékben kielé-

gítik. Mihelyst olyan témák kerülnek szóba, mint például a szuperszonikus repü-

lőgép, a nukleáris energia, a DNS, a genetikai tervezés, a műszívek alkalmazása, 

vagy az állati szervek emberekbe történő átültetése, a természettudományi tár-

gyak oktatása rögtön izgalmas beszélgetéssé válik. Az életközeli témák tárgyalá-

sán keresztül pedig ráébrednek, milyen nagy hatást gyakorolnak a tudományos 

felfedezések a politikára és a mindennapi életünkre. 

 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRGYAK TANÍTÁSA 

A természettudományok és a mérnöki tudományok jeles képviselői gyakran ta-

nácskoznak arról, hogyan lehetne a kutatás és a fejlesztés lendületét az Egyesült 

Államokban megőrizni. Az eszmecserék folyamán sokféle probléma vetődik fel, 

köztük a természettudományi oktatás helyzete is. A természettudomány és a ma-

tematika az alap- és középfokú oktatásban című jelentés (Hurd, 1983) — mely-

nek fontosabb adatai a 6-1. mellékletben olvashatók — jó áttekintést ad e tár-

gyak oktatásáról, egyértelműen jelezve, hogy sürgős reformra van szükség, 

melynek minden tanulóra ki kell terjednie, beleértve a tehetségeseket is. A fon-

tos problémák egyike a természettudományok iránt fogékony tanulók azonosítása. 

 
   

 6-1. melléklet  

 TÉNYEK  
   

 A természettudomány és a matematika az alap- és középfokú oktatásban  
   

  A gimnáziumi természettudományi kurzusokra való beiratkozók száma folyama-

tosan csökken, a diákokat egyre kevésbé érdeklik az ilyen kurzusok. 

 

  Matematikából a diákok ugyan több szemesztert vesznek fel, viszont egyre gyen-

gébben teljesítenek. 

 

  A diákok naponta átlagosan 44 percet kapnak matematikából és 20 percet termé-

szettudományokból (1-5. osztály). 

 

  A 7-9. osztályban minden diák csak az általánosan előírt matematikát és természet-

tudományi tárgyakat veszi fel. 

 

  A 9. osztályosoknak a kétharmada iratkozik be algebrára és valamilyen nem kötele-

ző természettudományi kurzusra. 

 

  Az 1980-ban érettségiző 3 millió középiskolás 93 %-a 1 évig, 67 %-a 2 évig, 34 %-

a 3 évig tanult matematikát a gimnáziumban. 

 

  1980-ban 21.000 gimnázium működött az Egyesült Államokban. Ezeknek csak 54 

%-ában tanítottak trigonometriát. 

 

  Az ázsiai származású amerikaiak több természettudományi szemesztert vesznek fel, 

mint az „őshonos” amerikaiak. 

 

  A fiúk több természettudományi és matematikai kurzust vesznek fel, mint a lányok, 

kivéve az Algebra I-et. 

 

   

A tudományos tehetségek azonosítása 
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A tudományos tehetségek korai azonosításának szükségességével tulajdonkép-

pen mindenki egyetért, de hogy ki mit ért korai azonosításon, az már szinte szer-

zőként változik. Például Bloom (1955) és Brandwein (1981) a korai azonosítá-

son a 9-10. osztályos tanulók (13-15 évesek) azonosítását értik. Vannak kutatók, 

akik még a korosztályt sem jelölik meg, ehelyett inkább a tudományok iránt ko-

rán megmutatkozó érdeklődésről beszélnek, a tesztekkel történő azonosításról 

pedig hallani sem akarnak. 

A korai diagnosztizálást az indokolja, hogy a kiemelkedő általános intel-

lektuális képességekkel rendelkező diákoknak nem egyformán van érzékük 

minden ismeretkörhöz, márpedig megfelelő fejlesztő programot csak a tehetség 

típusainak az ismeretében lehet kidolgozni. Callahan (1985) szerint az intellek-

tuális képesség és a tudományos érzék két külön kategóriának tekintendő, me-

lyek között az egybeesés csak részleges. A felvételi és szelekciós kritériumok 

nagy változatosságot mutatnak. A legtöbb általános iskola az általános intellek-

tuális képességet és az érdeklődést, vagy az általános intellektuális képességet, 

az érdeklődést és a teljesítményt veszi alapul. Középiskolában azonban a felvé-

teli és szelekciós kritériumok többnyire a program céljaitól függenek. Például a 

Bronx-i Tudományos Középiskola (Bronx High School of Science, BHSS) — 

az egyik legismertebb reál tárgyak tanítására szakosodott középiskola az Egye-

sült Államokban — olyan erősen motivált diákokat vár a soraiba, akik itt önál-

lóan tudnak majd kutatni. Ennek megfelelően a szűréskor elsősorban a termé-

szettudományi tárgyakban és a matematikában nyújtott teljesítményt, a tudo-

mányos munka iránti érzéket és a laboratóriumi munkára való alkalmasságot 

vizsgálják, de ezek mellett a verbális képességeket is próbára teszik. 

Egy másik, szintén a természettudományi tárgyak és a matematika oktatá-

sára szakosodott iskola az Észak-Karolinai Tudományos és Matematikai Közép-

iskola (North Carolina School for Science and Mathematics, NCSSM). 1980-

ban nyílt meg 150 tehetséges 11. osztályos diákkal. Az NCSSM a felvételi poli-

tikáját tekintve erősen szelektív. Többféle kritériumot használ a diákok szűrésé-

re, így a standardizált tesztekben nyújtott eredmények mellett figyelembe veszi a 

jelölt bemutatkozó levelét, a másoktól kapott ajánlásait, továbbá a tudományos 

dolgozatait és a tudományos fórumokon való addigi szereplését is.  

Stanley (1976) szerint akkor mondhatjuk, hogy valakinek jó érzéke van a 

tudományhoz, ha hajlamos a tényekre szorítkozni, ezekből következtetéseket 

levonni, és a következtetéseket igazolni. 

Egyes kutatók meg vannak győződve arról, hogy külön tudományos tehet-

ség nem létezik. Szerintük a tudományos tehetség a magas általános intelligen-

cia egyik összetevője, mely a környezet által nyújtott fejlesztő hatások következ-

tében bontakozik ki (Gold, 1982). Mások viszont önállóan létező vonásnak tart-

ják, csak éppen abban nem értenek egyet, hogy milyen összetevőkből áll. Az 

egyes szerzők a következő összetevőket írják le: problémaérzékenység, ötletek 

kidolgozásának a képessége, kritikai képesség (Guilford, 1950); a tudomány 
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iránti tartós érdeklődés, az ellentmondások gyors felismerésének a képessége, 

erős műszaki beállítottság (Subarsky, 1948); szorgalom, kezdeményező képes-

ség, munkabírás (Cole, 1948); térbeli elképzelés képessége, manipulációs képes-

ség, kommunikációs képesség (Super és Bacrach, 1957); és végül kitartás és 

kérdezősködés (Brandwein, 1981). 

Roe (1956, 1961) neves tudósok személyiségét és intellektusát tanulmá-

nyozva a következő kiugró jellemzőket állapította meg: magas IQ, önállóságra 

és függetlenségre való törekvés, az ellentmondónak tűnő tények iránti vonzódás 

és az intellektuális problémák megoldásával szembeni — viszonylag korán ki-

alakuló — önbizalom. 

Renzulli (1979) a vonatkozó irodalmat áttekintve arra a következtetésre ju-

tott, hogy a tehetséget három vonás — az átlagon felüli képesség, a kreativitás 

és a feladat iránti elkötelezettség — interakciója adja. Callahan (1985) szerint ez 

a koncepció azért előremutató, mert nagymértékben hozzájárul a tudományos 

tehetség szabatos meghatározásához, hiszen ha valakiből bármelyik ilyen össze-

tevő is hiányzik, sohasem lesz belőle tehetséges tudós. Szerinte tudományos te-

hetségről akkor beszélhetünk, ha e három vonás valamilyen, a tudományban po-

tenciálisan értékesnek számító emberi törekvésben nyilvánul meg. 

 

 

A tanár mint facilitátor 

 

Egy vizsgálat keretében Scobee és Nash (1983) nyolcvan elismert űrkutatóval 

készített interjút. A megkérdezettek egyöntetűen állították, hogy kiemelkedő pá-

lyafutásukat mindenekelőtt azoknak a pedagógusoknak köszönhetik, akik megta-

nították őket önállóan gondolkodni (vagyis önálló problémamegoldást vagy ön-

álló kutatást igénylő feladatokat adtak nekik). A jó program további ismérvei: 

adott témákban külső előadók meghívása, a hasonló vagy fejlettebb értelmi ké-

pességekkel rendelkező kortársakkal való interakció bátorítása, mentorokkal va-

ló munkakapcsolat kialakítása, igazi laboratóriumban való kísérletezés, és végül 

a reál tárgyak közötti, valamint a reál és a humán tárgyak közötti integráció 

megvalósítása. 

„A legfontosabb dolog a tudományban, hogy műveljük, nem pedig az, hogy 

olvassunk róla, messziről kerülgessük, vagy mások felfedezéseit megismételjük” 

– állítja Roufberg (1984), aki a tanárnak mint facilitátornak a szerepét abban lát-

ja, hogy segít a diáknak „tudósként” dolgozni, azaz segít abban, hogyan kell 

kérdezni, megfigyelni, elemezni, ellenőrizni és végül a kérdést megválaszolni. 

Sellin és Birch (1980) a tehetségeseket tanító pedagógusok esetében négy sze-

repről tesznek említést: a modellnyújtó, a közvetítő, a motiváló és az értékelő sze-

repről. A tanár, mint modell szakértelmet és kíváncsiságot tanúsít, mint közvetítő a 

tudományt aktuálisan foglalkoztató problémák feltárására ösztönzi a diákokat, mint 

motiváló a kezdeti érdeklődést fenntartja és erősíti, és mint értékelő visszajelzést ad 



6. FEJEZET: A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRGYAK ÉS A MATEMATIKA TANÍTÁSA 173 

a tehetséges diákok teljesítményéről. A szerzők szerint e négy szerep együttes 

megvalósítása segítheti elő a legjobban a „kis tudósok” fejlődését. 

A tanárnak mint facilitátornak az egyik legfontosabb szerepe a diákok önál-

ló kutatásának az irányítása. A következő — Renzulli gazdagítási triásza nyo-

mán megfogalmazott — tíz lépés ehhez kíván segítséget nyújtani. 

   1. A diákok érdeklődésének a megállapítása 

   2. Sokféle, érdeklődésre számot tartó terület bemutatása 

   3. A diákok egyenként történő megkérdezése 

   4. Tervkészítés és a terv rögzítése 

   5. A diákok által vállalt feladatok pontosítása és a határidő tisztázása 

   6. Útmutatás a forrásmunkák kereséséhez 

   7. Ötletek nyújtása a munka kivitelezéséhez 

   8. Az igényelt módszertani támogatás biztosítása 

   9. Segítségnyújtás a megállapításokra feltehetően kíváncsi személyek köré- 

   nek, azaz a potenciális közönségnek a kiválasztásához 

 10. A kutatás értékelése és új kutatási terület meghatározása 

 

 

 

AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK AZ ISKOLÁKNAK 

 

A természettudományi tárgyak oktatásának szerkezete 

Egy nyári tehetségfejlesztési témájú műhelyfoglalkozáson a tanárok megpróbál-

ták meghatározni, milyen jellegű tevékenységeket végezzenek a természettudo-

mányi tárgyak iránt jó érzékkel rendelkező diákok. Íme az eredmények: 

   1. Tudományos művek olvasása és az olvasottak megtárgyalása 

   2. Mértékadó forrásokból való tájékozódás 

   3. Hipotézisek vizsgálata kísérletek segítségével 

   4. A tudományos megismerés menetének és módszereinek tanulmányozása 

   5. A releváns adatok kiválasztása 

   6. Az adatokból érvényes következtetések levonása 

   7. A problémamegoldásra szolgáló eljárások megismerése és gyakorlása 

   8. Mennyiségi és minőségi ötlettermelés 

   9. A tudomány vívmányainak hatása a társadalomra 

 10. Új összefüggések megállapítása, elméletképzés (Sisk, 1984) 

Callahan (1985) szerint a természettudományi tárgyak tehetségeseknek tör-

ténő oktatását az alábbi témák köré célszerű szervezni: 

 A tudományos kérdésfelvetés folyamata 

 A tudományos kutatás módszerei 

 Az egyes természettudományok felépülése 

 A természettudományok és más tudományok kapcsolódási pontjai 
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 A természettudományok története 

 Az intuíció szerepe a tudományban 

 Induktív és deduktív módszerek a tudományos problémák megoldásában 

 A tudomány nyelvezete 

 

 

A természettudományi tárgyakban tehetséges lányok oktatásának kérdése 

 

Egy nemrég befejeződött program, az Action Science kimondottan azzal a kér-

déssel foglalkozott, mit lehetne tenni annak az érdekében, hogy a lányok a ké-

pességeiknek megfelelően dolgozzanak. A programnak három sajátos vonása 

volt: (1) csak lányok vehettek részt rajta; az oktatás két 25-25 fős csoportban 

folyt: az egyikbe az 1-3. osztályos, a másikba a 4-6. osztályos lányok kerültek; 

(2) mindegyik foglalkozást nők tartották, mégpedig olyanok, akik kutatói mun-

kakörben dolgoztak és a maguk területén elismert szakembereknek számítottak; 

(3) legalább az egyik szülő is eljárt a foglalkozásokra. 

Az Action Science keretében a lányok igazi laboratóriumban igazi felszere-

lésekkel dolgozhattak — belátásuk szerint. Ennek az volt a célja, hogy az önál-

lóságuk és a döntési képességük erősödjön. Megállapítást nyert ugyanis, hogy a 

lányok a kérdések megválaszolásában, vagy valamilyen dolog helyességének, 

illetve helytelenségének a megítélésében — a fiúkhoz képest — jobban támasz-

kodnak a felnőttek vagy a kortársak véleményére. 

A szülőknek és a pedagógusoknak tehát mindenekelőtt a tehetséges lányok 

önállóságát, önbizalmát és döntési képességét kell erősíteniük. További lehető-

ség, hogy tanácskozásokat szerveznek a természettudományi tárgyakban tehet-

séges lányok részére, így motiválva őket, hogy magasabb matematikát tanulja-

nak, és emelt szintű természettudományi kurzusokat vegyenek fel. Az ilyen ta-

nácskozások szervezőinek Reis és Rand (1983) írását ajánljuk a figyelmébe. 

 

 

Adminisztratív megoldások a tudományos tehetségek oktatásában 

 

A különböző adminisztratív megoldások a tudományos tehetségek igényeihez 

alkalmazkodnak. A természettudományi tárgyak tanterveinek gazdagított válto-

zatai a témakörök részletesebb tárgyalására adnak lehetőséget. További eszköz a 

gyorsítás. Sok felső tagozatos és középiskolai programban hivatalosan engedé-

lyezik, hogy a tudományos tehetségek a szokásosnál gyorsabban haladjanak elő-

re. Ennek több változata van: (1) Egyes tárgyak esetében sűrítik az anyagot, így 

a diákok egy év alatt legalább még egy év anyagát végezhetik el. (2) A 12. osz-

tályban emelt szintű kurzusokat kínálnak csillagászatból, geológiából és élettan-

ból, vagy léptető kurzusokat kémiából, fizikából és biológiából. Ugyanakkor a 

gyorsításnak megvan az a veszélye, hogy tankönyvcentrikussá válik, kevés lehe-

tőséget adva a tananyagban való elmélyülésre és a tanuló kezdeményezte tanu-
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lásra. A másik probléma, hogy az absztrakt gondolkodás kifejlődése időbe telik, 

és nem jár automatikusan együtt a tananyagban való gyors előrehaladással. Ha a 

tanárok túlságosan a gyorsításra koncentrálnak, a diákok ki vannak téve annak, 

hogy a témák kiválasztását is ennek a szolgálatába állítják, s az idő szorítására 

hivatkozva a diákoknak ebbe nem engednek beleszólni. 

A két leghíresebb reálgimnázium a New York-i BHSS és a Durham-i 

NCSSM. Mindkét középiskola a gyorsításra és a gazdagításra fekteti a hang-

súlyt. A Bronx-i Tudományos Középiskolában a diákok a szókratészi módszer-

rel tanulnak, meghatározzák a vizsgálandó problémát, és tervet készítenek az 

önálló kutatáshoz. A 11. osztályban — egy vagy több tanár felügyelete mellett 

— már önálló kutatásokat végeznek. Minden tehetséges tanulónak nagy meg-

tiszteltetés, ha bemutathatja dolgozatát az iskola szakmai tanácskozásán, a New 

York-i Biológia Tanárok Konferenciáján, vagy a Westinghouse Tudományos 

Tehetségkutató Konferencián. A legjobb dolgozatok a diákok által szerkesztett 

Biológia című folyóiratban (The Journal of Biology) is megjelennek. Mindezek 

büszkeséggel töltik el a tehetséges diákot, az iskola tekintélyét pedig növelik. 

Az Észak-Karolinai Tudományos és Matematikai Középiskola a természet-

tudományok és a matematika oktatására specializálódott. Mikrobiológiából, 

asztrofizikából, differenciál- és integrálszámításból és szerves kémiából a kurzu-

sok mellett még kisebb csoportokban szemináriumi foglalkozásokat is tartanak. 

Az NCSSM jól működő mentori programmal rendelkezik, melynek keretében a 

tehetséges diákok az ún. kutatási háromszögben (Raleigh, Durham és Chapel 

Hill) dolgozó tudósokkal dolgozhatnak együtt. A tanterv központi gondolata, 

hogy a diákokat problémafelvetésre, elemzésre, számítások végzésére, összeg-

zésre, értékelésre és mindezek megírására késztesse. 

Mindkét speciális középiskola kihívást jelentő programokat kínál a termé-

szettudományi tárgyakban tehetségeseknek. Az NCSSM tanári továbbképző 

központként is működik. Minden évben nyári egyetemet szervez az észak-

karolinai pedagógusok számára, akik itt új és izgalmas tanítási módszerekkel 

ismerkedhetnek meg. A BHSS szintén tart műhelyfoglalkozásokat, emellett — a 

környékbeli pedagógusokat ellátandó — saját anyagokat is kiad. Ezek a törekvé-

sek nem kis anyagi áldozatot követelnek Észak-Karolina állam és New York 

város részéről, viszont cserébe kiválóan képzett, fiatal tudományos tehetségeket 

kapnak. 

 

Javaslatok az oktatáshoz 

Igen nehéz helyzetbe kerül az a tanár, akinek az osztályában mindössze egy 

vagy két tehetséges tanuló van, és ezekkel külön szeretne foglalkozni. Blurton 

(1983) erre az eshetőségre azt a megoldást javasolja, hogy a tanár készítsen tu-

dományos „csomagterveket” a tehetségesek számára. Ez a tudományos csomag-

terv a következőket tartalmazhatja: 

1. A téma megjelölése és rövid kivonata 
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2. A célok, valamint az elsajátítandó ismeretek és készségek felsorolása 

3. Tartalomjegyzék 

4. Előteszt 

5. Az egyes anyagrészek bemutatása, melyek mindegyike világos útmuta-

tást tartalmaz, ismerteti a szükséges anyagokat és eszközöket, és a tanul-

nivalót következetesen egy három fázisból álló tanulási ciklus — felfe-

dezés, feldolgozás és alkalmazás — mentén rendezi el. 

6. Utóteszt 

A tanár készítette csomagterveket a tehetséges tanulóknak az adott évfo-

lyamon történő gyorsítására és gazdagítására használják. Miközben a többi diák 

az előírt tananyagot tanulja, addig a tehetséges diákok e csomagtervek szerint 

haladnak. A 6-2. melléklet a tanulók különböző módon való foglalkoztatására 

mutat be egy példát (King és DeRose, 1980). 

A természettudományi tárgyak oktatására vonatkozó javaslatok rendszerint 

ajánlásokat is tartalmaznak a differenciált csoportmunkához és a tevékenysé-

gekhez. A 6-3.–6-7. mellékletekben közölt foglalkozási terveket egységes mó-

don dolgozták ki: mindegyik rögzíti a célokat, a feladatokat, a szükséges anya-

gokat, a feldolgozás verbális, vizuális és cselekvéses módszereit és végül az ér-

tékelést. Egy-egy foglalkozás kb. 55 perc alatt valósítható meg. A pedagógiai 

céljuk ugyanaz: a tehetséges diákok bevezetése a tudományos kutatás rejtelmeibe. 

Sajátos módját választották a gazdagítás és a gyorsítás együttes alkalmazá-

sának a Massachusetts állambeli Cambridge-ben. A tanárok és a tanügyi vezetők 

megfelelő oktatási modellt kerestek, de az általában használt modellekkel nem 

voltak elégedettek. Próbálkoztak képesség szerinti csoportosítással, speciális 

osztályokkal, foglalkoztató termi oktatással, diák-kutatócsoportok felállításával, 

de valahogy egyik sem tűnt az igazinak. Végül a Core-Explore-More (kb. Lé-

nyeget-Felfedezve-Hatékonyabban) nevű modell mellett döntöttek. Ezt a 10-12 

évesek oktatásához készült modellt ugyan eredetileg nem tehetségfejlesztési cél-

zattal dolgozták ki, viszont — mint kiderült — erre is lehetőséget ad. Rengeteg 

témát kínál, ráadásul minden témához 15-20 oldalas munkafüzet tartozik, ame-

lyekben feladatok, gyakorlatok, érdekes cikkek, sőt forrásmunkákra való hivat-

kozások is találhatók. Minthogy ezeket a tehetségesek önállóan is fel tudják dol-

gozni, a választék pedig nagy, adott volt a lehetőség a gyorsításra és a gazdagí-

tásra, csupán fel kellett ismerni (Hannigan, 1983). 

 
   

 6-2. melléklet  

   

 VIZSGÁLD MEG!  

 A tudományos kutatás lépései  

   

 Célok  

 A tanulók legyenek képesek  

  a tárgyakat a tulajdonságaik alapján leírni, és a megfigyeléseiket rögzíteni,  



6. FEJEZET: A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRGYAK ÉS A MATEMATIKA TANÍTÁSA 177 

  a tárgyakat a tulajdonságaik alapján csoportosítani,  

  egyszerű osztályozási rendszert kialakítani,  

  a tárgyak korára, rendeltetésére, tulajdonosaira következtetni,  

  a következtetéseknek mértékadó forrásokban utána nézni, és azokat kijavítani.  

   

 Útmutató  

 A tanulóknak öt különböző korból származó tárgyat kell megvizsgálniuk, a megfigye-  

 léseiket és elemzéseiket pedig írásban rögzíteniük. A lépések sorrendben a következők:  

  Megfigyelés – Írjátok le a tárgyakat a jellemzőik alapján! (alakja, felülete, anyaga stb.)  

  Mérés – Mérjétek meg a hosszát, szélességét, súlyát stb.!  

  Egyéb adatok – Rajzoljátok le a tárgyat!  

  Osztályozás – Határozzatok meg kategóriákat a tárgyak osztályozására! (kőből készült  

    – nem kőből készült, eszköz – nem eszköz stb.)  

  Hipotézisalkotás – Állítsatok fel hipotéziseket a következőkre vonatkozóan:  

    1. Hány évesek lehetnek ezek a tárgyak?  

    2. Mire használták ezeket a tárgyakat?  

    3. Kik használták ezeket a tárgyakat?  

  Hipotézisvizsgálat – Ellenőrizzétek a hipotéziseket forrásmunkák segítségével! Írjá-  

    tok le, mire jutottatok!  

 Egy adott lelőhelyen talált készítmények:  

    1. lelőhely: nyílhegy  

        mázas cserépedény darabja  

        1818-ból való érme  

        ágyúgolyó maradvány  

        dragonyos egyenruha gombja  

    2. lelőhely: sumér korból való képek  

        babiloni cserépedény  

   

 

 

De Bruin és Schaff (1982) tudományos kutatóprogramot dolgozott ki a te-

hetséges diákok számára, melynek megvalósítására az Ohio állambeli Toledo 

központi finanszírozású laboratóriumaiban került sor. Amellett, hogy a tanulók 

használhatták a laboratóriumi eszközöket és felszereléseket, tanácsokat is kaptak 

az itt dolgozó kutatóktól és asszisztensektől. A program eredményeképpen a di-

ákok jártasságra tettek szert a kutatásban és tapasztalatokat szereztek arról is, 

mit jelent tudós emberekkel együtt dolgozni. 

 
   

 6-3. melléklet  

   

 4-6. OSZTÁLY  

 A nagy léggömb verseny  

   

 Célok  

 A diákok  

  tervezzenek és építsenek meg egy léggömb-rakétát,  

  próbálják ki a rakétáikat, és szükség esetén módosítsák,  
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  értékeljék a készítés során használt módszereket.  

   

 Feladatok  

 A diákok vegyék át a vonatkozó ismereteket (pl. közegellenállás, súrlódás, hatás-ellen-  

 hatás stb.), és ezek alapján dolgozzanak ki tervet a rakéta megépítéséhez.  

   

 Anyagok  

 Madzag, különböző színű és formájú léggömbök, szalmaszálak és tapéta a borításhoz  

   

 Módszerek  

 1. Verbális: Előadás az aerodinamikáról és a rakétákról  

 2. Vizuális: Mintadarab bemutatása  

 3. Cselekvéses: A léggömb-rakéta elkészítése kiscsoportos munkaformában  

   

 Értékelés  

 1. A kész munkák értékelése, a pozitívumok és negatívumok megbeszélése  

 2. Javaslattétel egy olyan rakéta megépítésére, amely az összes pozitívumot egyesíti  

   

 

Egy 12 éves tanuló például egy egyetemi oktatóval dolgozott, aki a C-

vitamin fehérjékre gyakorolt hatását vizsgálta gyümölcslegyekben. Egy másik 

diák számítógépes program kidolgozásában segédkezett egy mérnöknek. Az 

ilyen jellegű tevékenységek azon túlmenően, hogy megfelelnek a tehetségesek 

igényeinek, a kommunikációs és az együttműködési készségüket is fejlesztik. 

 Wright (1982) a természettudományok iránti érdeklődés serkentésére a meg-

hökkentő esetek módszerét javasolja. Néhány ilyen meghökkentő eset: 

  Felemelt rizs  Ennek lényege, hogy egy ismétlődő cselekvéssor ellent-

mondásba kerül az utolsó próbával. 

 Anyagok:  egy lekvárosüveg, tele nyers rizzsel és egy konyhakés 

 Eljárás:  Nyomjuk bele néhányszor a kést a rizzsel teli üvegbe. Amikor 

a tanulók már kezdik azt hinni, hogy elment az eszünk, szúr-

juk bele a kést még egyszer, és lassan húzzuk kifelé. Az egész 

üveg felemelkedik. A rizsszemek olyan szorosan helyezkednek 

el, hogy elegendő súrlódást fejtenek ki az üveg felemeléséhez. 

 
   

 6-4. melléklet  

   

 10. OSZTÁLY  

 CuSO4 kristály növesztése laboratóriumban  

   

 Célok  

 A diákok  

  fedezzék fel, milyen változók és hogyan befolyásolják a kristály növekedését,  

  működjenek együtt a tervezésben és a kivitelezésben.  
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 Feladatok  

  Hipotézis felállítása a kristálynövesztés legalkalmasabb módjára vonatkozóan  

  Konkrét eljárások felvetése  

  Kísérleti és kontroll csoport meghatározása  

   

 Anyagok  

 edények, vegyszerek, hőmérő  

   

 Módszerek  

 1. Verbális: Bevezető beszélgetés  

 2. Vizuális: Különböző formájú kristályok bemutatása képekről  

 3. Vizuális: A kristálynövesztés eljárásának bemutatása  

 4. Cselekvéses: A diákok kiscsoportokban dolgozva hipotéziseket állítanak fel a kristály- 

  növesztés optimális módjára vonatkozóan.  

 5. Cselekvéses: A diákok kimérik az anyagokat, és oldatokat készítenek a növesztéshez.  

 6. Cselekvéses: A diákok kísérleti és kontroll csoportot alakítanak.  

   

 Értékelés  

 Az egyes csoportok által növesztett kristályok összehasonlítása, a növesztés legjobb 

módszerének a megállapítása 

 

   

 

 

  Könnyű ólom  Az érzékszerveink gyakran becsapnak bennünket. 

Anyagok:  egy szivacsdarab (kb. 50 g-os), egy ólomdarab (kb. 45 g-os) 

és egy kétkarú mérleg 

Eljárás:  Vegyük elő a szivacsot és az ólmot. (Ne feledjük, a szivacs-

nak kissé nehezebbnek kell lennie!) Adjuk a diákok kezébe 

mindkettőt azzal, hogy emeljék meg és hasonlítsák össze. Mi-

közben emelgetik, kérdezzük meg, melyik a nehezebb. Te-

gyük fel a kérdést úgy is, hogy hányszor nehezebb az ólom, 

mint a szivacs. Szinte mindenki az ólmot fogja nehezebbnek 

találni. Helyezzük a két anyagot a kétkarú mérlegre és figyel-

jük a tanulók reagálását. 
 

   

 6-5. melléklet  

   

 6. OSZTÁLY  

 Gáz van!  

   

 Célok  

  Figyeljék meg, hogyan változik a léggömb mérete hideg és meleg hatására, és álla-

pítsák meg, milyen összefüggés van a hőmérséklet és a térfogat között. 

 

  Figyeljék meg, hogyan változik a léggömb és a borotvahab mérete nyomás hatásá-

ra, és állapítsák meg, milyen összefüggés van a nyomás és térfogat között. 

 

  Alkalmazzák a megállapított összefüggéseket egy konkrét problémára.  
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 Feladatok  

  Végezzenek kísérleteket, és ezekből következtessenek, milyen összefüggés van a 

hőmérséklet, a nyomás és a gáz térfogata között. 

 

  Van egy főtt tojás (héj nélkül) és egy lombik. Találják ki, hogyan lehetne a főtt to-

jást beletenni a lombikba és kivenni anélkül, hogy a lombik összetörne. 

 

   

 Verbális módszerek  

 A tanulók  

  rövid előadást hallanak a gázok természetéről, a hőmérsékletről, a nyomásról és a 

térfogatról; 

 

  felszólítást kapnak annak megfigyelésére, hogyan változik a léggömb térfogata, 

amikor azt 1 percre egy nagy tartályban lévő jeges vízbe helyezik; 

 

  ismertetést hallanak a légszivattyú működéséről;  

  felszólítást kapnak annak a megfigyelésére, hogy a nyomás változása milyen hatást 

gyakorol a léggömb és a borotvahab térfogatára; 

 

  felszólítást kapnak arra, hogy az otthonról hozott főtt tojás héját távolítsák el, és a 

tojást tegyék a lombik tetejére, majd próbálják kitalálni, hogyan lehetne a tojást be-

letenni és kivenni a lombikból anélkül, hogy a lombik összetörne. 

 

   

 Vizuális módszerek  

  Nézzék meg fóliáról kivetített képen a gázgörbe alakját.  

  Figyeljék meg a hőmérséklet és a térfogat közötti összefüggést.  

  Tekintsék meg a légszivattyút és figyeljék meg a működését.  

   

 Írásos módszerek  

  Rögzítsék a megfigyeléseiket.  

  Írják le a hőmérséklet, a nyomás és a térfogat közötti összefüggést.  

  Magyarázzák meg a gáztörvények alapján a tojással végzett kísérletet.  

   

 Cselekvéses módszerek  

 Próbálják a főtt tojást a lombikba juttatni, és onnan kivenni.  

   

 Értékelés  

 Hogyan sikerült betenni és kivenni a tojást? Mutassák be és magyarázzák el.  

   

 

   

 6-6. melléklet  

   

 9. OSZTÁLY  

 Bázisok és savak  

   

 Célok  

 A diákok  

  tudják megmondani a savak és bázisok erősségét azok áramvezetési képességének 

megfigyelésével (40 W-os körte és elektródák); 

 

  tudják megmondani a savak és bázisok erősségét három indikátor színváltozása 

alapján (vöröskáposzta leve, híg gyümölcslé és forró tea); 
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  tudják meghatározni egy ismeretlen oldatnál, hogy az erős v. gyenge bázis, illetve sav-e.  

   

 Feladatok  

  Figyeljék meg, hogyan változik a körte fényereje, amikor az elektródákat erős bá-

zisba, gyenge bázisba, erős savba, gyenge savba merítjük. 

 

  Tegyenek próbát különböző savakkal és bázisokkal. Készítsenek táblázatot és so-

rolják be ezeket gyengeségük, illetve erősségük szerint. 

 

  Figyeljék meg a három indikátor színváltozását EB, GYB, ES, GYS esetében.  

  Határozzák meg különböző ismeretlen oldatoknál azok típusát és erősségét.  

   

 Verbális módszerek  

  Kapjanak felkészítést a vezetést mérő apparátus kezelésére (biztonsági előírások, az  

elektródák tisztítása, mindkét elektróda érjen bele az oldatba stb.). 

 

  Kapjanak tájékoztatást a sav/bázis indikátorokról.  

   

 Vizuális módszerek  

  A vezetést mérő apparátus használatának a bemutatása  

  A laboratóriumban használatos sav/bázis indikátorok színváltozásának a bemutatása  

   

 Írásos módszerek  

  Készítsenek táblázatot ezen indikátorok vezetési adatairól.  

  Készítsenek táblázatot a kolorimetrikus megfigyelésekről.  

  Készítsenek táblázatot az ismeretlen oldattal kapcsolatos megfigyeléseikről.  

   

 Cselekvéses módszerek  

  Szereljék össze a vezetést mérő apparátust.  

  Készítsék el az oldatokat és az indikátorokat (mindegyikből azonos mennyiségűt).  

  Végezzék el a vizsgálatokat.  

   

 Értékelés  

  Határozzák meg az ismeretlen oldatokat vezetésük és színváltozásuk alapján.  

  Magyarázzák meg, hogyan függ össze a villanykörte fényerejének a változása a sav 

vagy bázis erősségével. 

 

  Tegyenek javaslatot arra, hogy a háztartásban használt vegyszeres oldatok közül 

melyeket lenne érdemes ilyen vizsgálatnak alávetni. 

 

   

 

   

 6-7. melléklet  
   

 8. OSZTÁLY  

 Gyapjasbogarak a Petri-csészében  

   

 Célok  

 A tanulók ne vonjanak le elhamarkodott következtetéseket, csak figyeljék, ami történik.  

   

 Anyagok  

 Hígított (20 %-os) salétromsav, kálium-dikromát kristályok, cseppfolyós higany, zöld 

ételszínező festék, fogpiszkáló, Petri-csésze 
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 Feladatok  

 A tanulók figyeljék meg 15 percen keresztül, mi történik a Petri-csészében.  

   

 Verbális módszerek  

  A tanulók sorolják fel az élőlények általános jellemzőit (mozognak, növekednek, 

szaporodnak, stb.). A jellemzők összegyűjtése házi feladatnak is adható. 

 

  A figyelem felhívása arra, hogy ne mulasszák el észrevenni, mi történik a „tojások-

kal” azután, hogy a „tápoldatba” belekeverjük az ételszínező festéket. 

 

   

 Vizuális módszerek  

 A lejátszódó történések megfigyelése  

   

 Írásos módszerek  

 A megfigyelések rögzítése a helyzet megkövetelte formában  

   

 Cselekvéses módszerek  

 A salétromsavval félig öntött Petri-csészéket odaadjuk a tanulóknak. Mindegyik csé-

szébe higanyt cseppentünk (ezek a „tojások”). A higanycseppekre a tanulók kálium-

dikromát kristályokat szórnak, a keletkező „bogarakat” fogpiszkálóval bökdösik, majd 

a salétromsavhoz zöld ételfestéket öntenek és megfigyelik, mi történik. 

 

   

 Értékelés  

 A megbeszélés arra irányuljon, hogy a megfigyelésekből olykor helytelen következte-

tések is levonhatók. A keletkezett „gyapjasbogarak” nem élőlények, annak ellenére, 

hogy mozogtak, szaporodtak, táplálkoztak (magukba szívták a zöld festékanyagot). 

 

   

 

  Főzés fagyasztással 

Anyagok:  12 alma, fagyasztó, robotgép, forró tűzhely és főzőedény 

Eljárás:  Tegyünk 6 almát a fagyasztóba. Amikor átfagytak, vegyük ki és 

hagyjuk felengedni. A fagyasztás ugyanazt teszi az almával, mint 

a főzés: szétrepeszti a sejteket. A többit főzzük meg. Mindkét 

adagot daráljuk le, tegyük egy-egy tányérra és kóstoltassuk meg. 

Nem fogják tudni megmondani, melyiket „főztük” fagyasztással. 

A tehetséges tanulók oktatásának további hatékony módját jelentik a tudo-

mányos tanácskozások. A tudományos tanácskozások a New Yersey állambeli 

Union-ban honosodtak meg azt követően, hogy a Nemzeti Tehetségügyi Hivatal 

(National Office of Gifted and Talented) tehetségfejlesztési projektet hozott létre 

a városban. Strobert és Alvarez (1982) beszámolója szerint a kisebb csoportok-

ban folyó szekcióülések különösen jó lehetőséget kínálnak egy-egy téma alapos 

megtárgyalására, s azért is érdekesek, mert az életből merített problémák megol-

dására teszik a hangsúlyt. A tanácskozást megelőzően minden tehetséges diák 

kap egy csomagot, melyben tájékoztatást olvashatnak a kutatandó témákról, to-

vábbá találnak benne szószedetet a kulcsfogalmak felsorolásával, és irodalom-

jegyzéket a vonatkozó forrásmunkák adataival. A tanácskozásokon kitüntetett 

szerepe van a megfigyelésnek, az adatgyűjtésnek és az értelmezésnek. A prog-

ram nagy előnye, hogy a tehetséges diákok szakemberekkel dolgozhatnak, hasz-
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nálhatják a helyi és regionális forrásokat, aktuális problémákat tanulmányozhat-

nak, az ülések pedig lényegesen eltérnek a tanóra megszokott menetétől. A ta-

nácskozások témái: a világűr, a tenger, az energia, a számítógép, az egészség és 

a környezet. 

Anderson (1983) szintén a problémafelvető tanterveket szorgalmazza. Az 

általa javasolt tanulmányozandó problémák hasonlítanak a New Yersey-ben 

használtakhoz: napjaink világának kölcsönös egymásrautaltsága, a biológiai 

rendszereket fenyegető erők, az energiakérdés, és a világnak a tudománytól és a 

technológiától való függése. 

A tehetséges tanulók oktatása nem lehet kerek egész anélkül, hogy ne szá-

molna a természettudományok szerepével, a társadalomra gyakorolt hatásával és 

sokrétű alkalmazásával. A tehetséges tanulókban tudatosítani kell, hogy a világ 

problémái nem oldhatók meg a tudomány és a technika eszközei nélkül. Ha a 

tanárok végre ráébrednek, hogy a tehetségeseknek nem annyira tényeket, mint 

inkább a természettudományokban használatos módszereket kell tanítani, és 

ezekhez a tanulók által végzendő kutatásokon keresztül vezet az út, akkor a tu-

dományos tehetséget fejlesztő programok is megerősödnek. 

A tehetségeseknek kihívást jelentő természettudományi és matematikai 

programok kidolgozása ma még csak a kezdetén tart. Bár részeredményeink már 

vannak, sokat kell még tenni annak érdekében, hogy minden tehetséges diák a 

neki megfelelő ellátásban részesüljön. 

 

 

A MATEMATIKA TANÍTÁSA 

 

Kevés tárgyat tanítanak oly csekély képzelőerővel és annyira mereven a tan-

könyvhöz ragaszkodva — különösen az alsó tagozatban —, mint a matematikát, 

holott az automatizáció és a technika korában a matematika ismerete szinte lét-

kérdés. A tehetségesek matematika oktatásának egyrészt igazodnia kell az eltérő 

tanulói igényekhez, másrészt meg kell felelnie a változó társadalom által tá-

masztott követelményeknek. 

Wheatley (1983) azt írja, hogy napjaink tanterve még az ipari társadalom 

eszméjéből indult ki, de mára már ez az eszme elavult. A jövő a komputerizált 

társadalomé, viszont ahhoz, hogy a diákjainkat fel tudjuk készíteni a jövő társa-

dalmára, a tanterv gyökeres átalakítására van szükség. Szerinte napjaink mate-

matika tanterve egy olyan társadalmat képvisel, amely nagyon különbözik a je-

lenlegi társadalomtól, és ezért változásért kiált. 

Annak érdekében, hogy a pedagógusok felfigyeljenek a matematikában te-

hetségesekre, alighanem Stanley (1976, 1984) tette a legtöbbet. A Johns Hopkins 

Egyetem égisze alatt folyt tehetségkutató program során (1976-1986) több olyan 

hatodik osztályos diákot talált, akik egyetemi szinten teljesítettek matematikából. 

Hány és hány ilyen tehetséges diák lehet – tette fel a kérdést, akiket meggátol-

nak az absztrakt gondolkodásuk gyors fejlődésében, egyszerűen csak azért, mert 
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a normál iskolák mereven ragaszkodnak a tantervi előírásokhoz, a tantervben 

rögzített ismeretek és készségek átadásához, és nem törődnek a képességek fej-

lesztésével. Megengedhetetlen, hogy a tehetséges diákok áldozatul essenek az 

iskolák szemellenzős politikájának, és sohasem legyen módjuk átélni, milyen 

izgalmas dolog is „igazi” matematikusként gondolkodni. Stanley egészen más 

elveken nyugvó tantervet javasol. Szerinte a tantervnek a problémamegoldást és 

a gyakorlati alkalmazást kellene a középpontba állítani. Mint írja, semmi alapja 

nincs annak a félelemnek, hogy egy ilyen tanterv nem ad lehetőséget az ismere-

tek és készségek hatékony elsajátítására. 

 

A matematikai tehetség azonosítása 

Stanley (1976) szerint ha egy tehetséges tanulót valamilyen tesztbattériával — 

például az Iowa Alapkészségek Tesztjével (Iowa Test of Basic Skills) — meg-

vizsgálunk, azt tapasztaljuk, hogy a teszt „plafonja” túl alacsony a számukra, 

vagyis nem teszi lehetővé annak a kimutatását, hogy meddig terjednek a tehet-

séges diák képességei. Ennek megismeréséhez idősebb tanulók vizsgálatához 

tervezett teszteket kell igénybe venni. A matematikai tehetségek azonosításának a 

problémájával Fox (1976) is behatóan foglalkozott, aki erről a következőket írja: 

A tanuló kognitív képességeit csak különböző nehézségű tesztekkel lehet pontosan 

megállapítani. A szűrés első lépéseként az iskolai évfolyamok szerint építkező teljesít-

ményteszteket — például az Iowa Alapkészségek Tesztjét — alkalmazhatjuk. Azok a 

diákok, akik a verbális és matematikai szubtesztekben 95 % feletti teljesítményt érnek el 

és teljesítményük az évfolyamnormák szerint is legalább 95 %-os, a képességek maga-

sabb szintjét feltárni hivatott tesztekkel vizsgálandók tovább. Ilyen az Iskolai Képesség-

vizsgálat (Scholastic Aptitude Test, SAT), az Előzetes Iskolai Képességvizsgálat 

(Preliminary Scholastic Aptitude Test, PSAT), a Differenciális Képességvizsgálat 

(Differential Aptitude Test, DAT), vagy az Iskolai és Egyetemi szintű Képességvizsgá-

lat (School and College Ability Test, SCAT). Ezen tesztek után következhetnek a speci-

ális képességeket vizsgáló további tesztek, mint amilyen a Raven-féle Progresszív Mat-

ricák (Raven Progressive Matrices) vagy a Felsőoktatási Felvételi Vizsgabizottság 

(College Entrance Examination Board, CEEB) teljesítménytesztjei (30. o.) 

Fentiek mellett a Ross-féle Magasabb szintű Kognitív Folyamatok Tesztje (Ross 

Test of Higher Cognitive Processes, Ross és Ross, 1976), vagy a Watson–

Glaser-féle Kritikai Gondolkodás Tesztje (Watson–Glaser Test of Critical 

Thinking, Watson és Glaser, 1964) is jól használható. 

 

A matematikai tehetség jellemzői 

Greenes (1981) szerint a matematikai tehetség összetevői a következők: 

1. Rugalmasság az adatok kezelésében 

2. Kiváló adatszervezési képesség 

3. Mentális gyorsaság 

4. Eredeti értelmezések 



6. FEJEZET: A TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRGYAK ÉS A MATEMATIKA TANÍTÁSA 185 

5. Kiváló ötletmegvalósító képesség 

6. Kiváló általánosítási képesség 

Hozzáteszi, hogy a matematikai tehetség a szóbeli kommunikációt részesíti 

előnyben, egyszerűen azért, mert szóban sokkal gyorsabban tudja magát kifejez-

ni, mint írásban. Az általa megkérdezett tehetséges tanulók legtöbbje nem tudott 

magyarázatot adni a gondolkodási folyamataira, aminek az az oka, hogy azokat 

a gondolkodási műveleteket, amelyeket mások egymás után végeznek, ők egy lé-

pésbe összevonják, továbbá intuitív módon ide-oda szökellnek. Az ilyen típusú 

mentális gyorsaság bizony meglepetést okozhat a tanárnak, amikor az órán kér-

déseket tesz fel. Például egy tehetséges 5. osztályos — legalább is ahogy 

Greenes leírja — nem válaszolt azonnal arra a kérdésre, hogy hány kilométert 

tett meg Mrs. Johnson óránként, ha hat óra alatt 360 kilométert utazott. A tanár 

először azt hitte, hogy nem figyelt. Éppen megfeddni készült, amikor nagy meg-

rökönyödésére — némi éllel — a tanuló azt mondta neki, hogy a problémát nem 

fogalmazta meg világosan, a feladatban ugyanis az a kikötés nem szerepelt, 

hogy Mrs. Johnson óránként ugyanannyi kilométert tett meg. Szerinte a megol-

dás bármilyen hat számból álló számsor lehet, aminek az összege kiadja a 360-

at, és ilyen számsorból végtelen sok van. Erre a kérdésre ez a matematikailag 

pontos válasz. 

 

A tanár mint facilitátor 

A fentiekhez hasonló szellemi sziporkák, olykor sarokba szorító megjegyzések 

igen frusztrálólag hatnak a tehetségeseket tanító pedagógusokra. Borenson 

(1983) szerint ez úgy előzhető meg, ha a tanár facilitátorrá válik: engedi, hogy a 

tanulók a gondolataikat elmondhassák egymásnak, minden tanulói választ mél-

tányol, a csoportmunkát bátorítja, és olyan légkört teremt, hogy mindenki meg-

hallgasson mindenkit. Továbbá — a matematikai kreativitást serkentendő — 

nem ragaszkodik a jól felépített órákhoz, ehelyett inkább az önálló gondolkodás-

ra és ítéletalkotásra fekteti a hangsúlyt. Egyszóval kockázatvállaló és facilitátor 

legyen. 

 

 

AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK AZ ISKOLÁKNAK 

 

A matematika oktatás szerkezete 

Wheatly (1983) szerint addig is, amíg a tehetségesek számára átigazított tan-

könyvek megszületnek, a matematika oktatás szerkezetének az átalakításával 

lehetne előre lépni. A 6-1. táblázat az 1-4. osztályos matematika általa javasolt 

összetevőit és képviseleti arányát mutatja. Az adatokra és számításokra szánt 

viszonylag kis időt szakértőkre hivatkozva azzal magyarázza, hogy inkább az 

elvekre és a problémamegoldásra kell a nagyobb hangsúlyt fektetni. (vö.: Stan-

ley, 1976; Fox, 1976; Greenes, 1981). 
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6-1. táblázat  

AZ 1-4. OSZTÁLYOS MATEMATIKA ÖSSZETEVŐI  

Összetevők Idő (%)  

Problémamegoldás 20  

Becslés és fejszámolás   6  

Írásbeli műveletek   6  

Geometria 15  

Térbeli elképzelés   5  

Valószínűség és statisztika   6  

Számtani és algebrai fogalmak 12  

Adatok és számítások 15  

Alkalmazások   5  

Számítógép-programozás 10  

 

 

A matematikában tehetséges lányok oktatásának kérdése 

Az elmúlt néhány év alatt csaknem 20.000 matematikában tehetséges, főleg 6. 

osztályos (12 éves) diák vett részt a Johns Hopkins Egyetem tehetségkutató 

programjában (Stanley, 1974; Keating, 1976; Stanley, 1977). Bár a fiúk átlag-

eredménye csak kevéssel volt magasabb, mint a lányoké, az egyéni vizsgálatok-

ban kivétel nélkül mindegyik fiú jobbnak bizonyult. De hogy valóban sok a ki-

emelkedően tehetséges lány, arra bizonyíték, hogy a tehetségkutató programban 

résztvevő lányok minden évben jobb eredményt értek el a SAT matematikai ré-

szében, mint az egyetem matematika szakán utolsó éves női hallgatók. 

Fox (1981) szerint a tanárok a következőkön keresztül bátoríthatják a lá-

nyokat: 

 a tehetséges lányok korai azonosítása 

 tanácsadás a szülőknek 

 a lányok közvetlen bátorítása 

 individualizált oktatás 

 a nemi megkülönböztetés minimalizálása az órán 

 szerepmodellek nyújtása, és segítségadás a pályaválasztáshoz 

A matematikában tehetséges lányok azonosítása és képességeikre való rá-

ébresztése komoly kihívást jelent a tanárok számára. Megfelelő szerepmodellek-

re természetesen nemcsak a lányoknak, de a fiúknak is szüksége van. A lányok 

számára azonban — és különösen a matematikában — sokkal fontosabb olyan 

nőkkel közvetlen kapcsolatba kerülni, akik teljes mértékben kibontakoztatták a 

képességeiket. Sajnos kiváló női matematikusokból kevés van. Egy 2 éves, rep-

rezentatív mintán végzett kutatás (Armstrong, 1980 azt mutatta, hogy az Egye-

sült Államokban a mérnököknek csak 1 ezreléke, a fizikusoknak pedig 2 száza-

léka nő. A nők felsőoktatásbeli lehetőségeit vizsgáló Carnegie Bizottság (Carne-

gie Commission on Higher Educational Opportunities for Women) arra a követ-
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keztetésre jutott, hogy a nők természettudományos és műszaki pályákon való 

előrehaladásának a legfőbb akadályát a matematikai felkészültségük színvonala 

képezi. 

A matematika bizony szigorú szűrő. Sells (1980) riasztó statisztikát közöl: 

a kaliforniai Berkeley Egyetemre felvételiző férfiaknak 54 %-a, a nőknek vi-

szont csak 8 %-a tanult négy éven át matematikát a középiskolában. E kutatás 

idején a Berkeley által meghirdetett 20 főszak közül 15 esetében felvételi köve-

telmény volt a differenciál- és integrálszámítás vagy a statisztika, így a Berke-

ley-re felvételiző nők 92 %-a a meghirdetett főszakok 75 %-ára vajmi csekély 

reménnyel pályázhatott. 

Armstrong (1980) szerint a nők matematikában nyújtott teljesítményét há-

rom változó befolyásolja: 

 a matematika iránti pozitív attitűd 

 a matematika szükségességébe és hasznosságába vetett hit 

 a környezeti ösztönzők (a szülők, a pedagógusok, a tanácsadók és a kor-

társak által a matematika tanulása irányába való ösztönzés) 

Rekdal (1984) ehhez hozzáteszi, hogy a nők matematikától való idegenke-

désébe a sztereotíp gondolkodás is belejátszik, miszerint a matematika – férfiak-

nak való tudomány. 

 

Adminisztratív megoldások a tehetségesek matematika oktatásába 

A tehetségesek matematika oktatásának többféle módja létezik. A gazdagított 

matematika tanterv ugyan a tanított anyag körét kiszélesíti, de ez a fajta kiszéle-

sítés a gyakorlatban jobbára csak az extra problémákkal való foglalkozást jelen-

ti. Vannak speciális osztályok és speciális iskolák is. Ez utóbbiak körében meg-

említendő a matematikára és a reál tárgyakra szakosodott Fairfax-i Műszaki Kö-

zépiskola (Fairfax High School for Technology), továbbá a Bronx-i Tudomá-

nyos Középiskola, amely négy éven át kínál diákjainak gazdagított matematikát 

algebrából, geometriából, valamint differenciál- és integrálszámításból. Ezek a 

kurzusok nagyjából lefedik az egész matematikát, és tartalmazzák mindazt, amit 

az egyetemi felvételin kérnek. 

A tehetségesekkel való munka további eszköze a gyorsítás, jóllehet a leg-

több speciális iskolában önállóan nem, csak a gazdagítással együtt alkalmazzák. 

Sok iskolában a tehetséges tanulók a 7. és 8. osztályos számtant és a 9. osztályos 

általános matematikát két év alatt teljesítik. 9. osztályban — extra kurzusként — 

felveszik az algebrát, amiért plusz tanulmányi pontot kapnak. 

A kaliforniai Santa Barbarában a heti öt napból háromban a normál osztá-

lyok számára előírt anyagot tanulják, a további kettőben pedig szemináriumi tí-

pusú programban vesznek részt, amely a változatos tanulásra és az önállóságra 

fekteti a hangsúlyt. 
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Javaslatok az oktatáshoz 

A matematikai tehetség számára a matematika „magától értetődően” világos. A 

tehetséges kisdiák az „ugorj és ellenőrizd” módszerét használja, amely a mate-

matikusok hipotézisvizsgálatához hasonlít. A válasszal kezdik, és azt vizsgálják. 

Az ilyen típusú gondolkodásra jó példa annak az 5 éves kislánynak az esete, aki 

egy kandiscukor-rudat felemelve így számolt: „Ennek a cukornak a negyede és 

annak a negyede tényleg kicsi.” A tanár úgy meglepődött, hogy alig kapott leve-

gőt. „Mit mondasz?” – kérdezte. Mire a gyermek: „A negyednek a negyede, 

vagyis a tizenhatoda.” Amikor a tanár megkérdezte, hogy mindezt hol tanulta, a 

kislány így felelt: „Most számoltam ki.” Az „ugorj és ellenőrizd” módszer na-

gyon hasznos lehet, amikor a matematika az egyszerű számolgatásról áttér a 

mennyiségi gondolkodásra. Alfred North Whitehead (1929) azt tartotta, hogy a 

matematika célja a gondolkodás. Ő vetette fel először, hogy a világűr értelmes 

lényeivel való kapcsolatfelvétel eszköze a matematika legyen. Néhány általános 

gondolat a tehetségesek matematika oktatásához: 

 Ne engedje a tanulókat beskatulyázni. 

 A matematikai gondolkodásra összpontosítson. 

 Ismertesse meg a tanulókkal a matematika történetét. 

 Bátorítsa az adott probléma többféle úton való megoldását. 

 Bátorítsa a megoldás ellenőrzését. 

 Ösztönözzön szokatlan matematikai műveletekre. 

 Adjon kihívást jelentő problémákat. 

A tehetségesek matematika oktatásának egyik legnagyobb problémája az 

oktatás individualizálása. A 6-1. ábrán látható individualizált oktatási modell 

tulajdonképpen egy több lépésből álló folyamatot ír le. A tanár először kiválaszt-

ja a tanítás anyagát (1. tanítási egység), majd felméri az igényeket (diagnózis), s 

az igények ismeretében dönt arról, hogy melyik oktatási formát részesítse 

előnyben. Ha sok tanuló tart igényt az oktatásra, akkor nagycsoportot szervez, 

ha kevés, akkor kiscsoportot, ha pedig egy vagy kettő, akkor egyénileg foglalko-

zik velük. Az oktatási szakaszt követően a tanár újra felméri a tanulók igényeit 

(diagnózis), és eldönti, hogy mielőtt áttérne a 2. tanítási egységre, gazdagító te-

vékenységeket adjon, gyakoroltasson, vagy megismételje a tanítást. 

 
6-1. ábra 
AZ INDIVIDUALIZÁLT OKTATÁS EGY LEHETSÉGES MODELLJE 

 

   1. tanítási egység    

        

  Előzetes felmérés (Diagnózis)   

        

        

 Nagycsoportos Individualizált Kiscsoportos  

 oktatás oktatás oktatás  
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  Felmérés (Diagnózis)   

        

        

 Gazdagítás Gyakorlás Újratanítás  

        

   2. tanítási egység    

 

 

Ez az individualizált tanulási modell lényegében a mesterfokú tanulás 

(mastery learning) egyik változata, mely sorrendben a következő lépésekből áll: 

a célok részletes felsorolása, a szummatív értékeléskor tökéletesnek tekintendő 

eredmény meghatározása, tanítás, formatív tesztek, közvetlen visszajelzés, hiba-

feltárás, alternatív eljárások, ismételt ellenőrzés, és szummatív értékelés. 

Kersch és Reismann (1985) szerint míg a mesterfokú tanulás egységei álta-

lában az alacsonyabb szintű kognitív célokra koncentrálnak, addig a tehetsége-

sek esetében a matematika tanítás céljai az alkalmazásra, elemzésre, szintézisre 

és értékelésre összpontosítanak. 

A 6-8.–6-10. mellékletben néhány példát mutatunk be a matematika foglal-

kozások tervezésére, elsősorban középiskolai tanárok számára. Valamennyi fog-

lalkozási terv azonos módon épül fel: a célok megjelölése után közlik a szüksé-

ges anyagokat, részletezik a feladatokat, ismertetik a javasolt módszereket, vé-

gül pedig meghatározzák, hogy mire irányuljon az értékelés. 

 
   

 6-8. melléklet  

   

 8. OSZTÁLY  

 Statisztika – Felmérés  

   

 E téma során a tehetségeseknek a statisztika alkalmazási lehetőségeit kell tanulmányozniuk.  

   

 Célok  

  Magyarázzák el, mire való a statisztika, mi a szerepe a mindennapi életünkben.  

  Állítsanak össze egy kérdőívet.  

  Tudják ábrázolni az eredményeket grafikus formában.  

  Fogalmazzák meg és írják le, milyen eredményre jutottak és hogyan.  

   

 Anyagok  

 Egyéni igényektől függően  

   

 Feladatok  

  Válasszanak ki egy érdekes témát.  

  Írjanak ehhez kérdéseket.  

  Vegyenek mintát, azaz határozzák meg, hogy kiket kívánnak megkérdezni (30 fő)  

  Vegyék fel a kérdőívet, rögzítve rajta a válaszoló nevét, korát és nemét.  

  Foglalják össze írásban a munkájukat.  
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  Számoljanak be a munkájukról az osztálynak.  

   

 Verbális módszerek  

  Hallgassanak meg egy előadást a felmérésről, a kérdőív összeállításáról, formájáról 

és kitöltéséről, a megcélzott populációról, az eredmények grafikus ábrázolásáról. 

 

  Kapjanak szóbeli visszajelzést a munkájukról.  

   

 Cselekvéses módszerek  

  Vágjanak ki újságokból, magazinokból statisztikákat.  

  Kérdezzenek meg 30 embert és rögzítsék a válaszaikat az adataikkal együtt.  

   

 Vizuális módszerek  

  Rajzoljanak különböző diagramokat, grafikonokat a kutatás adataiból.  

  Nézzenek meg egy "igazi" kérdőívet.  

   

 Értékelés  

  Megértették a tanulók a statisztika jelentőségét?  

  Össze tudták állítani a kérdőívet?  

  Tudták az eredményeket ábrázolni legalább két különböző formában?  

  Meg tudták írni a kutatási beszámolójukat? Tudták értelmezni az eredményeiket?  

   

 

 

 

 

 

   

 6-9. melléklet  

   

 9. OSZTÁLY  

 Középiskolai matematika  

   

 E foglalkozáson a tehetséges diákok a sokszögek jellemzőiről és a sokszögekkel való 

mozaik-kirakás követelményeiről tanulnak. 

 

   

 Célok  

  Állapítsák meg, hogy egyforma szabályos sokszögekből kirakható-e egy szabályos 

síkidom. 

 

  Állítsanak össze egy félig szabályos mozaikot különböző szabályos sokszögek 

kombinálásával. 

 

   

 Feladatok  

 Fogalmazzák meg, mi a különbség a szabályos és a félig szabályos mozaik között.  

   

 Verbális módszerek  

 Hallgassák meg a tanár előadását a mozaik-készítésről, a kirakás szabályairól.  

   

 Vizuális módszerek  

 Szemléltessék tükrök segítségével a végtelen mozaikokat, készítsenek csempemintá-  
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kat, áttűnéseket és geometriai formákat annak demonstrálásához, hogy mi az, amit ki 

lehet rakni, és mi az, amit nem, továbbá állítsanak össze táblázatokat a szabályos és a 

félig szabályos kombinációkhoz. 

   

 Írásos módszerek  

 Írják le, miért nem lehet egy síkidomot szabályos sokszögekkel kirakni.  

   

 Cselekvéses módszerek  

 Rajzoljanak egy mintát szögmérő segítségével, vágják ki, készítsenek belőle többet, és 

rakjanak belőlük mozaikot. 

 

   

 Értékelés  

 Beszéljék meg a problémakör elméleti vonatkozásait.  

   

 

 

Van de Walle és Thompson (1981) számos olyan problémamegoldást igénylő 

tevékenységet ismertet, melyek mindegyike különösebb nehézség nélkül beépít-

hető a szokásos óramenetbe. Néhány közülük: 

1. Villámkérdések az egész osztálynak. 3-5 percig tartó óraszakasz, melynek so-

rán a tanár problémamegoldást igénylő kérdéseket vetít ki fóliáról egyenként 5-

15 másodpercig és kéri rájuk a választ. A készségproblémák megállapításának 

meglehetősen hatékony módszere. 
 

   

 6-10. melléklet  

   

 10. OSZTÁLY  

 Középiskolai matematika – Geometria  

   

 E foglalkozáson a tehetséges diákok arról tanulnak, hogy miben hasonlít és miben kü-

lönbözik egymástól a háromszög magassága, oldalfelezője, szögfelezője és súlyvonala. 

 

   

 Célok  

 Figyeljék meg, milyen összefüggés van bármilyen háromszög esetén a magasságvona-

lak metszéspontja, a beleírt kör középpontja, a szögfelezők metszéspontja és a három-

szög köré írt kör középpontja között. 

 

   

 Anyagok  

 papírlap, körző, egyenes vonalzó  

   

 Feladatok  

  Rajzolják meg egy tetszőleges háromszög magasságvonalait, oldalfelező merőlege-

seit, szögfelezőit és súlyvonalait, és állapítsák meg ezek metszéspontját. 

 

  Vonjanak le következtetést különböző típusú háromszögekre nézve.  

   

 Verbális módszerek  

  Hallgassák meg, hogyan határozza meg a tanár a magasság, az oldalfelező merőle-  
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ges, a szögfelező és a súlyvonal fogalmát. 

  Kapjanak tájékoztatást arról, hogyan kell ezeket megrajzolni.  

   

 Vizuális módszerek  

 Figyeljék meg a magasságvonalak, az oldalfelező merőlegesek, a szögfelezők és a 

súlyvonalak metszéspontját. 

 

   

 Cselekvéses módszerek  

  Szerkesszenek egy általános háromszöget és rajzolják meg a magasságvonalait, 

oldalfelező merőlegeseit, szögfelezőit és súlyvonalait. 

 

  Ismételjék meg az eljárást egyenlő szárú és egyenlő oldalú háromszögek esetében.  

   

 Írásos módszerek  

 Rögzítsék az egyenlő szárú és egyenlő oldalú háromszögekről tett megállapításokat.  

   

 

2. Dobozba zárt feladatok. Dobozba csomagolt cselekvéses jellegű feladatok. Egy 

példa: Hat vagy több, különböző alakokat ábrázoló, tangramokkal kirakható kép. A 

tangramok segítségével ki kell találni, hogy melyik a legnagyobb és a legkisebb 

alak. (Tangram: egy fajta összerakható kínai fejtörőjáték. A ford.) 

3. Dosszié feladatok. A tanulók egy dossziét kapnak, benne szokatlan feladatokkal. 

Pl.: Készíts rajzot a dosszié fedőlapjára és ragaszd le átlátszó fóliával! További öt-

letek: játszótéri feladatok, különböző gondolkodást fejlesztő játékok. 

A matematika integrálása a 7-10. osztályos tehetséges diákok számára 

 

Pereira-Mendoz és May (1983) a 7-10. osztályban (a 13-16 év közötti korosz-

tálynál) jelentkező serdülőkori problémákra hivatkozva azt javasolják, hogy 

ezeknél az évfolyamoknál a matematikát bizonyos kategóriák köré — család, 

közösség, sport, utazás, természet — kellene csoportosítani. Mint állítják, az 

ilyen típusú gazdagításnak az lenne az előnye, hogy behozza a valóságot a 

matematika órákra, a konkrétumokon keresztül pedig a tehetségesek jobban 

megértik a matematika szerepét. Erre az integrációra mutat be egy példát „Ta-

lálj ki egy vállalatot!” címmel a 6-11. melléklet. 

 

 
   

 6-11. melléklet  

   

 TALÁLJ KI EGY VÁLLALATOT!  

 6-9. osztály  

   

 A tehetséges tanulóknak egy általuk kitalált vállalat működéséhez kapcsoló matemati-

kai feladványokat kell kidolgozni, ezeket többváltozós egyenletek formájában felírni 

és megoldani. 

 

   

 Célok  
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  Írjanak reklámszövegeket, melyekkel a vállalat termékeladását kívánják növelni.  

  Találjanak ki feladványokat a vállalatnál előadódó helyzetekkel kapcsolatban.  

  Írják fel a feladványokat többváltozós egyenletek formájában.  

  Oldják meg az egyenleteket.  

   

 Feladatok  

  Állítsanak össze adatokat a vállalat termelésével és az áruk eladásával kapcsolatban.  

  Találjanak ki matematikai feladatokat a vállalat működésével kapcsolatban.  

   

 Módszerek  

  Nézzék meg diaképeken az árak szerkezetét (nettó ár + fogyasztási adó).  

  Dolgozzanak vállalati működést modellező számítógépes programokkal.  

  Dolgozzanak kiscsoportokban a feladatokon.  

  Ismertessék a munkájukat az osztály előtt és kapjanak visszajelzést.  

   

 Értékelés  

 Meggyőzően tanúsítja-e a szóbeli ismertetés és a feladvány azt, hogy a tanulók képe-

sek a többváltozós egyenleteket valóságos problémák megoldására felhasználni? 

 

   

 

 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

E fejezet központi gondolata abban összegezhető, hogy természettudományok-

nak és a matematikának rendkívül fontos szerepe van napjaink oktatásában. Az 

új programok kidolgozása elkezdődött, de a munka java még hátravan. Egyre 

kevesebb természettudományi tárgyat vesznek fel a diákok a középiskolában, és 

mind kevésbé motiváltak ezek tanulására. Matematikából ugyan több szemesz-

tert vesznek fel, viszont a teljesítmény évről évre romlik. 

Szóltunk a matematikai és a tudományos tehetségek korai azonosításának a 

fontosságáról, rámutatva arra a tényre, hogy az intellektuális tehetség nem min-

dig párosul matematikai vagy tudományos tehetséggel. A tudományos tehetség-

re jellemző a problémaérzékenység, az új gondolatok kimunkálásának a képes-

sége, az értékelő képesség, a kitartó kíváncsiság, az ellentmondások felfedezé-

sének a képessége, a nagyfokú műszaki értelmesség, a térbeli elképzelés képes-

sége, a tervezési képesség és a kommunikációs képesség. 

Ami a matematikát illeti, a matematikai tehetségre jellemző a rugalmas 

adatkezelés, a kiváló adatszervezés, a mentális gyorsaság, az eredeti értelmezés, 

a kiváló ötletmegvalósító és a kiváló általánosító képesség. Mindkét területen 

kiemeltük a tanárnak mint facilitátornak a szerepét. 

Leírtuk a természettudományi tárgyak és a matematika oktatásában kívána-

tosnak tartott összetevőket, megjegyezve, hogy a tehetséges diákoknak mindkét 

területen a gyakorlatban kell helytállniuk. 
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Az adminisztratív megoldások közül a gyorsítással, a gazdagítással és az 

elkülönített oktatással foglalkoztunk. Mindegyikre példát említettünk, és javas-

latokat fogalmaztunk meg az oktatáshoz. 

Hangsúlyoztuk, hogy egy mind fejlettebb technológiát alkalmazó társada-

lomban a tudományos és matematikai tehetségek időben történő felismerése, 

felkarolása és fejlesztése nagymértékben hozzájárul a nemzet jólétéhez. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Derítse fel, hogy abban az iskolában, ahol Ön dolgozik, hogyan vélekedik az iskolavezetés 

és a tanári kar a matematikában és a természettudományi tárgyakban tehetséges tanulókról! 

Rögzítse, hogy a megkérdezettek milyen javaslatokat tettek — ha tettek — erre vonatko-

zóan, és mi lett a javaslatok sorsa! A vélemények és a helyi lehetőségek ismeretében Ön 

milyen megoldásokat javasolna? 

2. Önt azzal bízza meg az iskola vezetősége, hogy mentort keressen egy természettudományi 

tárgyakhoz jó érzéket mutató diákjukhoz. „Mentor kerestetik!” címmel fogalmazzon egy 

felhívást, amelyben 75-100 szó terjedelemben leírja, milyen tulajdonságokkal rendelkező 

szakember jelentkezését várja az iskola! 

3. Válasszon ki egy világhírű természettudóst vagy matematikust, és olvassa el az életrajzát! 

Foglalja össze, hogy az Ön véleménye szerint mi volt az a három legfontosabb tényező, 

ami a kiváló teljesítményéhez hozzásegítette! Röviden számoljon be a csoport előtt e tudós 

életéről, pályájáról, és mondja el a véleményét a kiemelkedő pályafutásban szerepet játszó 

tényezőkről! 

4. Milyen szempontok szerint választaná ki az oktatás anyagát a természettudományi tár-

gyakban és a matematikában tehetséges diákok számára? Ismertesse a szempontsorát! 

5. Ön bizonyára tapasztalta, hogy vannak, akik az alaposságra törekvés jegyében a tehetséges 

tanulókkal is minden részműveletet leíratnak, és ezzel elveszik a kedvüket a matematiká-

tól. Megítélése szerint hogyan lehetne változtatni ezen az attitűdön? 
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7. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A NYELV ÉS IRODALOM 

ÉS A TÁRSADALOMISMERET TANÍTÁSA 

A TEHETSÉGESEKNEK 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A nyelv és irodalom és a társadalomismeret tanítását azért tárgyaljuk együtt, 

mert a céljaik kölcsönösen kiegészítik egymást. A nyelvi készségek elsajátításá-

val olyan eszközrendszer birtokába jut a tanuló, aminek a segítségével képes ki-

fejezni magát, gondolatait és érzelmeit közölni tudja másokkal, a társadalmi is-

meretek tanulása pedig a politikai és erkölcsi döntésekhez nyújt segítséget. A 

kettő együtt arra készít fel, hogy a tanulókból rugalmasan alkalmazkodó, önma-

guk és környezetük iránt felelősséget érző állampolgárok váljanak. 

Nagyon sok iskolakörzetben a tehetségfejlesztő programok keretén belül 

olyan tanegységeket dolgoztak ki, amelyek integrálják a nyelvet és irodalmat és 

a társadalomismeretet. Bár ez a tantárgyi integráció elsősorban a gimnáziumok-

ban folyó tehetségfejlesztő programokra jellemző, a két terület egyesítésének az 

általános iskolában sincs különösebb akadálya, hiszen a céljuk közös: a fiatalok 

erkölcsi érzékenységének, kritikai készségének és kreatív produktivitásának a 

kialakítása. 

Ebben a fejezetben először tisztázzuk, mi tartozik a nyelv és irodalom és a 

társadalomismeret körébe, miről ismerhetők fel és milyen jellemzőkkel írhatók 

le az ezen a két területen tehetséget mutató tanulók, és milyen legyen a pedagó-

gus mint facilitátor. Ezután tanácsokat és javaslatokat fogalmazunk meg e két 

terület tanításával kapcsolatban, majd kitérünk az adminisztratív intézkedésekre 

is: a gyorsításra, a gazdagításra és a külön tanulócsoportok kialakítására. Igyek-

szünk mindent úgy tárgyalni, hogy az a gyakorlatban is hasznosítható legyen. 

Elsőként az anyanyelvi tárgyakkal foglalkozunk. Barbe és Milone (1985) 

szerint az egyén tanulmányi sikerességét és személyes boldogulását az anya-

nyelvi tárgyak (olvasás és írás) alapozzák meg: az olvasáson keresztül — mely 

amellett hogy tanít, szórakoztat is — roppant tömegű tudásra tesz szert a tanuló, 

az írás elsajátításával pedig képes lesz a gondolatait maradandó formában rögzí-

teni. 

AZ ANYANYELVI TÁRGYAK TANÍTÁSA 
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Jelen fejezet céljait szem előtt tartva a nyelvi képességek csoportjába az olva-

sást, az írást, a hallás utáni megértést és a beszédet soroljuk. A nyelv nemcsak a 

szocializáció eszköze, hanem az intelligencia fejlődésének alapja is. A szülők és 

a pedagógusok az intellektuálisan tehetséges gyermekeket többnyire a nyelv-

használat segítségével azonosítják. A viszonylag könnyű azonosítás azon alapul, 

hogy az intellektuálisan tehetséges gyermek a nyelv terén igen gyorsan fejlődik, 

korábban kezd el olvasni, gyorsan megjegyzi a szavakat, és szókincse jóval fej-

lettebb, mint a hasonló korúaké. (Ugyanakkor megvan az a veszélye, hogy egy-

oldalúságra csábít, azaz más típusú tehetséget nem vesznek észre.) 

Egy 1983-as kutatás során azt találták, hogy a vizsgált fiúk közül a tehetségesek 

olvasásban a legjobbnak, nyelvhasználatban a második legjobbnak bizonyultak a 

Stanford Teljesítménytesztekben. Lányoknál a sorrend fordított volt, de náluk is az 

olvasás és a nyelvhasználat szerepelt a két első helyen. Minden okunk megvan tehát 

azt feltételezni, hogy az intellektuálisan tehetséges gyermekek mindenekelőtt az álta-

lános tájékozottság és a nyelvhasználat tekintetében különböznek a kortársaiktól. 

Pedagógusok szerint sok tehetséges kisdiák az első osztály közepén úgy olvas és 

annyira érti az olvasottakat, mintha már negyedikes lenne. 

E szembeötlő nyelvi képességek indíttatják a pedagógusokat és iskolai ve-

zetőket arra, hogy az anyanyelvi tárgyak tantervét a tehetséges tanulók képessé-

geihez igazítsák, és emiatt van az is, hogy anyanyelvi tárgyakból jóval több tan-

terv készül a tehetségesek számára, mint más tárgyakból. 

1000 tehetséges gyermek szüleit megkérdezve a 87 %-uk azt állította, hogy 

gyermekük tehetségét azelőtt sejtette, mielőtt óvodába került volna. 22 %-uk 

már a gyermek első életéve alatt gyanította, 48 %-uk 1-3 év között, 17 %-uk 4-5 

év között sejtette, s csak 13 %-uk gondolt erre a gyermek 5. életévének betöltése 

után. Johnson (1984) szerint az iskolába még nem járó gyermekeknél a nyelvi 

tehetséget a következő jellemzők alapján lehet azonosítani: 

 szokatlanul jó az emlékezetük 

 maguktól tanulnak meg olvasni 

 ugyanazon problémára többféle megoldást találnak 

 szó szerint tudnak idézni 

 nagy szókinccsel rendelkeznek 

 összetett módon tudnak problémákat megoldani, és ötleteket kidolgozni 

 kitartóan képesek figyelni 

 a felnőttekéhez hasonló humorérzékkel rendelkeznek 

 véleményük van a dolgokról, amelyeket kérdezés nélkül is elmondanak 

 megállíthatatlanul ömlik a szó belőlük 

 állandóan kérdeznek 

 a könyvek, filmek, beszélgetések tartalmát meglepően magas szinten értik 

 mások titkolni igyekezett érzéseit is észlelik, és meg tudják fogalmazni 

A nyelvi tehetségek azonosítása 
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Jóllehet mind a pedagógusok, mind a pszichológusok, mind a szülők egyetérte-

nek abban, hogy a tehetséges tanulókat nem szabadna egyetlen teszt eredménye 

alapján azonosítani (Clark, 1983; Gallagher, 1985), ennek ellenére ez a gyakor-

lat még ma is létezik. A nyelvi tehetség azonosítására legtöbbször csoportos 

intelligenciatesztet használnak, de a csoportos teljesítménytesztek alkalmazása is 

gyakori, különösen akkor, ha a program a gyorsításra koncentrál. 

Barbe és Milone (1985) arra hívják fel a figyelmet, hogy mivel a kiemelke-

dő nyelvi képesség rendszerint más területeken való kiválóságokkal is társul, 

gyakran előfordul, hogy a nyelvi tehetséget a standardizált tesztek segítségével 

fedezik fel. Ők azonban ezt nem tartják elégséges támpontnak. Szerintük az 

azonosításhoz a teszteredmények mellett az iskolai teljesítményt, valamint a szü-

lők és a pedagógusok véleményét is figyelembe kell venni. 

Megjegyzendő, hogy nem az összes tehetséges tanuló bizonyul nyelvi te-

hetségnek, ezért a tehetségfejlesztő programok megtervezésekor az egyedi ké-

pességmintázatokra is tekintettel kell lenni. Ráadásul az egyik nyelvi területen 

(pl. olvasásban) való tehetség nem szükségképpen jelenti azt, hogy a tanuló más 

nyelvi területeken is tehetséges. 

A jó azonosítási eljárás több összetevőből áll. Ezek: a pedagógus által ta-

pasztalt erős nyelvi érdeklődés, kiváló nyelvi képességek (olvasás, írás és be-

széd), kiváló teszteredmények (elsősorban verbális területen), és a kreatív telje-

sítőképesség különféle megnyilvánulásai. 

 

A nyelvi tehetség jellemzői 

A nyelvi tehetséget mutató gyermek gyakran úgy kezdi az első osztályt, hogy 

már tud olvasni. Hatévesek szülei arról számolnak be, hogy tehetséges gyerme-

kük 3-4 éves korában ismerte fel a szavakat, 4-5 éves korában pedig egyszerűbb 

könyveket olvasott. Sokan egyébként csak azért nem tanulnak meg ebben a kor-

ban olvasni — holott képesek lennének rá —, mert a környezetük nem ad erre 

lehetőséget, vagy nem biztatja őket. 

A nyelvi tehetségek másik jellemzője, hogy korán kezdenek írni, előbb a 

nagybetűket, azután a kisbetűket. Az írás iránti érdeklődésük kialakulásával és 

az írás megjelenésével párhuzamosan mind jobban kezdi érdekelni őket a he-

lyesírás is. Sok tehetséges gyermek spontán módon ír helyesen, főleg a kedvenc 

szavait. A nyelvi tehetségek legfontosabb jellemzője azonban mégis a mondat-

szerkezet és beszédmintázat, mely a mentális fejlettségükkel függ össze. Ennek 

a fejlettségnek az eredményeként gyakran úgy fogalmaznak és beszélnek, mint-

ha a koruknál idősebbek lennének. 

A nyelvi tehetségek általános jellemzői a következők: (1) korai beszédfej-

lődés, (2) szokatlanul bő szókincs, (3) intelligens társalgás, (4) széleskörű álta-

                                           
 Nyelvi tehetségen nálunk alapvetően az idegen nyelv tanulására való tehetséget értik. A ford. 
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lános tájékozottság, (5) jó megőrző képesség, (6) jó megfigyelőképesség, (7) jó 

nyelvérzék. 

Amennyiben a pedagógusok és a szülők úgy találják, hogy az adott gyer-

mek a fentebb leírt jellemzők többségét mutatja, akkor ezekre hivatkozva java-

solhatják, hogy a gyermek nyelvi tehetséget fejlesztő programban vegyen részt. 

 

A pedagógus mint facilitátor 

Az anyanyelvi tárgyakat tanító pedagógusok szerepét Sellin és Birch (1980) így 

határozta meg: (1) a tantárgyakban rejlő lehetőségek maximális kihasználása, (2) 

a nyelvnek, mint kommunikációs eszköznek a megértetése, és (3) az irodalmi 

készségek integrálódásának az elősegítése. 

Davis (1954) szerint a tehetségeseket tanító pedagógusoknak a nyelvi képes-

ségek fejlődésének előmozdításához a következő jellemzőkkel kell rendelkezniük: 

együttműködő-demokratikus attitűd, jóindulat, egyéni bánásmód preferálása, türe-

lem, széles érdeklődési kör, rugalmasság, valamint az elismerés és dicséret alkal-

mazása. E jellemzők birtokában a pedagógusok biztonságot nyújtó és felszabadult 

légkört tudnak teremteni, ami arra ösztönzi a tehetséges tanulókat, hogy a nyelvi 

képességek tekintetében a lehető legtöbbet hozzák ki magukból. 

Kaplan (1979) szintén az anyanyelvi tárgyakkal összefüggésben tárgyalja a 

pedagógus szerepét, és három lényeges összetevőt azonosít: a helyzetfelmérést, 

az elemeztetést és a teljesítményre késztetést. A pedagógus tudja felmérni, hogy 

mire számíthat (helyzetfelmérés) és úgy szervezze az órai tevékenységeket, 

hogy a tanulóknak elegendő időt biztosítson a nyelvi „ténykedésre” (elemezte-

tés) és „produkcióra” (teljesítményre késztetés). 

 

 

AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK A NYELV ÉS IRODALOM 

TANÍTÁSÁHOZ 

 

A Nemzeti Pedagógiai Társaság (National Education Association) az 1960-as 

években számos ajánlást fogalmazott meg a tehetségesek anyanyelvi tanításával 

kapcsolatban, melyek többsége ma is érvényesnek tekinthető (NEA, 1960): 

 Korszerűbb célok kitűzése és szigorúbb követelmények meghatározása 

 A sablonos megoldások és a gépies gyakoroltatás kerülése 

 Olyan irodalmi programok nyújtása, amelyekre az eredeti művek teljes 

terjedelmükben való elolvasása, a kulturális célok figyelembe vétele és 

az olvasási és irodalmi követelmények integrációja jellemző 

 Szemináriumok tartása a tehetségeseknek 

 A szabatos és egyben kreatív kifejezés megkövetelése szóban és írásban 
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Ez a lista annak idején az Angol nyelv és irodalom a tanulmányi téren te-

hetségesek számára a gimnáziumban c. kiadványban jelent meg, de ajánlásai sok 

jelenleg futó nyelvi tehetséget fejlesztő programban fellelhetők. 

Gold (1982) a következő nyolc pontban fogalmazta meg javaslatait a felső 

tagozatos és gimnáziumi nyelvi tehetséget fejlesztő programok számára: 

 Az olvasás céljának a meghatározása az adott nyelvi anyag esetében, a 

főbb gondolati csomópontok megállapítása, ezek sorrendbe szedése és a 

hozzájuk tartozó részek megállapítása 

 A nehezebb anyagok megértésére való képesség fokozása, a főbb gondo-

lati csomópontok megállapítása, ezek sorrendbe szedése és a hozzájuk 

tartozó részek megállapítása 

 Az olvasottakra való aktív reagálás: benyomásformálás, összefüggések 

felfedezése, következtetések levonása 

 Az olvasottakra való kritikai reagálás: a források megkülönböztetése, az 

olvasottak érvényességének mérlegelése, a fontos és releváns részek ki-

választása, a tényeknek a véleményektől való elkülönítése, az olvasott 

anyag hitelességének és pontosságának más forrásokból történő ellenőr-

zése 

 Tájékozódás: a tartalomjegyzék és a tárgymutató használata; szótárak, 

lexikonok, enciklopédiák, atlaszok és más referenciamunkák felhaszná-

lása; térképek, grafikonok táblázatok, diagramok olvasása; könyvtári 

eszközök — például katalóguscédulák — használata 

 Az olvasottak rögzítése: a felidézés gyakorlása, az anyag különböző 

szempontok alapján történő újraszervezése, mnemotechnikai eszközök 

használata 

 Az olvasott vagy hallott anyag lényeges pontjainak a megállapítása, váz-

latkészítés, összefoglalók írása 

 A fontos anyagokra történő emlékezés különböző módjainak a megtanu-

lása, a megjegyzésre érdemes tények kiválasztása, a felidézés gyakorlá-

sa, az anyag különböző szempontok alapján történő újraszervezése, 

mnemotechnikai eszközök használata 

Ezek a készségek minden tanuló számára fontosak, de különösen fontosak 

a tehetségesek számára, mivel a kiváló verbális képességgel függenek össze, ami 

tudvalevőleg a nyelvi tehetség egyik jellemzője. Az alsó tagozatos programokra 

vonatkozóan a javaslatok az alábbiak: 

 Az olvasás és írás integrálása 

 Változatos anyag nyújtása mindegyik anyanyelvi tárgyban 

 A hatékony olvasóvá válás elősegítése 

 Az olvasás megszerettetése 

 Az oktatási igények egyének és tanulócsoportok szerinti pontos megha-

tározása 
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 A kritikai és a kreatív olvasás bátorítása 

 Az aktív hallgatásra és a beszédre való lehetőség biztosítása 

 A tehetségeseknek a problémamegoldásba való bevezetése 

A tehetséges diákoknak mind a tizenkét évfolyamon olyan kiegyensúlyo-

zott anyanyelvi tantervre van szükségük, ami lehetőséget ad a gondolatok szóbe-

li és írásbeli kifejezésére. Barbe és Milone (1985) szerint a tehetségeseknek az is 

meg kell tanulniuk, hogyan fejtsék ki írásban a véleményüket, mivel felnőtt ko-

rukban gyakran kerülnek ilyen helyzetbe. 

A tehetségesek nyelvi képességeinek a fejlesztésében igen fontos szerepe 

van az idegen nyelv tanulásának. Minél több nyelvet tanul meg valaki, annál 

könnyebb további újakat megtanulnia. Goodman és Scott (1981) azt állítják, 

hogy néhány ritka kivételtől eltekintve a korai idegennyelv-tanulás serkentőleg 

hat az anyanyelv elsajátítására. Szerintük az a gyermek, aki otthon két nyelvet 

hall, előnyösebb helyzetbe kerül az oktatásban, mivel egyszerre két nyelv szabá-

lyaival, szokásaival és gondolkodásmódjával van lehetősége megismerkedni. A 

más kultúrákkal való találkozás pozitívan befolyásolja a tehetségesek nyelvérzé-

két, de emellett az idegenekkel szembeni toleranciájukat is fokozza. Ez utóbbit 

azért kell kiemelni, mert napjainkban mind fontosabbá válik a nemzetköziség 

tudata. A nemzetek feletti nézőpont kialakítását egyébként az Idegennyelvi és 

Nemzetközi Tanulmányok Elnöki Különbizottsága (President's Commission on 

Foreign Language and International Studies) is szorgalmazza (Strength Through 

Wisdom, 1979). 

 

 

Az anyanyelvi tárgyak tanításának adminisztratív megoldásai 

 

A tehetségesek anyanyelvi tanításának három fő programtípusa van: a gyorsítás, 

az elkülönített oktatás (speciális osztályok és iskolák) és a gazdagítás. 

Alsó tagozatban a gyorsítást viszonylag ritkán alkalmazzák, jóllehet ennek 

nincs különösebb akadálya. Felső tagozatban jóval gyakoribb és főleg az anyag 

teleszkopizálásán keresztül valósul meg. Gimnáziumban szintén gyakori, de itt 

— az ebben partnernek bizonyuló egyetemeknek és főiskoláknak köszönhetően 

— a léptetés terjedt el. A gazdagítást — aminek a révén a tanulók behatóbban 

ismernek meg egy-egy területet — a leggyakrabban az alsó tagozatban alkal-

mazzák. A nyelvi képességek fejlesztése esetében itt a gazdagításba némi gyor-

sítás vegyül: a tehetséges tanulók alsó tagozatban olyan fogalmakat és készsége-

ket is elsajátítanak, amelyekkel mások csak később találkoznak. 

Olyan iskola nincs, amelyet kifejezetten a nyelvi tehetségek számára hoz-

tak volna létre, viszont számos iskoláról tudunk, amelyek speciális programokat 

kínálnak a számukra. Ilyen például a Denver-i Nemzetközi Általános Iskola 

(Denver International School), ahol a gyermekek — a megmerülés elvét alkal-

mazva — egy második nyelvet tanulnak (napi 1 órában francia nyelvet). A 
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gyermekeket a képességeik és a motivációjuk alapján válogatják ki. A francia 

nyelv tanulása 4-től 7 éves korig tart és főként énekek tanulásán, játékok tanulá-

sán és dramatizáláson keresztül valósul meg. Második osztályban tanulnak írni, 

először franciául, azután angolul. Bár ebben az iskolában is léteznek osztályok, 

gyakori az osztályugrás: például egy kiválóan teljesítő, erősen motivált második 

osztályos kisdiák átléphet a negyedik osztályba. Az iskola másik fő erőssége a 

kis létszámú osztályokban és a személyes törődésben rejlik. Ez az intézmény jó 

példa arra, hogyan lehet a gyorsítást, a gazdagítást és a speciális csoportképzést 

együtt alkalmazni a nyelvi képességek fejlesztéséhez (Cox, 1985). 

Ehhez hasonló, de már középiskolai szintű az a program, amely a Houston-

beli Bellaire Gimnáziumból indult útjára (Cox, 1985). Ez a program a nemzetközi 

érettségi (International Baccalaureate, IB) megszerzését kínálja. Központja Genf-

ben (Svájc) van. A program célja a diákok egyetemre vagy főiskolára való beke-

rülésének elősegítése, legyen az ebben partner felsőoktatási intézmény bárhol a 

világon. Aki ugyanis eleget tesz az IB bizonyítvány követelményeinek, külön fel-

vételi nélkül elsőéves hallgatónak tudhatja magát. (Az IB-t néhány gimnáziumban 

Magyarországon is meg lehet szerezni. A ford.) A genfi központot 1965-ben ala-

pították. Jelenleg az Egyesült Államok tagállamainak több mint a felében futnak 

IB programok. Az IB tanterve két nyelv kötelező tanulását írja elő és erősen mul-

tikulturális szemléletű. A két éves programba 11. és 12. osztályos diákok jelent-

kezhetnek. A két év alatt minden diáknak kilenc tantárgyat kell felvennie: hat ha-

gyományos és három egyéb kurzust. A hat hagyományos kurzus közül háromból 

naponta van foglalkozás, a másik három kb. a feleannyi időben megy. A hat kur-

zusból három kötelező, három kötelezően választható: 

1. Első nyelv (Észak-Amerikában rendszerint az angol), ideértve a világ-

irodalom tanulmányozását is 

2. Második nyelv (abban különbözik az elsőtől, hogy kevésbé mélyednek el 

benne, továbbá kevesebbet foglalkoznak a nyelv kulturális és történeti 

vonatkozásaival) 

3. Emberismeret [Study of Man – az IB programban ez a hivatalos megne-

vezése] – választható: történelem, földrajz, gazdasági ismeretek, pszi-

chológia, kultúrantropológia, üzletvitel 

4. Kísérleti tudományok – választható: biológia, kémia, fizika, természet-

tan, tudományos kutatás 

5. Matematika 

6. A következők egyike: képzőművészet, zene, egy klasszikus nyelv, szá-

mítástechnika 

A diákok kiválasztását egy tanárokból, tanácsadókból és tanügyi vezetők-

ből álló bizottság végzi. A bizottság több tényező alapján dönt, így figyelembe 

veszi az órai szereplést, a magaviseletet, a szorgalomból végzett feladatokat, a 

motivációt, a tanulmányi teljesítményt, és a diák írásban benyújtott pályázatát. 
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Az IB program egyébként bármely gimnáziumban alaptantervként is hasz-

nosítható, de mint „gimnázium a gimnáziumban” is javasolható. 

 

 

Javaslatok az oktatáshoz 

 

Barr (1984) egy olyan tantervfejlesztő munkáról számol be, melynek során 

nyelvtant és irodalmat tanító tanárokat — kiválasztásuk a szakmai képességeik 

és a tehetségesek tanítása iránti érdeklődésük alapján történt — tantervírásra ké-

peztek ki. A tanterveknek ki kellett térniük a célokra, a követelményekre, a sze-

mélyi háttérre és a megvalósítás eszközeire, ugyanakkor — és bennünket most 

ez érdekel — érvényesíteniük kellett a Nemzeti és Állami Tehetségügyi Vezető-

képző Intézet által kidolgozott differenciált tehetségtanterv alapelveit (Kaplan, 

1979). Ezek az alapelvek annak alapján voltak csoportosítva, hogy a tartalomra, 

a folyamatra, vagy a produktumra irányultak-e. Íme a differenciált tehetségtan-

terv alapelvei: 

 A tartalom fontosnak tartott kérdésekhez, témákhoz, problémákhoz kap-

csolódjon. (tartalom) 

 Lehetőség szerint minél több diszciplínát integráljon. (tartalom) 

 Tegye lehetővé a tanulmányozandó területen belül egy-egy magától vá-

lasztott részterület elmélyült tanulmányozását. (folyamat) 

 Fejlessze az önállóságot, főleg az önálló tanulásra való képességet. (fo-

lyamat) 

 Integrálja az alapkészségeket. (folyamat) 

 Fejlessze a produktív, absztrakt és magasabb szintű gondolkodási képes-

séget. (folyamat) 

 Alakítsa ki a kutatásban való jártasságot. (folyamat) 

 Fektessen nagy hangsúlyt a többféle megoldást lehetővé tévő feladatok-

ra. (folyamat) 

 Ösztönözzön olyan produktumok létrehozására, amelyek nyomán új 

eszmék illetve feltevések születnek. (produktum) 

 Ösztönözzön olyan produktumok létrehozására, amelyek újszerű techni-

kákat, anyagokat, formákat hasznosítanak. (produktum) 

A tantervi egységek olyan általánosan megfogalmazott témákat jártak kör-

be, mint például az egyéniség vagy a túlélés kérdése. A fenti elvek szem előtt 

tartásával kidolgozott tantervtervezési segédanyagok jó rálátást adnak a tervezés 

és a fejlesztés folyamatára, a mintatanítási tervezetek pedig bemutatják, hogy a 

tehetségeseknek nyelvet és irodalmat tanító tanárok milyen forrásokra támasz-

kodhatnak, és hogyan tevékenykedtethetik a diákokat. Van azonban ezekben az 

anyagokban néhány kifejezés, amelyek némi magyarázatot igényelnek. Ilyen a 

bevezetés, amely a tehetséges diákok motiválására és a tanuláshoz előzetesen 

szükséges készségekre vonatkozik; a gyakorlás, amely az elsajátítandó fogalmak 
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és készségek feltételét képező folyamatos gyakorlásra utal; és a kiegészítés, 

amely azt körvonalazza, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre azon te-

hetséges diákok számára, akik a tantervi követelményeken túlmenően és önálló-

an kívánnak elmélyedni egy-egy területen. 

Az így kidolgozott tanterveket a nyelvből és irodalomból tehetségesnek bi-

zonyuló középiskolások számára létesített speciális osztályokban használják 

(Barr, 1984). Ezekben a speciális osztályokban a hangsúly a gyorsításon és a 

gazdagításon van. 

A gazdagítási triász modellje alapján folyó nyelvi gazdagításról Renzulli és 

Stoddard (1983) számolnak be. A fejlesztő gyakorlatokhoz a Mondathajó 

(Sentence Craft) anyagát (O'Hare, 1973) és az Új távlatok a kreativitásban (New 

Directions in Creativity) nevű programot használták fel (Renzulli és Callahan, 

1976). A Mondathajó tulajdonképpen egy munkafüzet, mely a mondatkombiná-

ciós módszerekhez tartalmaz példákat és gyakorlatokat. Például az egyik fejezet 

azzal foglalkozik, hogyan lehet néhány „alapmondatot” egyetlen hosszabb mon-

datban egyesíteni. 

Battaglia egy pillantást vetett az első bázisra. 

Elfoglalta állását. 

Dobott egy nyesett labdát. 

Ryan a stadionon kívülre ütötte. (O'Hare, 1973) 

A munkafüzet mellékletében megadott megoldókulcsok szerint a diák a 

következő módon egyesítheti és írhatja újra ezeket a mondatokat: Battaglia egy 

pillantást vetett az első bázisra, elfoglalta állását, aztán dobott egy nyesett lab-

dát, amit Ryan a stadionon kívülre ütött. (A mintamondatok a baseball-játék 

egyes mozzanatait tükrözik. – A ford.) 

Az Új távlatok a kreativitásban egy fénymásolható munkalapokból álló, öt 

kötetes füzetsorozat. A munkalapok olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek 

többféle módon megoldhatók. Renzulli és Stoddard (1983) 5. és 6. osztályosok-

kal végeztették ezeket a gyakorlatokat heti 2 x 40 perces foglalkozásokon hat 

héten át, és azt találták, hogy a gyakorlatok kedvezően befolyásolták a szintakti-

kai érettséget és az írásbeli kifejezőképességet. Egyébként mindkét módszer 

egyformán eredményesnek bizonyult: az eredmények közötti különbség nem 

volt szignifikáns. 

A Fearn (1983) által javasolt gazdagítási módszerek főképp az általános is-

kolás tehetséges tanulóknál alkalmazhatók. Jól példázza ezt a következő instruk-

ció: „Fogalmazzátok meg írásban, utasítások formájában, hogyan lehet a 40 és a 

26 különbségét megállapítani! Igyekezzetek pontosan fogalmazni, mert valaki-

nek követnie kell az általatok leírtakat!” 

Körülbelül öt perc után Fearn kicserélteti a „dolgozatokat” és közben két 

szabályt közöl a tehetséges tanulókkal. Az egyik: senki nem magyarázhatja el 

szóban, amit leírt, akárkihez is került a dolgozata; a másik: mindenkinek ponto-

san úgy kell követnie az utasításokat, ahogy azok a papíron szerepelnek. Itt a 

lényeg a kivonás lépéseinek a szabatos megfogalmazása. Fearn szerint ez a gya-
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korlat azért hasznos, mert gondolkodásra készteti a tanulókat a kivonás lényegét 

illetően, szabatos fogalmazásra tanít, a tanulók közvetlen visszajelzést kapnak és 

a visszajelzés alapján javíthatnak. Ugyanilyen módszerrel „esszét” is lehet íratni. 

Két példa erre: 

 Írjatok egy maximum 50 szóból álló esszét, amiben pontosan elmagya-

rázzátok, hogyan lesz a szőlőből mazsola! 

 Magyarázzátok el maximum 25 szónyi terjedelemben, mit jelent a „tehe-

tetlenség”! 

A Fearn által javasoltakhoz hasonló gazdagító gyakorlatok jól alkalmazha-

tók a nyelvi szempontból tehetséges tanulóknál, akár normál osztályba, akár 

speciális osztályba járnak. 

Más jellegű gazdagító tevékenységeket javasol Embry (1983). Ezek a tevé-

kenységek a logikai következtetésre épülnek: elemzésre és deduktív gondolko-

dásra szólítanak fel, amelynek során két állításból, illetve premisszából kell kö-

vetkeztetést levonni. Például: A művész tehetséges egyén. Jeff művész. Jeff te-

hát tehetséges egyén. Megjegyzendő, hogy a következtetés nem szükségképpen 

igaz állítást eredményez. Ez csak akkor igaz, ha a premisszák is igazak. Néhány 

példa: 

 Akárkitől származik ez a vers, mindenképpen érzékeny lelkületű ember lehet. 

 Anthony eléggé érzékeny lelkületű ember. 

 Következtetés: 

1. Anthony írta a verset. 

2. Nem Anthony írta a verset. 

3. Lehet hogy Anthony írta a verset. 

 Vagy: 

 Ha a váza nem tört el, akkor használható. 

 Ha a váza használható, akkor vagy vörösrézből, vagy sárgarézből készült. 

 Következtetés: 

1. Ha a váza eltört, akkor üvegből készült. 

2. Ha a váza eltört, akkor nem vörösrézből vagy sárgarézből készült. 

3. A vörösrézből vagy sárgarézből készült váza nem törik el. 

Mindkét példában a 2. és a 3. válasz a helyes. A tehetségesek nagyon szeretnek 

ilyen logikai feladatokat kitalálni, és egyik fogas kérdést a másik után teszik fel, 

csakhogy a többieket a sarokba szoríthassák. 

 

 

AZ ISKOLÁBA LÉPÉS ELŐTT OLVASNI TUDÓ 

TEHETSÉGES GYERMEKEK PROBLÉMÁJA 
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Az anyanyelvi nevelés számára sajátos kihívást jelentenek azok a gyermekek, 

akik úgy kerülnek be az iskolába, hogy már tudnak olvasni, és emiatt másképp 

kell velük foglalkozni. Lowe (1983) nagyon gyakorlatias módon közelíti meg 

ezt a problémát. Szerinte először meg kell győződnünk az ilyen gyermek olvasá-

si szintjéről, amit a gyakran használt standardizált teljesítménytesztek (a Metro-

politan, a California vagy a Stanford) olvasási szubtesztjeinek a segítségével te-

hetünk meg, majd — kérdőívek vagy informális beszélgetés útján — meg kell 

állapítanunk, mi érdekli a gyermeket. Ezek tisztázása után a következő módsze-

reket alkalmazhatjuk: 

 Köthetünk könyvtárhasználati szerződést a gyermekkel, amiben rögzít-

jük, hogy milyen témával szeretne foglalkozni. Ehhez a „Mit szeretnék 

megtudni?” és a „Hogyan fogom ezt megtudni?” kérdéseket alkalmaz-

zuk. Miközben olvasás órán az osztály olvasni tanul, a tehetséges gyermek 

elmehet az iskola könyvtárába, és utána nézhet az őt érdeklő témának. 

 Próbálkozhatunk didaktikus játékokkal és programozott oktatási eszkö-

zökkel. 

 Alkalmazhatjuk „A kis szerző” módszerét. Ha a gyermek még nem tud 

kézzel írni, használhat írógépet, de magnetofonra is rámondhatja a szer-

zeményét. Tulajdonképpen mindegy, hogy verset ír, a saját élményeit 

rögzíti, vagy magától talál ki történeteket, az a fontos, hogy fogalmaz-

zon. Amit aztán alkot, bemutathatja a többieknek. 

Gold (1982) azt javasolja, hogy a tehetséges kisdiákok mnemotechnikai el-

járásokkal foglalkozzanak: egyrészt tanulják meg ezek használatát, másrészt 

próbáljanak maguktól kitalálni ilyen eljárásokat. Gardner (1983) szintén a mne-

motechnikai eljárások tanulása mellett foglal állást, de más emlékezetfejlesztő 

játékokat is megemlít. Például egy tanulót kiküldenek a teremből, a teremben 

megváltoztatnak valamit, s amikor a tanuló visszajön, meg kell mondania, hogy 

mi változott meg. 

Hoomes (1983) az általa javasolt gazdagító feladatsornak a „Szörnytanoda” 

nevet adta. Ez a feladategyüttes a tehetséges tanulók megfigyelő-, felidéző-, 

megértő, következtető, hipotézisalkotó és értékelő képességét, valamint a kon-

vergens és divergens gondolkodását fejleszti. Öt tevékenységfajtából áll. Az el-

ső, az „IQ teszt – szörnyeknek” egy párosító feladat, amely mintegy bevezeti a 

tanulókat a szörnyek (kentaur, küklopsz, minotaurusz, tengeri kígyó) világába. 

A második feladatban ki-ki megtervezi a maga szörnyetegét. A harmadik fel-

adatban a tanulók ellenfelet találnak ki a szörnyetegük számára, a negyedikben 

pedig egy rövid, kalandos történetet fogalmaznak a szörnnyel a főszerepben. Az 

ötödik feladat számos további kreatív tevékenységgel folytatja az eddigi „ször-

nyűségeket”. A Szörnytanoda jó kiindulópont lehet más területek tanulmányozá-

sához, így a folklórhoz, a mitológiához, a szociológiához, a történelemhez és a 

biológiához, ráadásul eleget tesz a differenciált tehetségtanterv alapelvének, a 

tantárgyi integrációnak. 
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A gazdagító feladatok száma — különösen a magasabb szintű gondolko-

dást fejlesztő feladatok száma — szinte végtelen. Igen érdekes Eiss (1984) mód-

szere, aki találós kérdéseket használ a tehetséges tanulóknál. Eiss a találós kér-

déseket mint megoldandó szójátékokat határozza meg. Az ilyen és hasonló gaz-

dagító tevékenységek arra motiválják a tehetséges tanulókat, hogy tovább csi-

szolják a nyelvi készségeiket, de ami még ennél is fontosabb: szeressék a nyel-

vet, és örömüket leljék a nyelv használatában. 

A továbbiakban a társadalomtudományokat integráló társadalomismeret 

tantárgyát fogjuk tárgyalni. 

 

 

 

A TÁRSADALOMISMERET TANÍTÁSA 

 

Jóllehet a társadalomismeret igen sok lehetőséget kínál a gazdagításra, a tárgy 

tehetségeseknek történő tanítása nem mentes a problémáktól. Gold (1982) a tár-

sadalomismeret tanításának az egyik fő problémáját abban látja, hogy ennek 

anyagához az általános iskolás tanulók még éretlenek, nincs kellő élettapasztala-

tuk. A másik probléma, hogy a társadalomismeret anyaga gyorsan változik, emi-

att rengeteg új ismeretet kell megtanulni nemcsak a tehetséges diákoknak, de az 

őket tanító pedagógusoknak is. Sok tanár kínosan érzi magát amiatt, hogy a tár-

sadalomismeret témáiból nem teljesen naprakész tudással rendelkezik. Igaz vi-

szont, hogy a társadalomismeret — más tárgyakhoz képest — több lehetőséget 

ad a tehetséges diákoknak arra, hogy a való világ problémáival foglalkozzanak, 

olyan problémákkal, amely gyökerei a múltba nyúlnak vissza, megoldásuk a ma 

feladata, s hogy ez miként sikerül, az csak a jövőben derül ki. A társadalomis-

meret emellett célirányosan fejleszti a diákok értékrendszerét is. Stewart (1985) 

azt állítja, hogy mivel a társadalomismeret tanítása a tehetségeseknek átfogó és 

folyamatosan változó kontextusban történik, a változások miatt a társadalomis-

meret szerepe minduntalan átértékelődik. 

 

 

A társadalomismeret tartalma 

 

A társadalomismeretet általában mint különböző tárgyak együttesét szokták de-

finiálni (Ponder és Hirsh, 1981; Superka és mtsai, 1980), mivel a témakörei a 

történelem, a földrajz, a gazdasági ismeretek, az antropológia, a szociológia a 

pszichológia és a politikai tudományok ismeretanyagát foglalják magukba 

(Mitsakos, 1981; Smith, 1979). Mitsakos szerint a társadalomismeret az állam-

polgári jogok és kötelességek közvetítőjének, társadalomtudománynak, vagy 

reflektív kutatásnak fogható fel. A társadalomismeretet a középpontba állító te-

hetségfejlesztő programokban mindhárom felfogást használják, az ismeretszer-

zésre és a felfedezésre fektetve a hangsúlyt. 
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A társadalomismeretben tehetségesek azonosítása 

 

A társadalomismeret terén kiemelkedő képességű diákok azonosítása többféle 

módon valósulhat meg. Ennek egyik módszere azon diákok felkutatása, akik — 

bizonyos jellemzők alapján — ilyennek minősíthetők (Plowman, 1980). 

 

 

A társadalomismeretben tehetségesek jellemzői 

 

Plowman (1980) szerint a társadalomismeretet tanító tanárok a következő jel-

lemzők alapján azonosíthatják a társadalomismeretben tehetséges diákokat: 

 Életkorukhoz képest fejlettebb a gondolkodásuk 

 A szokásosnál nagyobb szakirányú, illetve kiemelkedő specifikus tudás-

sal rendelkeznek 

 Élvezik a nehéz vagy összetett feladatokat 

 Az önálló munkafeladataikkal szemben magas követelményeket támasz-

tanak 

 Osztálytársaik ismeretforrásnak tekintik őket 

 Osztálytársaik vezető, illetve szervező személynek tekintik őket 

 Jó a humorérzékük és képesek magukon nevetni 

 Széles érdeklődési körrel és/vagy határozott érdeklődési iránnyal rendel-

keznek 

 Fantáziadús történeteket mesélnek vagy írnak 

 Olyan összefüggéseket is megértenek, amelyeket mások nem 

 Az ismereteket gyorsan és könnyedén rögzítik 

 Fejlett olvasási készséggel rendelkeznek (két osztályszinttel felette van-

nak a tényleges évfolyamuknak) 

 Túlélési mechanizmusokat használnak (pl. unatkozás esetén fantáziálnak) 

Más jellegű, de ma is megszívlelendő kritériumokat állított össze a társada-

lomismeretben tehetségesek kiválasztására a Nemzeti Pedagógiai Társaság 

(NEA, 1960): 

 Nyitottság a társadalmi problémák iránt 

 Szociális érzékenység, érdeklődés az emberek és a társas interakciók kö-

vetkezményei iránt, mások gondolatainak és erkölcsi értékeinek a meg-

becsülése 

 Józan ítélőképesség, elsősorban az emberi viselkedés vonatkozásában 

 Érzelmi kiegyensúlyozottság, ráérzés a társadalomtudományok által fel-

halmozott tények távlati jelentőségére 
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 Képzelőerő, a sajátétól eltérő társas helyzetekbe való beleképzelés ké-

pessége 

 Időérzék, az események más eseményekkel való összefüggésének, az 

előzmény és a következmény közötti kapcsolatnak a megértése 

 Társadalmi problémák kutatására való képesség, a probléma körvonala-

zása, az adatok titkosítása, a bizonyítékok mérlegelése, hipotézisalkotás, 

lényegi következtetések levonása, az eredmények hatásosan történő szó-

beli vagy írásbeli közlése 

Ha a program az ismeretszerzésre és a problémamegoldásra fekteti a hang-

súlyt, akkor az ún. forgóajtó azonosítási modell (Revolving Door Identification 

Model) lehet az alkalmas módszer (Renzulli és mtsai, 1981). Ez a modell az át-

lag feletti képesség, a kreativitás és a feladat iránti elkötelezettség interakciójára 

összpontosít. Feltételezi, hogy a tehetség relatív, illetve szituációfüggő, követke-

zésképpen amennyiben a diák a társadalomismeret témáiban való elmélyüléshez 

szükséges kreatív, produktív viselkedést mutatja, akkor „tehetségesként” műkö-

dik. A Renzulli-modell jól bevált a „kiemelő” gazdagító programokkal dolgozó 

normál osztályokban. Ha a tehetséges diák az adott munkafeladattal elkészül, 

visszatér a normál osztályba. Olyan megoldás is elképzelhető, hogy az önálló 

ismeretszerzést a normál osztályban tanító pedagógus felügyeli. 

 

 

A tanár mint facilitátor 

 

Kaplan (1979) a társadalomismeret tehetségeseknek történő tanítása központi 

kérdésének a hozzáigazítást tartja, azaz hogy a társadalomismeret tananyagát és 

annak szerkezetét a tehetséges diákok sajátos jellemzőihez kell igazítani. Szerinte 

a tanárok háromféle módon változtathatnak a tanterven: (1) vertikális változtatás, 

vagyis a tehetséges diák emelt szintű anyagot kap, (2) horizontális változtatás, 

ami a társadalomismeret tananyagának a bővítését jelenti (ezt nevezzük gazdagí-

tásnak), és (3) kiegészítő változtatás, vagyis a tehetséges diák lehetőséget kap ar-

ra, hogy az őt személyesen érdeklő, valódi problémákon dolgozzon. 

Pearson (1979) szerint a társadalomismeretet tanító tanárnak a konzulensi 

szerepet kellene betöltenie, nagy gondot fordítva a tanár-diák kapcsolatra. Java-

solja továbbá a kiscsoportos munkát, ahol a diákok egy-egy résztémáért felelő-

sek. Például a diákok egy adott országot tanulmányoznak öt fős kiscsoportok-

ban, melyek mindegyikében egy-egy diák egy-egy szűkebb keresztmetszetű 

résztémának a gazdája: az egyik az adott ország vagy állam politikai rendszerét 

tanulmányozza, a másik a földrajzát és éghajlatát, a harmadik a történelmét, a 

negyedik az iparát, az ötödik a lakosságát. A tanár szerepe az e szempontok 

alapján történő feldolgozás értékelése és a tanulók facilitálása. 

Gold (1982) a tehetségeseknek társadalomismeretet tanító tanároknál az el-

lentmondásos és módosuló anyag kezelésének a képességét tartja fontosnak. Fontos 
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továbbá, hogy a tanár kerülje a kioktatást, inkább arra buzdítsa a tehetséges diáko-

kat, hogy kritikus szemmel járjanak, és ne vegyenek mindent készpénznek. Felhív-

ja a figyelmet, hogy mivel az ismeretkör folytonosan változik, a tanárnak követnie 

kell a változásokat, és állandóan napra késznek kell lennie a tanítandó anyagban. 

Végül rámutat, hogy a tehetségesek jobban felnéznek arra a tanárra, aki közéleti 

szereplést is vállal, részt vesz a civil szervezetek tevékenységében. 

 

 

AJÁNLÁSOK ÉS JAVASLATOK 

A TÁRSADALOMISMERET TANÍTÁSÁHOZ 

 

Kaplan (1979) szerint a társadalomismeret tananyagának átfogó témákból kelle-

ne állnia (mint pl. az emberi élet meghosszabbításának a kérdése). Továbbá le-

gyen benne kutatás, feldolgozás és beszámolás, ami azért fontos, mert ezek az 

elemek biztosítják a leginkább a diákok aktivitását, az érdeklődésük szélesedését 

és a különböző tanulási módszerek gyakorlását. 

Gold (1982) — a Nemzeti Társadalomismereti Tanács (National Council 

for Social Studies) javaslata alapján — tizennégy alaptémát sorol fel: 

 A természeti erők értelmes felhasználása 

 Az egész világot érintő összefüggésrendszerek 

 Az egyén méltósága és értékessége 

 Az értelem szerepe az életminőség javításában 

 Demokráciánk élővé tétele a közoktatásban rejlő lehetőségek értelmes 

kiaknázásán keresztül 

 A demokráciáért történő egyéni és kollektív felelősségvállalás 

 A család mint alapvető szocializációs intézmény nevelési hatékonyságá-

nak a növelése 

 A szellemi és erkölcsi értékek hatékony fejlesztése 

 A hatalom ésszerű és felelősségteljes megosztása a törvényesség érvény-

re juttatása érdekében 

 A szűkös források ésszerű hasznosítása az általános jólét minél szélesebb 

körre való kiterjesztése érdekében 

 Az államhoz való hűség mint cselekvés 

 Együttműködés a béke és az emberiség érdekében 

 A társadalom stabilitása és változása közötti egyensúly megteremtése 

 A tartalmasabb életre való képesség fokozása 

A társadalomismeret tehetségeseknek történő tanításának középpontjában 

nem annyira a tények elsajátításának, mint inkább a fogalomalkotásnak és az 

általánosításnak kellene állnia. A fontos gondolatok – mint például egy adott kul-

túra kialakulásának az okai – sokkal többet jelentenek a tehetséges diákok számára, 

mint egy ország városneveinek, fő termékeinek és más adatainak a bebiflázása. 
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A társadalomismeret tanításának adminisztratív megoldásai 

 

Alsó tagozatban a társadalomismeretben tehetségesek számára biztosított lehető-

ségek a normál osztályban történő gazdagítástól a foglalkoztató teremben törté-

nő gazdagításon át a gyorsítás és gazdagítás kombinációját alkalmazó speciális 

osztályig terjednek. Felső tagozatban az utóbbi forma a leggyakoribb. 

Az osztálytanítók egyébként ellenzik a társadalomismeretben tehetségesek 

külön osztályban való oktatását azzal érvelvén, hogy egyéniséget, emberi kap-

csolatokat, mások iránti felelősségvállalást és reális önértékelést csak képesség 

szerint heterogén összetételű osztályban lehet kialakítani. A tehetségeseket taní-

tó pedagógusok zöme viszont helyesnek tartja, mivel szerintük ez a forma telje-

sebb körű fejlesztéshez ad lehetőséget. 

A 9. és 10. osztályos diákok rendszerint világtörténelmet tanulnak, vagy a 

nyugati világ történelmét, vagy Ázsia történelmét. A nagyobb középiskolákban 

ehhez kapcsoltan szokták indítani a Bevezetés a társadalmi ismeretekbe c. tár-

gyat, melynek keretében a diákok az antropológia, a szociológia, a közgazdaság-

tan és a politikai tudományok módszereivel, folyamataival és szemléletmódjai-

val ismerkednek meg. A 11. és 12. osztályban általában Amerika története és 

politikája a követelmény. Ehhez kapcsoltan a diákok a Bevezetés a társadalmi 

ismeretekbe — ami hasonlít a 9. és 10. osztályos bevezetéshez, csak magasabb 

szintű — mellett a következő fakultatív tárgyak közül választhatnak: a modern 

Európa története, Távol-Kelet története, Közel-Kelet története, Nagy-Britannia 

és a Commonwealth története, Latin-Amerika története, Afrika története, nem-

zetközi kapcsolatok, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, és szemináriu-

mok aktuális kérdésekről. 

A vita ellenére — ami tehát a körül folyik, hogy a társadalomismeretben 

tehetséges diákokat külön osztályban vagy normál osztályban kellene-e oktatni 

— a következő alaptételekkel mindenki egyetért: 

 A programok átfogó témák köré szerveződjenek. 

 Bátorítani kell a tanulók önmaguk és mások iránti érdeklődését. 

 A tanulásban az önirányításra kell tenni a hangsúlyt. 

 Lehetőséget kell nyújtani a vezetői képességek fejlesztésére. 

 Kiemelten kell foglalkozni az olyan képességek fejlesztésével, mint a 

kreatív gondolkodás, a kutatáson keresztül történő ismeretszerzés, vala-

mint a verbális és nem verbális kommunikáció. 

 Hangsúlyozandó, hogy a társadalomtudományok következtetései, vála-

szai valószínűségi szinten mozognak, és sokszor vitathatók is. 

A társadalomismeret tehetségeseknek történő tanításában a következő mód-

szerek javasolhatók: problémamegoldások, viták, szerepjátékok, a modern tö-

megkommunikáció által közöltek fenntartással való kezelése, adott témák önálló 
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tanulmányozása, szimulációk, kritikai és kreatív gondolkodás, kutatás. Ezeket az 

eljárásokat később példákon keresztül is megvilágítjuk. 

 

Javaslatok az oktatáshoz 

Subotnik (1984) beszámol egy társadalomismereti tantervről, amely tehetséges kö-

zépiskolás diákok számára készült a hivatalos tanterv módosításával a kreatív gon-

dolkodás előmozdítása céljából. A jövőkutatásból és a kreativitáskutatásból szár-

mazó tanítási módszerek között szerepel ötletbörze, tulajdonságlista, morfológiai 

szintézis, fordított történeti kronológia, fogalomháló, grafikonértelmezés és irányí-

tott fantázia. Például a fordított történeti kronológia egy friss újsághírt követ vissza-

fele az időben, amelynek során a diákoknak oksági összefüggéseket kell felfedez-

niük, vagyis lépésről lépésre kimutatniuk, hogy milyen út vezetett a múltbeli okok-

tól a jelenbeli okozatig. Subotnik szerint ennek analógiájára — némi gyakorlás után 

— a tehetséges diákok felismerik, hogy a mában végzett cselekvéseknek jelentős 

kihatása lehet a jövőre nézve. Egy másik módszer a fogalomháló készítése. A foga-

lomháló úgy készül, hogy egy kitüntetett fogalomhoz szabadon asszociáltatunk, és 

lerajzoltatjuk azokat a szálakat, amelyek az adott fogalomtól a fogalom kapcsán 

előhívódó más fogalmakhoz vezetnek (láncok és leágazások). Az eljárás leginkább 

a folyamatábra készítésére emlékeztet. 

McCauley (1984) — aki a kreatív gondolkodás helyett inkább a kutatásra 

fekteti a hangsúlyt — a Renzulli-féle III. típusú gazdagítás alkalmazása közben 

szerzett tapasztalatait írja le. E gazdagító tevékenység témája egy jelenleg lakat-

lan ingatlan környékének a története volt. 5. osztályos tanulókkal végezte a kí-

sérletét, akiket a tudományos kutatás rejtelmeibe kívánt bevezetni, azaz: hogyan 

kell adatokat gyűjteni, azokat kategorizálni, és a rendelkezésre álló adatokból 

következtetéseket levonni. Az eljárások a következők voltak: megfigyelés, adat-

gyűjtés, jegyzékbe vétel, helyszíni szemle, térképkészítés és kikérdezés. Az 

1975-ig az ingatlanon álló házak lakóinak sorsát visszafele is követve — azaz a 

családok történetének a rekonstruálásán keresztül — lassacskán kibontakozott a 

környék története. A megállapításokat könyv formájában is kiadták, a könyvet 

pedig a környékbeliek között terjesztették. 

Míg az előbb tárgyalt két tantervmódosító javaslat a kreatív gondolkodás 

fejlesztését, illetve a kutatási készség kialakítását hangsúlyozza, addig Shaver 

(1984) a társadalom normatív szabályozásának oldaláról közelíti meg a társada-

lomismeret tanítását. Szerinte a társadalom által kívánatosnak tartott célok és 

cselekedetek, valamint ezzel összefüggésben a politikai, jogi és erkölcsi problé-

mák elemzésére kell koncentrálni. Shaver koncepciója azon a feltevésen alapul, 

hogy amikor közérdekű kérdésekről kell dönteni, az összeütközések elkerülhe-

tetlenek, emiatt nagyon fontos, hogy a tehetséges diákok tanulják meg kihámoz-

ni a vita lényegi elemeit, és tudjanak kulturáltan vitatkozni. Álláspontját a kö-

vetkezőkkel indokolja: 
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1. A társadalomismeret oktatásának alapvetően az állampolgári nevelést 

kell szolgálnia. 

2. A társadalomismeret oktatásának a társadalom természetét és a társada-

lom által hozott politikai döntéseket kell megjelenítenie. 

3. Társadalmunk pluralisztikus társadalom, és ezzel együtt jár, hogy a kü-

lönböző politikai hovatartozások miatt állandó huzavona folyik a politi-

kai-erkölcsi kérdésekben. 

4. Mivel a politikai-erkölcsi döntések — legalább is részben — egy érdek-

csoport által kívánatosnak tartottakat fejezik ki, az alátámasztásukban 

nagy szerepük van az értékeknek. 

5. A különböző politikai hovatartozású emberek az értékeket eltérően hatá-

rozzák meg, és eltérően súlyozzák. 

A normatív megközelítés előnye, hogy életképes választ ad a problémák 

kontra tartalom kérdésére (ami egyébként komoly fejtörést okoz a társadalom-

ismeretet tanító tanároknak), sokféle lehetőséget kínál a tehetségesek kognitív és 

morális fejlesztéséhez, és segít őket felkészíteni a közérdekű kérdésekkel való 

foglalkozásra. 

Míg Subotnik és Shaver munkája a módosított tanterv speciális osztályok-

ban való alkalmazását példázza, addig a McCauley által leírt tevékenység in-

kább kiscsoportban és egyénileg hasznosítható. 

Haggart (1983) a címertan tudományának és művészetének gazdagításra 

való felhasználásáról számol be. Ez a tanulási forma önálló kutatásra ösztönzi a 

diákokat. A kutatáshoz mindegyikük vázlatot és irodalomjegyzéket kap. A váz-

lat a következő: 

  Vázlat a címertan (heraldika) tanulmányozásához 

  1. Történet           4. Címertervezés 

   a) Ókor            a) A pajzs megtervezése 

   b) Középkor          b) Más részek megtervezése 

   c) Újkor             (1) Pajzstartó oldalak 

  2. Címerhasználat          (2) Címersisak, címerpalást, háttér 

  3. A címerek szimbólumai      c) Jelmondat választás 

   a) Szín           5. Családunk címerének a megtervezése 

   b) Mező           6. Hivatásos címerhordozók 

   c) Pajzs            a) Kikiáltó 

   d) Kép            b) Hírnök 

   e) Alak 

   d) Származás 

Az igazi források segítségével történő kutatás izgalma közel hozza a társa-

dalomismeretet a tehetséges tanulókhoz. Ez a címertani foglalkozás a 3-4. osztá-

lyos (9-10 éves) tehetséges tanulók számára javasolható. 

A tehetségesekkel való hatékony foglalkozás további módszere az önálló 

kutatást lehetővé tévő központok létesítése. Slowenske (1983) egy ilyen kutatási 

központban — „Éljen az Elnök!” elnevezéssel — az aktuális eseményeket dol-

goztatja fel 4. osztályos tanulókkal. Az érdeklődés ébren tartását a napilapok 
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cikkei, magazinok időszerű írásai, a politikai élet főszereplőiről készült karikatú-

rák, és az „Éljen az Elnök!” című kazetta hanganyaga szolgáltatja. Néhány gya-

korlat a sok közül: 

  Elnöki teendők  Értesüléseink szerint Reagan elnök minden napját az-

zal kezdi, hogy hajnali 5 óra körül hat napilapot olvas át. A következő 5 napon 

kövesd nyomon, mit olvasol délelőtt 9 és 12 óra között! 

  Elnöki jövő  Váratlanul egy kristálygömb jelenik meg előtted az asztalon. 

Belenézve a gömbbe a jövőbe láthatsz, és megtudhatod, mi fog történni egyes 

emberekkel. Írd le, milyennek látod Reagan elnök jövőjét! 

  Reagan-emlékbélyeg  Bár a Szovjetunió minden más országnál többféle 

emlékbélyeget bocsát ki (olyan bélyegeket, amelyeket bizonyos emberek tiszte-

letére vagy különleges alkalmakra készítenek), szám szerint a legtöbb ilyen bé-

lyeg az Egyesült Államokban készül. Tervezz egy Reagan-emlékbélyeget, rajta 

valami olyan fontos dologgal, ami Reagan vezetése alatt történt! 

  Hollywood  Azt mondják, egy kép többet ér ezer szónál. Amikor Reagan 

elnök színész volt, arckifejezésével különféle érzelmeket kellett megjelenítenie. 

Most te leszel színész. Mutasd be arckifejezések segítségével az alábbi érzelme-

ket! Aztán használj tükröt, és úgy próbáld meg! 

 

Ha egy adott téma — például Afrika — feldolgozása frontális keretek közt 

történik, a tehetséges tanuló önálló kutatásra kaphat „szerződést”, amiről beszá-

molván tartalmasabbá teheti az órai munkát. A 7-1. melléklet egy ilyen kutatási 

szerződésre mutat be példát. A szerződéses munkaforma főleg a 2-5. osztályos 

(8-11 éves) tehetséges tanulóknál alkalmazható. 

Más módszereket használnak a tehetséges tanulócsoportoknál a reális én-

kép és a mások megértésének képessége kialakításához. Ezek: szerepjáték, prob-

lémamegoldást igénylő helyzetek teremtése, értékfelfogások tisztázása, 

encounter foglalkozás és szimuláció. E módszerek mindegyike azt szolgálja, 

hogy a tehetségesen jobban tudjanak kommunikálni, és másokon keresztül job-

ban megértsék önmagukat. 

 

 

 
   

 7-1. melléklet  
   

 AFRIKA  

 Kutatási szerződés  
   

 1. Készíts térképet az afrikai kontinensről! A következő lehetőségek közül választhatsz:  

  a) domborzati térkép  

  b) közigazgatási térkép  

  c) kollázs térkép  (Afrika életéből való jelenetek, emberek képei, ételek stb. kivágása  

   és felragasztása Afrika körvonalszerű térképére)  
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 2. Tégy egy városi szafarit az általad választott ország legnagyobb városában! Rajzolj 

képeket a látottakról! A rajzokat vágd ki és ragaszd fel egy fekete kartonlapra! Fel-

iratozd fehér tintával! 

 

   

 3. Válassz ki egy országot Afrikában, ahová kedved lenne ellátogatni! Írj öt kérdést, ame-

lyeket szívesen feltennél olyasvalakinek, aki abban az országban él, vagy már járt ott! 

 

   

 4. Sorolj fel öt dolgot, amelyek tekintetében az általad választott ország hasonlít az Egye-

sült Államokhoz, és öt olyat, amelyekben különbözik! 

 

   

 5. Keress olyan tárgyakat, amelyek segítségével szemléltetni tudnád az afrikai orszá-

gok változatos életét! 

 

   

 6. Nézz utána Afrika művészetének enciklopédiákban, könyvekben vagy folyóiratok-

ban! Miután áttanulmányoztad Afrika művészetét, tervezz egy jellegzetesen afrikai 

műtárgyat! 

 

   

 7. Olvasd el az alábbi afrikai szólásokat!  Milyen amerikai szólásokkal tudnád párhu-

zamba állítani? Válassz ki a leírtak közül egyet és írj egy mesét, aminek ez a szólás 

lesz a tanulsága! 

 

   

   Ha a majom nem éri el az érett banánt, azt mondja rá, hogy savanyú.  

   Teljes fogazattal született.  

   Ne becsüld le az ajándékot csak azért, mert kicsi.  

   Amelyik oroszlán bőg, az nem öl.  

   Jobb ma egy nyúl, mint holnap egy antilop.  
   

 A szerződésben foglaltakat ______________________ -ig teljesítem.  
   

 Dátum: __________________  Aláírás: ____________________  

   

 

A társadalomismeret tanításának fontos eleme a vezetői képességek fejleszté-

se is. Roets (1983) szerint a speciális tehetség-osztályok minden tanulójának — 

legalább 3-4 évenként — vezetői képességeket fejlesztő tréningeken kellene részt 

venni. Ő a saját tréningcsoportjaiban 8-20 fő tehetséges diákkal dolgozik, a vitára 

és a megbeszélésre helyezve a hangsúlyt. Nála a tehetséget a tanárok és a szülők 

azonosítják, de azért akadnak önjelölt tehetségek is. A vezetői képességek megálla-

pítására a Kiemelkedő Diákok Viselkedésjellemzőinek Becslő Skáláit (Scales for 

Rating Behavioral Characteristics of Superior Students, Renzulli és mtsai, 1976), 

vagy a Roets-féle Vezetői Képességeket Becslő Skálát (Roets Rating Scale for 

Leadership, Roets, 1983) javasolja. A vezetői képességeket fejlesztő tréning 10-12 

órát vesz igénybe, követelményei pedig a következők: 

 A saját és mások vezetési stílusának a megértése 

 A szerepmodellek megválasztásának, a vezetés nyelvezetének, a munka-

feladatok tervezésének és a csoportos megbeszélésnek a gyakorlása, 

ezekben jártasság szerzése 

 Ezen vezetői képességek alkalmazása a munkafeladatok megvalósításában 

 A pozitív énkép bátorítása, melynek jelszava: „Meg tudom csinálni!” 
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Két item a Roets-féle Vezetői Skálából: 

 Nem zavartatom magam, ha valakitől segítséget vagy útbaigazítást kell 

kérnem. 

 Tekintélyes személyiségeket is meg merek szólítani. 

A Roets-féle vezetői képességeket fejlesztő programnak négy összetevője 

van: a nagy teljesítményt nyújtó emberek, a vezetés nyelvezete, a munkafeladat 

megtervezése, valamint a vita és megbeszélés. Az alsó tagozatos tehetséges ta-

nulók nagyon élvezik, ha például Martin Luther King, Henry Kissinger, vagy 

más kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek életét tanulmányozhatják. A veze-

tés nyelvezetével való ismerkedés a vezetőktől megkövetelt verbális és nem ver-

bális kommunikációs készségek tudatosítását segíti elő. Ide tartozik az arckifeje-

zések értelmezése, a testnyelv használata, a szimbólumok használata, az udvari-

assági formulák gyakorlása, a nyilvános előadás, a meggyőzést célzó beszédek 

rögtönzése, a hangszínnel való bánás, a szónok bátorítása vagy elbizonytalanítá-

sa, az odafigyelés és a különböző módokon történő reagálás. A munkafeladat 

megtervezésének gyakorlásán keresztül az ötletek gyakorlati megvalósítását ta-

nulják meg, a vita és a megbeszélés révén pedig képesek lesznek olyan vezetési 

kérdéseket kezelni, mint például az egykorúak részéről rájuk nehezedő nyomás, 

vagy a fiatal vezetők tulajdonságai. 

A Slovenske által ajánlott gyakorlatsor és a Roets-féle tréning egy-egy át-

fogó társadalomismereti tehetségfejlesztő program részeként funkcionál. Az 

egyik programot Maker (1984) dolgozta ki alsó tagozatos tehetséges gyermekek 

számára, a másikat Rouse (1985) 9. osztályos, a társadalomismeretet külön osz-

tályban tanuló tehetséges diákok számára. Mindkét program a differenciált te-

hetségtanterv kialakítását példázza. A kisebbeknél egyébként egy ilyen tanterv 

kimunkálása nemcsak azért nehéz, mert számukra kihívást jelentő anyagokat 

kell tartalmaznia, hanem mert absztrakt fogalmakat kell kialakítani. 

A Maker által kidolgozott program három területtel foglalkozik: antropoló-

giával, természetismerettel és szobrászművészettel, bár a fő hangsúly az antro-

pológia tárgyalására esik. Mindhárom területet szakértők dolgozták ki, meghatá-

rozva, hogy milyen tényeket kell elsajátítani, milyen fogalmakat kell kialakítani, 

milyen általánosításokra van szükség, és leírtak néhány gyakorlati példát is. A 

tanítás anyagát a tanítók tervezték meg Maker segítségével a szakértők által leír-

tak alapján. 

 Az emberek hiedelmeit és viselkedését a múltban és jelenben egyaránt az 

egyetemes emberi problémák és igények alakították és alakítják. 

 A konkrét emlékekből nem lehet pontos következtetéseket levonni a kul-

turális hiedelmekre nézve. 

Az elsajátítandó fogalmak a következők voltak: kultúra, egyetemes kultúra, 

emberi igények, lelet, ásatás, régészet. Az elsődleges módszer a Bányászosdi 

nevű játék volt, amit eredetileg 7-12. osztályos diákok számára dolgoztak ki. Ezt 
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úgy módosították, hogy a kisdiákok is tudják használni. A játék fő célja egy 

adott kultúra feltárása és „kis antropológusként” való tevékenykedés. A filmvetí-

téssel színesített foglalkozásokon — melyeken külső előadók is részt vettek — 

az antropológia és az archeológia különféle kérdései kerültek terítékre. 

A beszélgetés a Taba-féle tanítási módszer (Taba Teaching Strategies) 

alapján folyt. Az alábbiakban néhány példát mutatunk be ezekre (a címszavak 

Taba elnevezései): 

  Fogalomalkotás Mit gondoltok, mire használták ezeket a tárgyakat, illetve 

készítményeket? 

  Adatok értelmezése Milyen módszerekkel dolgozik az archeológus? 

  Általánosítás Szerintetek mire fognak gondolni az emberek, amikor az 

általatok készített tárgyakra rábukkannak? 

  Konfliktusmegoldás Hogyan oldhatta meg egy gyermek a szüleivel való 

konfliktusát régen, és hogyan teszi ezt manapság? 

A társadalomismeret gimnáziumi programját ugyanolyan eljárás segítségével 

dolgozták ki, mint amilyet Maker használt az alsó tagozatos tanulóknál. Az egyes 

diszciplínákat — történelmet, földrajzot, közgazdaságtant, antropológiát, szocioló-

giát, pszichológiát, politikai tudományokat — tanító egyetemi oktatók meghatároz-

ták a saját tudományuk esetében fontosnak tartott tényeket, kulcsfogalmakat, álta-

lánosításokat és módszereket. Emellett egy tehetség-szakértő — aki a tehetséges 

diákok különleges tanulási, érzelmi és társas igényeit tartotta szem előtt — végig 

együtt dolgozott a társadalomismeretet tanító tanárokkal. A legjobban bevált mód-

szerek a következők voltak: szerepjáték, szimuláció, önálló kutatás, kreatív prob-

lémamegoldás, jövőkutatás és a differenciált csoportmunka. 

A kulcsfogalmak, a megfelelő tanítási módszerek és a tehetséges diákok 

igényeinek a tisztázását követően a tanárok foglalkozási terveket dolgoztak ki a 

9. osztályos társadalomismerethez. A foglalkozási terveket tanterv-szakértőkkel 

és tehetség-szakértőkkel egyeztették. A próbatanítások és a szükséges javítások 

elvégzése után mindezeket tantervvé fogalmazták, és széleskörű ellenőrzésnek 

vetették alá (Rouse, 1985). 

Egy gazdaságtani kulcsfogalom a következő volt: „Az igények mindig na-

gyobbak, mint a kielégítésükre rendelkezésre álló lehetőségek, ezért az alterna-

tívák mérlegelésekor mindig a gazdaságosságra kell törekedni.” A 7-2. melléklet 

egy gazdasági témájú tanegységre mutat be példát. 

 
   

 7-2. melléklet  
   

 TÁRSADALOMISMERETI TANEGYSÉG  

 Döntéshozatal  
   

 Cél  

 A döntéshozatal folyamatának példán keresztül történő bemutatása, a személyes és társa-  
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dalmi/gazdasági döntések lezajlásának megvilágítása 
   

 Követelmény  

 E tanegység után a diák tudja a döntéshozatal általános menetét alkalmazni valódi vagy 

feltételezett gazdasági problémára 

 

   

 Instrukció a tanároknak  

 Vezesse be a diákokat a döntési táblázatok világába! (Erre jó módszer a 8-10. osztályosok 

számára készült „Fogd és vidd” sorozat, mely 12, egyenként 15 perces színes filmen mu-

tatja be a személyes vonatkozású gazdasági döntéseket.) Soroltassa fel, milyen pénzügyi 

természetű gondjai lehetnek egy 9. osztályos diáknak! Válasszanak ki egy vagy több prob-

lémát és azon keresztül szemléltessék a döntési folyamatot! 

 

   

 A döntés folyamata  

 Sally el szeretne menni az osztálykirándulásra. A megtakarított pénze 30 dollár. Szülei most 

fizették ki a nyári tábor árát, így nem tudnak erre áldozni. A kirándulás részvételi díja 85 dol-

lár. Tudna ugyan pénzt keresni azzal, hogy iskola után és hétvégeken gyermekfelügyeletet 

vállal, de a házi feladatot is el kell készítenie, ráadásul rendszeresen sportol. Mitévő legyen? 

 

   

  1. lépés –  A probléma meghatározása. Sally szűkében van az időnek és a pénznek. 

     Az  osztálykirándulásra viszont el szeretne menni. 

 

   

  2. lépés – A lehetőségek számbavétele. A táblázat a négy alternatívát mutatja. 

     A tanulók más alternatívákat is kitalálhatnak. 

 

   

  3. lépés – Az alternatívák mérlegelésére szolgáló kritériumok felállítása. A táblázat a négy 

     kritériumot mutatja. A tanulók további kritériumokon is gondolkodhatnak. 

 

   

  4. lépés – Az alternatívák mérlegelése. Tegyenek plusz vagy mínusz jelet a táblázat celláiba, 

     attól függően, hogy az egyes kritériumok mennyire felelnek meg az alternatívák- 

     nak.  Esetenként egynél több + vagy – jelet is tehetnek az alternatíva erejének a 

     kifejezésére, vagy egyik kritériumnak a másikkal szemben történő előnyben ré- 

     szesítésének jelzésére. A táblázat egy lehetséges értékelési mintát mutat be. A ta- 

     nulók ettől eltérően is értékelhetnek. 

 

   

  5. lépés – Döntéshozatal. A tanulók láthatják, hogy egyedüli helyes döntés nincs. Ezért 

     a döntés következményeire kell figyelniük. 
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A döntést követően a diákok így írták fel az alternatívákat és a kritériumokat: 

 

 

A 7-2. mellékletben bemutatott tanegység kulcsfogalmai az alábbiak: 

1. A közgazdaságtan annak a kutatása, hogyan használják fel az emberek a 

forrásaikat a versengő igényeik kielégítésére. 

2. Minden gazdaságnak ezekre az alapkérdésekre kell választ adnia: 

 a) milyen termékeket és szolgáltatásokat állítson elő; 

 b) mekkora mennyiségben állítsa elő; 

 c) kinek lehet eladni ezekhez a termékeket és szolgáltatásokat. 

3. A termelés körébe tartozik a föld, a munka, a tőke és az emberi vezetés. 

Ezek segítségével kerülnek előállításra a termékek és szolgáltatások, me-

lyekért fizetünk, fizetést kapunk, vagy amelyek hasznából részesedünk. 

4. Minden piacgazdaság nyereségorientált. A befektetés kockázattal jár. Ha 

ez sikeres, a vállalkozás nyereséget eredményez, ha nem, veszteséget. 

5. A termelékenység növekedését mindenekelőtt a technológia és az oktatás 

fejlesztése, valamint a tőkebefektetés befolyásolja. 

6. Minden gazdaságban a termékek és a szolgáltatások áramlásának iránya 

ellentétes a pénz áramlásának az irányával. 

7. Minden gazdaság e három kategória valamelyikébe tartozik: 

 a) piacgazdaság (szabad vállalkozás) 

 b) hagyományos 

 c) központi utasításos 

 

                  Kritériumok 
          ___________________________________________________________________________________________ 

               Házi feladatra Sportra for- Adósság 

 Alternatívák     Szórakozás   fordított idő   dított idő  elkerülése 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1. Ha 37 órát dolgozik 

  1.50-es órabérrel, 

  a hiányzó 55 dollár   + –     –     –     + 

  előteremthető. 

 2. Ha 18 órát dolgozik 

  1.50-es órabérrel, 27 

  dollárt keres. A pót-   +      +     +     – 

  láshoz kölcsön kell 

  kérni. 

 3. A teljes hiányzó ösz- 

  szeget kölcsön kell   +      +     +     – 

  kérni. 

 4. Ne menjen el a ki-   – –     +     +     + 

  rándulásra. 
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8. Egy nemzet bruttó nemzeti összterméke azon termékek és szolgáltatások 

dollárban kifejezett értékét jelenti, amit a nemzet 1 év alatt előállít. 

Ez a két projekt jól tükrözi a differenciált tehetségtantervek kidolgozása ér-

dekében tett erőfeszítéseket. Nem nehéz felfedezni, hogy a tehetségtantervekre 

vonatkozó elképzelések sok tekintetben hasonlítanak Bruner (1971) koncepció-

jára, aki nagy hangsúlyt fektet az egyes tudományterületek struktúráira, és a re-

leváns tanulást úgy határozza meg, mint „Mit tudsz arról, ami a számodra fontos 

célok elérését lehetővé teszi?” (Bruner, 1971, 114. old) 

A társadalomismeret tehetségeseknek történő oktatása — ahogy ezt ezen a 

két modellen szemléltettük — olyan, a társadalomra vonatkozó ismeretek terüle-

tén kreatívnak bizonyuló diákok fejlesztésére irányul, akik új szempontokkal és 

elképzelésekkel képesek gazdagítani a tudományt. Ezeknek a projekteknek nagy 

előnye, hogy a társadalomtudományok különböző területeinek integrált módon 

való tanításával lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tehetséges diákok megis-

merjék az egyes diszciplínák szerkezetét, tapasztalatokat szerezzenek a tudomá-

nyos megismerés folyamatáról, és megtanulják, hogyan dolgoznak a társadalom-

tudósok. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ebben a fejezetben az anyanyelvi tárgyak és a társadalomismeret tehetségesek-

nek történő tanítását vizsgáltuk meg. A nyelvi készségekhez az olvasás, az írás, 

a hallás utáni megértés és a beszéd tartozik. A nyelvet nemcsak a szocializáció 

eszközének, hanem az intellektuális fejlődés alapvető feltételének is tekintettük. 

A nyelvi tehetség azonosítása standardizált intelligencia- és teljesítménytesztek 

segítségével, valamint a nyelvi kreativitás megállapítása alapján történik. 

A nyelvi tehetség jellemzői: korai beszédfejlődés, szokatlanul bő szókincs, 

értelmes társalgásra való képesség, széleskörű tájékozottság, jó megfigyelő- és 

megőrző képesség és nyelvérzék. A tanárnak mint facilitátornak a szerepét is 

tárgyaltuk, mely Kaplan szerint három összetevőből áll: a helyzetfelmérés, az 

elemeztetés és a teljesítményre késztetés képességéből. 

Javaslatokat tettünk a nyelv és irodalom alsó és felső tagozatban, valamint 

gimnáziumban történő tanítására. Nagy jelentőséget tulajdonítottunk az átfogó 

témáknak, az önirányítás fejlesztésének és a magasabb szintű gondolkodási fo-

lyamatok fejlesztésének. 

Megemlítettük, hogy a nyelvi tehetség problémájával — annak szembetű-

nősége miatt — jóval alaposabban foglalkoztak, mint más típusú tehetségekkel. 

A társadalomismeret tanítási céljait és módszereit megvizsgálva rögzítet-

tük, hogy az itt használt módszerek hasonlítanak az intellektuálisan tehetségesek 

programjaiban használt módszerekhez. A társadalomismeretet mint integrált tan-

tárgyat határoztuk meg, amibe beletartozik a történelem, a földrajz, a közgazda-

ságtan, az antropológia, a szociológia, a pszichológia és a politikai tudományok. 
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A társadalomismeret emellett az állampolgári tudnivalók közvetítője és reflektív 

kutatás is. A társadalomismeretben tehetségesek azonosításáról szólva a többféle 

forrás alapján történő azonosítást, valamint a Renzulli-féle forgóajtó azonosítási 

modellt javasoltuk. Míg az előbbi a speciális osztályoknál és a gyorsított ütemű 

programoknál látszik célszerűbbnek, addig az utóbbi a normál osztályokban és a 

gazdagító jellegű „kiemelő” programokban működik jobban. 

Szóltunk a társadalomismeretet tanító pedagógus szerepéről, rámutatva, 

hogy a tanárnak nem szabad elnyomnia a tanulókat, nem szabad megfosztania 

őket az önálló gondolkodás és a szabad véleménynyilvánítás jogától, ehelyett az 

ellentmondásos és változó anyag nyomán támadó gondolatok nyílt kimondását 

kell bátorítania, vitára kell ösztönöznie. Kiemeltük az átfogó témák fontosságát, 

például hogy olyan világban élünk, amelyben kölcsönösen függünk egymástól. 

Beszámoltunk az adminisztratív intézkedésekről, így a gyorsításról, a spe-

ciális osztályok létesítéséről és a gazdagításról. Az itt szóba jöhető tanítási mód-

szerek: a problémamegoldás, a differenciált csoportmunka, a szerepjáték, a pa-

nelvita, a modern tömegkommunikáció által közvetítettek bírálata, önálló kuta-

tás, szimuláció, kritikai és kreatív gondolkodás és jövőkép. 

A tehetségesek társadalomismeret tanításának a célját végső soron abban 

látjuk, hogy a kapottak segítségével eredeti módon tudjanak hozzájárulni a tár-

sadalmi haladáshoz, és a társadalomért felelősséget érző honpolgárok váljanak 

belőlük. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Tekintse át az anyanyelvi tárgyaknak és a társadalomismeretnek az Ön iskolájában elfoga-

dott helyi tantervét! Mennyiben teszik ezek lehetővé az oktatás ütemének, tartalmának és 

módszereinek a megválasztását? 

2. Készüljön fel egy rövid (15 perces) beszámoló tartására arról, hogy miért fontos kreativi-

tásra ösztönözni a tanulókat a nyelv és irodalom, illetve a társadalomismeret területén! 

3. Tájékozódjon arról, hogyan vélekednek a tanárok a társadalomismeret tehetségesek számá-

ra történő külön oktatásáról! Ismertesse a tapasztalatokat! 

4. Gondolja át és fejtse ki a következő állítást: A tehetségesek tanárai vállaljanak közéleti 

szereplést, ezzel is modellt nyújtva a tanítványaiknak! 

5. Kérdezzen meg néhány első osztályban tanító pedagógust, hogyan oldják meg az iskolába 

lépéskor már olvasni tudó gyermekek foglalkoztatását! 

6. Tervezzen tehetséges tanulók számára egy társadalomismereti projektet tetszés szerinti 

témában! 
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8. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGESEK TANÁRAI 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Bánjunk az emberekkel úgy, mintha azok lennének, akiknek lenniük kellene, és 

segítsük őket abban, hogy azzá váljanak, amivé válni képesek. 

Goethe 

 

 

 

Kétségkívül igaz, hogy a „normál” osztályokban kiváló munkát végző tanárok 

legtöbbje a tehetséges tanulók oktatásában is megállná a helyét, de az is igaz, 

hogy nem minden pedagógus alkalmas erre a feladatra. Mandel és Fiscus (1981) 

beszámolói például arról tanúskodnak, hogy sokan megpróbálják elnyomni, hát-

térbe szorítani a tehetséges tanulókat, aminek sértődés, dac és nyílt szembesze-

gülés a következménye. Ebben a fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi-

lyen tulajdonságokkal kell rendelkezniük azoknak a pedagógusoknak, akik te-

hetséges gyermekeket tanítanak, illetve milyen kritériumok alapján történik az 

erre a munkára való kiválasztásuk. Bemutatjuk a tehetségfejlesztési szakértői, 

vagy más néven tehetségpedagógiai tanári diploma megszerzéséhez szükséges 

kompetenciákat, és leírjuk a tanárok felkészítésének a folyamatát. Részletesen 

tárgyaljuk az egyetemi és főiskolai szintű fokozatszerző programokat, valamint 

a központi vagy helyi szervezésű képzési formákat. Látunk majd példát arra, 

hogyan szerveznek továbbképzéseket egy-egy speciális probléma köré, és hogy 

a továbbképzések milyen módon fejlesztik a tehetséges tanulók oktatásához 

szükséges speciális pedagógiai képességeket. Végül szólunk azokról, akik bizo-

nyos értelemben szintén a tehetségesek tanárainak tekinthetők. 

 

 

A TEHETSÉGESEK TANÍTÁSÁRA VALÓ ALKALMASSÁG 

 

A régebbi munkákban — így például Bentley (1937) és Carroll (1940) írásaiban 

— azt olvashatjuk, hogy a tehetséges diákokat tanító pedagógusok lelkesedjenek 

a tanulás iránt, legyenek jártasak az összes oktatási módszer használatában, le-

gyenek erkölcsileg feddhetetlenek, és ne legyenek féltékenyek, illetve önzőek. 

Bentley mindemellett a speciális képzettség és a tehetségesek tanításában való 

gyakorlati tapasztalatszerzés szükségességét is hangsúlyozta. 
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Az 1930-as és 40-es években megfogalmazódott kívánalmak többsége je-

lenleg is érvényes. Ma már a legtöbb amerikai tagállamban a tehetségesek okta-

tását speciális képzettséghez, vagy tehetségfejlesztő szakpedagógusi diplomához 

kötik. Számos olyan tulajdonságlista van forgalomban, amelyek a tehetségfej-

lesztő munkára való alkalmasság kívánalmait rögzítik. Ezek a tulajdonságlisták 

kérdőíves felmérések útján keletkeztek, mégpedig oly módon, hogy magukkal a 

tehetséges diákokkal határoztatták meg az általuk kívánatosnak ítélt tulajdonsá-

gokat. Az egyik ilyen listát Davis (1954) munkájából ismerjük, és a következő-

ket tartalmazza: együttműködő-demokratikus attitűd, barátságosság, az egyéni 

sajátosságok figyelembe vétele, széles érdeklődési kör, kellemes megjelenés és 

modor, korrektség, tárgyilagosság, humorérzék, határozott fellépés, következe-

tesség, a személyes problémák iránti érdeklődés, rugalmasság, a dicséret és el-

ismerés gyakori alkalmazása, és az adott tantárgynak az átlagosnál jóval ered-

ményesebb tanítása. 

Egy nyári bentlakásos középiskolai tehetségfejlesztő program 60 diákjával 

rangsoroltatták a Davis-féle lista elemeit, továbbá azt is leíratták velük, hogy 

mindezek mellett még milyen tulajdonságokat tartanának fontosnak a tehetsége-

sek tanításában (Sisk, 1984). A tehetséges diákok által felállított rangsor eléggé 

egyértelmű volt. A Davis-féle listához a szakértelmet és a tanulásban való érde-

keltséget tették hozzá, és egyben ezt a kettőt sorolták az első helyre. Az eredmé-

nyeket a 8-1. táblázat mutatja. 
 

8-1. táblázat 
A TEHETSÉGESEK OKTATÁSÁBAN FONTOSNAK TARTOTT 

TANÁRI TULAJDONSÁGOK 

 

      

 Preferencia-sorrend % 

   

  1. Szakértelem és a tanulásban való érdekeltség 98 

  2. Adott tantárgy kiemelkedően eredményes tanítása 95 

  3. Együttműködő-demokratikus attitűd 92 

  4. Szerteágazó érdeklődési kör 85 

  5. Elismerés és dicséret alkalmazása 88 

  6. Rugalmasság 90 

  7. Korrektség és tárgyilagosság 93 

  8. Humorérzék 90 

  9. A személyes problémák iránti érdeklődés 83 

10. Kellemes megjelenés és modor 79 

 

Amint látható, a szakmai jellegű tulajdonságokat sokkal fontosabbnak tartották, 

mint a személyes vonatkozásúakat vagy a kellemes megjelenést és modort. 

A tehetségeseket tanító pedagógusoknál kívánatosnak tartott tulajdonságo-

kat más úton közelíti meg Maker (1982), aki ezeket három csoportba sorolja. Így 

beszél nevelés iránti attitűdökről, szakmai és személyiségjellemzőkről. 
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A nevelés iránti attitűdök azért fontosak, mert ezek döntik el, hogy ki mi-

lyen módon viszonyul a tanításhoz. Például az a tanár, aki a tehetségesek oktatá-

sát a normál oktatáson belül nem, csak külső, ún. „kiemelő” programok, speciá-

lis osztályok, vagy speciális iskolákban kialakított elit csoportok keretében látja 

megvalósíthatónak, minden bizonnyal negatívan áll hozzá a programhoz, vagyis 

nemigen lelkesedik sem a tehetséges diákok, sem a tehetségfejlesztő program 

iránt. Azok a pedagógusok viszont, akik a tehetséget a magas intellektuális ké-

pesség, a feladat iránti elkötelezettség, a magas teljesítmény és a kreativitás 

együttesének fogják fel, a tehetséges tanulókat az erősségeik oldaláról közelítik 

meg, és a tananyagot helyezik a középpontba. Ezzel szemben azok a tanárok, 

akik a tehetséget az egyéni erősségekből és gyenge pontokból álló összetett kép-

ződménynek tekintik, a tanításban az egyes tehetséges tanulókra összpontosíta-

nak. 

A nevelés iránti attitűdnek a tehetséges diákok tanárainak a kiválasztásában 

van jelentősége. Például az egyik iskolában tantestületi értekezletet tartottak, 

ahol az igazgató bejelentette, hogy tehetségfejlesztő programot szeretne indítani 

speciális osztályokkal a nyelvi és a matematikai tehetségek számára, mégpedig 

gyorsító és gazdagító programot. A program felvázolása után arra kérte a tantes-

tület tagjait, hogy akik úgy érzik, hogy nekik ez az új pedagógiai koncepció 

megfelel, vegyenek részt a programban, akik pedig ezt az elképzelést nem tud-

ják elfogadni, kérjék az áthelyezésüket. Ez a szituáció jellegzetes példa arra, ho-

gyan teremtette meg az igazgató az összhangot a tanárok nevelési beállítottsága 

és a program által megkövetelt nevelési beállítottság között. Ritkán fordul elő, 

hogy egy tantestületben teljes felfogásbeli és cselekvési egység legyen, mégis az 

adott esetben az történt, hogy a tantestület részéről mindenki azonosulni tudott 

ezzel az irányvonallal, és így a program sikeresen haladt előre. 

A nevelés iránti attitűdből fakadó problémák másik típusára Strom (1983) 

hívta fel a figyelmet. Mint írja, sok tanár úgy vélekedik, hogy a tehetséges diá-

kok maguktól is ki tudják bontakoztatni a tehetségüket, tehát semmi sem indo-

kolja a megkülönböztetett odafigyelést, továbbá amíg jó jegyeket szereznek és 

nincs különösebb probléma velük, addig nem kell azzal foglalkozni, hogy időn-

ként ezzel-azzal elégedetlenek és zúgolódnak. Az ilyesfajta okoskodás követ-

keztében azonban a tehetséges diákok egyre inkább úgy érzik, hogy nekik itt 

nincs keresnivalójuk, és elkezdenek alulteljesíteni. Hogy mennyire veszélyes 

lehet az ilyen felfogás, azt Strom az Iowa-kutatásokkal bizonyítja: a tehetsége-

seket tanító ilyen beállítottságú pedagógusoknál a 130-as IQ feletti diákok 40 %-

a a tanév végén gyengébb osztályzatot kapott, mint ami a képességeik alapján 

kitelt volna tőlük. 

Wellborn (1980) szerint problémát okozhat a tanároknak a kreativitáshoz 

való negatív viszonyulása is. Számos kreatív tanuló panaszolta, hogy a kreativi-

tásuk miatt nevetségessé tették, kigúnyolták őket, és nem kaptak olyan feladato-

kat, amelyek kihívások lettek volna a számukra. 
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Természetesen a pedagógusok nevelés iránti attitűdje nem szükségképpen 

negatív és ártalmas. Gondolkodhatnak például úgy is, hogy a tehetségesek tud-

nak és akarnak is jobban dolgozni, és emiatt kedvezően vélekednek róluk. Strom 

(1983) szerint a már kialakult kedvező attitűd akkor is megmarad, ha az egyén 

annak ellentmondó tényekről szerez tudomást. Az általa ismertetett kutatásban a 

tanárokat arra kérték, hogy tanítsanak meg egy kártyatrükkre egy tehetséges és 

egy átlagos képességű diákot. Valójában a tanulók azonos képességűek voltak, 

mégis a tanárok ama véleményüknek adtak hangot, hogy a tehetségesek jobban 

teljesítettek, mégha az ellenkezője is volt igaz. 

Igen fontos tehát, hogy mind a tanárok, mind az iskola vezetői tudatosítsák a 

nevelés iránti attitűdjeiket, hiszen a negatív attitűdökből fakadó túlzottan optimis-

ta és irreális elvárások károsan befolyásolják a tehetséges tanulók oktatását. 

A tanárok szakmai jellemzői alatt olyan vonásokat értünk, mint például a 

csoportdinamika irányításában való jártasság, a korszerű tanítási módszerek is-

merete és alkalmazni tudása, a kutatásvezetésben való jártasság, vagy a számí-

tástechnikai ismeretekkel való felvértezettség. E jellemzők megszerzésére a kü-

lönböző képzési fórumok nyújtanak lehetőséget. 

Az egyik olyan listát, amelyik a szakmai kritériumokat a teljesség igényé-

vel próbálja felsorolni, Kalifornia államban állították össze. Az azóta csak „Ka-

liforniai kritériumok” néven emlegetett lista három területre terjed ki: a tanítási 

módszerek használatára, a tanításban való gyakorlat fejlesztésére, és a tehetséges 

tanulók igényeivel és érdeklődésével összhangban lévő értékelési módszerek 

alkalmazására. 

Jelenleg számos tagállamban folyik kutatás olyan papír-ceruza tesztek ki-

munkálása érdekében, amelyek segítségével a tehetségesek tanárainak a szakmai 

hozzáértéséről gyorsan, ugyanakkor hitelt érdemlően meg lehet bizonyosodni. A 

teszt-itemek általában három kompetenciaterületet próbálnak letapogatni: (1) a 

tehetséges diákok tanulását maximálisan elősegítő tanítási módszerek alkalmaz-

ni tudását, (2) a tanácsadásban való jártasságot és (3) a tehetséges tanulókkal 

összefüggő pszichológiai ismeretek szintjét és ezen ismeretek tudatos alkalma-

zását (Lavely, 1986). 

Az említett szakmai kritériumok speciális kompetenciákként kerülnek meg-

fogalmazásra. Szép példa erre a San Diego-i Egyesített Iskolakörzet listája, me-

lyet teljes terjedelmében e könyv végén, a függelékben adunk közre. Szemlélte-

tésként itt két itemet írunk le ebből: 

 A jelölt adjon tanúbizonyságot arról, hogy tisztában van a tehetségfej-

lesztő programok specifikumaival. Térjen ki az elkülönített oktatásra, a 

gyorsításra, a gazdagításra, a korai felvételre, és további, itt nem említett 

eljárásokra is. 

 A jelölt tudjon tervszerű megfigyeléseket végezni, tanulmányi szintet 

megállapítani, illetve minden olyan becslési eljárást alkalmazni, ami az 

individualizált oktatáshoz szükségeltetik. 
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Ezek a kompetenciák egyfelől azt példázzák, hogyan lehet a szakmai jel-

lemzőket azonosítani, másfelől lehetőséget biztosítanak a tanároknak annak az 

áttekintésére, hogy melyek azok a kompetenciák, amelyekkel már rendelkeznek, 

és melyekre kell még szert tenniük. 

Plowman (1983) a Richardson Alapítványnak a Texas állambeli Fort 

Worth-ben rendezett ülésén jelentette be, hogy elkészült a Kaliforniai kritériu-

mok új felosztása, amely tíz kompetenciacsoportot tartalmaz: (1) a tehetség 

megállapítása, (2) a tehetség természetének és a tehetséges diákok igényeinek az 

ismerete, (3) a becslési eljárásokkal nyert adatoknak az individualizált tehetség-

fejlesztő programokban való hasznosítása, (4) a tehetségfejlesztésben eredmé-

nyesen alkalmazható tantervi modelleknek az ismerete, (5) a csoportdinamika 

ismerete és alkalmazni tudása, (6) az elvi szempontból nagy jelentőségű tehet-

ségfejlesztő kísérleti programok ismerete, (7) a tanítás hatékonysága és a to-

vábbfejlődés iránti elkötelezettség, (8) a tehetségfejlesztéssel összefüggő törvé-

nyek, rendeletek és szabályok ismerete, (9) a tehetségeseknek és szüleiknek tör-

ténő tanácsadásban való felkészültség, (10) a tehetségfejlesztés aktuális kérdése-

inek és fejlődési irányvonalainak az ismerete. A 8-2. táblázat ebből a felosztás-

ból mutat be egy részletet. 

 
8-2. táblázat 
KALIFORNIAI KRITÉRIUMOK A TEHETSÉGESEK TANÁRAI SZÁMÁRA 

 

      

1.6 Rugalmasság 

1.6.1. a környezet tárgyi feltételeinek a kialakításában és átszervezésében 

1.6.2. az anyagok és eszközök használatában 

1.6.3. az érdeklődés-, tanulás-, és személyiségfejlesztő csoportok ki- és 

 átalakításában 

1.6.4. az óratervezésben és óravezetésben, illetve a tanulásra alkalmat 

 adó pillanatnyi helyzetek kihasználásában 

   

 

Szakembereknek azok a tanárok tekinthetők, akik a felsorolt kompetenci-

ákkal rendelkeznek. Ez a tanári profil egyébként sok tekintetben hasonlít ahhoz 

a profilhoz, amit korábban Whitmore (1980) dolgozott ki, csak annál részlete-

sebb és strukturáltabb. Whitmore a tehetségesek tanárait olyan embereknek írja 

le, akik a tudósokra jellemző sajátosságokkal rendelkeznek és tudósi életvitelt 

folytatnak, akik állandóan magasabb szinten való gondolkodásra ösztönzik a 

tanítványaikat, akik bátorítják az érdeklődést és az önállóságot, akik rugalmasak 

tudnak lenni, és akik élvezik a tehetséges gyermekek energikusságát és kutató 

szellemét. 

A személyiségjellemzőkön lehet talán a legnehezebben változtatni. Ebbe a 

kategóriába tartozik — mint kívánalom — a motiváltság, az önbizalom, a hu-

morérzék, a türelem, a széles érdeklődési kör és a rugalmasság. Amennyiben a 

pedagógus ezekkel a jellemzőkkel nem rendelkezik, nem tud megfelelni a tehet-
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ségfejlesztő programok által a pedagógus személyiségével szemben támasztott 

igényeknek. 

Lindsey (1980) a tehetségesekkel eredményesen foglalkozó tanárok személyi-

ségvonásait a következőképpen foglalta össze: képesek másokat megérteni és elfo-

gadni, hatalmas énerővel rendelkeznek, érzékenyek az emberi dolgok iránt, átlagon 

felüli intellektuális érdeklődésűek, és képesek másokért felelősséget vállalni. 

Egy további példa a tehetséges diákok tanárainál kívánatosnak tartott sze-

mélyiségjellemzőkre Kathnelson és Colley (1982) kutatásából való. A szerzők 

6-16 év közötti tehetséges tanulókat arra kértek, hogy írják le, milyen szerintük 

az ideális tanár, mint pedagógus, és milyen, mint ember. A személyiségjellem-

zőkhöz, tehát az emberi oldalhoz a következőket írták: olyan legyen, aki megérti 

őket, akinek van humorérzéke, aki barátságos és segítőkész, aki megadja nekik a 

tiszteletet, és aki türelmes és rugalmas. 

A felsoroltakon kívül számos kutató (Bishop, 1968; Freehill, 1975; 

Gallagher és mtsai, 1967; Baldwin, 1977; stb.) további jellemzőket is leír. Ezek: 

empátia, tolerancia, hitelesség és kongruencia, önmegvalósítás és lelkesedés. 

Maker (1982) szerint az iskolakörzeteknek és a felügyeleti szerveknek ab-

ban kellene dönteni, hogy a tehetségfejlesztő programot a tanterv, vagy az irá-

nyítás oldaláról közelítik-e meg. Ezen múlik ugyanis, hogy olyan tanárokat kér-

nek-e fel a programban való közreműködésre, akik az adott program megvalósí-

tásához szükséges, tehát a konkrétan kívánatosnak tartott szakértelemmel, sze-

mélyiségvonásokkal és nevelési beállítódással rendelkeznek, vagy pedig olya-

nokat, akik az általában kívánatosnak tartott tulajdonságegyüttessel rendelkez-

nek, és csupán biztatásra várnak ahhoz, hogy saját tantervi irányvonalat dolgoz-

zanak ki. Minél kevésbé köti meg az iskolakörzet a programkészítők kezét, an-

nál valószínűbb, hogy az érintett iskolák az utóbbit fogják választani. A jól kö-

rülírt és megtervezett program esetében ugyanis az a fontos, hogy a tanárok jel-

lemzői mindenben megfeleljenek a program által támasztott konkrét igények-

nek. Viszont igazán fejlődőképes, erőt sugárzó, gondoskodni tudó, teljesítmény-

képes tudással rendelkező tanárok csak azok lehetnek, akik az ebben a fejezet-

ben tárgyalt kompetenciákkal rendelkeznek. 

A tanároknak a tehetségesek oktatásában betöltött szerepét Drews (1976) a 

következőképpen világítja meg: 

A tanár feladata az, hogy ösztönözzön, és kihozza a tanulókból mindazt, 

ami bennük van. A tehetségesekkel leginkább rokonszenvező tanárokban 

két jellemző ötvöződik. Először is jóval többet kell tudniuk, és a tudásuk-

nak messze túl kell terjednie a saját tárgyukon. (Akiket csillapíthatatlanul 

hajt a tudásvágy, azok ezt közvetítik a tanítványaiknak is.) Emellett kiváló 

kapcsolatteremtő képességgel kell rendelkezniük. Az igazi tanár, akár te-

hetségeseket tanít, akár másokat, bízik a fiatalok fejlődőképességében, sze-

reti a diákokat, együttműködő, barátságos és demokratikus beállítottságú. 

Cselekvéseiben az vezérli, hogy az emberek a természetüknél fogva jók és 

óriási lehetőségek rejlenek bennük. Ilyen értékrendszer és irányítási szem-
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lélet biztosítja a leginkább, hogy a diák a legalapvetőbb kérdésekben — a 

világnézet és az életforma megválasztása tekintetében —, valamint a pilla-

natról pillanatra történő választások során helyesen tudjon dönteni. 

 

 

A TANÁROK FELKÉSZÍTÉSE 

 

A tanárok többféle módon készülhetnek fel a tehetségesekkel való foglalkozásra. 

Egyetemi és főiskolai tanárképzési programok keretében is meghirdethetnek 

ilyen kurzusokat, de a pedagógiai intézetek vagy a felügyeleti szervek is indít-

hatnak továbbképző tanfolyamokat. Önmagukban azonban a legjobb tanárkép-

zési programok sem jelentenek abszolút garanciát arra, hogy a tanegységeket 

teljesítők a tehetségesek tanításában is megállják a helyüket, kivéve, ha a jelöl-

teket külön felkészítik erre a feladatra. A következőkben néhány ilyen képzési 

modellt fogunk közelebbről megvizsgálni. 

 

Egyetemi és főiskolai képzési programok 

Míg az 1972-es Marland-jelentés csak egy tucatnyi programról tudott beszámol-

ni, addig egy évtized múltán az egyetemek és főiskolák 140-150 programot kí-

náltak több mint negyven tagállamban (Hultgren, 1982). Karnes és Maker 

(1984) 101 fokozatszerző (M.A. és Ph.D.) programról számolt be. A programkí-

nálat egyetemenként és főiskolánként változó. Van, ahol csak egy-két tehetség-

pedagógiai kurzust hirdetnek meg, míg máshol teljes fokozatszerző programokat 

is. A legtöbb felmérés ugyanakkor azt mutatja, hogy a fokozatszerző kurzusok 

szorosan összefonódnak a tanítási gyakorlattal (Lindsey, 1980). 

1981-ben a Tehetségvédő Társaság (The Association for Gifted, TAG) és a 

Nemzeti Tehetségtársaság (National Association for Gifted Children, NAGC) 

szakképzési bizottsága ajánlást tett közzé a képzésekkel szemben támasztott leg-

fontosabb szakmai követelményekről (Seeley, 1981). Amint az az indoklásban ol-

vasható, az egységes követelményrendszer három területen is haszonnal jár: 

 A tehetségpedagógia területén. – Az egységes követelményrendszer be-

vezetése elősegíti a tudományterület folyamatos fejlődését, és megterem-

ti az alapot a programok közötti kölcsönös kommunikációra, valamint a 

képzés és a tudományterület közötti folyamatos párbeszédre. 

 Az intézmények számára. – Az alapkövetelményeknek a jóváhagyott 

programokhoz való adaptálása elköteleződést jelent az egyetemek részé-

ről a szakirányú képzés iránt. A „rangosított” programok révén egyrészt 

minőséget tudunk biztosítani, másrészt végre megszabadulunk azoktól a 

programoknak nevezett tákolmányoktól, amelyek sajnos mindinkább 

kezdenek eluralkodni a felsőoktatásban. 

 A képzési programok területén. – Az alapkövetelmények önmagukban 

nem garantálják a hallgatók mesterségbeli tudását, de nem is ez a céljuk. 
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Inkább azt kívánják biztosítani, hogy akik ezt a szakot választják, azok 

megkapják a szakma eredményes műveléséhez szükséges leglényege-

sebb elméleti és gyakorlati tudnivalókat. 

A javasolt alapkövetelmények a következők: 

1. Felvételi és szelekciós kritériumok. Az intézmény tegye közzé, hogy a 

programba bekerülni kívánóknak milyen kritériumoknak kell megfelel-

niük. Ezeknek a kritériumoknak a kognitív és az affektív szférára kell 

irányulniuk, és összhangban kell lenniük a program szellemével és célja-

ival. 

2. Tantervi és kompetenciaterületek. A képzési programoknak olyan kohe-

rens, átfogó és követhető tantervet kell kidolgozniuk, amely rögzíti a te-

hetségfejlesztés pedagógiájának a témaköreit és a témaköröknek a tan-

egységekre való lebontását. A tantervben minden egyes területen legyen 

szó elméletről, gyakorlatról és kutatásról. 

3. Fokozatszerző programok. A tehetségpedagógiai jellegű fokozatszerző 

programok csak egyetemi szinten hirdethetők meg, az egyes fokozatok-

nak (M.A., Ph.D.) megfelelő programoknak pedig világosan el kell kü-

lönülniük egymástól. 

4. A szakképesítést adó programok oktatógárdája. A szakon oktatóknak e 

tudományterületen szerzett doktori (Ph.D.) fokozattal, vagy a tehetség-

fejlesztés területén kutatással, publikálással, vagy vezetési tapasztalattal 

igazolt szakértelemmel kell rendelkezniük. Az oktatók azon legyenek, 

hogy mind elméleti, mind gyakorlati téren a szakma legkiválóbb művelői 

közé emelkedjenek. 

5. Adminisztratív struktúra – vezetés. A képzési program vezetőségi tagjai 

között legalább egy docensi címmel és szakirányú doktori (Ph.D.) foko-

zattal rendelkező személy, emellett legalább három fő nem szakirányú, 

de a szakterülethez valamilyen módon kapcsolódó doktori fokozattal 

rendelkező személy legyen. 

6. Adminisztratív struktúra – értékelés. A képzési program keretében meg-

hirdetett kurzusokat rendszeresen át kell világítani, az eredményeket pe-

dig a program módosításában és fejlesztésében kell hasznosítani. A hall-

gatóknak és az oktatóknak rendszeresen legyen alkalma a program terve-

zésébe és irányításába való betekintésre. 

7. Források. A tehetségpedagógiai szakképesítést adó felsőoktatási intéz-

ményeknek olyan tárgyi és személyi erőforrásokkal kell rendelkezniük, 

amelyek birtokában az általuk előírt tanulmányi kötelezettségek mara-

déktalanul teljesíthetők. 

Mivel az egyetemeken és a főiskolákon kiépülő képzési programok iránt 

mind nagyobb az érdeklődés, az ilyen egységes követelményrendszer bevezetése 

rendkívül nagy segítséget jelent. Hultgren (1982) felmérést végzett arra vonat-

kozólag, hogy az érdeklődők milyen területeket szeretnének tanulmányozni, il-
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letve mire lenne igényük. A megkérdezettek szerint a programoknak a követke-

ző területeket kellene megcélozniuk: a tehetségfejlesztő munkához szükséges 

vezetési ismeretek és vezetői készségek, tehetségvonatkozású pályaválasztási 

ismeretek, programkészítés a kulturálisan eltérő háttérrel rendelkező tehetsége-

sek számára, programkészítés az alulteljesítő tehetségesek számára, a társada-

lommal való jobb kapcsolatrendszer kiépítése és az erőforrások fejlesztése, va-

lamint a tehetségesek tanításában való gyakorlati tapasztalatszerzés. 

Zettel (1979), Hultgren (1982) és más kutatók azt is felmérték, hogy a kü-

lönböző felsőoktatási intézmények által indított tehetségpedagógiai kurzusok 

tematikái mire irányulnak. A sokféleség ellenére a kurzusokat végeredményben 

a következőképpen lehetett csoportosítani: (1) a tehetség pszichológiai vonatko-

zásai, (2) a tehetségesek tanításának a módszerei, (3) kreativitásfejlesztés, (4) 

tanácsadás, (5) a tehetséggel kapcsolatos kutatások. 

 

Fokozatszerző programok 

Az M.A. fokozat megszerzésére irányuló képzési programok rendszerint kompe-

tenciaközpontúak. Sok program a Nemzeti Tehetségügyi Hivatal (National Offi-

ce for Gifted and Talented) számára összeállított és a Nemzeti és Állami Tehet-

ségügyi Vezetőképző Intézet (National/State Leadership Training Institute for 

Gifted and Talented) által forgalmazott kompetenciákat alkalmazza. (A Nemzeti 

Tehetségügyi Hivatalt ugyanis időközben megszüntették. Feladatainak nagy ré-

szét ma a Vezetőképző Intézet látja el. – A ford.) Ezek a kompetenciák a követ-

kezők: 

 A tehetség természetének az ismerete 

 A magasabb szintű gondolkodási folyamatok fejlesztésére való képesség 

 A tehetségesek kognitív és affektív igényeinek az ismerete 

 A kreatív problémamegoldás fejlesztésére való képesség 

 A tehetségfejlesztést szolgáló segédanyagok kidolgozására való képesség 

 Az individualizált oktatási módszerek ismerete és alkalmazni tudásának 

a képessége 

 A tehetséges gyermekeknek és szüleiknek való tanácsadás képessége 

 Az iskolai osztályban végzendő kutatásra való képesség 

Fenti kompetenciákat a hallgatók számos kurzuson szerzik meg. Néhány 

kiragadott példa az ilyen kurzusokra: A tehetség természete és a tehetségesek 

igényei, Tehetségfejlesztő eljárások, Kreatív problémamegoldás, Tanácsadás a 

tehetségeseknek és a szüleiknek, Kutatási programok a tehetségfejlesztés terüle-

tén, és Tanítási gyakorlat a tehetségeseknél. E szakkurzusok mellett egyes M.A. 

programok specializációs kurzusokat, más bölcsészkurzusokat és gyakorlati ta-

nítást is tartalmaznak. 

Ilyen felépítésű fokozatszerző programokkal találkozhatunk például a Con-

necticuti Egyetemen, a Purdue Egyetemen, a Georgiai Egyetemen, és a Dél-
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Floridai Egyetemen. Másféle egyetemi programokról bővebben Renzulli (1973), 

Gear (1974), Maker (1975) és Sisk (1975) munkáiban olvashatunk. 

 

Továbbképzés a tehetségesek tanárai számára 

Az iskolakörzetek vagy a felügyeleti szervek által szervezett továbbképzések 

abban különböznek az egyetemeken vagy főiskolákon meghirdetett programok-

tól, hogy egy-egy speciális témával foglalkoznak. Ilyen témák például a követ-

kezők: a magasabb szintű gondolkodási képességek fejlesztése, kommunikáció, 

kreativitásfejlesztés, vezetői képességek fejlesztése, alulteljesítő tehetségeseket 

fejlesztő pedagógiai módszerek, stressz-csökkentő módszerek, vagy a léptetési 

kurzusok tervezése. A tehetségesek tanárainak a továbbképzése többféle formá-

ban valósul meg. Lehet például nyári egyetem, bemutató program, központilag 

szervezett továbbképzés, műszaki-technikai területen való segítségnyújtás stb. 

Az egyik legjobb nyári egyetem a Vezetőképző Intézet égisze alatt műkö-

dik. A két hétig tartó tanfolyamokon a legújabb tanítási módszerek és a tehetség-

fejlesztés aktuális kérdései kerülnek megtárgyalásra. Emellett a Vezetőképző 

Intézet a helyi és a tagállami felügyeleti szervekkel szerződéseket is köt egy-egy 

műhelyfoglalkozás megtartására. 

A továbbképzések azonban nem mindig érik el a céljukat. Ennek a fő oka, 

hogy hagyományos eszközöket alkalmaznak, továbbá olyan külső szakértőket 

kérnek fel a közreműködésre, akik a rövid műhelyfoglalkozásokban és tanfo-

lyamokban érdekeltek. A problémák orvoslására Gallagher (1983) a következő 

tervet javasolja: (1) igényfelmérés, (2) formális szerződésben rögzített megálla-

podás kötése, mely a foglalkozások időtartamára és a biztosított szolgáltatásokra 

egyaránt kiterjed, (3) tehetségbank felállítása, amely az összes rendelkezésre 

álló személyi és anyagi forrás adatát tartalmazza. 

Ugyancsak a továbbképzésekkel kapcsolatos anomáliák felszámolását cé-

lozza Renzulli (1977) elképzelése. Ő egy olyan oktatásirányítási rendszert java-

sol, aminek három fő eleme lenne: (1) az összes releváns információnak a vi-

szonylag rövid képzési periódusba való összesűrítése, (2) a témával kapcsolatos 

ismeretekről illetve a bemutatott tanítási módszerekről kivonatok készítése és 

azok közreadása, (3) más képzésvezetők által is használható, azonnal bevethető 

műhelyfoglalkozási „csomagok” összeállítása. Renzulli néhány általános foglal-

kozástípust is meghatároz: (1) alapozó foglalkozások, (2) azonnal indítható mű-

helyfoglalkozások, ideértve az elméleti ismeretek nyújtását is, (3) demonstrációs 

tevékenységek, ezen belül bemutató tanítások, programbemutatások, a rendelke-

zésre álló anyagok (könyvek, katalógusok, listák, értékelő lapok stb.) bemutatá-

sa, (4) a diákok számára készített segédanyagok (pl. bevezető jellegű tevékeny-

ségek leírása, az oktatásirányítási rendszerről a diákok számára készített tájékoz-

tató), (5) programértékelés. 

Gallagher és Renzulli javaslatainak az az előnye, hogy az ilyen módon fel-

épített tanfolyamok és műhelyfoglalkozások az élvezetességen túlmenően konk-
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rét fogódzókat és eszközöket is adnának a tanárok és a diákok kezébe a perma-

nens tanuláshoz. 

 

Példa egy sajátos téma köré szervezett továbbképzésre 

A léptetési programok meghirdetése számos középfokú oktatási intézményben 

mindössze azon múlik, hogy vannak-e a tantestületben olyan tanárok, akik elég 

önbizalmat éreznek ahhoz, hogy egyetemi-főiskolai szintű kurzusokat tartsanak 

középiskolás diákok számára. Ez a lehetetlen helyzet azért alakulhatott ki, mert 

csak nagyon kevés egyetem vagy főiskola hirdet meg olyan kurzusokat, amelyek 

a léptető tanítás iránt érdeklődő tanárok továbbképzését szolgálnák, és ezeknek 

sincs igazán gazdája. 

E hiányosságot felismerve a Felsőoktatási Felvételi Vizsgabizottság (Coll-

ege Entrance Examination Board) és az ebben partnernek bizonyuló egyetemek 

és főiskolák együttműködési megállapodást kötöttek, aminek az alapján az utób-

biak nyári tanfolyamokat indítottak a léptető és a leendő léptető tanárok részére 

(Spear, 1983). A tanárok a kurzus eredményes elvégzéséről tanúsítványt kaptak, 

a részvételüket pedig anyagilag is támogatták. A léptető tanárok számára szer-

vezett biológiai továbbképző kurzus például több szálon futott. A résztvevők 

megismerkedhettek a biológia legújabb eredményeivel, a fő kutatási területek-

kel, az új laboratóriumi eljárásokkal, továbbá részletes tájékoztatást kaptak arról, 

hogyan indítsanak el egy iskolai léptetési kurzust, hogyan állítsák össze a vizs-

gafeladatokat, és megismerkedhettek a Felsőoktatási Felvételi Vizsgabizottság 

léptetési vizsgarendszerével. Külön gondot fordítottak a résztvevők önbizalmá-

nak a növelésére, azaz hogy merjenek léptetési kurzusokat meghirdetni. A témák 

összeállítása során figyelembe vették egyrészt a Felsőoktatási Felvételi Vizsga-

bizottság biológiai léptetési munkabizottsága által összeállított biológiai lépteté-

si tanmenet fő témaköreit, másrészt megkérték a tanárokat arra, hogy tíz-tíz 

pontban sorolják fel, miről szeretnének előadásokat hallani, és miről beszélgetni, 

a legtöbb szavazatot kapott témákat pedig hozzátették az előzőekhez. Ez a fajta 

továbbképzés speciális igényeket elégít ki, és egyben megfelel annak, amit 

Renzulli (1973) és Gallagher (1983) javasolt. 

Lowenstein (1981) beszámol egy kutatásról, amely a tehetséges diákok ok-

tatásával kapcsolatos tanári továbbképzés hatékonyságát mérte fel. A „kísérleti” 

tanári csoportot 20 iskolából való, továbbképzésben nem részesült tanárokkal 

hasonlították össze (kontrollcsoport). Kiderült, hogy a továbbképzésen részt vett 

tanárok több gazdagító jellegű tevékenységet végeztek és eredményesebbek vol-

tak. Lowenstein szerint az egyik legnagyszerűbb pszichológusi munka — a te-

hetség megállapítása mellett — támpontokat adni a tanároknak ahhoz, hogy a 

tehetségesnek diagnosztizált diákoknak segíteni tudjanak. Mint írja, ahhoz, a 

tehetségesekkel dolgozó tanárok a tehetségeseket megértsék, maguknak is kivé-

teles embereknek kell lenniük. Alapvető fontosságúnak tartja a folyamatos to-

vábbképzést, hogy a tanárok ki tudják alakítani magukban az egyénre szabott és 
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a kiscsoportos tanítás szemléletmódját, és hogy — a tantervi ütemezést és a 

tényleges életkort félretéve — megtanulják az előrehaladás sebességét a tehetsé-

ges tanulók igényeihez és képességeihez igazodóan szabályozni. 

 

 

A TEHETSÉGESEK TANÁRAINAK TEKINTETT SZEMÉLYEK 

 

Az átfogó tehetségfejlesztési programokban számos olyan személlyel találko-

zunk, akik ugyan a végzettségüket tekintve nem tanárok, mégis a funkciójuknál 

fogva tanároknak tekintjük őket. Ebbe a csoportba tartoznak például a mentorok, 

akik kiemelkedő közéleti személyiségek vagy jeles szakemberek közül kerülnek 

ki, a tehetséges gyermeküket tanító szülők, és a segítő foglalkozású emberek — 

így a pszichológusok, a tanácsadók és a pszichometrikusok. 

 

A mentorok mint tanárok 

A mentorság klasszikus modelljét Hirsch vezette be 1976 és 1979 között a Nem-

zeti Tehetségügyi Hivatal anyagi támogatásával, elsősorban középiskolás diá-

koknál (Hirsch, 1979). Ezek a tehetséges diákok olyan mentorokhoz voltak be-

osztva, akik döntési jogkörrel rendelkező, vezető beosztású személyek voltak. A 

kapcsolat negyedévre szólt. Emellett a pártfogoltak minden héten ún. esetmeg-

beszélő szemináriumra jártak, ahol ki-ki beszámolt az élményeiről, tapasztalatai-

ról és problémáiról. 

Maker (1982) szerint az ilyen mentori kapcsolatok hatásfoka növelhető, ha 

az esetmegbeszélő szemináriumok az irányított kikérdezés módszerével folynak. 

Néhány kérdés a lehetséges sok közül: 

 Szereted a kockázatot? Mik azok a szituációk, amelyekben úgy próbáltál 

meg valamit tenni, hogy nem voltál biztos a sikerben? 

 Hogyan próbálsz tájékozódni a nálad szóba jöhető pályák felől? 

 Neked, mint pártfogoltnak mi a szereped? Hogyan vélekedsz erről a sze-

repről? Hogyan teszel eleget ennek a szerepnek? 

 Milyen esetekre emlékszel, amelyek rugalmasságot követeltek tőled? 

 Mit jelent az önirányítás? Mi olyat tettél, ami a kezdeményezőképessé-

gedet bizonyítja? Miért? 

 Hányféle módon tudod bemutatni valakinek azt, amit tanultál? 

Jóllehet a legtöbb mentori programot középiskolás diákoknak szánták, 

semmi nem szól az ellen, hogy ezt ne lehetne kiterjeszteni az általános iskolá-

sokra is. A „mentor” klasszikus meghatározása alapján (mentor = olyan szakér-

telemmel bíró személy, aki megosztja magát egy tehetséges diákkal) egyébként 

egy idősebb tehetséges diák is lehet mentor, aki megosztja tapasztalatait egy fia-

talabbal, sőt — amiről méltánytalanul kevés szó esik — az idősebb emberek is 

lehetnek mentorok. Sok nyugdíjas hatalmas tudással és tengernyi tapasztalattal 
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rendelkezik, amit a tehetséges diákok a maguk javára tudnának kamatoztatni, 

nem szólva arról, hogy a nyugdíjasok — az aktív dolgozókkal ellentétben — 

időmilliomosok, vagyis rengeteg időt tudnak szentelni a tehetségeseknek. A 

mentori programok bevezetését fontolgató iskolakörzetek sokat meríthetnek a 

mentorakadémia modelljéből, amit Runions (1980) írt le. 

A mentori programok fő problémája abból adódik, hogy a mentor nem 

mindig találja meg a hangot a tehetséges diákkal. Ettől eltekintve a tehetséges 

diákok számára csak előnnyel jár az, ha a mentoraik árnyékában lehetnek. A te-

hetségesek olyan helyekre vannak beosztva — önkormányzati hivatalokba, ban-

kokba, üzletházakba, kutatóintézetekbe, iskolákba, kórházakba, stb. —, ahol 

megfigyelhetik az adott területen folyó tevékenységet, és tapasztalatot szerez-

hetnek a mentoruk munkájáról és vezetői kvalitásairól. 

Jobban megértjük a mentor szerepét, ha elolvassuk Boston (1976) könyvét, 

aminek a címe: A bűvészinas avagy: Esettanulmány a mentor szerepéről (The 

Sorcerer's Apprentice: A Case Study in the Role of the Mentor). A szerző a 

mentor és a pártfogolt közötti kapcsolat alapos elemzését a következő tanulsá-

gokkal zárja: (1) a tehetségfejlesztő mentori programoknak a tapasztalaton ke-

resztül történő tanulásban kell gyökerezniük, (2) mind a mentornak, mind a párt-

fogoltnak valamilyen mértékben egymásra kell találniuk ahhoz, hogy kölcsönö-

sen el tudják kötelezni magukat a másik iránt, (3) a tehetségesek mentori prog-

ramjai időkorlát nélküliek legyenek, (4) az oktatásnak és az értékelésnek a kom-

petencián kell alapulnia. 

Az egyik legsikeresebb mentori program a szövetségi kormány kezdemé-

nyezésére és támogatásával jött létre egy helyi egyetem égisze alatt. A program 

az iskola és a társadalom közötti kapcsolatot célozta meg. A mentori feladatok 

ellátására kiszemelt felnőttek a legkülönbözőbb művészeti és tudományos terü-

leten dolgoztak. Az iskola minden egyes mentorral szerződést kötött, amiben 

rögzítették, hogy ki melyik tehetséges diákkal és miben fog együtt dolgozni 

(Ting, 1967). A mentori program kétféle tekintetben is sikeresnek bizonyult: 

egyrészt javára vált a tehetséges diákoknak, másrészt növelte a helyi társadalom 

elköteleződését a tehetségfejlesztés ügye iránt. 

A pártfogás folyamatának a pontosabb megragadásához Sellin (1980) a 

Charkhuff-féle modell alkalmazását javasolja. E modell szerint a folyamat a kö-

vetkező négy lépésre tagolható: (1) odafigyelés, (2) reagálás, (3) személyiség-

formálás, (4) beavatás. A mentor odafigyelése és reagálása ahhoz kell, hogy a 

pártfogolt tisztába jöjjön a saját értékeivel, a reagálás és személyiségformálás 

pedig ahhoz, hogy érezze: megértik és elfogadják őt. Végül a bizalom és az em-

pátia jegyében történő beavatás az, ami a természetes fejlődéshez vezet. 

 

A szülők mint tanárok 

A tehetségesek tanárai és szülei tulajdonképpen ugyanazt akarják: a lehető leg-

többet és legjobbat nyújtani a tehetséges gyermekeknek. Mégis inkább a szülők 
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azok, akikben nagyobb az igény a tehetséges gyermekeik sajátosságainak a 

megértése iránt. Clark (1983) öt olyan témát sorol fel, amelyekről a szülők szá-

mára rendezett előadássorozaton szokott beszélni: 

1. A tehetség természete – Kiket tekintünk tehetségeseknek? Hogyan nevel-

jük a tehetségeseket? 

2. A tehetségesek érzelmi és társas fejlődése – Az önbecsülés, az értékrend-

szer és a kreativitás fejlesztése. 

3. A tehetségesek sajátos igényeinek a kielégítése – Programváltozatok, tan-

tervi differenciálás, tanulás és kihívás, a tanulás fő területei, értékelés. 

4. Eredményes nevelőmunka otthon és az iskolában – Családi nevelés, csa-

ládtagok szerepe, kommunikáció, az osztályban tanító pedagógusok mint 

a tanulóközösség tagjai. 

5. Mit tehetünk most? – Közös tervezés az iskolával, tanuló-szülő-tanár in-

terakció, a törvények által biztosított lehetőségek és kedvezmények, ak-

tív részvétel a tehetségfejlesztő munkában. 

Az ilyen szülői értekezlet jellegű továbbképzéseken a szülők nemcsak is-

mereteket kapnak, hanem bátorítást is a tehetségesekkel végzendő magasabb 

színvonalú munkához. A továbbképzés befejeztével sok szülő tanárként vagy 

pedagógiai asszisztensként tud működni oly módon, hogy tanulási foglalkozáso-

kat tart vagy segédanyagokat készít. Sok egyetem szervez szombati foglalkozá-

sokat a tehetséges diákok számára, ahol a szülők — kiscsoportos keretek között 

— óratartást vállalnak, sőt egyes esetekben azokból a témákból, amelyekben a 

foglalkozásuknál fogva szakértőnek számítanak (pl. számítástechnika, kémia 

stb.), szabályos tanórát tartanak. Az alábbiakban felsorolunk néhány, a tanárként 

működő szülők számára megszívlelendő tanácsot. 

 Ha a saját tehetséges gyermekével vagy más tehetséges gyermekkel be-

szélget, próbáljon meg komolyan ráfigyelni, és ne azonnal pálcát törni 

felette. Merje megosztani vele a gondolatait, de közben ne feledkezzen 

meg arról, hogy egy fiatalabbal beszélget. Úgy adagolja az információt, 

hogy a gyermek képes legyen azt feldolgozni. 

 Segítsen, ahol csak tud. Segítsen azon a területen, amiben szakembernek 

számít, és segítsen azokban a tevékenységekben is, amelyeket kedvtelés-

ből végez. Nagyon fontos, hogy élő példát nyújtson a gyermek számára. 

 Bátorítson minden gyermeket arra, hogy egyéniség legyen. Adjon a te-

hetségeseknek alkalmat a saját gondolataik, értékeik és cselekvési mód-

jaik kialakítására. Tartsa tiszteletben a másságukat. 

 Vétesse észre a tehetséges gyermekkel a hiányosságait és gyenge pontja-

it. A tehetségesek mindent tökéletesen akarnak csinálni, és rendkívül 

nyomasztóan hat rájuk, ha valami nem úgy sikerül, ahogy azt elképzelik. 

De ha látják, hogy a felnőttek is hibázhatnak, ám tanulnak a hibáikból, 

akkor megtanulják önmagukat reálisan szemlélni, a meglévő értékeiket 

megbecsülni, és ráéreznek a tanulás ízére. 
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 Mutasson példát az idő és az energia beosztására. A tehetséges gyerme-

ket minden érdekli, és mindennel foglalkozni akar. Ha látja, hogy mi, 

felnőttek hogyan osztjuk be az időnket, akkor ő is megtanul gazdálkodni 

az idejével. 

 Ossza meg vele mindazt, amit a saját életében szépnek talál. A tehetsé-

ges gyermekek érezni akarják, hogy megértik őket, és hogy részei az 

emberiség nagy családjának. Ezt az érzést csak a szeretetteljes, gondos-

kodó kapcsolaton keresztül élhetik át. 

Ugyancsak a szülő-tanároknak szól Telford és Sawrey (1981) szempontso-

ra. Ez az előzőnél kevésbé nevelésközpontú, inkább a teljesítményre és a kreati-

vitásra helyezi a hangsúlyt. 

 Tartsuk folytonosan ébren a kíváncsiságukat. 

 Éreztessük velük, hogy a tévedés szabadsága mindenkit megillet, őket is. 

 Bátorítsuk a fantáziát, de emellett a valósághű megismerést is. 

 Biztassuk őket arra, hogy kreatív emberekkel érintkezzenek. 

 Bátorítsuk a másságukat és az egyéniségüket. 

 Bátorítsuk a kezdeményezőképességüket. 

 Ne nyugodjunk bele a sablonos megoldásokba. 

Ez a szempontsor — vagy ahogy a szerzők nevezik: interakciós profil — 

összességében a kíváncsiság méltánylására, a spontaneitás bátorítására, a kriti-

kai értékelésre, az elfogadásra és a másság megbecsülésére kéri az embereket. 

Megfontolásra ajánlható mindazok számára, akik közeli kapcsolatba kerülnek a 

tehetséges gyermekekkel, és tenni is akarnak értük valamit. Ami a konkrét teen-

dőket illeti, ezek: (1) a kíváncsiság erősítése, (2) az önbecsülés fokozása, (3) a 

kreativitás ösztönzése. Maw és Maw (1980) szerint ez a három elem nemcsak 

fejlesztő, hanem nevelő hatású is. 

 

 

A SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSÚAK SZEREPE 

 

Sokszorosan igazolt tapasztalat, hogy a tehetségfejlesztő programok zökkenő-

mentes működésének elengedhetetlen feltétele az ún. segítő foglalkozásúak ál-

landó jelenléte, azaz a pszichológusok, a tanácsadók és a pszichometrikusok fo-

lyamatos segítségnyújtása. 

 

A pszichológus szerepe 

A pszichológusok a következő területeken segíthetnek: (1) a tehetségesek taná-

rai számára szervezendő intenzív tréningek anyagának a megtervezésében, kü-

lönös tekintettel a tehetség természetére és a tehetségesek igényeire; (2) a kíván-

csiságot, az önbecsülést és a kreativitást előmozdító módszerek kidolgozásában; 

(3) a szülőkkel való munkában, hogy meg tudjanak birkózni gyermekük külön-



A TEHETSÉGESEK TANÍTÁSA 240 

leges igényeivel és érdeklődésével; (4) a tehetségesek egy speciális csoportját 

képező gyermekek — hátrányos helyzetűek, képességeikben korlátozottak, krea-

tívan tehetségesek — azonosításában és a számukra történő programkészítésben; 

és (5) a körültekintőbb pedagógiai tervezést lehetővé tévő egyéni tanulói igény-

profilok készítésében. 

 

A tanácsadó szerepe 

A tanácsadó a tehetséges diákoknak abban tud segíteni, hogy jobban megértsék 

önmagukat, és átgondoltabb döntéseket hozzanak, mindenekelőtt a pályaválasz-

tás tekintetében. Bevált módszer a szülők és a tanárok együttes jelenlétét igénylő 

ún. összevont szülői értekezlet, ahol a résztvevők tapasztalatokat szerezhetnek a 

csoportfolyamatok segítő erejéről. Ennek során jól használható a „gyermekta-

nulmányozási technika” (child study technique), ami valójában egy tanácsadási 

célokra kitalált, csoportos problémamegoldó eljárás. 

 

A pszichometrikus szerepe 

A pszichometrikusok azzal tudnak segíteni, hogy a tanárokkal, az iskolai veze-

tőkkel, a szülőkkel, a tanácsadókkal és a pszichológusokkal közlik mindazokat 

az információkat, amiket az egyéni ülésekben végzett tesztfelvételek során a te-

hetséges tanulókról megtudnak. A tesztfelvétel alatti viselkedésben ugyanis — 

mint egyfajta mikrokozmoszban — a tanuló egész viselkedése tükröződik. A 

tehetséges tanuló megtorpanása, akadékoskodása, együttműködése, kezdemé-

nyezése, kommunikációja, választásai, megjegyzései mind rendkívül hasznos 

támpontok ahhoz, hogy a tanulót a maga teljességében megismerjük. 

 

 

A tehetségfejlesztő munka átfogó megközelítésének eszméje azonban mást is 

takar. Az iskola ugyanis a pszichológus, a tanácsadó és a pszichometrikus köz-

reműködésére nemcsak a fentebb leírt területeken számít, hanem abban is, hogy 

tőlük a szakértelmük és főleg a kapcsolataik révén valamilyen módon útbaigazí-

tást, tanácsot, segítséget, támogatást kapjon a gyarapodását és fejlesztését szol-

gáló lehetőségek bővítéséhez. Tudomásul kell venni, hogy nincs az a tanterv, 

amely a tehetségesek sokféleségére tekintettel tudna lenni, és ezért nagyon fon-

tos, hogy a tanárok, a szülők és a társadalom között párbeszéd és együttműködés 

legyen. Az ilyen átfogó megközelítés nagyobb lehetőséget kínál a jobb iskolai 

teljesítmény eléréséhez nemcsak a tehetségesek, de valamennyi tanuló esetében 

is. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 
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A tehetséges diákokkal foglalkozó pedagógusokkal szemben támasztott köve-

telményeket három csoportba soroltuk: attitűdbeli, szakmai és személyiségjel-

lemzők csoportjába. 

Az attitűdbeli sajátosságokat azért tekintjük fontosnak, mert az a mód, 

ahogy a pedagógusok a tehetségesek oktatásához-neveléséhez viszonyulnak, je-

lentősen kihat a velük való foglalkozásra. A tehetségesek tanárainak együttmű-

ködő, demokratikus attitűddel kell rendelkezniük, és érteniük kell a tanuláshoz. 

A szakmai jellemzők alatt a hatékony tanulásirányítást, a tanácsadást, valamint a 

tehetségesek pszichológiai sajátosságainak az ismeretét és tudatos alkalmazását 

értjük. A személyiségjellemzők körébe az empátia, a kétértelműséggel szembeni 

tolerancia, a hitelesség, illetve kongruencia, az önmegvalósítás és a lelkesedni 

tudás képessége tartozik. 

A tanárok felkészítésének az alapkövetelményeit a TAG és a NAGC által 

kidolgozott javaslatok alapján tárgyaltuk. Részletesen leírtuk az M.A. szintű fo-

kozatszerző programokat, amelyek általában négy részből állnak: (1) szakkurzu-

sok, (2) specializációs kurzusok, (3) kapcsolódó bölcsész tanegységek és (4) 

gyakorlati tanítás. 

A tanári továbbképzések tervét Gallagher és Renzulli elképzelése alapján 

vázoltuk fel. Külön tárgyaltuk a biológiai léptetési kurzusokat, mint amelyek 

egy jól körülírt igényt elégítenek ki. 

Szóltunk a mentori kapcsolatokról, és leírtunk néhány szemináriumi kér-

dést is. A pártfogás folyamatát a következő szakaszokra osztottuk: (1) odafigye-

lés, (2) reagálás, (3) személyiségformálás és (4) beavatás. 

Javaslatot tettünk a szülői értekezletek anyagára és irányelveket fogalmaz-

tunk meg a szülők mint pedagógusok számára. Végül szóltunk azokról a szak-

emberekről is, akikkel való folyamatos párbeszéd révén nagy segítséget kapha-

tunk a tehetséges tanulók minél teljesebb és hatékonyabb fejlesztéséhez. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Kérdezzen meg tíz tehetséges tanulót külön-külön arról, hogy milyen tulajdonságokat tar-

tanának fontosnak az őket tanító pedagógusoknál! Rangsoroltassa ezeket, majd összesítse a 

kapott rangsorokat! Vesse ezt egybe a fejezetben bemutatott rangsorral! Mit tapasztal? 

2. Nézzen utána, hogy a hazai tehetségfejlesztő programokban közreműködő tanárok minek 

az alapján lettek kiválasztva erre a feladatra! Számoljon be erről! 

3. Látogasson meg egy gyorsított ütemben haladó osztályt! Figyelje meg a program menetét, 

a tanulási környezetet, az alkalmazott módszereket, és tájékozódjon az eredményekről! Ta-

pasztalatait ismertesse a csoport előtt! 

4. Készítsen interjút egy tehetséges tanuló szüleivel! Jegyezze fel, hogy konkrétan mit tettek 

a gyermekük tehetségének kibontakoztatása érdekében! Ismertesse ezeket! 
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9. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMOK 
ÉRTÉKELÉSE 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A tehetségfejlesztő programok értékelése iránt az utóbbi időkben mind nagyobb 

az érdeklődés. A fokozott odafigyelés elsősorban annak köszönhető, hogy a 

programokat támogató helyi önkormányzati és tagállami szintű oktatásügyi 

szervek, magáncégek, és szövetségi intézmények egyre alaposabban vizsgálják a 

programok költségvetését — mintegy támpontokat keresve az anyagi fedezet 

odaítéléséhez. Ma már mindennaposak azok a kérdések, amelyeket a programok 

hatásfokával illetve eredményességével kapcsolatban tesznek fel. Ahhoz, hogy 

ezek a programok működőképesek maradjanak, fejlődjenek, bővüljenek, ma-

gukba kell foglalniuk azokat az eljárásmódokat és eszközöket is, amelyek segít-

ségével az ilyen jellegű kérdések megválaszolhatók. 

Ebben a fejezetben előbb az értékelés fogalmát, majd az értékelés legfonto-

sabb sajátosságait fogjuk szemügyre venni. Ez utóbbiak a következők: (1) az 

értékelés céljának a kitűzése, (2) a program részcéljainak és a tanulói teljesít-

ménykövetelményeknek a mérésre alkalmas formában való meghatározása, (3) a 

megbízható és érvényes mérőeszközök kiválasztása és (4) az adatok minden ér-

dekelt fél számára történő közlése. Ugyancsak tárgyaljuk a tehetséges tanulók 

értékelésével kapcsolatos olyan különleges problémákat, mint a nekik megfelelő 

szintű tesztek alkalmazása, a csak tesztpontszámok alapján történő kiválogatás, 

az adatok helytelen értelmezése, és a tanárok idegenkedése. Szólunk továbbá a 

Stufflebeam (1971) és a Provus (1971) által kidolgozott értékelési modellekről 

és az értékelőbiztosok kiválasztására tett ajánlásaikról. Végül mintaként bemuta-

tunk néhány, a tehetségfejlesztő programok értékelésére szolgáló eszközt is. 

 

 

AZ ÉRTÉKELÉS FOGALMA 

 

Az „értékelés” szó mást jelenthet a pedagógusoknak, mást a tanügyi vezetőknek 

és megint mást a szülőknek. „Értékelni” annyit tesz, mint megítélés tárgyává 

tenni valaminek az értékét vagy mennyiségét, meghatározni vagy felbecsülni 

valaminek az értékességét. Ebből adódóan az értékelést a legtöbb ember valami-

lyen vizsgálatként értelmezi. Jelen fejezetben az értékelést mint a tehetségfej-
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lesztő program értékességének, illetve a tehetségfejlesztő programról összegyűj-

tött információknak a vizsgálatát határozzuk meg. Az értékelés ilyen módon tör-

ténő felfogása abban haladja meg az iskolákban egy-egy oktatási szakasz lezárá-

sakor alkalmazott feladatlapos felméréseket, hogy a minél többféle adat, illetve 

információ összegyűjtésére teszi a hangsúlyt, konkrét támpontokat adva ezzel a 

döntési jogkörrel rendelkező személyek kezébe a tehetségfejlesztő program to-

vábbfejlesztési irányaira vonatkozóan. Ezt a felfogást több kutató is osztja. Így 

például Hedges (1979) és Cammeron (1978) úgy fogalmaznak, hogy az értéke-

lés célja a pedagógusok számára történő adatszolgáltatás. Szerintük az értékelés 

egyfajta eszköz az oktatás minőségének javításához. Hasonlóan vélekedik 

Brinkerhoff (1979) is, aki szerint az értékelés annak a megállapítását jelenti, 

hogy a program által előírtak mennyire valósultak meg, vagyis az értékelés so-

rán a programban rögzített követelményeket vetjük össze a ténylegesen nyújtott 

teljesítménnyel. Cammeron egyébként következetesen kitart amellett, hogy a 

számadásnak és az értékelési eljárásoknak a funkciója a kapaszkodók nyújtása, 

nem pedig a pedagógusok térdre kényszerítése, illetve megfélemlítése. Raybin 

(1971) igen pontosan rávilágít az értékelés lényegére azzal az állításával, hogy 

az értékelés tulajdonképpen egyfajta eszköz a célhoz vezető úton. 

A következőkben a tehetségfejlesztő programok értékelésének a sajátossá-

gait és az értékelés célját fogjuk közelebbről megvizsgálni. 

 

 

AZ ÉRTÉKELÉS LEGFONTOSABB JELLEMZŐI 

 

Az értékelés célja 

Az értékelés célját illetően valamennyi — a tehetségfejlesztő programban érde-

kelt — félnek egyezségre kell jutnia. Néha úgy tűnik, mintha az értékelés fo-

lyamata pusztán külső értékelő személyek, vagy a „központi vezetés” által vég-

zett kísérleti jellegű kutatás lenne. Amikor az értékelés célját kísérleti kutatásnak 

tekintik, a hangsúly a kísérleti és a kontroll csoport felállításán van, valamint a 

kiinduló és a záró adatok összegyűjtésén. Ilyenkor eluralkodhat egy olyan nézet, 

miszerint majd az adatok fogják megmondani, hogy a program folytatódjon, 

vagy abbamaradjon. 

Az értékelés — ahogy azt fentebb már leírtuk — olyan folyamat, aminek a 

funkciója a továbblépés irányainak a meghatározása. Ahhoz, hogy jobb tehet-

ségprogramok szülessenek, összegző értékelésére van szükség. Az összegző ér-

tékelést másképpen szummatív vagy lezáró értékelésnek is nevezik (Howell és 

mtsai 1979). Azok a pedagógusok, akik ennek a megközelítésnek a hívei, az erő-

feszítéseiket annak az azonosítására koncentrálják, hogy a tehetségfejlesztő 

programnak melyek azok az elemei, amelyek hozzájárulnak a tehetségesek po-

zitív irányú fejlődéséhez, és melyek azok, amelyek nem járulnak hozzá. Az ilyen 

értékelésnek arról kell tájékoztatnia, hogy mely programösszetevőket kell újra-

gondolni és módosítani. A folyamatos, vagy másképpen formatív értékelés vi-
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szont azt mutatja meg, hogy mely konkrét területeken kell változtatni. A folya-

matos értékelés alkalmazása már menet közben lehetővé teszi, hogy a program-

készítők a hibás elemeket kijavítsák, még mielőtt végigvinnék azokat. 

Ha az értékelés célja eldőlt, a programkészítőknek, a tanároknak és a szü-

lőknek egyezségre kell jutniuk a szükséges információkra vonatkozóan. Clark 

(1983) az adatgyűjtés irányának és az értékelés céljának a tisztázásához hat 

szempont áttekintését javasolja: 

1. Pontosítsuk, hogy a program iránt érdeklődő személyek miről szeretné-

nek tájékoztatást kapni! 

2. Olyan eszközöket válasszunk, amelyek segítségével a szükséges infor-

mációkhoz hozzá tudunk jutni! 

3. A mérési eljárások mellett azt is rögzítsük, hogy a tanév folyamán mikor 

kívánunk adatokat gyűjteni! 

4. Csak hasznos adatokat gyűjtsünk! 

5. A kapott információkat minden illetékes személlyel vagy csoporttal közöljük! 

6. Az értékelés során nyert adatainkat abba az irányba kamatoztassuk, ami 

a program fejlődését eredményezi. 

A fenti javaslatok annyiban szorulnak kiegészítésre, hogy az értékeléssel 

megbízott személyeknek mindenekelőtt meg kell győződniük arról, hogy az át-

fogó programcéloktól kezdve a tanulói teljesítménykövetelményekig minden 

mérhető formában van megfogalmazva. Amíg ugyanis ez nem teljesül, addig a 

megfelelő értékelési eszközöket sem lehet kiválasztani. 

 

 

A programcélok és a tanulói teljesítménykövetelmények 

mérhető formában történő meghatározása 

Renzulli és Smith (1979) szerint a programértékelés egyik fő problémája, hogy a 

program irányítóinak és az értékeléssel megbízott személynek a nézőpontja 

gyakran különbözik egymástól. Az értékelőbiztosok számára megfoghatatlanok 

és mérésre alkalmatlanok az olyan célok, mint például „a tanulók legyenek mo-

tiváltabbak”, vagy „a tanulók legyenek kreatívabbak”. Ugyanakkor a program 

vezetése annak hallatán, hogy „a tanulók 85 %-ának a Williams-féle kérdőív 

kreativitási mátrixában 90 %-os teljesítményt kell nyújtania”, minden bizonnyal 

elszörnyed, és úgy néz az értékelőbiztosra, mintha az szándékosan szakmai 

zsargont használna. 

A helyes meghatározás nyilvánvalóan valahol a kettő között van. Egyfelől 

ugyanis a célokat és követelményeket valóban úgy kell megfogalmazni, hogy 

azok mérhetőek legyenek, másfelől arra is gondolni kell, hogy azok közlésre 

alkalmas formában kerüljenek rögzítésre, vagyis tegyék lehetővé a párbeszédet a 

követelmények tekintetében a program vezetésével, a tehetségfejlesztő program 

céljait illetően pedig a szélesebb nyilvánossággal. Például az Alberquerqure-ben 

folyó SPACE tehetségfejlesztő program (Special Program for Advanced Career 
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Exploration) a tanulók által teljesítendő követelményeket három területen ragad-

ja meg. Eszerint a tanulóknak a következőkről kell bizonyságot tenniük: 

1. Önismeret: a képességeik, érdeklődésük és hajlamuk reális értékelése, 

aminek a birtokában a tanulók meg tudják ítélni, hogy amiben jók és ami 

érdekli őket, az mennyiben felel meg a választani kívánt pálya követel-

ményeinek. 

2. Interperszonális készségek: kérdezési technikák, érzékenység, önérvé-

nyesítő viselkedés, önbizalom, valamint képesség egy szakemberrel való 

közvetlen munkakapcsolat kiépítésére. 

3. Munkával kapcsolatos kompetenciák: a munka komolyan vétele, feladat-

vállalási készség, megbízható kötelességteljesítés, diszkréció a bizalmas 

helyzetek kezelésében, érzékenység az interperszonális kapcsolatokban, 

önállóság, pontosság, kreatív problémamegoldó képesség, szívélyesség, 

megfelelő öltözet és megjelenés, általánosan pozitív beállítódás. 

Ezek a követelmények jól körülírtak és megragadhatók. A követelmények 

értékelésének többféle forrásból származó információkra kell támaszkodnia, így 

például objektív mérésekre, interjúkra, a tanulókról készült írásbeli jelentésekre 

és a szülőktől kapott tájékoztatásra. Ami az objektív méréseket illeti, ezek alatt a 

standardizált tesztek alkalmazását értjük. Ilyen például a WRAT (Wide Range 

Achievement Test), a Woodcock–Johnson-féle pszichopedagógiai tesztbattéria 

(Woodcock–Johnson Psychoeducational Battery) és a Watson–Glaser-féle kriti-

kai gondolkodásvizsgálat (Watson–Glaser Test of Critical Thinking). Az így 

kapott információkat a tanulók önértékelése és a tanárnak a tanulók fejlődésére 

vonatkozó véleménye egészíti ki. 

A program átfogó értékelése egyrészt a Steele (1969) által kidolgozott tan-

órai tevékenységet vizsgáló kérdőív alkalmazásával (Class Activities 

Questionnaire, CAQ), másrészt a tanulók, a szülők és a mentorok által összeállí-

tott tevékenységet vizsgáló kérdőívek segítségével valósul meg. A CAQ alkal-

mazása az Illinois államban folyó tehetségfejlesztő programok értékelésében 

bevett eljárásnak számít. Öt dimenziója van: (1) az alacsonyabb szintű gondol-

kodási folyamatok, (2) a magasabb szintű gondolkodási folyamatok, (3) az osz-

tályra irányultság, (4) az osztálylégkör és (5) a tanulói kérdések. 

A CAQ első két dimenziója a Bloom-féle taxonómia szerinti alacsonyabb 

és magasabb szintű gondolkodási folyamatokat veszi célba. Az osztályra irá-

nyultság a tanár szerepvállalását jelenti, különös tekintettel arra, hogy mennyire 

aktív vagy passzív. Az osztálylégkör dimenziója a tanulók attitűdjeiről és érzé-

seiről ad tájékoztatást, a tanulói vélemények dimenziója pedig azt jeleníti meg, 

hogy a tanulók mit gondolnak az óráról, és min szeretnének változtatni. A 9-1. 

melléklet ebből a kérdőívből mutat be egy részletet. 

 
   

 9-1. melléklet  
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 CAQ (részlet)  
   

 Az alábbi mondatok az osztállyal, a tanárral és az órával kapcsolatos állításokat tar-

talmaznak. Karikázd be a mondatok után álló betűjelek közül azt, amelyik a legjobban 

kifejezi a saját véleményedet az adott állítással kapcsolatban! 

 

   

 Ha teljesen egyetértesz az állítással, akkor a TE jelet karikázd be.  

 Ha általában egyetértesz az állítással, akkor az ÁE jelet karikázd be.  

 Ha általában nem értesz egyet az állítással, akkor az ÁN jelet karikázd be.  

 Ha egyáltalán nem értesz egyet az állítással, akkor az EN jelet karikázd be.  
   

 1. A diáknak elsősorban az emlékezetét foglalkoztatják.   TE ÁE ÁN EN  

 2. Nagy hangsúlyt fektetnek a diákoknak a jó/rossz és    TE AE ÁN EN 

 a helyes/helytelen dimenziók mentén történő megíté- 

 lésére és ennek megmagyarázására. 

 

 3. A diákoknak módjuk van a tanultakat új helyzetekben   TE ÁE ÁN EN  

  alkalmazni.  

 4. Az óra legnagyobb részében a tanulók nemcsak figyel-   TE ÁE ÁN EN  

  nek, hanem dolgoznak is.  

   

 

A SPACE program célja, hogy az iskola és a társadalom közelítsen egy-

máshoz. Ennek a teljesülését a mentori kapcsolat minőségét és hatékonyságát 

mérő kérdőív segítségével állapítják meg. Az egyik kérdőívet a mentor tölti ki, a 

másikat a szülők, a harmadikat pedig a diákok. A kérdőíven szereplő valameny-

nyi kérdés arra irányul, hogy a program elkezdődése és befejeződése között el-

telt idő alatt miben és mennyire változtak a diákok, hogyan működik a program, 

és milyen tapasztalatai vannak a mentornak. 

A SPACE értékelési rendszere azonban nem csupán a tehetségfejlesztő 

program mentori összetevőjéről, hanem a program egészéről kíván információ-

kat gyűjteni. A teljes adatgyűjtés részben standardizált teszteken keresztül, rész-

ben beszélgetések, megfigyelések és kérdőívek révén történik. A gyűjtött adato-

kat a tehetségfejlesztő programban részt vevő diákok jobb megismerésében és a 

program fejlesztésében hasznosítják. 

 

Az érvényes és megbízható mérőeszközök kiválasztása 

Az értékeléssel kapcsolatban két fontos kérdést kell megemlítenünk. Az egyik: 

Van-e fejlesztő hatása a tehetségfejlesztő programnak? A másik, ami viszont 

már közelről érinti az értékelést: Kimutatható-e ez a hatás érvényes és megbíz-

ható eszközök segítségével? A mérőeszköz érvényességének a fogalmát a leg-

egyszerűbben úgy határozhatjuk meg, hogy az eszköz azt méri, amit mérnie kell. 

Minél inkább méri a vizsgálni kívánt jelenséget, annál nagyobb az érvényessége. 

Például ha egy adott tehetségfejlesztő programot az alulteljesítő tehetséges 

diákok kreatív gondolkodási képességének a fejlesztése érdekében hívták életre, 

akkor először a program indításakor, azután pedig a program befejeződésekor 

felmérik a diákok kreatív gondolkodását. Amennyiben a vizsgálati eszköz való-
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ban a kreatív gondolkodást méri, akkor érvényes megállapítás tehető a tanulók 

fejlődéséről. De ha a tanulókat mondjuk a Kaliforniai Teljesítményvizsgálat ol-

vasási szubtesztjével vizsgálnánk, akkor a kapott eredményeknek semmi köze 

nem lenne a kreativitásfejlesztő program hatékonyságához. Ilyen célra nem ez, 

hanem a Torrance-féle kreativitásvizsgálat a megfelelő eszköz. 

Egy másik példa, amivel megvilágíthatjuk, hogy a tehetségfejlesztő prog-

ramokban miért van szükség érvényes és megbízható eszközökre, a szülőknek a 

programba való bevonódása. Lehet, hogy a programbeszámoló érvényes adatok-

kal szolgál a szülői látogatások számának a sűrűsödéséről, a szülői értekezlete-

ken megjelentek számának a növekedéséről, a helyi iskolaszéki választásokon 

történő nagyobb részvételről, de annak rögzítése, hogy a szülőknek nagyon tet-

szik a tehetségfejlesztő program, semmiképp sem fogadható el érvényes bizo-

nyítéknak a tehetségfejlesztő program hatékonysága mellett. Sajnos a „nekem 

tetszik” típusú szülői megnyilatkozásokat meglehetősen gyakran alkalmazzák a 

program eredményességének alátámasztására. Manapság, amikor mindinkább a 

számszerűségen van a hangsúly, ideje lenne ezen túllépni, és érvényes mérőesz-

közökhöz folyamodni. 

A mérőeszközöket tehát akkor tekintjük érvényesnek, ha közvetlenül kap-

csolódnak a tehetségfejlesztő program keretén belül végzett munkához. A peda-

gógusoknak azonban nemcsak arról kell meggyőződniük, hogy tényleg azt mé-

rik, amit mérni akarnak, hanem arról is, hogy a mérőeszközök mennyire meg-

bízhatóak. Egy mérőeszköz akkor megbízható, ha ugyanazt a dolgot mérve vele 

időről időre ugyanazt az eredményt kapjuk. Tallmadge (1977) a megbízható 

eszközökhöz sorolja a teljesítményvizsgálatokat, az attitűd- és énképvizsgáló 

skálákat – mint teszteket, valamint az igazolatlan hiányzás megállapítását, a pe-

dagógus tantermi viselkedésének a megfigyelését, a biztosított szolgáltatások 

megállapítását, és a szülők bevonódását jelző mutatókat – mint közvetlen meg-

figyelésen alapuló mérőeszközöket. 

Vannak kevésbé „tolakodó” mérési eszközök is, amelyek közvetett úton 

szolgáltatnak adatokat a követelmények teljesítéséről. Ilyen például a vandaliz-

musnak, a könyvtárból kikölcsönzött könyvek számának, vagy a nők számára 

hivatalosan biztosított kedvezmények igénybevételének a megállapítása. 

Az értékelés további lényeges kérdése, hogy a tanulóknál tapasztalt válto-

zások valóban a tehetségfejlesztő programnak köszönhetők-e. Erre a kérdésre 

akkor tudunk érdemben válaszolni, ha a tehetségfejlesztő program eredményes-

ségét összehasonlítjuk a hivatalos tanterv alapján folyó oktatás eredményességé-

vel. Az ilyen összehasonlításnak viszont az a buktatója, hogy a megállapított 

változások létrejöttében másféle okok is szerepet játszhatnak. Ha például a te-

hetségfejlesztő program célja az önállóság és a feladat iránti elköteleződés foko-

zása, könnyen megtörténhet, hogy az ezeken a területeken tapasztalt változás a 

tehetségfejlesztő program nélkül is bekövetkezett volna. A cél ugyan megvaló-

sult, csak éppen nem a program, hanem az érési folyamatok következtében. 
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Az előbb vázolt problémát két módon kezelhetjük. Az egyik lehetőség, hogy 

ezeknek a minőségeknek a fejlődését megállapítjuk a tehetségfejlesztő program-

ban részt vett, valamint a szintén tehetséges, de nem „tehetségprogramos” diá-

koknál, és a kettőt összehasonlítjuk. A másik lehetőség, hogy e minőségek megál-

lapítására a program indításához képest jóval korábban kerül sor. Ha nem így ten-

nénk, a közösség képviselőinek és a szülőknek meglehetősen nehéz lenne meg-

magyarázni, hogy a tehetségeseknek miért csak egy része kerül be a programba, a 

többiek pedig miért nem. De ha az iskolakörzetek kísérleti célból szerveznek te-

hetségfejlesztő programokat, akkor szükség van a kontrollcsoport alkalmazására. 

Fontos tehát, hogy mit mivel hasonlítunk össze, és a lehetséges összehasonlítások 

közül azt az egyet válasszuk ki, amelyik a legmegbízhatóbban fejezi ki, hogy mi 

volt az újszerű a tehetségfejlesztő programban, és mivel jobb ez, mint amit az is-

kolák általában tudnak nyújtani a tehetségeseknek. 

A tehetségfejlesztő programoknak van még egy problémája, ami egyébként 

bármilyen típusú új pedagógiai program kapcsán felmerül, ez pedig a változók 

kezelhetősége. Hiába gondoljuk azt, hogy a program során tapasztalt fejlődés a 

rengeteg speciális eljárásnak köszönhető, az eredmények bizony más okokat is 

sejtetni engednek. Van egy alapvető jelenség, a munkalélektani kutatásokból 

ismert Hawthorne-effektus, nevezetesen, hogy szinte mindenféle kísérleti cso-

portként való kiemelés javít az eredményeken — a kiemeltség tudata, a pedagó-

gus fokozott odafigyelése okozhatja ezt a változást. Laboratóriumi körülmények 

között könnyű dolgunk lenne, mivel szinte az összes változót kézben tudjuk tar-

tani, ám iskolai körülmények között ez lehetetlen. De ha az értékelési eljárásokat 

körültekintően tervezzük meg, akkor ezek az eljárások egyrészt a megfigyelt 

hatások további lehetséges okairól is felvilágosítással szolgálnak, másrészt meg-

adják azokat az adatokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a programot tovább 

lehessen fejleszteni. 

 

Az adatok közlése valamennyi érintett féllel 

Az értékelés során kapott adatokat általában nyerspontok, százalékértékek, szó-

rások vagy statisztikák formájában adjuk közre. Rendkívül fontos azonban, hogy 

emellett a program személyes vonatkozásairól is említést tegyünk, mert ez teszi 

igazán élővé, emberileg hitelessé a programot. Ehhez az esettanulmányok nyúj-

tanak segítséget. Egy-egy tanuló fejlődéséről szóló rövid tudósítás beiktatása 

sokkal szemléletesebbé teszi a beszámolót, mintha csak a száraz adatokra szorít-

koznánk. Nem szabad ugyanis szem elől téveszteni, hogy az értékelési beszámo-

ló nem csak a szakemberekre tartozik, hanem mindenkire, aki valamilyen for-

mában érintett a programban. Ilyenek lehetnek például az iskolai nevelési bizott-

ság tagjai, a hagyományos módon működő osztályok pedagógusai, az iskolaszék 

tagjai, a szülők, az illetékes szakigazgatási szervek képviselői, és így tovább. A 

következőkben ilyen esettanulmányokra látunk két példát egy közép-iskolai te-

hetségfejlesztő programból. 
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Stephanie: Amióta csak az eszemet tudom, mindig ügyvéd akartam lenni. 

Most egy törvényszéki tudósító a mentorom, és mondhatom, hogy nagyon élve-

zem a vele való munkát. Redford asszony jóvoltából állandóan izgalmas megfi-

gyelésekre nyílik módom. Nincs olyan nap, hogy elejétől végig ne élvezném 

élőben látni a peres ügyeket. Hiszem, hogy az itt szerzett tapasztalatok sokat se-

gítenek abban, hogy jó ügyvéd legyek. Sokat tanulok az időbeosztás fontosságá-

ról és az idő hatékony kihasználásáról is. 

Stephanie-ről tudni kell, hogy ő egy alulteljesítő, tehetséges néger középis-

kolás lány, aki szegény családból származik. A mentori kapcsolat szárnyakat 

adott a képességeinek, az iskolából való igazolatlan hiányzásainak a száma 

drasztikusan csökkent, az iskolai teljesítménye pedig javult. 

Lássunk még egy példát ugyanebből a programból, Robert-ét! 

Robert: Engem mindig érdekelt a színjátszás, de éppenséggel nem gondol-

tam, hogy képes lennék rá. Amióta viszont ott vagyok a Városi Színházban Jo-

nes úrral, úgy érzem, hogy ez nem csak egy lehetőség a számomra, hanem ezt is 

fogom csinálni. Mert tudok játszani. Már egy csomó darabban szerepeltem. Jo-

nes úr sokat segített abban, hogy higyjek magamban. Tudom, hogy mikor raga-

dom meg a közönséget és mikor nem. Amikor kilépek a színpadra, egy megfog-

hatatlan érzés kerít hatalmába. Egy nagyszerű érzés, amit senkinek sem tudnék 

elmagyarázni, csak Jones úrnak. Ő mindig meghallgat, és sosem dühös rám, ha 

kifelejtek egy sor. Ha a többi tanárom is ilyen lenne, nem érezném úgy, hogy az 

iskolában csak vesztegetem az időmet. 

Robert és Stephanie egy hátrányos helyzetű tehetséges diákok számára in-

dított tehetségfejlesztő program résztvevői. Amíg a beszámolók ilyen egyedi ese-

teket nem tartalmaztak, a programot az a veszély fenyegette, hogy a támogatást 

megvonják tőle. Az esetleírásokat is tartalmazó jelentés olvastán azonban a vá-

rosi tanács tagjai kiszálltak a helyszínre, és rövid tanakodás után úgy döntöttek, 

hogy a támogatás eredeti összegét megtoldva a programot az elemi iskolára is 

kiterjesztik, elsősorban a helyi kisebbségi tehetséges gyermekek számára. Az 

egyedi esetekkel fűszerezett konkrét adatok közlése megtette a hatását. Mindez 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a fejlődés teljes dokumentálásához az egész prog-

ram ideje alatt gyűjteni kell az adatokat, és mindent össze kell gyűjteni. 

 

A TEHETSÉGES DIÁKOK ÉRTÉKELÉSÉNEK 

SAJÁTOS PROBLÉMÁI 

 

A helytelenül megválasztott tesztszintek 

A tehetségfejlesztő programok értékelésének egyik sajátos problémája, hogy a 

tehetségesek az iskolai teljesítménytesztekben vagy nagyon magas, vagy nagyon 

alacsony teljesítményt nyújtanak. Sok tehetséges tanuló esetében az ilyen tesztek 

egyszerűen alkalmatlanoknak bizonyulnak a teljesítmény megállapítására. Ideá-

lis esetben a teszteredményeiknek az adott tesztszint eredményskálájának a kö-
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zepe táján kellene lenniük, csakhogy nagy részük kívül esik ezen. A probléma 

oka a helytelenül megválasztott tesztszintben keresendő. A tehetségesek felmé-

résére szánt teszteket ugyanis nem annak alapján kellene kiválasztani, hogy há-

nyadik osztályba járnak, hanem a teljesítményszinjük alapján, azaz általában 

egy-két évfolyammal a tényleges évfolyamuk felett. A legtöbb nagy tesztkiadó 

egyeztette egymással az általuk megjelentetett iskolai teljesítménytesztek szint-

jeit, és az értékpontok terjedelmét úgy adta meg, hogy a pedagógusok a szom-

szédos tesztszinteket átszámíthassák egymásra, vagyis a tesztszintek átjárhatóak 

legyenek (pontekvivalencia-meghatározás). Ezen pontértékek segítségével ki-

számítható, hogy amennyiben a tehetséges tanuló az egyik tesztszinten x pontot 

ér el, akkor egy ettől alacsonyabb vagy magasabb tesztszinten mennyi pontot 

érne el. A másik lehetőség, hogy a teszthez készült kézikönyvek normatív ada-

tokat is megadnak azon diákokra számítva, akiket nem a saját szintjükön vizs-

gálnak. 

Stanley (1976) szerint azokat a teszteket kell választani, amelyek minden 

egyes vizsgálni kívánt tehetséges tanuló esetében elegendő „plafonnal” rendel-

kezzenek. A „plafon” arra vonatkozik, hogy milyen nehezek legyenek a teszt-

itemek azelőtt, mielőtt a tanuló az összest elhibázza. A nehézség az életkortól és 

az évfolyamtól függ: az idősebbektől és a magasabb évfolyamra járóktól nehe-

zebb itemeket kérdeznek. Stanley továbbá azt javasolja, hogy a valamilyen tan-

tárgy iránt speciális fogékonyságot tanúsító tehetséges tanulók esetében emelt 

szintű teljesítményteszteket kellene alkalmazni, mivel ez jobban megfelelne a 

képességeiknek. Elismeri, hogy ez a megoldás nincs összhangban sem az isko-

lával, sem a tesztelési gyakorlattal, mégis arra biztatja a pedagógusokat, hogy 

cselekedjenek bátran, és merjék emelt szintű eszközzel kitapogatni a tehetséges 

tanuló korlátait. 

 

Kiválasztás és előzetes vizsgálat – ugyanazzal a teszttel 

A tehetségfejlesztő programok értékelésének további problémája a tanulók kivá-

lasztására alkalmazott eszközökből származik. Például a kreatív gondolkodás 

színvonalát a kreativitástesztekben elért viszonylag magas pontszámok tükrözik. 

De ha ugyanezeket az eredményeket egyben az előzetes vizsgálat eredményei-

nek, azaz kiindulási értéknek is tekintjük, az a normatív értékelést megkérdője-

lezi. Ha viszont a kiválasztás és az előzetes vizsgálat ugyanazzal a teszttel törté-

nik, akkor az újra felvett teszt eredményei már nem biztos, hogy a tényleges tel-

jesítményt tükrözik. Éppen ezért úgy célszerű eljárni, hogy ugyanannak a teszt-

nek az egymással egyenértékű, alternatív formáit alkalmazzuk: a kiválasztáshoz 

az egyik változatot, a kiindulóállapot rögzítésére pedig a másikat. 

 

Az iskolai évfolyamban kifejezett teszteredmények alkalmazása 

A tehetségfejlesztő programok értékelésének további problémája az iskolai évfo-

lyamban megadott teszteredmények alkalmazása. Ezek ugyanis nem tükrözik 
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kellő érzékenységgel a kognitív fejlődést, esetenként még el is torzítják. Ezért az 

évfolyamokban megadott eredmények a laikusok — különösen a szülők — és a 

statisztikában járatlan pedagógusok számára félrevezetők lehetnek. Például ha 

egy harmadik osztályos tanuló egy matematikai tesztben nyolcadikos szintet ér 

el, még nem jelenti azt, hogy a nyolcadik osztályban tanított matematikában ott-

honosan mozog. Egyes esetekben a tehetséges harmadik osztályos éppen úgy 

meg tudja oldani a matematikai feladatot, mint a nyolcadikos, de minden való-

színűség szerint nincs olyan átlagos nyolcadikos tanuló, aki a tesztnek csak a 

harmadik osztálynak megfelelő szintjét teljesítené. Az évfolyamban kifejezett 

teszteredmények értékelési célokra való felhasználása egy újabb problémát is 

felvet, nevezetesen az ilyen eredmények nem rendezhetők el egy intervallum-

skála mentén, és nem is átlagolhatók. De ami még ennél is fontosabb, az évfo-

lyamokban kifejezett teszteredmények kialakítása azon a feltevésen alapul, hogy 

az iskolai év folyamán mindvégig egyenletes a fejlődés. Tallmadge (1977) sze-

rint a tanulás tipikusan nem követi ezt a szabályos mintát, így azok az állítólagos 

előnyök, amelyeket az évfolyamban kifejezett teszteredmények jelentenének a 

tehetségesek számára, erősen túlzottak, mondhatni: mesterségesen felfújtak. 

Az évfolyamban kifejezett eredmények alkalmazásával kapcsolatban fel-

merülő problémákat úgy küszöbölhetjük ki, ha normális eloszlású értékpontokat 

használunk. Ezeket az értékpontokat a tesztkiadók adják meg, melyek számítá-

sokra is felhasználhatók. Ha a kezdő és a befejező vizsgálat eredményeit norma-

tív adatokkal vetjük össze, akkor a különbséget korrekten tudjuk értelmezni. 

(Ilyen adatok Magyarországon általában nem állnak rendelkezésre. A ford.) 

 

Az adatok helytelen értelmezése 

A tehetségfejlesztő programok vezetői állítják, hogy a tehetséges tanulóknál 

megfigyelt haladás a programjaiknak köszönhető, holott a teljesítmény- vagy 

viselkedésbeli változásokat mással is lehet magyarázni. Például az egyik tehet-

ségfejlesztő programban a tanulók a vártnál lényegesen többet tanultak a társa-

dalomismereti témákból, de ennek nem a program volt az oka. Valójában az tör-

tént, hogy az iskolakörzet többféle változtatást rendelt el: az osztálylétszámok 

csökkentését, új felszerelések vásárlását, a könyvtárba egy új könyvtáros beállí-

tását, és még egy tanterv-szakértő alkalmazását is, akinek a feladata az volt, 

hogy a tanárokkal közösen új tanítási stratégiákat dolgozzon ki. A tapasztalt po-

zitív hatás ebben az esetben nem a programnak volt köszönhető, hanem a 

Hawthorne-effektusnak, vagyis annak, hogy azért teljesítettek a tanulók jól, mert 

egy speciális program résztvevőinek mondhatták magukat, tehát a végrehajtott 

változtatások fel nem ismert hatásai adódtak össze a szituációban. Ilyen körül-

mények között — ahogy azt a fentiekben leírtuk — az értékelők bölcsen teszik, 

ha az észlelt fejlődést mással magyarázzák, és az állításaikat illetően visszafo-

gottak maradnak. 
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A tanárok húzódozása 

Az értékelés egyik fontos vonása a tanárok fokozódó húzódozása. A „normál” 

osztályban dolgozó tanárok ugyanis a tehetségfejlesztő program többletét és kí-

nálati arzenálját önmagukra nézve mintegy ítéletként fogják fel, azaz hogy a 

munkájukat nem végzik megfelelően. Ebből adódik, hogy az értékelési folyamat 

elkezdődésekor a „normál” osztályban tanító tanárok és a tehetségfejlesztő prog-

ramban tanító tanárok szembekerülhetnek egymással. Igen fontos tehát, hogy az 

értékelést olyan alternatív eszköznek tekintsük, amely speciális gyermekekhez 

tartozó speciális elvárások teljesülését méri. Például az egyik iskolakörzet arról 

számol be, hogy hozzákezdtek a kreatív problémamegoldás alkalmazásának az 

értékeléséhez kiscsoportos feltételek mellett dolgozó harmadik osztályos tehet-

séges tanulóknál. Ha az értékelési paramétereket így írjuk le, az kevésbé sértő és 

kevésbé jelent fenyegetést a „normál” osztályokban tanító tanárok számára, akik 

egyrészt nem is kiscsoportos formában oktatnak, másrészt lehet, hogy a problé-

mamegoldásnak ezt a típusát nem is alkalmazzák. Raybin (1971) ezt egyenesen 

alapkövetelménynek nevezi, ami azt jelenti, hogy az értékelés során az egyedi 

tanulói teljesítményt kell vizsgálni, és azokkal a különleges körülményekkel 

összefüggésben, amelyekhez a teljesítmény kapcsolódik. 

 

Értékelési modellek 

Costanzo-Sorg (1970) azt találta, hogy bár a tehetségfejlesztő szakpedagógusok 

a tehetségfejlesztő programok értékelésére sokféle speciális modellt használtak, 

a leggyakoribbak mégis azok voltak, amelyeket Stufflebeam (1971) és Provus 

(1971) dolgozott ki. A Stufflebeam-féle modell négyféle döntés és négyféle 

programművelet közötti interakciókból áll. A döntések (1) a tervezéssel, (2) a 

szervezéssel, (3) a kivitelezéssel és (4) a visszacsatolással függenek össze. A 

műveletekhez tartozik (1) a kontextus, (2) az input, (3) a folyamat és (4) az 

eredmény. 

A Stufflebeam-féle modell a döntéseket és műveleteket a következőképpen 

írja le: 

Tervezés – A célok kitűzése és a követelmények felállítása 

Szervezés – A hasznosítható források és a megvalósítható eljárások 

Kivitelezés – A program elindítása és fenntartása 

Visszacsatolás – A megvalósításra, az eredményekre és a hatásokra való 

reagálás 

Kontextus – Az igények felmérése, feladatmeghatározás, feltevések, előse-

gítő és hátráltató tényezők 

Input – A tanulói igények és tulajdonságok, tárgyi és személyi feltételek, 

anyagi források, költségek, felvevőképesség 

Folyamat – Tevékenységek, oktatás, tapasztalatok, reakciók, taktikák 

Eredmény – A megvalósultak szembeállítása a kontextussal és az inputtal 
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A Stufflebeam-féle modell alkalmazásánál az iskolakörzetnek vagy az ille-

tékes szakigazgatási szervnek a tervező és fejlesztő munkáért felelős vezetői azt 

vizsgálják, hogy a döntések és a műveletek mennyire vannak összhangban egy-

mással. Például egy iskolakörzet által felügyelt tehetségfejlesztő program eseté-

ben a tervezőknek és fejlesztőknek meg kell bizonyosodniuk arról, hogy a kivá-

lasztási kritériumokkal és az értékeléssel kapcsolatban a programnak van-e kö-

vetkezetes irányvonala, ezen belül tényleg fontosnak tartják-e magát az értéke-

lést. Tisztázandó továbbá, hogy mik a program feltételezései és ezek hogyan 

függenek össze a tervezési fázissal és a kontextussal; megfelelő döntéseket hoz-

tak-e az input összetevőinek a megállapítására szolgáló eszközök kiválasztásá-

nál; és a kiválasztottak alapján történt-e az értékelési taktikák (folyamat) beveze-

tése és alkalmazása. A tervezési fázisnak az eredménnyel érintkező határterüle-

tén a hangsúly az adatforrások hozzáférhetőségén van, és hogy a kivitelezések 

mennyire illeszkednek a kontextushoz és az inputhoz. Itt a kérdések az objektív 

és a minőségi adatok használatára vonatkoznak. 

A szervezéssel kapcsolatos döntésekhez a programtervezőknek meg kell 

szerezniük az összes érdekelt fél beleegyezését, és meg kell győződniük arról, 

hogy volt-e mindenkinek lehetősége arra, hogy a véleményét és észrevételeit 

kifejtse. Ez nagyon fontos. Sok program ugyanis azért vall kudarcot, mert az 

oktatási rendszer különböző pontjai álló egyének, vagy a szélesebb közösség 

képviselői ellenérzésekkel viseltetnek a program iránt, aminek a szétoszlatását 

meg sem kísérlik. Itt az input biztosítása érdekében a tervezők különféle foglal-

kozásokat iktathatnak be a szülők, a diákok és más érdekelt személyek számára. 

Azért érdemes ezt az eljárást követni, mert így mindenkinek lehetősége nyílik 

arra, hogy a véleményét kifejtse, és pontosan meg lehet állapítani, hogy a részt-

vevők szándékai mennyire hitelesek. 

A kivitelezési fázis a program elkezdését és az értékelési eljárások ütemterv 

szerinti bevezetését jelenti. Ebben a szakaszban az input biztosításához arról kell 

meggyőződni, hogy rendelkezésre áll-e az összes szükséges forrás, a folyamat 

biztosításához pedig arról, hogy az ütemterv megfelel-e a szándékoknak. A kivi-

telezési fázis eredménye az adatok összegyűjtése és számba vétele, valamint a 

haladásról való beszámolóra és a zárójelentés elkészítésére történő felkészülés. 

A visszacsatolási fázis a célok és követelmények elérésére való reflektálást, 

a kontextus fázisa a következetesség teljesülése érdekében végzett korrekciókat, 

az input fázisa az input mindenre kiterjedő vizsgálatát, a folyamat az adatgyűj-

téssel és adatkezeléssel összefüggő tevékenységek helyénvalóságát, végül az 

eredmény a folytatással és a továbbfejlesztéssel kapcsolatos döntéseket tartal-

mazza. 

Sellin és Birch (1981) öt olyan értékelési taktikát sorolnak fel, amelyek 

egyrészt összegzik az értékelés folyamatát, másrészt megvilágítják a 

Stufflebeam-féle modell alkalmazását. 

1. A programot működőképessé tevő, minőségi kontextus létrehozása. En-

nek a neve: feladatmeghatározás. 
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2. A meglévő, kiindulópontként szolgáló forrásoknak és a résztvevők sajá-

tosságainak az azonosítása. Ennek a neve: input. 

3. A résztvevők célirányos tevékenységének a megfigyelése. Ennek a neve: 

folyamat. 

4. A teljesítmények elemzése. Ennek a neve: eredmény. 

5. Az előző négy elem közötti kölcsönhatások alapján ajánlások megfo-

galmazása. Ennek a neve: hatásismertetés. 

Hasonló fogalmakat használ Provus (1971) is. Ezek: terv, bevezetés, fo-

lyamat, produktum és összehasonlítás. Terv alatt az értékelési célokra kiválasz-

tott tervet érti. A bevezetés a program körülményeire és aktuális műveleteire vo-

natkozik. A folyamat a tehetséges tanulók sajátosságait, valamint a tanulóknak 

az értékelési folyamat alatt történő megfigyelésére és vizsgálatára szolgáló esz-

közöket, a produktum pedig az értékelésből kinőtt beszámolókat és ajánlásokat 

jelenti. A Provus-féle modell valójában diszkrepancia modell, mivel a célok és 

az eredmények összehasonlítására helyezi a hangsúlyt. Amennyiben a kettő kö-

zött eltérések vannak, a döntésre jogosult személyeknek be kell avatkozniuk. 

Costanso-Sorg (1979) alapján felsorolunk néhány kérdést, amelyek segít-

ségére lehetnek a tehetségfejlesztő programok értékelésével megbízott szemé-

lyeknek. Ezek a következők: (1) Utána néztem annak, hogyan lehetne a tehetsé-

ges tanulók ellátásán javítani? (2) Ragaszkodtam a körültekintő tervezéshez a 

szükséges egyetértés elérése érdekében? (3) Hatékony és változatos adatforráso-

kat használtam? (4) Következetesen kapcsoltam a célokhoz az eljárásokat? (5) 

Teremtettem alkalmat a résztvevők tájékoztatására vagy képzésére? (6) Ragasz-

kodtam ahhoz, hogy elegendő idő jusson a programműveletekre? Az értékelés 

hitelességét az ilyen típusú kérdésekre adott válaszok biztosítják. 

Az értékelőbiztosok kiválasztása 

Ha az iskolakörzetnek nincs főfoglalkozású értékelésvezetője, és ezért az iskola-

körzet külső személyeket kér fel az értékelésre, fontos, hogy a felkért 

értékelőbiztosok — akár a képzettségük, akár a tapasztalataik révén — értsenek 

a tehetségfejlesztő programok értékeléséhez, mivel az ilyen programok értékelé-

sével kapcsolatban különleges problémák merülnek fel. 

A szakmai hozzáértés mellett az is fontos, hogy az értékelőbiztos tudjon 

együttműködni a felügyeleti szervekkel, és már az elején tisztázza velük, hogy 

miért tartják szükségesnek az értékelést, és mit várnak tőle. Ennek híján ugyanis 

az összegyűjtött információk semmitmondóak, illetve bármire felhasználhatók, 

amikor a tehetségprogram jövőjéről döntenek. 

Ha az értékelőbiztosok és a pedagógusok nehezen találják meg a közös ne-

vezőt, ez legtöbbször abból fakad, hogy a felügyeleti szervek nem tárgyilagosan 

viszonyulnak a tehetségfejlesztő programhoz. A pedagógusok is tudják, hogy az 

értékelőbiztost nem azért szerződtetik, hogy az adatokat vagy információkat fi-

gyelmen kívül hagyva számukra kedvező következtetésre jusson, illetve támo-
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gassa a tehetségfejlesztő programot. Éppen ezért fontos, hogy az értékelőbiztos 

pártatlan legyen, és a tényekre szorítkozzon. 

Cooley és Lohnes (1976) szerint az értékelőbiztosok legyenek jártasak a 

pszichológiában, a szociológiában, a filozófiában, a viselkedéstudományokban, 

de ami a legfontosabb: értsenek a szervezéshez, vezetéshez, és következetesen 

ragaszkodjanak az átfogó értékelési tervet használó modellekhez, mint amilyen 

például a Stufflebeam-féle és a Provus-féle modell. A lényeg végeredményben 

az, hogy az értékelés a program javára váljon, és a haszonélvezője a tehetséges 

diák legyen. Hall (1980) úgy vélekedik, hogy bár az értékelési folyamat megle-

hetősen bonyolultnak tűnik, mégis az erre fordított idő megéri, ha a program 

folytatódását eredményezi, és kifogja a szelet azoknak a vitorlájából, akik örö-

kösen a program megkurtítását és a költségek lefaragását tartják szem előtt. 

 

Példák a tehetségfejlesztő programok értékelésére szolgáló eszközökre 

A követelményteljesítés megállapításának az egyik módja a lefektetett követel-

ményeknek és a tanulói produktumoknak az összevetése. Hall (1980) beszámol 

azokról az eljárásokról, amelyeket Michigan állam Oktatási Minisztériuma az 

állami kísérleti programok követelményeinek mérésére szolgáló skálaegyüttes 

kidolgozására használt. Minden egyes eszközt egy-egy követelményhez igazítva 

terveztek meg. A körzetek beszámolója szerint a leghasznosabbnak bizonyuló 

skálák a tanulói produktumok kreatív jellegét és minőségét értékelő skálák vol-

tak. A 9-2. melléklet két ilyen követelményt mutat be. 

 

 

 
   

 9-2. melléklet  
   

 ÉRTÉKELŐ LAP (részlet)  

   

 3. sz. követelmény a produktumra vonatkozóan  
   

 A kísérleti program véletlenszerűen kiválaszott mintájába tartozó tanulók 80 %-a meg-

felelő pontszámot érjen el a „kiválósági skálán” úgy, hogy a tanulói produktumokat 

egy három főből álló bírálói bizottság tagjai külön-külön értékelik. 

 

   

  A produktumokból ítélve mennyire jártas a tanuló az adott témában?  
   

 5 4 3 2 1  
       

 Nagymértékben  Valamennyire  Alig  
   

  Ez a produktum a minőségét tekintve mennyire haladja meg azt a szintet, ami egy 

hasonló korú tanulótól elvárhetó? 

 

       

 5 4 3 2 1  
       

 Nagymértékben  Valamennyire  Alig  
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 5. sz. követelmény a produktumra vonatkozóan  
   

 A kísérleti program véletlenszerű mintájába tartozó tanulók 80 %-a megfelelő pont-

számot érjen el egy „folyamat/produktum kreativitási skálán” úgy, hogy a tanuló által 

beadott munkát egy három főből álló bírálói bizottság tagjai külön-külön értékelik, és 

a munka elkészültéhez vezető folyamatot egy tantermi megfigyelő értékeli. 

 

   

  A munka egésze mennyire jelez nagyfokú eredetiséget és újszerűséget egy hasonló 

korú tanulóhoz képest? 

 

   

 5 4 3 2 1  
       

 Nagymértékben  Valamennyire  Alig  

   

 

A tehetségfejlesztő programok értékelése lehet formatív és szummatív. A 

formatív értékelés lényege a nap mint nap megmutatkozó erős és gyenge pontok 

visszajelzése. A formatív értékelésre számos példát találunk a Tehetségvédő 

Társaság (TAG) értékelési szakbizottsága által összeállított Mintaeszközök a te-

hetségfejlesztő programok értékeléséhez (Sample Instruments for the Evalution 

of Programs for the Gifted and Talented) című dokumentumban. A 9-3. mellék-

let egy ebből a dokumentumból való, módosított részletet mutat be. Két kérdést 

tartalmaz minden egyes fő programértékelési összetevőről, melyek a követke-

zők: jellemzés, azonosítás, értékelés, vezetés és ellátás. 

A szummatív értékelésben a program teljes áttekintése fejeződik ki. Az érté-

kelésnek ez a típusa az igények megállapítására, az azonosító eljárásokra, a speciá-

lis módszerek kiválasztására és azok megvalósítására egyaránt kiterjed. A 9-3. mel-

lékletben olvasható kérdések egyébként a formatív és a szummatív értékeléshez 

egyaránt felhasználhatók. A TAG által összeállított kérdőívminták további előnye, 

hogy segítségükkel egységes információk gyűjthetők a programokról, támpontokat 

kapva ezzel a tehetségfejlesztő programok minőségének a javításához. 

 
   

 9-3. melléklet  

 MINTA  

   

 ________________ értékelési csoport jelentése   A látogatás ideje: _________________  

   

 TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM – HELYSZÍNI ÉRTÉKELÉS  

   

 Jellemzés               Igen  Problematikus  Megállapít- 

                           hatatlan 

 

 1. A programbeli tevékenységek általában meg-

felelnek a tehetséges gyermekek igényeinek? 

  

    

 2. A programbeli tevékenységek összhangban 

vannak a program követelményeivel? 

  

    

 Azonosítás   
    

 1. Az eredetileg tervezett azonosítási eljárásokat 

használják? 
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 2. Főként objektív adatokon alapul a tanulók 

azonosítása? 

  

    

 Működés   
    

 1. Fordítanak hetente legalább 150 percet 

arra, hogy a tanulókat a program keretében 

foglalkoztassák? 

  

    

 2. Van-e olyan tanácsadás, amelyet a tehet-

ségfejlesztő program valamennyi diákja 

igénybe vehet? 

  

    

 Értékelés   
    

 1. Tervszerűen történik a program értékelése?   
    

 2. Megadja az értékelés a program hatékony-

ságának a megállapításához szükséges in-

formációkat? 

  

    

 Vezetés   
    

 1. Részt vettek a programban dolgozó peda-

gógusok a jelenleg folyó program kidolgo-

zásában? 

  

    

 2. Beszerzik a programbeli tevékenységekhez 

szükséges anyagokat és eszközöket? 

  

    

 Ellátás   
    

 1. Elfogadható időn belül megérkeznek a prog-

ramhoz megrendelt anyagok és eszközök? 

  

    

 2. Megkapják a program megvalósításához 

szükséges szakmai segítséget? 

  

    

Igen hasznosak lehetnek azok az információk, amelyek a tehetségfejlesztő 

programok nyomon követéséből származnak. Ezek az információk nemcsak a 

programkészítéshez nyújtanak segítséget, hanem egyben jó „ajánlólevelek” is 

ahhoz, hogy az iskolai vezetés, a nevelési bizottság és a tágabb közösség hely-

benhagyja és támogassa az adott programot. A longitudinális kutatások tervezé-

se iránt érdeklődő olvasóknak McCumsey (1985) munkáját ajánljuk. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ebben a fejezetben az értékelést mint a tehetségfejlesztő program értékének a 

meghatározását, illetve mint a tehetségfejlesztő programról való információk 

összegyűjtését írtuk le. Foglalkoztunk az értékelés leglényegesebb sajátosságai-

val, így az értékelés céljának a kitűzésével, valamint a mérhető programcélok és 

tanulói követelmények meghatározásával. 

Szóltunk az érvényes és megbízható mérőeszközök választásának fontossá-

gáról, továbbá a minden érdekelt fél számára történő adatközlés szükségességé-

ről. Felsoroltunk néhány — a tehetségfejlesztő programokkal kapcsolatban fel-

merülő — értékelési problémát. Ilyen például a nem megfelelő tesztek alkalma-
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zása, ugyanazon teszt eredményeinek a kiválasztásra és az előzetes vizsgálatra 

történő felhasználása, az évfolyamban kifejezett pontszámok alkalmazása, vagy 

az adatok helytelen értelmezése. 

Két értékelési modellt közelebbről is szemügyre vettünk, bemutatva a te-

hetségfejlesztő programokban való alkalmazásukat. Röviden áttekintettük az 

értékelőbiztosok kiválasztásának a problémáit, és konkrét példákon szemléltet-

tük a formatív és szummatív adatok gyűjtésére szolgáló eszközöket. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Tanulmányozzon egy tehetségfejlesztő programot! Kérje el és olvassa el a program értéke-

léséről készült beszámolót! Mennyiben felelnek meg a kitűzött célok és a megfogalmazott 

követelmények, valamint a program eredményei egymásnak? 

2. Keressen egy viszonylag újabb keletű cikket az értékelésről! Vesse egybe az abban olva-

sottakat ennek a fejezetnek a tartalmával! 

3. Válasszon ki egy olyan könyvet, amely a mérés problémáit tárgyalja! Jegyzetelje ki az ér-

vényességről és a megbízhatóságról szóló részt! 

4. Ha Önt azzal bíznák meg, hogy szerződtessen egy értékelési szakértőt az iskola számára, 

milyen kritériumok alapján választana? Készítsen munkaköri leírást a szakértő feladatköré-

ről! Térjen ki a képzettségére is! 

5. A 9-3. melléklet alapján értékeljen egy tehetségfejlesztő programot! Milyen kérdéseket 

tenne még be? 

6. [Csak matematika tanároknak!] Nézzen utána, milyen statisztikai próbák használhatók a 

programeredmények megítéléséhez! Ismertesse ezeket a csoport előtt! 
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10. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGESEK SPECIÁLIS CSOPORTJAI 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vannak gyermekek, akik kiváló képességről tesznek tanúbizonyságot annak el-

lenére vagy amellett, hogy motivációs, tanulási vagy viselkedési problémákkal 

küzdenek. Ebbe a kategóriába tartoznak az eltérő kulturális hátterű gyermekek, 

így a feketék, a spanyol anyanyelvűek és az amerikai indiánok; a hátrányos 

helyzetűek, illetve szegények; a kreatív tehetségek; a kimagaslóan tehetségesek; 

az akadályozott (fogyatékos) tehetségesek; és a tehetséges lányok. 

Fontos kiemelni, hogy az ezen alcsoportokhoz tartozó gyermekek speciális 

igényei és jellemzői nem tekinthetők deficiteknek. Nem osztjuk tehát azoknak a 

nézetét, akik úgy vélik, hogy ha például egy gyermek érzékszervileg károsodott, 

akkor az már nem is lehet tehetséges. Ebben a fejezetben ezeket az alcsoportokat 

a diagnosztikus-előíró tanítás szemszögéből közelítjük meg. Bemutatjuk, hogy 

melyek azok a sajátos jellemzők, amelyeket figyelembe kell venni a számukra 

történő pedagógiai program kidolgozása során. Szólunk arról, hogy ezek a 

gyermekek a tesztekben nyújtott gyenge teljesítményükért csak látszólag hibáz-

tathatók, hiszen a hiba valójában abban a rendszerben van, amely nem alkal-

mazkodik hozzájuk. Emellett az eredmények többsége sokkal inkább a számukra 

ismeretlen tesztfelvételi szituációban tanúsított bizonytalan viselkedésükkel ma-

gyarázható, semmint általános tanulási deficittel. 

Azt, hogy ezeknél a speciális csoportokhoz tartozó gyermekeknél milyen 

mutatók jelzik a tehetséget, azért fontos ismerni, mert a hagyományos azonosítá-

si és szelekciós módszerek sok tehetséges felett — köztük a kisebbségi népek-

hez tartozók jelentős százaléka felett — egyszerűen átsiklanak, és mert ennek 

hiányában egyetlen kultúra sem képes az összes lehetséges eltérő kognitív fo-

lyamatot megfelelően fejleszteni (Bernal, 1975). 

Rámutatunk a korai azonosítás szükségességére. Esettanulmányok segítsé-

gével szemléltetjük az egyes kategóriákon belül jelentkező sajátos problémákat. 

Először az eltérő kulturális hátterű csoportokat vesszük szemügyre. Mielőtt ehhez 

hozzákezdenénk, tudnunk kell, hogy az “eltérő kulturális hátterű” és a “hátrányos 

helyzetű” megjelölés két különböző fogalmat takar. Erről azért kell szólni, mert a 

tehetségfejlesztés szakirodalmában gyakran összemosódik a kettő. Kétségkívül 

vannak olyan eltérő kulturális hátterű tanulók, akik egyben hátrányos helyzetűek 
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is, mások viszont nem azok. Fejezetünkben a hátrányos helyzetűek megjelölést 

azokra értjük, akik szegények, illetve alacsony szocioökonómiai státusszal jelle-

mezhető társadalmi osztályhoz tartoznak. Esetükben a különbséget nem a kultúra, 

hanem a szegénység jelenti. Ezzel szemben az eltérő kulturális háttér azt jelenti, 

hogy a tanulók egy olyan kultúrához tartoznak, amely értékeiben, attitűdjeiben és 

szokásaiban jelentősen eltér a többségi kultúrától. 

 

 

AZ ELTÉRŐ KULTURÁLIS HÁTTERŰ TEHETSÉGESEK 

 

A fekete diákok 

Az első csoport, amiről beszélünk, a fekete diákok csoportja. Sajnos velük kap-

csolatban azt kell mondanunk, hogy a legtöbb róluk szóló tanulmány nem tér ki 

a szocioökonómiai státuszra, márpedig ha nem azonos szocioökonómiai státuszú 

fehéreket és feketéket hasonlítunk össze, a specifikus különbségeket nehéz azo-

nosítani. 

Bacon (1982) beszámol egy kutatásról, amelynek keretében 121 fekete diá-

kot vizsgált meg 3., 4., 8. és 9. osztályos korukban, és a nyelv és az intellektus 

terén talált különbséget. A SOI (Structure of Intellect) teszt segítségével, vala-

mint a tanulói viselkedések megfigyelése alapján megállapította, hogy a feke-

téknél a tanulmányi sikeresség feltételét képező pszichikus funkciók nem egy-

formán fejlődnek. Noha ezek a gyermekek kisdiák korukban jól tanultak, a ké-

sőbbiekben mindinkább hátrányuk származott abból, hogy a kreativitás tekinte-

tében elmaradtak a többiektől. Meeker (1978) viszont a kutatásában a 

szocioökonómiai státuszt is figyelembe vette, így a feketék, fehérek és a mexi-

kói amerikaiak SOI eredményeiben mutatkozó különbségek valóban az eltérő 

kultúrával magyarázhatók. A vizsgált fekete diákok a SOI szubtesztjei közül 

négyben is alacsonyabb produkciót nyújtottak, mint a fehérek és a mexikói ame-

rikaiak, az emlékezet terén viszont jobbak voltak. Tanulási jellemzőkre lefordít-

va ez azt jelenti, hogy a feketék a tananyagot minden különösebb nehézség nél-

kül meg tudják tanulni. Gondok akkor jelentkeznek, ha logikus gondolkodást, 

valamint absztrakt fogalomhasználatot várnak el tőlük. 

Halpern (1973) kutatásában a fekete diákok a szimbolikus területeken és a 

logikai következtetésben bizonyultak jónak, függetlenül attól, hogy milyen jel-

legű anyagról volt szó. A WISC-R-ben (Wechsler Intelligence Scale for 

Children – Revised) a számolási, a rejtjelezési, az összehasonlítási és a helyzet-

megértési részpróbákban teljesítettek jobban. Ugyanezt az eredményt kapta 

Bruch (1971), aki a fekete diákok erős és gyenge oldalait a Stanford-Binet teszt-

tel próbálta azonosítani. Hasonló irányú kutatásában Torrance (1977) a figurális 

területen talált kiemelkedő teljesítményt. 
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Bacon (1982) a fekete diákok körében végzett kutatásai során arra a követ-

keztetésre jutott, hogy a feketéknél jelentkező tanulási kudarc hátterében sokkal 

inkább a tanulói viselkedés és a preferált tanulási stílus áll, semmint az általános 

intellektuális képességben, vagy az egyes tantárgyak tanulására való képesség-

ben mutatkozó hiányosságok. Szerinte arról lehet szó, hogy az iskola a fekete 

tanulók esetében sokkal nagyobb hangsúlyt helyez a konform viselkedésre, és 

ezzel meggátolja, hogy kreatívak és önállóak legyenek. Az általa vizsgált fekete 

diákoknál a következő területeken mutatkoztak gondok: (1) a nagy mennyiségű 

információ felvétele és feldolgozása, (2) az önálló kutatást és tervezést igénylő 

hosszú távú feladatok, (3) a személytelen környezethez való igazodás, (4) az 

otthoni tanulás, (5) a minimális követelmények teljesítésével való megelégedés. 

 

Ajánlások  A fentiekben említett kutatások összességében azt mutatják, hogy 

a fekete tanulók fő erőssége az emlékezet, a kreativitás és a szimbolikus képes-

ségek. Ennek alapján ésszerűnek látszik, hogy a témakezdő órákon elsősorban 

olyan tevékenységeket végeztessünk a fekete tanulókkal, amelyek a figurális-téri 

képességeket aktivizálják, és ezeket az emlékezetet és a divergens gondolkodást 

igénybe vevő tevékenységekkel egészítsük ki. Az ilyen tevékenységekkel 

nagymértékben fejleszthetjük a kreativitásukat. 

Jó példát láttunk erre az egyik iskola 10-14 éves tanulóinál, akiknek a fo-

galmazást úgy tanították, hogy az első órákon szerepjátékot, vizualizációt és in-

tuitív gondolkodást igénylő feladatokat alkalmaztak. A tanulókat kisebb csopor-

tokra osztották, és arra kérték őket, hogy képzeljenek maguk elé egy tárgyat, 

személyt, helyet vagy dolgot, majd válaszoljanak a feltett kérdésekre. A kérdé-

sek a következő kategóriákat vették célba: (1) percepció (látás, hallás, tapintás), 

(2) más tárgyakkal való kapcsolat, (3) kreatív gondolatok, (4) félelmek, (5) 

absztrakt gondolatok. A kérdések megválaszolása után a tanulóknak írásban kel-

lett rögzíteniük az élményeiket. Egyesek verset, jelenetet, rövid történetet írtak, 

mások újságba szánt egy-két soros remekbe szabott mondatot vagy rövid bekez-

dést (Sisk, 1982). 

Bacon (1982) azt javasolja a pedagógusoknak, hogy a fekete tanulók ala-

csony iskolai motiváltságát a “túlélési készségeiken” keresztül próbálják növel-

ni. Az általa felvázolt “túlélési program” az új szituációkkal való sikeres meg-

küzdéshez kíván segítséget nyújtani. E program elemei a következők: (1) a célok 

kitűzésének, illetve az irány meghatározásának elősegítése; (2) a sikerrel kecseg-

tető alternatív viselkedések azonosítása; (3) együttműködés egymással a tanul-

mányi feladatok teljesítése érdekében. Javasolja továbbá, hogy a szülők és a pe-

dagógusok ösztönző-támogató környezetet biztosítsanak a számukra, hangsú-

lyozzák a kölcsönös függőséget, illetve az egymásra utaltságot, és óvakodjanak 

attól, hogy gúnyolják, nevetségessé tegyék őket. Összességében Bacon a fekete 

diákok esetében az olyan pedagógiai hozzáállást tartja helyesnek, amelynek az 

elemei: (1) a személyes törődés, (2) az egymásra utaltság hangsúlyozása, (3) a 
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kreatív tevékenységi formák preferálása, (4) megfelelő tanulási szokások kiala-

kítása, (5) szigorú követelmények támasztása. 

Maker (1982) szerint biztosítani kellene, hogy a fekete diákok az egyes té-

mákon belül az őket érdeklő részeket választhassák. Mint írja, ez jó hatással len-

ne az alacsonyan motivált diákok önértékelésére. Javasolja továbbá a sikerél-

ményhez való juttatást, ami különösen abban az időszakban fontos, amikor az 

első lépéseiket teszik az önálló munka irányába. Lényegesnek tartja a folytonos 

buzdítást, mivel a fekete tanulók hézagos tudással rendelkeznek, járatlanok a 

forrásmunkák hasznosításában, és kicsi az önbizalmuk. 

Igen fontos, hogy a pedagógusok tisztában legyenek e tanulói réteg visel-

kedésének mozgatórugóival. Ennek egyik módja, ha róluk készült esettanulmá-

nyokat olvasnak. A 10-1. mellékletben bemutatott, Regináról szóló esettanul-

mányban a fentebb leírt problémák csaknem mindegyike visszaköszön. 

 
   

 10-1. melléklet  

   

 REGINA  

   

 Esettanulmány  

   

 Regina 8 éves, magas, vonzó fekete lány. Hamiskás szeme csak úgy ragyog amikor 

incselkedik a szomszéd, javarészt szintén fekete gyerekekkel. Minden nap busszal 

megy a város túlsó, főképpen fehérek által lakott részében lévő iskolába. Keddi és csü-

törtöki napokon a tehetségesek számára szervezett gazdagító foglalkozásokon vesz 

részt. Nemrég azonban a foglalkozást vezető pedagógus kijelentette, hogy javasolni 

fogja a programból való eltávolítását, mivel Regina a saját osztályában rendszeresen 

nem készül el az órai munkájával. 

 

  Reginának három testvére van. Mindhárman jóval idősebbek nála, már házasok, és 

elköltöztek otthonról. Regina anyja titkárnőként dolgozik, apja törvényszéki tudósító. 

A szülők hamar észrevették lányuk tehetségét, amiről úgy számoltak be, hogy az ösz-

szes tévéreklámot kívülről tudta, és folyton azokat “szajkózta” nekik, de a szomszé-

doknak is. Nagyon érdekelték a számok, s mire iskolába került, már tudott összeadni 

és kivonni. Vasárnaponként szeret a templomba járni a szüleivel. Kiváló emlékezőké-

pességét mutatja, hogy nagy örömét leli abban, ha ilyenkor bibliai történeteket mesél-

het a többi gyereknek. 

 

  Regina az első osztályt egy olyan iskolában végezte, ahol csak feketék tanultak. 

Kimondottan szeretett ide járni. 7 éves korában beköltöztek a városba. Itt olyan isko-

lában kapott helyet, amelyet túlnyomórészt fehérek látogattak, és az osztályt tanító 

pedagógus is fehér volt. Vele együtt öt fekete tanuló járt az osztályba. Ettől kezdve 

mind többet panaszkodott a gyomrára, és egyre ritkábban készítette el a házi feladatát. 

A pedagógus szerint láthatóan esze ágában sincs a kötelező minimumon túlmenően 

teljesíteni, tökéletesen megfelelnek neki a közepes osztályzatok. De mivel időnként 

kiemelkedő eredményt produkált a tantárgytesztekben, felvették vele a Stanford-Binet 

tesztet. A tehetségfejlesztő programba azért került be, mert az IQ-ja 136-nak bizo-

nyult. 
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 10-1. melléklet (folytatás)  

   

  Második osztályban képesség szerint csoportosították a tanulókat. Mindegyik cso-

portba tízen kerültek. Az egyik a tehetségesek csoportja volt (ide került Regina is két 

másik fekete tanulóval), a másik az átlag felettiek csoportja három fekete tanulóval, a 

harmadik az átlagosak csoportja egy fekete tanulóval. A pedagógus az írta Regina 

dossziéjába, hogy ösztönzőleg hatott rá a szűkebb csoportba kerülés, továbbá most 

Regina sokkal pozitívabban vélekedik magáról, mint azelőtt. 

 

  A pedagógus az óratervezésben a hat szintet elkülönítő Calvin Taylor-féle funkcio-

nális tehetségmodellre támaszkodott (Lásd e kötet 4. fejezetének 3. ábráját. A ford.). 

Mindegyik tanulónak egy feladatot kellett teljesítenie mind a hat területen, ez volt a 

kötelező, de ha akartak, további feladatokat is vállalhattak. Regina vállalt is, és nagy 

lelkesedéssel végezte munkáját. 

 

  Regina 3. osztályos korában került jelenlegi iskolájába. Rajta kívül két tehetséges 

tanuló volt az osztályban, mindketten fehérek. Az osztályt tanító pedagógus úgy ítélte 

meg, hogy e két fehér tanulóra a feladat iránti elkötelezettség jellemző, ami viszont 

Regináról nem mondható el. Állítása szerint az annak idején (első osztályban) felvett 

teszt eredményei nem fedik a valóságot, ezért új vizsgálatot kér. 

 

  Regina szülei érettségizettek. Eddig azt látták, hogy a lányuk jól tanul, és terveket 

szövögettek a jövőjével kapcsolatban. De most, hogy a teljesítménye hanyatlik, telje-

sen összezavarodtak, és tanácstalanok, milyen pálya lenne neki a legjobb. Csak azt 

hajtogatják, hogy azt szeretnék, ha a lányuk boldog lenne. 

 

  Regina azt mondja, hogy a pedagógus olyan feladatokkal gyötri, amelyek már a 

könyökén jönnek ki. Kedvenc tárgya a matematika. Az utolsó matematika dolgozatára 

csak azért nem kapott jelest, mert a többi jegye közepes. Óralátogatás alkalmával Re-

gina egykedvűnek, közömbösnek tűnt, láthatóan unatkozott. Regina szülei mindegyik 

szülői értekezletre elmentek, s egyszer szóvá tették, hogy szerintük a pedagógus ki 

nem állhatja a lányukat. Válaszul a pedagógus megmutatta Regina dolgozatait, ame-

lyek bizony hibásak és hiányosak voltak. A szülőket ez teljesen megdöbbentette. Ott-

hon azt látják, hogy a lányuknak vág az esze, mint a beretva, most meg amiatt kell 

aggódniuk, hogy az általános iskolát nem fogja befejezni. A legutolsó szülői értekezle-

ten pedig az osztályfőnök azzal állt elő, hogy javasolni fogja az illetékeseknek, hogy 

mindaddig, amíg Regina a saját osztályában össze nem szedi magát, ne vehessen részt 

a tehetségfejlesztő program foglalkozásain. 

 

   

 

 

Regina esete jól tükrözi a fekete tanulókkal kapcsolatos tipikus problémá-

kat: nem tesznek eleget maradéktalanul a feladataiknak, és nem tudnak önállóan 

dolgozni. Serkentő környezet és a gazdagítást végző pedagógus jóindulatú tá-

mogatása híján Regina nagy valószínűséggel nem fogja kibontakoztatni a képes-

ségeit. A eltérő kulturális hátterű tehetségeseknek rendkívüli nehézséget jelent 

egyszerre két kultúrában helytállni. Nagyon gyakori, hogy a fekete diákok egy-

szerűen nem tudnak mit kezdeni a túlnyomórészt fehérek által benépesített álta-

lános iskola erősen versengő és teljesítményközpontú légkörével, és ez a prob-

léma a középiskolában csak fokozódik. 

Bacon (1982) figyelmezteti a pedagógusokat, hogy ne akarják ráerőltetni a 

többségi kultúra előírásait egyetlen kisebbségi csoportra sem, bármi is legyen a 
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kulturális hátterük. Ahhoz, hogy a pedagógusok a Reginához hasonló fekete tanu-

lók érdeklődését és figyelmét felkeltsék és ébren tartsák, a tanulókat az erősségeik 

felől kell megközelíteniük, és erre építve kialakítani bennük a felelősségérzetet az 

olyan munkák iránt is, amelyek nem tartoznak az erősségeik közé. 

 

 

A spanyol anyanyelvű diákok 

A másik csoport, amelynek a kultúrája eltér a többségitől, a spanyol anyanyelvű 

diákok, vagy ahogy nálunk röviden mondják: a “spanyolok” csoportja. Ide tar-

toznak a mexikói amerikaiak és a kubaiak. Viszonylag nagy létszámuk miatt mi 

itt a mexikói amerikaiakról fogunk beszélni. Clark (1983) a mexikói amerikai 

diákok pozitívnak tekinthető jellemzőit és sajátos igényeit — Bernal (1978), va-

lamint Aragon és Marquez (1975) kutatásai alapján — így foglalja össze: 

 Együttműködési készség 

 Törekvés a magasabb, legalább középfokú végzettség megszerzésére 

 Támogató család és közösség 

 Érzelemgazdag szülő-gyermek kapcsolat 

 Életkorukhoz képest szokatlan érettség és felelősségtudat 

 Intenzív véleménycsere és tapasztalatátadás 

 Hosszú távú tervezés 

 Lelkesedés az új dolgok iránt 

 Képesség a felnőttekkel való tartalmas kapcsolat kialakítására és fenn-

tartására 

 Törekvés a második nyelv elsajátítására 

A tehetséges mexikói amerikai diák általános profiljának leírása Bernal 

(1983) nevéhez fűződik. Bernal szerint a tehetséges mexikói amerikai diákban 

néhány olyan jellemző ötvöződik, amelyek miatt a többi mexikói amerikai diák 

úgy vélekedik róla, hogy ő az, aki ki fog emelkedni az utca világából, és karriert 

csinál a fehérek társadalmában. Ilyen jellemző a vezetési, a kapcsolatteremtési 

és a kockázatvállalási készség. A tehetséges mexikói amerikai diák — ha erre 

lehetőséget adnak neki — gyorsan megtanul angolul. Szociális felelősségtudatát 

mutatja, hogy fiatalabb testvéreinél a “szülőhelyettes” szerepét látja el. Inkább 

idősebbekkel barátkozik, akikkel élénk beszélgetésbe bonyolódik. Képzelőereje 

fejlett, egyszerű tárgyakat és játékokat kreatív módon hasznosít. 

Mindaz, amiről Bernal beszámol, összességében a vezetés és a kreativitás 

kategóriájába sorolható, és a felsorolt pozitívumok legtöbbje viszonylag köny-

nyen azonosítható. Mindazonáltal ezek a tanulók — minden pozitívumuk ellené-

re — már az iskola elején megtorpannak, mégpedig azért, mert vagy csak spa-

nyolul beszélnek, vagy ha kétnyelvűek is, a domináns nyelv a spanyol, az iskolai 

siker pedig alapvetően a nyelvismereten múlik. Miután a nyelvi hátrányukkal 
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nap mint nap kénytelenek szembesülni, negatív attitűdöt alakítanak ki az iskolá-

val szemben, és alulteljesítenek. 

Clark (1983) a mexikói amerikaiak kulturálisan determinált, korlátokat 

szabó attitűdjeit és képességeit így sorolja fel: 

 A többségi kultúra nyelvében járatlanok. 

 A középiskolát meghaladó képzést számukra, különösen a nők számára 

elérhetetlennek tartják. 

 Az idővel, térrel és a világgal kapcsolatos attitűdjeik félreértésekre ad-

hatnak okot. 

 A versengést elutasító attitűdjük miatt a tradicionális osztályban prob-

lémáik támadnak. 

 A nemi szerepekkel kapcsolatos sztereotípiák erősek náluk. 

 A más kultúrák által felhalmozott értékeket nem ismerik. 

 Az erős családi és rokoni kapcsolatok a teljesítmény tekintetében visz-

szahúzóak, jelentékenyen befolyásolják a gyermekeket az életcéljaik 

megfogalmazásában. 

A fenti korlátok a legszembetűnőbben a pályairányulási és továbbtanulási 

törekvéseket sújtják. Amennyiben ugyanis a mexikói amerikai fiatalok a pálya-

céljaikat illetően konfliktusba kerülnek a család elvárásaival — azaz hogy minél 

hamarabb keressenek és a család eltartásához hozzájáruljanak —, feladják az 

igényeiket és lemondanak a céljaikról. 

 

Ajánlások  Mint mondottuk, a tehetséges mexikói amerikaiak fő erőssége a 

kreativitásuk és a vezetésre való hajlamuk. Ebből következően ezeken a terüle-

teken lehet őket a legjobban motiválni. Ezeken keresztül vezethet az út a nyelv 

elsajátításához, valamint az iskolai készségek megszerzéséhez. Mivel a nyelvi 

hiányosságaik miatt legfeljebb a harmadik osztályig juthatnak el, az első évek-

ben nyilvánvalóan a nyelvre kell a hangsúlyt helyezni. Ebben igen jól lehet tá-

maszkodni a mexikói amerikaiakra oly annyira jellemző kapcsolatteremtési 

készségre, amelyen keresztül könnyen bevonhatók a kreativitást, vezetést és 

kommunikációt igénylő szimulációs játékokba. 

Egy további, a mexikói amerikaiaknál szintén jól használható módszer ki-

dolgozása Dwyer (1983) érdeme. Lényege, hogy cselekvésre lehetőséget adó 

tárgyakkal, játékokkal vezetjük be a tanulókat az elemi nyelvhasználatba és a 

számok világába. Dwyer módszere Bernal (1975), Gerken (1978), Meeker 

(1978) és Maker (1982) következtetéseire támaszkodik, akik szerint megfelelő 

fejlesztő környezetben ezek a gyermekek gyorsan meg tudnak tanulni angolul. 

Nagy hangsúlyt kell fektetni a mexikói amerikai fiatalok és szüleik számára 

történő pályaválasztási tanácsadásra. Ennek során figyelembe kell venni és tisz-

teletben kell tartani a saját kultúrájuk értékrendszerét, illetve, hogy a család mit 

tekint értéknek (Lafrenz és Colangelo, 1981). A tanácsadás körébe tartozik az 

arra való felkészítés is, hogy ezek a fiatalok meg tudjanak birkózni annak a 
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problémájával, hogy (1) megőrizzék mexikói amerikai identitásukat, ugyanak-

kor (2) a többségi kultúrába beilleszkedve realizálják a képességeiket. Lafrenz 

és Colangelo (1981) szerint abban is segíteni kell az ilyen diákoknak, hogy meg-

tanulják kezelni a többségi fehér kultúrában a kortársak részéről rájuk nehezedő 

nyomást, aminek a mottója: “Neked úgysem fog sikerülni!” Az elmondottak 

mellett Clark (1983) javasolja a pedagógusoknak és a tanácsadóknak, hogy se-

gítsenek a tanulóknak abban, hogy: 

 megbirkózzanak a kifejezett sikerkényszerrel, 

 megtanuljanak minden embert becsülni, kulturális vagy nemi hovatarto-

zásától függetlenül, 

 megosszák gondolataikat, attitűdjeiket és értékeiket, és 

 felismerjék az eltérő kultúrákban rejlő értékeket és az emberiség egységét. 

Ez utóbbi négy ajánlás már a gyakorlatban is érvényesül abban a program-

ban, amelyet San Diego város állami iskolái szerveztek a kisebbségiek és a hát-

rányos helyzetűek számára. Ebben a programban a diákok döntő többsége mexi-

kói amerikai és ázsiai. A program célja a diákok felsőoktatási intézményekbe 

való bejuttatása. Eredményességét mutatja, hogy e diákok 98 %-át fel is veszik. 

Hogy miként lehet a mexikói amerikai diákokat bevonni az alapvető kultu-

rális paradigmákkal összefüggő eszmék, attitűdök és értékek felfedeztetésébe, 

arra jó példa az “Egyeztető tárgyalás” nevű szimulációs játék (Sisk, 1983). 

E játékban a diákokat két, egyenként 7-10 fős csoportra osztjuk. A két csoport egy-egy 

országot fog képviselni. Az egyes csoportokat arra kérjük, hogy “találják ki” az orszá-

gukat, azaz hogy az általuk képviselt ország milyen politikai rendszert, oktatási rend-

szert, vallást, és történelmet mondhat a magáénak. Ehhez — mintegy kiindulópontként 

— megadjuk, hogy az egyes országok milyen természeti adottságokkal és katonai erő-

vel rendelkeznek. Ezután a diákok vezetőket és közvetítőket választanak, majd különfé-

le krízishelyzetekkel, katasztrófahelyzetekkel kell megküzdeniük, amelyeket a tanár ak-

tuálisan közöl. Itt bármilyen helyzet elképzelhető, a lényeg az, hogy valamilyen módon 

mindkét ország érdekelt legyen a helyzet megoldásában. Az ilyen gyakorlatokon keresz-

tül a diákoknak egyrészt sokféle attitűddel és értékkel van módjuk szembenézni, más-

részt tapasztalatokat szereznek arról, mit jelent az emberek és a nemzetek kölcsönös 

egymásrautaltsága. Az “Egyeztető tárgyalás” az interperszonális aktivitásra és kreativi-

tásra épít, lehetőséget teremtve a mexikói amerikai diákoknak arra, hogy használják a 

képzeletüket, és merjenek kockázatot vállalni. 

Az ilyen erősen motiváló és sikerélményt biztosító gyakorlatokon keresztül a 

mexikói amerikai diákok erős és gyenge oldalai viszonylag könnyen azonosítha-

tók, illetve korrigálhatók. Mindazokat a problémákat, amelyeket ebben a részben 

bemutattunk, jól tükrözi a 10-2. mellékletben közreadott esettanulmány. 

 

 

 
   

 10-2. melléklet  
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 JESSIE  

   

 Esettanulmány  

   

 Jessie 7 éves korában alacsony, bozontos hajú, morcos tekintetű kisfiú volt, aki nem-

igen hívta fel magára a felnőttek vagy a többi gyerek figyelmét. Mivel 7 éves korában 

még nem tudott angolul beszélni, a pszichológus vizsgálhatatlannak ítélte, ám benyo-

mása szerint a fiú feltehetően retardált. 

 

  Jessie-nek öt testvére volt, 2 és 10 év közöttiek. A nyolc főből álló család egy ere-

detileg üzlethelyiségnek szánt kétszobás lakásban élt Kalifornia déli részén. A szülők 

Mexikóból vándoroltak be, és fizikai munkásként dolgoztak egy konzervgyárban. 

 

  Jessie-t második osztályban a tanító gyakran megbízta azzal, hogy ossza ki a könyve-

ket, hegyezze ki a ceruzákat, készítse elő az órához szükséges anyagokat, és egyáltalán 

mindenféle apró-cseprő teendőkben segítsen neki, hogy érezze: ő is felelős valamiért. A 

fiú mindig pontosan eleget tett a megbízatásoknak. Nagy lelkesedéssel vett részt az órai 

tevékenységekben, mert a tanító megengedte, hogy a saját ütemében haladjon. 

 

  Jessie láthatóan mindent megértett, csak éppen alig szólalt meg. Tekintetét körbe-

hordozta az osztályon, mindent alaposan szemügyre vett, de ha a pedagógus vagy a 

többiek közvetlenül hozzá szóltak, rögtön lesütötte a szemét. 

 

  Második osztályban a tanító képesség szerint csoportosította a gyerekeket: tízen 

tartoztak a tehetségesek csoportjába, tízen az átlag felettiekhez és tízen az átlagosak-

hoz. Egyszer, amikor a pedagógus éppen a tehetségesek önálló kutatási projektjeit ter-

vezte, odaszólt Jessie-nek, hogy lenne-e kedve ilyen munkához. A fiú igent mondott. 

Kapott is feladatot: a zenével kapcsolatban kellett kutatást végeznie a következő önálló 

kutatási terv segítségével: 

 

   

 Miről szeretnék Honnan szerzem ehhez Mit kezdek a most meg-  

 többet tudni? az ismereteket? szerzett tudásommal?  
   

 1. A zenéről 1. A bátyámtól, Paco-tól 1. Írok egy dalt.  

 2. A tangóharmonikámról 2. Könyvekből és lemezekből 2. Játszok a tangóharmoni-  

 3. A mexikói dalokról 3. A fejemből  kámon az osztálynak.  
   

   

  Ennek a második osztálynak meglehetősen nagy volt a mozgásigénye, ezért a peda-

gógus gyakran oldalra rakatta a padokat, hogy a gyerekek kedvükre kitáncolják magu-

kat. Amikor már elfáradtak, a pedagógus vezetésével ismert zenés darabok betétszá-

mait énekelték. A könnyed szórakozás és a komoly tanulás át- meg átfolyt egymásba, s 

ilyen körülmények között Jessie szépen fejlődött. 

 

  Családlátogatás alkalmával a pedagógust mexikói módra készült tyúkhúslevessel 

kínálták. Miközben üldögélt és kanalazott – körötte a hat gyerek, az apa, az anya és a 

nagymama –, elmesélte, milyen szépen halad Jessie. A család túláradó örömmel fo-

gadta a dicséretet, majd unszolni kezdték Jessie-t, hogy játsszon valamit a tangóhar-

monikáján. Mexikói dallamok töltötték be a szobát, de olyanok is elhangzottak, ame-

lyeket Jessie maga írt. Mint mondotta, ezek csak úgy kipattantak a fejéből. A látogatás 

után a pedagógus javaslatot tett Jessie vizsgálatára és a tehetségfejlesztő programba 

való bekerülésére, amit Jessie szerény nyelvismerete ellenére indokoltnak tartott. 

 

   

 10-2. melléklet (folytatás)  

   

  A vizsgálatot megelőzőleg Jessie alaposan megfázott, mivel nem volt fűtés a laká-

sukban. Középfülgyulladás alakult ki nála, ami átmeneti halláscsökkenéssel járt. A 
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pszichológus a Stanford-Binet tesztet vette fel vele. Ebben 88 pontot ért el, így az IQ-

ja alapján “butának” minősült. 

  A pedagógus nem fogadta el a vizsgálat eredményét, és fenntartotta azt a vélemé-

nyét, hogy Jessie tehetséges gyermek. A tehetségesek csoportjába tartozó osztálytársai 

meséket és verseket olvastak fel neki, amelyeket magnetofonra vettek, a pedagógus 

pedig megengedte, hogy a magnetofont hazavigye, és otthon visszahallgassa. Egyre 

több olyan feladatot kapott az órán, amelyek kapcsán szóban is meg kellett nyilatkoz-

nia. Év végén a pszichológus ismét megvizsgálta, ezúttal a WISC-R-rel. Ebben a fiú 

105 pontot ért el. A pszichológus közölte az eredményt a pedagógussal, hozzátéve, 

hogy az indokolatlanul eltúlozza a gyermek képességeit. 

 

  Harmadikban az osztály új tanítót kapott, aki nem engedte, hogy Jessie a saját tempó-

jában haladjon. Jessie-t az igazgató a pszichológus véleménye alapján – miszerint nem 

szabadna Jessie-t olyasmire kényszeríteni, ami meghaladja a képességeit – áthelyezte 

egy normál osztályba. Az eddig szépen fejlődő és egyre többet beszélő Jessie-nek többé 

nem lehetett a szavát hallani. A harmadik osztályos tanítója úgy nyilatkozott róla, hogy 

mogorva, együttműködésre képtelen, semmirevaló gyerek. Jessie a sűrű megfázásaira 

hivatkozva igen gyakran volt távol. Mivel a hiányzásainak száma a tanév végére a 120 

napot meghaladta, osztályismétlésre kötelezték. Amikor a szociális munkás családláto-

gatást végzett, azt látta, hogy Jessie három kisebb testvérére vigyázott, és éppen vacsorát 

főzött. Az iskolai hiányzás felől érdeklődve a szülők (mindketten hat elemit végeztek 

Mexikóban) azt válaszolták, hogy Jessie nem szeret iskolába járni, de különben is sokat 

beteg. 

 

  Jessie-nek tehát a harmadik osztályt újra kellett járnia. Ebben az osztályban is külön 

csoportot képeztek a tehetséges tanulók, s bár ők nem vettek részt az iskola tehetség-

fejlesztő programjában, ugyanaz a pedagógus foglalkozott velük, aki Jessie-t második 

osztályban tanította. Mivel ő jól ismerte Jessie-t, az igazgató megkérte, hogy amennyi-

re az idejéből telik, foglalkozzon vele. A pedagógus nekilátott Jessie időközben nega-

tívvá vált énképének átformálásához, mégpedig oly módon, hogy kihasználta a termé-

szettudományi és művészeti tárgyak iránti természetes kíváncsiságát, bátorította a zene 

iránti érdeklődését, továbbá a színes rúdkészlet segítségével megtanította a matemati-

kai alapműveletekre. Ebben az elfogadó, biztonságot nyújtó, felszabadult légkörben 

hamarosan megjött Jessie önbizalma, olyannyira, hogy időnként már némi rendetlen-

kedést is megengedett magának. 

 

  Félév táján a pedagógus Jessie újbóli vizsgálatát kérte. A Stanford-Binet-ben most 

az IQ-ja 120 volt, így az IQ, valamint a tanári vélemény alapján felvették az iskola 

tehetségfejlesztő programjába. Közölték a fejleményeket Jessie családjával, hangsú-

lyozva a szülőknek, hogy Jessie-nek – éppen a saját érdekében – az iskolában a helye. 

Ezután Jessie a tanév végéig egyetlen napot sem mulasztott. 

 

  A tanév befejeződése után nem sokkal Jessie apját elbocsátották a konzervgyárból. 

A család úgy döntött, hogy visszatelepülnek Mexikóba. Jessie további sorsáról semmit 

nem tudunk, mivel a család nem tért vissza Kaliforniába, és az iskolával való kapcso-

latuk is megszakadt. 

 

  Jessie esete arra inti a pedagógusokat, hogy ha az iskola nem törődik azokkal a 

gyermekekkel, akik úgy kerülnek első osztályba, hogy csak a maguk nyelvét beszélik, 

ezek a gyermekek értéktelennek, semmirevalónak érezhetik magukat, aminek követ-

keztében — mint tehetségesek — elveszhetnek a társadalom számára. Olyan oktatási 

 

 10-2. melléklet (folytatás)  

   

 környezetben viszont, amely fontosnak tartja az új nyelv elsajátítását, szépen fejlőd-

hetnek, kreativitásukat kibontakoztathatják. Jessie első díjat nyert a kikötőben rende-
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zett aszfalt-rajzversenyen. A bíráló bizottság így indokolta döntését: “…ennek a kép-

nek az energiája és esztétikuma olyan képességre vall, amely messze meghaladja azt, 

amit egy 9 éves fiútól várnánk.” 

   

 

 

Az amerikai indián diákok 

Az eltérő kulturális háttérrel rendelkező diákok harmadik csoportját, az őslakók, 

azaz az amerikai indiánok képezik. Locke (1982) beszámolója szerint a Bel-

ügyminisztérium alá tartozó Indiánügyi Hivatal által lefolytatott vizsgálat egy 

400.000 fős mintában mindössze 26 tehetséges indián tanulót talált. Locke a te-

hetséges indián tanulók azonosítását “nehéz ügynek” tartja, mivel az Egyesült 

Államok területén nem kevesebb, mint 490 törzset és 291 nyelvet tartanak nyil-

ván, és ebből adódóan az azonosítási eljárás törzsről törzsre más lehet. 

Az egyik törzs, amely nagy érdeklődést mutat a tehetségesek azonosítása 

iránt, a Minnessota állam északi részén élő chippewa indiánok népe. Brown 

(1976) tapasztalata szerint a chippewa törzs vénei a tehetséget isteni eredetűnek 

tartják, és úgy vélik, a tehetség arra való, hogy a törzs javát szolgálja. 

A következő lista a tehetséges indián tanulók jellemzőit mutatja be indián 

törzsfőnökök és indián pedagógusok leírása alapján (közli Locke, 1982): 

 Kíváncsiság 

 Jó problémamegoldó képesség 

 Széles érdeklődési kör 

 Idősebbekkel való barátkozás, illetve idősebb játszótársak választása 

 Kitartás 

 Megbízhatóság 

 Önálló gondolkodás 

 Fejlett emlékezőképesség 

 Gyors felfogóképesség és lényeglátás 

 Tekintély a társak körében 

A felsorolt jellemzők nagyjából ugyanazok, amelyeket a pedagógusok a tipi-

kus tehetséges tanulóval kapcsolatban leírnak, mégis feltűnik, hogy egyes tipikus-

nak tartott jellemzők — így például a kitűnni akarás, a mások fölé kerekedés vá-

gya, az individualisztikus vagy a versengő attitűd — hiányoznak a listáról. Locke 

és munkatársai hamar megfejtették az okot: ezek a jellemzők negatív értéket kép-

viselnek az amerikai indián törzsek szemében. A törzsi megítélés ellenére azt kell 

mondanunk, hogy amennyiben ezek a jellemzőket nem alakítjuk ki az indián ta-

nulókban, mindig hátrányban lesznek a többi tehetségessel szemben. 

McShane és Plass (1982) a chippawe indián tanulók intelligenciastruktúráját 

tanulmányozták a WISC-R segítségével, és azt találták, hogy ezek a gyermekek a 

térbeli viszonyok megragadását, a rendezési képességet és a tanult ismereteket 

vizsgáló részpróbákban teljesítenek a legjobban. Korábbi kutatásai során 
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McShane (1980) azt kapta, hogy a tipikus indián gyermeknél a viszonylag kiváló 

vizuális percepció képesség alacsony szintű nyelvi képességgel párosul. McShane 

kutatásai a többek által leírt tapasztalatot igazolják (Berry, 1969; Kleinfeld, 1970, 

1971; Lombardi, 1971), miszerint az indián tanulók kiváló vizuális-téri képesség-

gel rendelkeznek. Hasonló következtetésre jutott a kanadai indián diákok tanul-

mányozása során Berry (1971) is, aki ezt a képességet a zord észak által támasz-

tott követelményekhez való funkcionális adaptációval magyarázza, minthogy a 

perceptuális és motoros képességek alapvető fontosságúak a túlélés szempontjá-

ból. A perceptuális és motoros képességek fejlettségének az oka minden bizony-

nyal abban is keresendő, hogy ezeknek az embereknek a számára nagyon fontos a 

konkrét valóság és a tárgyak egyedisége. Már csak ezért is nehéz az indián tanu-

lókat kategorizálni és velük kapcsolatban általánosításokat tenni. 

Schuberg és Cropley (1972) az indián gyerekek és a városi fehér gyerekek 

közötti különbséget kutatva arra jutottak, hogy az indián gyermekek a tapaszta-

lataikat nem vetik alá a többségi kultúrában szokásos nyelvi elemzésnek. Ez a 

megállapítás újabb adalék ahhoz a képhez, miszerint az indiánok konkrét tanu-

lók. Schuberg és Cropley nyomdokain haladva Meeker (1978) a navajo indián 

gyermekek képességeit vizsgálta a Guilford-féle SOI (Structure of Intellect) 

teszt segítségével Arizona és Új Mexikó államban. A legmagasabb pontszámot a 

hallási emlékezet és a figurális képesség területén kapta, a legalacsonyabbat pe-

dig a logikai viszonyok megértését és az osztályozást vizsgáló részpróbákban. 

Az elmondottak alapján a tehetséges amerikai indián tanuló profilja úgy írható 

le, hogy kiváló képességet tanúsít a vizuális-téri viszonylatok megragadásában, jó 

megfigyelő, továbbá jó emlékező- és problémamegoldó képességgel rendelkezik. 

Gondok vannak viszont a logikai viszonyok felfogásával és az osztályokba sorolás-

sal. A tehetséges amerikai indián nem akar kitűnni, mások fölé kerekedni, inkább a 

kíváncsiságtól vezéreltetve és a kölcsönösség elve alapján kívánja mások viselke-

dését befolyásolni úgy, hogy az a csoport előnyére váljon. 

 

Ajánlások  Weinberg (1977) a Nemzeti Pedagógiai Intézet (National Institu-

te of Education) megbízásából felmérést végzett a kisebbségiek körében. Be-

számolójában azt írja, hogy az iskolák egyre többet feszegetik az indián tanulók 

gyér angol tudását, és amellett vannak, hogy ehhez kellene a tantervüket is igazí-

tani. Ez a felfogás azonban helytelen, mert éppenséggel nem arra ösztönzi a pe-

dagógusokat, hogy a tehetséges amerikai indián diákokat azonosítsák, és az igé-

nyeiknek megfelelően tanítsák őket. E tanulók esetében csak az a tanterv lehet 

sikeres, amely az emlékezeti és a figurális területekre épít. Tantárgyi vonatko-

zásban főként a matematika, a zene és a vizuális művészetek lehetnek azok a 

tárgyak, amelyek konkrét tapasztalatokat közvetítenek, motiváló hatásúak és 

hasznosak is. A logikai és osztályozási képességekben mutatkozó hiányosságok 

felszámolásához jó módszer, ha a tanár szóban adja az utasításait, és a csoport-

munkát részesíti előnyben. A társadalomismeret, a természetismeret és a külön-

böző logikai gyakorlatok szintén jó kiindulópontok lehetnek. 
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A tehetséges amerikai indián tanulók nagyon szeretnek csoportban dolgoz-

ni, egyedül viszont nem, következésképpen náluk az együttműködési készségük-

re célszerű támaszkodni. A mentori kapcsolatokat Locke (1982) főleg a mező-

gazdaság, az építészet, a képzőművészet és a sport területén ítéli hasznosnak. 

Egyben nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a fehér tanárok ne akarják ráerőltetni 

a saját értékeiket az amerikai indián tanulókra. Szerinte a pedagógusoknak meg 

kell érteniük, hogy ha olyan értékeket tanítanak az indián tanulóknak és akarnak 

velük elfogadtatni, amelyek az ő kultúrájukban etikátlannak számítanak, azzal a 

lelki egészségüket erősen veszélyeztetik. Mint írja, az indián tanulók esetében a 

tantervnek nem az értékközvetítést, hanem az elsajátítandó képességeket kell 

megcéloznia. 

Az amerikai indiánok tehetségének fejlesztése, az önmagukhoz mért speci-

ális képességek kibontakoztatása és a többségi kultúrában való boldogulást szol-

gáló képességek kialakítása nagy kihívás a pedagógusok számára. A 10-3. mel-

lékletben közreadott esettanulmány jól példázza ezt a kihívást. 

 
   

 10-3. melléklet  

   

 MARY ANNE  

   

 Esettanulmány  

   

 Mary Anne, aki leginkább azt szereti, ha Mae-nek szólítják, egy rezervátumban él az 

édeanyjával. Csak ketten vannak, mert Mae édesapja és nagymamája az elmúlt évben 

gyógyíthatatlan betegségben elhunytak. A 7 éves Mae-t és édesanyját mélyen megráz-

ták a történtek. Mae a rezervátum óvodájában azzal hívta fel magára az óvónő figyel-

mét, hogy folyvást kérdezett, és minden érdekelte. A csoportszobában elhangzó mesé-

ket tátott szájjal hallgatta, majd otthon teljes részletességgel visszamondta a nagyma-

májának. Az anya, aki középfokú végzettséggel rendelkezett és az óvoda gazdasági 

részlegén dolgozott, hamar felfigyelt Mae képességeire. Mae-nek nincs testvére, mivel 

az apja, akinek ez a második házassága volt, jóval idősebb volt Mae anyjánál. Míg élt, 

velük éltek az apa első házasságából származó gyermekek is. Mae-nek és anyjának 

nem sok öröme telt bennük, mivel azok sehogyan sem tudták elfogadni apjuk második 

házasságát, így Mae-vel és az anyjával való érintkezésüket igyekeztek a lehető legmi-

nimálisabbra korlátozni. 

 

  Mae anyja okos asszony, és tisztában van lánya képességeivel. Elmondása szerint 

Mae korán kezdett el járni és beszélni, nyughatatlan, mozgékony baba volt. Óvodás 

korában két nála idősebb, 9 és 10 éves lánnyal barátkozott, akik nem messze laktak 

tőlük. Az iskolába kerülve a többiek vezetőnek tekintették, felnéztek rá, és gyakran 

kérték a segítségét, ha igazságot kellett tenni, vagy valamilyen civódást elsimítani. 

 

 10-3. melléklet (folytatás)  

   

  Mae-t a tanítója megbízhatónak és kötelességtudónak írja le. Nemrég Mae-t felvet-

ték a tehetségfejlesztő programba. Felvételére annak alapján került sor, hogy a WISC-

R-ben két szórásnyival az átlag felett teljesített. Ugyanakkor a tanítója arról is beszá-

mol, hogy Mae-nek nem erős oldala az olvasás. Több teljesítményteszt olvasási 

szubtesztjével is felmérték, és mindegyikben gyengének bizonyult. 
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  A tehetségfejlesztő pedagógus hetente másfél órát foglalkozik vele, kimondottan az 

olvasási képességének javítása céljából. A tapasztalatra épít, ami ebben az esetben azt 

jelenti, hogy Mae meséket diktál neki, amelyeket a pedagógus legépel, és a legépelt 

meséket kell Mae-nek olvasnia. A családnak nincs televíziója, viszont a könyv garma-

dával áll a polcon, így esténként bőven van lehetőség olvasni. 

 

  Mae törzse javaslatot terjesztett elő az államnak, miszerint szükségesnek látnák  

egy tehetségfejlesztő központ felállítását a rezervátumban. Ha az állam ezt támogatja, 

Mae minden nap együtt dolgozhatna a tehetségfejlesztő tanárával. Mae egyébként any-

nyira jó matematikából, hogy a negyedik osztályosok feladatait is könnyedén megold-

ja. Kedvenc időtöltése a rejtvényfejtés. 

 

  Annak a törzsnek a tagjai, ahova Mae tartozik, csak törik az angolt, mégis Mae — 

részben az anyja nevelésének, részben a törzs tehetségfejlesztés iránti érdeklődésének 

köszönhetően — ki fogja tudni bontakoztatni a tehetségét. Jóllehet az iskola igazgató-

ja, a tanári kar, de még Mae anyja is azt mondja, hogy egy indián gyermeknek nem 

való különbözni a többiektől, azt viszont elismerik, hogy Mae-nek fejleszteni kellene a 

vezetői képességeit, és máris úgy tekintenek rá, mint potenciális vezetőre. 

 

   

 

 

 

A HÁTRÁNYOS HELYZETŰEK 

 
Ebben a fejezetbe a “hátrányos helyzetű” kifejezést azokra a tanulókra értjük, akik sze-

gény, illetve alacsony szocioökonómiai státuszú családból származnak. A hátrányos 

helyzetű tehetségesekre vonatkozó kutatásokat áttekintve (Baldwin, 1973; Farrell, 1973; 

McMillin, 1975; Frasier, 1979) ezeknek a tanulóknak a sajátos jellemzői a következők: 

 Kíváncsiság, az új dolgokra való nyitottság 

 Önállóság 

 Jó nem-verbális kifejezőképesség 

 Kísérletezésre való hajlam 

 Kreativitás 

 Kockázatvállalás 

 Humorérzék 

 A nyelv képi gazdagsága 

 A zene és a képzőművészet szeretete 

 Vezetésre való hajlam 

 Felelősségtudat 

 Alkalmazkodóképesség 

 Külső motiváció 

 Hiányos ismeretek és szókincs 

 Fejlett emlékezet és megfigyelőképesség 

 A konkrétumok iránti fogékonyság 

A hátrányos helyzetű tehetséges tanuló a tanulási profilját tekintve úgy jellemezhető, 

mint akinek a tudása hiányos, gyengén olvas, és külső motivációt igényel. A vezetés és 

a kreativitás oldaláról nézve viszont kíváncsi, rengeteg ötlete van, és igen jó probléma-

megoldó (Torrance, 1968, 1971, 1977). A problémamegoldást tanulmányozva Torrance 

azt találta, hogy a hátrányos helyzetű tehetségesek jó vezetői képességekkel rendelkez-

nek, kockázatvállalók, szeretnek új dolgokkal kísérletezni. 
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Arnold (1974) a hátrányos helyzetű tehetségeseket úgy jellemezte, hogy erősen tanár-

függőek, lassan haladnak és a jól strukturált, kiszámítható oktatást kedvelik. Gyakran 

leragadnak egy-egy feladatnál, s csak a pedagógus segítségével tudják befejezni. 

Olyan tanulókról van tehát szó, akik állandó segítséget és ösztönzést igényelnek, s ha 

ezt nem kapják meg, negatívan viszonyulnak az iskolához, a tanárokhoz és a teljesít-

ményhez. Baldwin (1973, 1982) tapasztalata szerint a hátrányos helyzetű tehetséges ta-

nulók maguktól ritkán vesznek a kezükbe könyvet, inkább azt szeretik, ha más tehetsé-

ges tanulókkal, vagy a számukra fontos felnőttekkel beszélgethetnek. 

A hátrányos helyzetű tehetségesek iránti érdeklődés a hatvanas években érte el a csúcs-

pontját Sexton (1961), Coleman és mtsai (1966), Passow és mtsai (1967) és Pressman 

(1969) munkásságával. E kutatók azt tapasztalták, hogy a hátrányos helyzetű tanulók 

már eleve gyengén kezdik az általános iskolát, a későbbiekben pedig osztályról osztály-

ra csak csökken a teljesítményük. Egy szövetségi szintű konferencián, melyet a hátrá-

nyos helyzetű tehetségesek gondjait megvitatandó rendeztek 1978-ban, Washingtonban, 

Shirley Chisholm képviselő ama véleményének adott hangot, hogy a “hátrányos helyze-

tű tehetséges” kifejezés tulajdonképpen helytelen, mert akikre értik, csak akkor igazából 

azok, ha a szabvány angol nyelvet használó tesztekkel vizsgálják őket. Mint hangsú-

lyozta, a fő probléma, hogy az iskolák egyszerűen képtelenek a hátrányos helyzetűek 

specifikus tehetségét azonosítani és fejleszteni, aminek következtében ellenségesen vi-

szonyulnak az olyan képességekhez, amelyeket nemhogy mérni, de felfogni sem tud-

nak. 

 

Ajánlások  Az emberi fejlődésnek két olyan szakasza van, amikor a hátrányos hely-

zetű tehetségeseket különösen fontos lenne fejlesztő programba bevonni: az óvodáskor 

és a serdülőkor. Mint Smilansky (1984) állítja, nincs még két olyan periódusa az emberi 

fejlődésnek, amelyek 3-4 év alatt olyan jelentős változásokat produkálnának, mint ép-

pen ez a két szakasz. Az óvodásoknál a gyermekek kreativitását és vezetői képességeit a 

korai érzékszervi tapasztalatok nyújtásával erősíthetjük, az ismeretek és a szókincs hiá-

nyosságainak korrigálását pedig a nyelvi tapasztalatok biztosításával segíthetjük elő. A 

korábban felsorolt jellemzők többségére bízvást építhetünk egy olyan programban, ami 

intenzív érzékszervi tapasztalatokat nyújt, vagyis részben a mesén, részben az aktív cse-

lekedtetésen keresztül a látásra, a hallásra és más érzékszervi modalitásokra támaszko-

dik. 

A serdülőknél Smilansky — aki a kivételes gyermekek oktatási programjának igazgató-

ja Izraelben, és a tehetségügy egyik nagy szószólója — azt javasolja, hogy a pedagógu-

sok mindenekelőtt az értékközvetítésre és a politikai elkötelezettség kialakítására he-

lyezzék a hangsúlyt. Smilansky programjában a tehetséges diákok kétszer egy héten, a 

délutáni órákban találkoznak, három egymást követő tanév közötti nyári szünetben (6., 

7. és 8. osztály után). Egy gazdagító központba járnak, ahol a foglalkozások célja: (1) az 

intellektus fejlesztése, (2) a bajtársi szellem megteremtése, (3) az abban való hit kialakí-

tása, hogy a csoportjuk egy másfajta kultúrának veti meg az alapját. Ez az új kultúra az 

értelmet helyezi mindenek fölébe, és elsőbbséget biztosít a “kultúrközi találkozások-

nak”, azaz a domináns kultúra elterjesztésének a hátrányos helyzetű területeken. 

A hátrányos helyzetű tehetségesekkel való foglalkozás másik bevált módja Izraelben a 

bennlakásos iskola. A bennlakásos iskolákat abból a meggondolásból létesítették, hogy 

ezek a gyerekek ne az alacsony színvonalú oktatást nyújtó helyeken nőjenek fel, ahol az 

igényelt “plusz” segítségre nincsen lehetőség. Ilyen iskolák 1960 óta működnek, és 

mintegy 4000 diák tanul bennük. A program ugyan kétszer annyiba kerül, mintha ezek a 

diákok normál középiskolába járnának, de Smilansky szerint megéri, mert közülük két-

szer annyit vesznek fel az egyetemre, mint a normál osztályokból, továbbá a felvettek 
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közül mind többen végeznek kétszakos diplomával. Ezek szerint bár a bennlakásos is-

kolák kétszer annyiba kerülnek, mint a normál iskolák, viszont kétszer hatékonyabbak is 

a képességek kibontakoztatásában. 

Smilansky szerint a hátrányos helyzetű tehetségesek programjainak nemcsak az értelmet 

kell fejleszteniük, hanem az önismeretet és a környezet ellenállásával való megküzdés ké-

pességét is. De ami még ennél is fontosabb: felkészíteni a diákokat arra, hogy környeze-

tük tevékeny részesei legyenek. E célok megvalósítása érdekében az izraeliek tanegysé-

geket dolgoztak ki olyan témákhoz, mint például a nemi identitás és a vezetés. A nemi 

identitással kapcsolatos tanegység keretében a következőket tárgyalják: a nemi szerepek, 

a nemi szerepekkel összefüggő társadalmi sztereotípiák, a szexuális nevelés, a pályára va-

ló felkészülés, valamint a serdülő és a családja közötti viszony. A vezetéssel foglalkozó 

tanegység célja a közösségben zajló folyamatok megértése. Olyan tanegység is van, 

amely a felelősséget helyezi a középpontba, azaz a diákok felelősséggel tartoznak azért, 

hogy előbbre jussanak a tanulásban, hogy javuljon az osztályszellem, és hogy mit monda-

nak a náluk fiatalabbaknak vagy a felnőtteknek. 

Egy további ígéretes, szintén a hátrányos helyzetű tehetségesek számára kidolgozott 

program a San Diego-i AVID (Achievement Via Individual Determination, kb. Telje-

sítmény – Egyéni úton) nevű program, amelyben mexikói amerikai, ázsiai és fekete ta-

nulók vesznek részt. A célja az, hogy közülük minél többen középiskolába kerüljenek. 

Az AVID eddigi öt éves története során 158 diák tette le az érettségit, s két fő kivételé-

vel mindegyiküknek sikerült bejutni valamelyik felsőoktatási intézménybe. 

Maker (1982) szerint a hátrányos helyzetű tehetségesek kreativitása a legjobban azon 

keresztül fokozható, ha többféle megoldást megengedő feladatokat alkalmazunk, ideért-

ve az ötlettermelést, a divergens gondolkodást, valamint a nyelv és irodalom, a zene, a 

természetismeret és a vizuális művészetek terén létrehozott alkotásokat is. A hátrányos 

helyzetű tehetségeseknél különösen fontos, hogy az erős és gyenge oldalaikat együtte-

sen fejlesszük, kezdve az erősségekkel és fokozatosan rátérve a gyenge oldalakra (10-4. 

melléklet). 

 

   

 10-4. melléklet  

   

 MALCOLM  

   

 Esettanulmány  

   

 Malcolm 14 éves, csaknem 180 cm magas fiú. Csak úgy recseg a szék kárpitja 

alatta, amikor tévét néz, vagy az ölébe kuporodó két kisebbik testvérét (9 és 10 

évesek) gyömöszöli. Malcolmnak nyolc testvére van. Fivére, a 16 éves Tyrone 

állami javító-nevelő intézetbe került a közeli gáztelepen elkövetett betöréséért. 

Két nővére, a 16 éves Yvonne és a 17 éves Mary Lee kimaradt az iskolából. 

Most mindketten bölcsödében dolgoznak napi négy órában. Malcolm három jó-

val idősebb fivére megnősült, és elköltözött Louisana államba, ahol a család ere-

detileg lakott. 

 

  A lakásukat bérlik. Ez már a hatodik lakásuk az utóbbi négy évben. Malcolm ap-

ja alkalmi munkavállaló, az anyja pedig bejárónő, mármint ha ilyen munka egy-

általán adódik. Az apa minden reggel hat órakor begyalogol a város főterére, az 

alkalmi munkavállalók gyülekező helyére. Hét órakor megjelennek a gazdák, 

akiknek éppen munkáskézre van szükségük, s válogatnak a kínálatból. Az apa 

hol a ládagyárban dolgozik, hol a dokkban, hol valakinek az ültetvényén. Min-
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denféle segédmunkát elvállal. A szülők nyolc osztályt végeztek, de a gyerekek 

közül sem jutott senki tovább. Az egyedüli kivétel Malcolm, aki jelenleg a 

Riverview Középiskola első osztályába jár. 

  Az osztályban a matematikai és tudományos tehetségek csoportjába került. A ta-

nára azt mondja róla, hogy itt átlagos szinten teljesít, viszont nagyon érdeklik a 

számítógépek. Ezért megbeszélték, hogy minden reggel fél nyolckor találkoz-

nak, és a tanár bevezeti a programozás rejtelmeibe. Azóta már számos játékprog-

ramot írt. 

 

  Otthon ritkán vesz könyvet a kezébe. A teljesítménytesztek szerint olvasásból 

jócskán elmarad kora átlagától. Mint mondja, az olvasás nem köti le, szívesebben 

tölti az idejét tévénézéssel. Ahogy összeszámolta, hetente több mint 40 órát tölt a 

képernyő előtt. 

 

 10-4. melléklet (folytatás)  

   

  Az előző tanévben többször mondogatta, hogy neki elege van a tanulásból, nem 

megy középiskolába. De aztán a matematika tanára szerzett neki egy szókincsfej-

lesztő számítógépes programot, s mivel ez érdekelte, igyekezett behozni a lemara-

dását, és végül a továbbtanulás mellett döntött. Most azt mondogatja, hogy minek 

menne ő egyetemre, ugyan mi keresnivalója lenne ott, de azért szorgalmasan láto-

gatja az iskolát. 

 

  Malcolmot nagyon megviselte, hogy fivére javító-nevelő intézetbe került. Úgy 

vélekedik róla, hogy aki ilyet csinál, az nem komplett. Az anya szerint Tyrone-

nal régebben is sok baj volt. Az anya egyébként mindig jobban törődött a fiaival. 

A lányaiért nemigen lelkesedik, sőt egyenesen azt mondja, hogy bárcsak minél 

hamarabb férjhez mennének. Lám ő és Malcolm apja 15 éves korukban kötöttek 

házasságot, és még most is szeretik egymást. 

 

  Malcolm apját nagyon elcsüggeszti, ha aznap nem kap munkát. Ilyenkor beül a 

közeli kocsmába, és alaposan a pohár fenekére néz. Malcolm szavával élve 

“holtrészegen” jön haza, szidalmaz mindent és mindenkit. “De nekem általában 

sikerül leszerelnem” – teszi hozzá. 

 

  Amikor a szülők odavannak dolgozni, Malcolm vigyáz a kisebb testvéreire, és 

főz is. Mindezt nem érzi tehernek. Még a házi feladat elkészítésében is segít, kü-

lönösen ha az zenei vagy képzőművészeti jellegű. A templomi kórusban is éne-

kelt, de aztán kimaradt, mert mint mondotta, a templom apácáknak való, ő pedig 

nem “kedves nővér”. 

 

  Malcolm tehetségét 10 éves korában azonosították a WISC-R-ben elért 135 

pontja alapján. Innentől kezdve rendszeresen eljárt a tehetségesek számára szer-

vezett tanulási központ foglalkozásaira. A program időközben megszűnt, ponto-

sabban áttevődött az iskolába, ahol speciális osztályokat hoztak létre külön a 

nyelvi, és külön a matematikai és tudományos tehetségeknek. Először a nyelvi 

tehetségek csoportjába került, de mivel a teljesítménye – főleg a szegényes szó-

kincse és a hiányos nyelvtani ismeretei miatt – állandóan alacsony szintű volt, 

áttették a matematikai és tudományos tehetségek csoportjába. Itt átlagos telje-

sítményt nyújtott, de ha kísérletezéssel járó feladatokat kellett végeznie, akkor 

szinte megtáltosodott. Legjobban a számítógépet szereti. 

 

  A tanárai szerint remek a humorérzéke, nemegyszer ő az osztály bohóca. Igen 

élethűen utánozza a tanárokat, főleg a nyelvtant és irodalmat tanító tanárt, ami-

vel fergeteges sikert arat. Ilyenkor az osztály csak úgy dől a nevetéstől. 

 

  Jelenleg Malcolm két másik fiúval együtt gyümölcslegyeket tanulmányoz egy 

tudományos projekt keretében. A tanárok szerint minden esélyük megvan arra, 
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hogy munkájukkal első díjat nyerjenek. 

  A tanácsadó most arról próbálja meggyőzni Malcolmot és a szüleit, hogy a fiú 

számára a matematikusi, vagy valamilyen természettudományi pálya lenne a leg-

jobb. Malcolm a javaslatot “meredeknek” tartja, mivel neki is, a szüleinek is az a 

véleménye, hogy “az ember nem haladhatja meg önmagát”. 

 

   

 

 

Malcolm tipikusan hátrányos helyzetű tehetséges diák. A korábban felsorolt jellemzők 

pontosan illenek rá, hiszen kreatív, jó humorú, képekben gondolkodó, művészetszerető, 

továbbá kívülről motiválható (a díjat akarja elnyerni), tudása és szókincse szegényes, 

megfigyelőképessége és emlékezete fejlett (kitűnően utánozza a tanárokat), és a konkrét 

dolgok érdeklik. Hogy sikerül-e kibontakoztatni a tehetségét, nagyrészt azon múlik, 

hogy az iskola mennyire tudja ellensúlyozni a környezet visszahúzó, kimaradást támo-

gató, oktatásellenes attitűdjét. Megfelelő oktatás és tanácsadás mellett Malcolmnak és a 

többi hátrányos helyzetű diáknak módja lenne megtanulni, hogyan segítsenek magukon 

és ezzel a társadalmon. Oktatási intézményeinkben rengeteg olyan szegény sorsú gyer-

mek van, akik a meglévő kiváló képességeikkel nem tudnak mit kezdeni. A hátrányos 

helyzetű tehetségesek azonosításának és fejlesztésének ezért mindenképpen elsőbbséget 

kell élveznie a tehetségesek oktatásában. 

 

 

 

A KIMAGASLÓAN KREATÍVAK 

 

A kreativitásnak számtalan meghatározása létezik. Szinte kutatóról kutatóra változik, 

hogy ki mit ért kreativitáson. Például Torrance (1962) úgy határozza meg a kreativitást, 

mint gyűjtőfogalmat, ami a következő folyamatokat foglalja magába: (1) a hiányzó ele-

mek felismerése, (2) új hipotézisek felállítása és az eredmények közreadása, (3) a hipo-

tézisek ellenőrzése és esetleges módosítása. Parnes (1967) a kreativitást a tudás, a kép-

zelet és az értékelés együttes működéseként határozza meg. Williams (1968) szerint a 

kreativitás az emberi intelligenciának a tudást, a megismerésen alapuló mentális folya-

matokat, a divergens-produktív és asszociatív gondolkodást, az értékelő viselkedést és a 

kommunikációs képességet magába foglaló tudatos cselekvése. Guilford (1959) szerint 

a kreativitást olyan képességek alkotják, mint a fluencia, a flexibilitás, az originalitás, a 

problémaérzékenység, az újrafogalmazás képessége és az elaboráció. Ezeket a képessé-

geket Guilford divergens gondolkodási képességeknek nevezi. 

Nem soroljuk tovább a kreativitás meghatározásait. A mi szempontunkból most fonto-

sabb, hogy sok pedagógus egyenlőségjelet tesz a kreativitás és a tehetség közé. Clark 

(1983) azonban felhívja a figyelmet, hogy ezek a fogalmak nem egymás szinonimái. 

Szerinte a kreativitás a tehetség legmagasabb rendű megnyilvánulásaként fogható fel. 

Gowan (1981) a tehetség és a kreativitás közötti kapcsolatot úgy próbálja magyarázni, 

hogy megkülönböztet személyes és kulturális kreativitást. Szerinte személyes kreativi-

tásra bárki megtanítható, de a kulturális kreativitáshoz már tehetség szükségeltetik: ez 

az a kreativitás, amely a társadalom jövőjét és haladási irányát alapvetően befolyásoló 

új felfedezésekhez vezet, és új eszméket teremt. 

A kimagaslóan kreatív gyermek és felnőtt csupa paradoxonokból áll. Williams (1982) 

számos ilyen paradoxont sorol fel, például: nyitott és mégis zárkózott; bolondos, de 

komoly; alkalmazkodó és mégsem alkalmazkodó; rendszerető, de rendetlen. Ezek a pa-

radox jellemzők nagy fejtörést okoznak mind a kimagaslóan kreatív gyermekek szülei-
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nek, mind az őket tanító pedagógusoknak. Mindazonáltal akár tetszik, akár nem, ezek a 

paradoxonok éltetik a kreativitásukat. Az alábbiakban felsoroljuk a kimagaslóan kreatív 

gyermek néhány jellemzőjét: 

1. Igényli a kényelmet, a biztonságot, az elfogadást, hogy ugyanolyan legyen, mint a 

többiek, ugyanakkor kényszert érez magában a másságra. 

2. Nem fogadja el, hogy csak egyetlen jó megoldás létezik, ugyanakkor mereven ra-

gaszkodik a saját megoldásához. 

3. Rendkívül önálló, erősen elbizakodott, mindent maga akar felfedezni és kikísérletezni, 

ugyanakkor nagyon vágyik arra, hogy a kreatív ötleteit, produkcióit, megoldásait má-

sokkal megossza, és a csoporttal elfogadtassa. 

4. Az összetett és nehéz feladatokat preferálja, ugyanakkor egy sor dolgot leegyszerű-

sít, tartva a rövidzárlattól. 

5. Következtetéseiben megfontolt, ugyanakkor jó humorérzéke játékos kedvvel páro-

sul. 

6. Nagyon érzékenyen érinti, ha bírálják, vagy nem fogadják el, ugyanakkor a kudar-

cok vagy a megoldatlan helyzetek hidegen hagyják. 

A fenti paradoxonokat Williams (1982) listájából vettük át. Nyilvánvaló, hogy a kima-

gaslóan kreatív diákok egyedül, tanári és szülői segítség nélkül nem tudnak megbirkóz-

ni ezekkel a paradoxonokkal, márpedig ennek híján nem tudják kibontakoztatni a képes-

ségüket. 

A kimagaslóan kreatív egyének jellemzőit áttekintve Clark (1983) a következőkről tesz 

említést: 

 Önállóság, önfegyelem, esetenként tekintélyellenesség 

 Jó humorérzék 

 A csoportnyomással szembeni ellenállás 

 Alkalmazkodóképesség 

 Kalandvágy 

 Tolerancia a kétértelműséggel szemben 

 Az unatkozás nem tűrése 

 A komplexitás és az aszimmetria preferálása 

 Divergens gondolkodás 

 A részletekre is kiterjedő figyelem, remek emlékezet 

 Széles háttértudás 

 Az elismerés és támogatás igénylése 

 Jó esztétikai érzék 

 Rendhagyó nemi szerep elsajátítás 

A felsorolt jellemzők miatt a kimagaslóan kreatív tanuló feladja a leckét a pedagógusok 

számára. Az egyedüli célravezető megoldás mégis az, ha alkalmazkodunk hozzájuk, és 

az oktatást az igényeikhez igazítjuk. 

 

Ajánlások  Mielőtt az ajánlásokra rátérnénk, fontos rámutatni, hogy a kreativitástesz-

tek tanúsága szerint a kreativitás fejlődése nem egyenletes. 3 és 4 éves kor között foko-

zódik, azután visszaesik, 6-7 éves korban újra növekszik, majd 10 éves kor körül ismét 

hanyatlik. Torrance (1962) kimutatta, hogy sok ötödik osztályos jóval alacsonyabb 

színvonalon oldja meg a kreativitástesztek feladatait, mint annak idején első osztályos 

korában. Azóta már tudjuk, hogy az egyenetlen fejlődés hátterében nagyon sok tényező 

állhat, így például a kedvezőtlen tanulási környezet, a helytelen tanulási stratégiák hasz-

nálata, a szülőknek a gyermek kutató-felfedező törekvését visszafogó magatartása, a 
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nemi szereppel kapcsolatos sztereotípiák, a tekintélyelvűség, a gyermeki fantázia lené-

zése és kigúnyolása, valamint a konformitás irányába ható nyomás. 

A kimagaslóan kreatív gyermek neveléséhez-fejlesztéséhez Williams (1982) a követke-

zőket ajánlja: 

 Elfogadó légkör teremtése 

 Az önkifejezés bátorítása 

 Elismerés, a tisztelet megadása, érzelmi támogatás nyújtása 

 Annak megengedése, hogy ha neki úgy jó, nyugodtan térjen vissza az életkorának 

megfelelő viselkedéshez 

 Az interperszonális és intraperszonális tapasztalatok közötti egyensúly megteremté-

se 

 A fegyelmezettséggel kapcsolatos követelmények félreérthetetlen formában való 

közlése 

 Teljesítményközpontú légkör teremtése 

 A bizalom állandó éreztetése 

A kimagaslóan kreatív tanulók igényeinek nagyon jól megfelelnek például az olyan 

szimulációs játékok, amelyek az ötlettermelésre és a divergens gondolkodásra építenek, 

valamint az olyan önálló munka, amelyet csoportos megvitatás követ. Tantárgyi vonat-

kozásban a kreativitás fejlesztését az segíti elő, ha a tananyag elsajátítása felszabadult és 

biztonságot nyújtó légkörben történik. A természetismeret tanításában például — külö-

nösen, ha vizsgálódásról van szó — igen jól alkalmazható a divergens gondolkodást 

mozgósító Parnes-féle ötlépéses problémamegoldó eljárás (Parnes, 1963). A kreatív 

megnyilvánulásokra ösztönző légkör megteremtése érdekében célszerű a Guilford 

(1959) által leírt kreatív gondolkodási folyamatokra, így a problémaérzékenységre és az 

újrafogalmazásra támaszkodni, mert ezek nagymértékben elősegítik a kreatív teljesít-

mény útjában álló akadályok ledöntését. A 10-5. mellékletben közölt esettanulmány jól 

mutatja, hogy mekkora kihívást jelent a pedagógusnak kimagaslóan kreatív tanulóval 

dolgozni. 

 

 

 

   

 10-5. melléklet  

   

 STEPHAN  

   

 Esettanulmány  

   

 Stephan 7 éves, sötét hajú, fekete szemű fiú. Tekintetével szinte megbabonázza 

az embereket. Ha végigmegy az utcán, sokan ismerősként néznek rá, mert a té-

véreklámok gyakori szereplője, de színházi produkciókban is fellép. 

 

  Második osztályos tanítójának javaslatára elvitték a helyi egyetemre, hogy az ér-

telmi képességeit megállapítsák. Stephan-nek a Stanford-Binet teszttel mért IQ-

ja 165-nek bizonyult. A vizsgálat alatt végig egy Jeffnek nevezett bohócbabát 

tartott a karjában. Állítása szerint azért van vele, mert a barátja. Még nagyon a 

vizsgálat elején voltak, amikor Stephan váratlanul bejelentette, hogy elfáradt, a 

továbbiakban Jeff fog válaszolni a kérdésekre. A vizsgálat közepe felé új beje-

lentést tett: most meg Jeff fáradt el, így ő folytatja. Ezután Jeffet letette a székre, 

magával szemben, majd a felnőtteket is megszégyenítő színvonalon végezte a 
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kapott feladatokat. A pszichológus feljegyezte, hogy a fiú időnként – főként az 

absztrakt gondolkodást igénylő feladatoknál – gondolkodási időt kért, de aztán 

szokatlanul magas szinten oldotta meg ezeket a feladatokat is. A jegyzőkönyv-

ben a pszichológus azt írta, hogy “támogató légkörben jól reagál”. Rögzítette to-

vábbá, hogy minél bonyolultabbak voltak a feladatok, annál jobban élvezte 

Stephan. A könnyű kérdéseknél kertelés nélkül kijelentette, hogy ezeket unja. A 

pszichológus javasolta, hogy vegyék fel Stephant a helyi tehetségfejlesztő prog-

ramba. 

  Stephan szülei egyetemet végeztek. Az apa mérnök, az anya angol szakos közép-

iskolai tanár. Az anya a tanítás mellett aktívan közreműködik a városi színház-

ban bemutatott darabok színrevitelében. Régebben, amikor még New Yorkban 

laktak, epizódszerepekben maga is fellépett. A szülők nagyon szeretik Stephant, 

aki egyetlen gyermekük. 

 

  Stephan igen jó tanuló, a tantárgyi teljesítménytesztekben mindig kiváló szintet 

ér el. Dolgozatai általában jelesek, de időnként elégtelent is kap rájuk, azzal a 

megjegyzéssel, hogy “önfegyelme és munkához való hozzáállása fejlesztésre 

szorul”. A tanárok szerint gyakran hanyag, felületes munkát végez, ráadásul bu-

ta, és egy csomó időt elvesz az órából. 

 

  Stephant meghallgatásra elvitték a tehetségesek számára létesített iskolába. A 

meghallgatáson az igazgató és három tanár volt jelen. Stephan a szobába belépve 

közölte, hogy fáradt, inkább képzeletbeli barátját, Jeffet kérdezzék, akit most is a 

karjában tartott. Ezt látva a bizottság éretlennek minősítette a viselkedését, és a 

tehetségfejlesztő programba való felvételi kérelmét elutasította. A döntést azzal 

indokolták, hogy az iskola által megkövetelt fegyelemhez és önálló munkához 

nem tudna alkalmazkodni. 

 

  Stephant és szüleit valósággal sokkolta a döntés. Némi töprengés után úgy hatá-

roztak, hogy a közeli magániskolába íratják be a fiukat. Az itteni pszichológus 

javaslatára Stephan folytatta színházi szereplését. Ugyancsak a pszichológusnak 

köszönhetően az iskola olyan légkört tudott teremteni Stephan számára, amely-

ben a teljesítményorientáltság jól összeegyeztethető volt Stephan kimagasló kre-

ativitásával. 

 

   

 

 

Az a mód, ahogyan a társadalom és főként az iskolák a kimagaslóan kreatívakat értéke-

lik és bánnak velük, nemcsak a kreatív egyén fejlődését befolyásolja, hanem magára a 

társadalomra is kihat. Minden egyes személy kreatív potenciáljának elvesztése veszte-

ség a társadalom számára is. 

 

 

 

AZ AKADÁLYOZOTT TEHETSÉGESEK 

 

Mindenekelőtt óva intünk mindenkit attól, hogy az akadályozott (fogyatékos, sérült, ké-

pességeik realizálásában korlátozott) gyermekekkel kapcsolatban általánosítson. Mert az 

igaz, hogy az akadályozottság minden fajtája kihathat az intelligenciára, a kreativitásra, 

a divergens gondolkodásra vagy az énképre, de nem biztos, hogy minden területet érint, 

továbbá amit érint, azt mindegyik gyermeknél másképp érinti. Nem véletlenül állítják a 

velük foglalkozó pedagógusok, hogy a gyermek erősségeire kell koncentrálni, nem pe-

dig a korrigálandó fogyatékosságára. Tökéletesen igaza van annak a vak embernek, aki 
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így fogalmazott: “Sok évembe került, mire megértettem, hogy jobban teszem, ha nem 

ostorozom tovább a világot a fogyatékosságommal, hanem inkább nekilátok átölelni a 

tehetségemmel.” Ha a szülők és a pedagógusok ezeknél az egyéneknél az akadályozott-

ságot tekintik a fő jellemzőnek, akkor mindig akadályozottak maradnak, mert az esetle-

ges tehetségüket sem felismerni, sem fejleszteni, sem méltányolni nem fogja senki. 

Mullins (1979) igen szellemesen éppen az akadályozottság típusainak felhasználásával 

— “süket fül”, “rövidlátás”, “elvakultság”, “bénultság”, “magatehetetlenség” — pellen-

gérezi ki az akadályozottakkal kapcsolatos sztereotípiákat, a társadalomnak az akadá-

lyozottakhoz való hozzáállását. Szerinte ebben a tömegkommunikációs eszközök is hi-

básak, mert jobban oda kellene figyelniük ezekre az emberekre és a pozitív oldalaikról 

bemutatni őket. 

Az akadályozott tehetségesekről írt mindmáig legátfogóbb munka Maker (1977) érde-

me. Könyvében részben a saját kutatásaira, részben a vonatkozó irodalmakra támasz-

kodva szinte mindent összegyűjtött a látásukban, hallásukban, mozgásukban korlátozott, 

tanulási zavarokkal küzdő, érzelmileg megzavart fejlődésmenetű tehetségesekről, ami 

egyáltalán fellelhető. Fontos megállapítása, hogy az akadályozott tehetségesek és az ép 

tehetségesek között nagyon sok a hasonlóság. 

A Maker által vizsgált látássérült tehetségesek (Maker, 1977, 1982) az általános intelli-

gencia, a tájékozottság és az emlékezet tekintetében egy szinten voltak az ép tehetsége-

sekkel, sokuknak viszont kiváló volt a hallásuk. Kíváncsiságuk attól függően változott, 

hogy mennyire tudtak mozogni, közlekedni. Az énképüket vizsgálva Maker (1982) je-

lentős különbséget talált az ideális én és az aktuális én között, amihez bizonytalan iden-

titás kapcsolódott. 

A hallássérült tehetséges diákok intelligenciája és kreativitása hasonló volt az ép tehet-

ségesekéhez. Mindazonáltal a specifikus képességek sokkal lassabban bukkantak elő, 

ami az elhúzódó érésükkel magyarázható. Az énképük főleg attól függött, hogy a társas 

kapcsolataikban mennyire voltak sikeresek. 

Az érzelmileg megzavart fejlődésmenetű tehetségesek intelligenciastruktúrája hasonló 

volt az ép tehetségesekéhez, kivéve az értékelés képességét, amelyet tovább vizsgálva 

kiderült, hogy a különbséget a divergens gondolkodásbeli eltérés okozza (Meeker, 

1969). Nagyon foglalkoztatja őket a szüleikkel és a kortársakkal való kapcsolatuk, és 

hogy mennyire fognak jól teljesíteni az iskolában (Whitmore, 1980, 1986). 

A tanulási zavarokkal küzdő tehetségeseknek magas színvonalú volt a problémamegol-

dó és következtető képessége, gyenge volt viszont a percepciójuk és a rövid távú emlé-

kezetük. Az iskolai sikertelenség elfedte a kreativitásukat, és szinte mindenkinek ala-

csony volt az önbecsülése. Bruninks (1978) emellett a kortársakkal való kapcsolatterem-

tést is problematikusnak találta. 

Az a szakadék, ami az akadályozott tehetségesek szellemi képessége és aktuális telje-

sítménye között tátong, a diagnosztikus tanítás segítségével hidalható át. Az ilyen 

gyermekek alulteljesítésével kapcsolatban azonban fontos hangsúlyozni, hogy a szülők 

és a pedagógusok reálisak legyenek az elvárásaikat illetően, mivel a teljesítménypoten-

ciál megállapítása olyan tesztekkel történik, amelyeket az épek számára terveztek, to-

vábbá sok esetben a környezeti feltételek sem kedveznek a képességek kibontakoztatá-

sának. Ebből következően az akadályozott tehetségesekkel való munka során a pedagó-

gusnak rendkívül körültekintően kell eljárnia a tanulmányi teljesítmény és az affektív 

fejlődés megítélésében, és mint valamennyi tehetséges tanulónál, itt is nagy figyelmet 

kell szentelnie a magasabb szintű kognitív folyamatok fejlesztésének, akármilyen moda-

litás is áll rendelkezésre. 
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Az érzékelésükben akadályozott tehetségesek esetében a hangsúlyt az intuíción keresz-

tül történő absztrakt gondolkodásra célszerű helyezni, míg a tanulási zavarokkal küzdő 

tanulóknál inkább a gondolkodtató beszélgetésre és a problémamegoldásra. 

A legtöbb akadályozott tehetséges tanulónál jól beváltak a csoportdinamikára támasz-

kodó, az önmaguk és mások megértését célzó beszélgetések. Hasznosak lehetnek továb-

bá az olyan szimulációs játékok, amelyek fő eleme a kreatív problémamegoldás és a ta-

pasztaltak megvitatása. 

Végül nagy figyelmet kell fordítani az akadályozott tehetségesek pályaválasztási ta-

nácsadására, hogy ezek a fiatalok ne csak az akadályozottak előtt hagyományosan nyit-

va álló pályákat lássák maguk előtt, hanem messzebbre tekintsenek. Például az akadá-

lyozottak között vannak matematikusok, fizikusok, orvosok, mérnökök, agrármérnökök, 

pedagógusok, fogászok, gyógyszerészek, programozók, meteorológusok, csillagászok, 

hidrobiológusok és így tovább. Az igazi korlátokat tehát valójában nem annyira az aka-

dályozottságuk, mint inkább az azzal kapcsolatos attitűdjük, valamint a szülők és a pe-

dagógusok által biztosított lehetőségek jelentik. 

Az akadályozott tehetségesek fejlesztésére irányuló első programok 1978-ban indultak. 

Közülük is a legismertebb az Illinois-i Állami Egyetem felügyelete alatt folyó Ígéretes 

akadályozott és tehetséges kisgyermekek kiemelése és gyorsítása (Retrieval and 

Acceleration of Promising Young Handicapped and Talented, RAPYHT) elnevezésű 

program. Valamennyi ilyen programra jellemző, hogy a 2 és fél – 6 év közötti gyerme-

keket célozta meg, három évre szóló támogatást kapott a szövetségi kormánytól, és 

olyan azonosítási eljárásokat dolgozott ki, amelyek az akadályozott tehetséges gyerme-

kek speciális képességeinek megfelelnek (Greene, 1978). 

E programok a korai azonosítást szorgalmazzák, továbbá hogy az azonosítás olyan mó-

don történjen, hogy az ilyen gyerekek ne kerüljenek hátrányba. Egy példa a Greene által 

leírt sok közül: 

Paige cerebrálisan bénult gyermek, aki sem járni, sem a kezét vagy karját mozgatni, sem 

beszélni nem tud. És mégis, a fejének mozgatásával a kirakós játék darabjait a megfele-

lő helyre húzza. Amikor 3 éves korában először vizsgálták, az IQ-ja 21 volt. 4 éves ko-

rában 80-as IQ-t mutatott a vizsgálat. A speciális programban azonban más módszerrel 

állapították meg a képességeit. A megfigyelések szerint Paige rendkívül érdeklődő, 

szinte minden olyan téma érdekli, amelyek a tehetségeseket általában érdeklik. Jelenlegi 

tanárának javaslatára olyan tesztet alkalmaztak, amely sem szóbeli válaszadást, sem tár-

gyakkal való manipulációt nem igényel: Paige fejbólintással jelezhette a helyes választ. 

Ma tehetségesként tartják számon. 

Mindegyik program szolgáltatási tartománya a szülőkre is kiterjed. A szülőket megtanít-

ják arra, hogyan fejlesszék a gyermeküket otthon. Heti egy alkalommal műhelyfoglal-

kozást tartanak, aminek a célja: felismertetni a szülőkkel a saját szerepüket a gyermekük 

fejlődésében és fejlesztésében. Itt a szülők főleg azt tanulhatják meg, hogyan aknázhat-

ják ki a mindennapos tapasztalatokat a gyermekük képességeinek fejlesztése érdekében. 

A 10-6. melléklet egy ilyen esetet mutat be. 

 

   

 10-6. melléklet  

   

 MICHEL  

   

 Esettanulmány  
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 Michel 4 éves gerincsérves gyermek. Állapotát komplikálja, hogy a csontjai kó-

rosan törékenyek, csak egy speciális eszköz segítségével, abba beszíjazva tud 

járni. Nagy felületű asztalt kapott, és mindent ezen csinál: ezen ír, eszik, játszik 

és húzogatja össze a kirakós játék darabjait. 

 

  Amikor a közelmúltban az iskolapszichológus ellátogatott Michel speciális inté-

zetébe, a gyermek harsány “sziával” köszöntötte, és rögtön kérdésekkel kezdte 

ostromolni: Miért vagy itt? Mi van a táskádban? Te orvosdoktor vagy? 

 

 10-6. melléklet (folytatás)  

   

  Miután a pszichológus befejezte munkáját, visszatért elbúcsúzni a fiúhoz, aki vá-

ratlanul meghívta ebédre. A pszichológus zavarában megadta neki az otthoni te-

lefonszámát, és megígérte, hogy felhívja. Amikor a pszichológus Michel peda-

gógiai programja felől érdeklődött az intézetben, az a választ kapta, hogy a nap 

egyik felében foglalkozásterápiát kap, a másik felében szabadon játszhat a többi 

akadályozott gyermekkel. 

 

  Amit a pszichológus az intézetben megfigyelhetett, az nem volt több annál, mint 

hogy Michel eleven, kíváncsi, minden iránt érdeklődő, értelmes kisfiú. Felhívta 

az anyát, és a hozzájárulását kérte ahhoz, hogy Michelt megvizsgálhassa az iro-

dájában. Az asszony rendkívül hálás volt, nem győzte mondogatni a pszicholó-

gusnak, hogy ő az első ember, aki Michelt okos fiúnak tartja. Keserűen számolt 

be arról, hogy az orvosok, a volt férje, az intézet vezetői, és egyáltalán mindenki 

csak a gyermek állapotáról hajlandó beszélni, a tehetségéről senki. 

 

  Michelnek a WISC-R-rel mért IQ-ja 151 volt. Olvasni még nem nagyon tudott, 

viszont a kreativitását mutatja, hogy a kedvenc meséit számtalan variációban 

mondta el, megváltoztatva a színhelyeket és a szereplőket. 

 

  A pszichológus közbenjárására Michelnek megengedték, hogy részt vegyen az 1. 

és 2. osztályos olvasás és társadalomismeret órákon, míg a nap többi részében az 

óvodai csoportjában maradt. Michel hangulata fokról fokra javult, mind derű-

sebben látta maga előtt a világot. Már az anyukájával azt tervezgették, hogy ha 

innen kikerül, otthon majd együtt fognak tudományos kísérleteket végezni. Na-

gyon hálásak voltak az intézetnek azért, hogy módosított az álláspontján, és te-

hetségesnek tekintette Michelt. 

 

  Michel orvosi prognózisa kifejezetten rossz. Legfeljebb még két évet jósolnak 

neki. Mégis az, hogy lehetőséget kapott megmutatni, mire is képes, derűt visz az 

életébe, és erőt ad neki elviselni a fokozódó fájdalmakat. 

 

   

 

Mint láthattuk, ha az akadályozott gyermekek lehetőséget kapnak rá, ki tudják bonta-

koztatni a tehetségüket. Különösen igaz ez akkor, ha a pedagógusok maguk is töreked-

nek arra, hogy a kiváló képesség jeleit észrevegyék. 

 

 

A TEHETSÉGES LÁNYOK 

 

A tehetséges lányok felkarolásának gondolata nem új. Egészen Terman munkásságáig 

nyúlik vissza, aki a fiúknak és a lányoknak a teszteredményeit hasonlította össze. Csak 

kevés olyan lányt talált, akiknek az eredményei felülmúlták a fiúkét. Callahan (1980) 

szerint ez a tendencia ma is létezik, sőt a serdülőkorban növekszik is. A pszichológusok 

és a pedagógusok döntő többsége a teljesítménybeli, motivációs és tanulási különbsége-

ket kulturálisan determináltnak tartja. Fox (1981) azt mondja, hogy miközben a csecse-
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mőkből felnőttek lesznek, az önpercepciójukat és önértékelésüket alapvetően befolyá-

solják azok a tapasztalatok, amelyeket önmagukra vonatkozóan a családban, az iskolá-

ban, a játszótéren és egyáltalán a világban szereznek. 

Az önpercepció és az önértékelés alakulásában közrejátszó okokat igen alaposan elemzi 

Rodenstein (1977), aki szerint a társadalom egészen más elvárásokat támaszt a tehetsé-

ges fiatalokkal szemben, mint a felnőtt nőkkel szemben. A tehetséges diákoktól elvár-

ják, hogy (1) legyenek “önzőek” abban az értelemben, hogy ne takarékoskodjanak az 

energiájukkal, ne mondjanak le semmiről; (2) legyenek aktívak és önérvényesítők; (3) 

számukra kihívást jelentő pályákat válasszanak; (4) bontakoztassák ki a specifikus te-

hetségüket; (5) legyenek sikeresek a hagyományosan férfiasnak tartott pályákon. Ezzel 

szemben a nőktől azt várják, hogy (1) legyenek önzetlenek, gondoskodóak, és inkább 

adni, semmint kapni akarjanak; (2) legyenek passzívak és önalávetők; (3) a családjukkal 

törődjenek, háztartást vezessenek; (4) saját karrierjüket másodlagosnak tekintsék a “te-

remtés koronáinak” karrierjéhez képest; (5) legyenek nőiesek. 

Hogy a fiatal nők mennyire fogadják el a nőiesnek tartott jellemzőket, leginkább úgy 

deríthető ki, ha idősebb korukban kérdezzük meg őket erről. Például Sears és Barbee 

(1977) interjút készítettek a Terman-féle kutatási mintához tartozó tehetséges nőkkel, 

akik a megkérdezés időpontjában 76 évesek voltak. Visszatekintve a múltra a legtöbben 

azt mondták, hogy jobban tették volna, ha valamilyen nekik való pályát választottak 

volna. Csak kevesen nyilatkoztak úgy, hogy ha most lennének fiatalok, most is főfog-

lalkozásban háziasszonyok lennének. 

A nők érvényesülésének másik akadálya a matematikai felkészültségükben keresendő. 

Fox (1981) szerint a nőknek rendkívül fontos lenne felismerni, hogy milyen sokat szá-

mít a matematika a jövőjük szempontjából. A szerző a kockázatvállalást tanult attitűd-

nek tartja, és azt állítja, hogy sok tehetséges serdülő lány egyszerűen fél a sikertől, fél 

attól, hogy “észlénynek” tekintik. 

Ernest (1976) 1324 hét és tizennyolc év közötti gyermeket vizsgált meg, és azt találta, 

hogy a matematika szeretetét tekintve nincs szignifikáns különbség a fiúk és a lányok kö-

zött. Későbbi kutatásai (Ernest, 1980) azt mutatták, hogy jóval kevesebb lány vesz fel 

olyan matematika kurzusokat, amelyek nem kötelezőek. 

A Matematikus Nők Társasága (Association for Women in Mathematics) felkérésére 

Luchins és Luchins (1980) kutatást végeztek, amelynek keretében a társaság 350 tagját 

és egy csoport férfi matematikust hasonlítottak össze abból a szempontból, hogy annak 

idején milyen pályát javasoltak nekik, illetve mennyire bátorították őket vagy beszélték 

le a matematikusi pályáról. A matematikus nők állítása szerint mindenki, akitől csak ta-

nácsot kértek, azt mondta, hogy ne legyenek matematikusok, mert a fiúk nem szeretik 

az okos lányokat, válasszanak inkább nőies foglalkozást maguknak. Ami a munkát ille-

ti, szerintük a hasonlóan képzett férfiakhoz képest nehezebben kapnak munkát, alacso-

nyabb a fizetésük, és kisebb az előrejutási esélyük. 

Callahan (1982) véleménye szerint a matematikus nők érvényesülését az is akadályozza, 

hogy akármennyire jók a szakmában, nem engedik őket a szakma élvonalába tartozni. 

Ezért míg a férfiakat az alulteljesítés izgatja, addig a nőket a fordítottja. Ha ugyanis a 

kiváló teljesítményüket úgysem nézik sokba, akkor nincs értelme annyi energiát bele-

fektetni a munkába. A jelentéktelenség érzése és a motiváció hiánya tehát együtt jár, 

meggátolva őket abban, hogy azok legyenek, akik lehetnének. 

A női produktivitással kapcsolatos további fontos tényező a család. Callahan (1980) azt 

találta, hogy a családos asszonyok nem is akarnak a szakmában azonos szintre kerülni a 

férfiakkal. A Callahan által megkérdezett asszonyok — fizikusok, jogászok, egyetemi 

oktatók — a saját pályájukat amolyan hobbiként fogták fel, azt állítva, hogy mindenek-

előtt feleségek és anyák. Ami érdekes, hogy bár a megkérdezettek köre viszonylag szé-
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les életkori merítésű volt (23-50 év), a válaszok teljesen egyöntetűek voltak, nem függ-

tek tehát az életkortól. 

A nemi különbségekkel kapcsolatos mindmáig legátfogóbb munka Maccoby és Jaclin 

(1974) érdeme. Könyvükben arra kérdésre próbáltak választ adni, hogy a nemi hovatar-

tozás mennyire befolyásolja az általános tanulási képességet, a teljesítményt, a kognitív 

stílust és a specifikus képességeket. Megállapításuk szerint a fiúk és a lányok tanulási 

módjában gyakorlatilag nincs különbség. 10-11 éves korig a fiúk és a lányok verbális 

teljesítménye együtt halad, azonban innentől kezdve a lányok következetesen jobban 

teljesítenek a verbalitást mérő tesztekben. Matematikából a fiúk fölénye 9-13 éves kor 

között kezd észrevehetővé válni, míg a téri viszonylatok megragadása tekintetében a fi-

úk a serdülőkor kezdetétől jobbak. A fogalomalkotás, a problémamegoldás, a következ-

tetés és a nem-verbális kreativitás terén nincs különbség a fiúk és a lányok között. A 

verbális kreativitásban viszont a lányok fölénye már 7 éves kortól megállapítható. A 

serdülőkor végére azonban a fiúk a vizuális-téri képességekben, a matematikában és a 

természettudományi tárgyakban egyértelműen felülmúlják a lányokat. 

 

Ajánlások  A Matematikus Nők Társasága által kezdeményezett kutatásban részt vett 

nők ajánlásokat is megfogalmaztak a szülőknek és a pedagógusoknak. Így például: az 

okos lányoknak megfelelő női szerepmodelleket kell biztosítani; a tanárok a fiúkat és a 

lányokat a matematikában azonos képességűeknek tekintsék, és a lányok matematika 

iránti érdeklődését következetesen bátorítsák. Végül javasolják, hogy a matematikát 

szórakoztatóan tanítsák, mivel így mind a fiúknál, mind a lányoknál eloszlathatják a 

tárgyhoz fűződő félelmeket. 

Wolleat (1979) olyan tanácsadási programot javasol, amelynek a segítségével a lányok 

megtanulhatnak az erejükkel gazdálkodni. Mint Connelly (1977) rámutat, a tehetséges 

lányok gyakran magányosnak érzik magukat, mert amikor megcsillogtatják a képessé-

geiket, azt vágják a többiek a fejükhöz, hogy “játsszák a főnököt”, “felvágnak”, “lá-

nyoknak ez nem való” stb. Ezzel egybevág Solano (1977) megállapítása, miszerint az 

átlagos képességű osztálytársak és a tehetségpedagógiában járatlan tanárok sokkal nega-

tívabban vélekednek a tehetséges lányokról, mint a tehetséges fiúkról. 

Connelly (1977) szerint a nőket célszerű lenne megtanítani arra, hogy (1) hogyan mu-

tassák meg azt, amit tudnak; (2) hogyan legyenek úrrá az indulataikon; (3) hogyan ak-

názzák ki a kapcsolataikat; (4) hogyan valósítsák meg önmagukat úgy, hogy a hagyo-

mányos női szerepet meghaladják, és mégis nők maradjanak. 

A tehetséges lányok számára készítendő tantervnek a lányok vizuális-téri probléma-

megoldó képességének fejlesztését kell a középpontba állítania, továbbá megfelelő női 

szerepmodelleket kell kínálnia. Fontos, hogy a tehetséges lányok olyan irodalmi műve-

ket olvassanak, amelyek nem a női szereppel kapcsolatos társadalmi sztereotípiákat erő-

sítik bennük. Olvasás közben tegyenek fel kérdéseket, mint például: (1) Milyennek írja 

le a lányokat és asszonyokat ez a könyv? (2) Milyennek írja le a fiúkat és a férfiakat? 

(3) Mennyiben határozza meg a nőkről és a férfiakról leírtakat az a kor, amelyben a 

könyv íródott, és mi a különbség a mához képest? (4) Mit változtatnék meg a könyvben, 

ha én lennék a szerző? 

Az ilyen típusú kérdések sokat segítenek a tehetséges lányoknak a saját céljaik tisztázá-

sában, a belső kontroll kialakításában – írja Callahan (1980). A céltudatosság és a belső 

kontroll azért is fontos, mert ezek jelentik a nők számára a belépőt a vezetők sorába. 

Nem megnyugtató, hogy még ma is kevés nő tölt be vezető pozíciót, továbbá hogy a 

magas presztízsű, magas fizetéssel járó állásokban alulreprezentáltak. Mint említettük, 

ennek egyik oka az lehet, hogy az ilyen állások betöltésének többnyire a matematikai és 

technikai képzettség az előfeltétele. Változás tehát csak akkor remélhető, ha a tehetsé-
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ges lányok ezeknek a tárgyaknak a tanulását komolyabban veszik. A 10-7. melléklet egy 

lány és egy fiú esetét mutatja be, akik 12 éves korukban még azonos képességűek vol-

tak, 17 éves korukban azonban a képességeik már jelentősen különböztek. A kutatások 

alapján nem nehéz megjósolni, hogy ennek a két fiatalnak a jövője is jelentősen eltér 

egymástól. 

 

   

 10-7. melléklet  

   

 RYAN  

   

 Esettanulmány  

   

 Ryan 17 éves csinos szőke lány, nagy kék szemekkel. A szülei azt mondják róla, 

hogy állandóan a szobájában kotlik, és tévét néz. Iskolába nem szeret járni, mert 

untatja, továbbá arról sem tudott még dönteni, hogy egyáltalán továbbtanuljon-e, s 

ha igen, akkor milyen pályát válasszon. Nem iratkozott be sem az emelt szintű 

matematika, sem az emelt szintű fizika kurzusra, holott a középiskolában meg lett 

volna erre a lehetősége. 

 

 10-7. melléklet (folytatás)  

   

  Ryan 13 éves korában bekerülhetett volna a Johns Hopkins Egyetem matemati-

kai tehetségkutató programjába. Matematika tanárának javaslatára megvizsgál-

ták a képességeit, s mivel a legnehezebbnek számító SAT (Scholastic Aptitude 

Test) matematikai szubtesztjében (SAT-M) csúcsteljesítőnek bizonyult, meghív-

ták, hogy vegyen részt a programban. Ez a program gyorsított ütemű nyári kur-

zusokat kínál a matematikában kiválónak bizonyuló diákok számára, amelyek 

teljesítéséért járó tanulmányi pontokat (krediteket) később az egyetemen beszá-

mítják. Ryan azonban nem élt a felkínált lehetőséggel. 

 

  Legjobb barátja, Nelson ugyanannyi pontot ért el a SAT-M-ben, ő azonban elfo-

gadta a meghívást. Nelson 17 éves korában letette az érettségit, és bekerült az 

egyetemre, ahol egyből másodéves lett. Ezt annak köszönhette, hogy a középis-

kolai léptető matematika vizsgákon, és a Johns Hopkins Egyetem gyorsított nyá-

ri kurzusain gyűjtött tanulmányi pontjai éppen elegendőek voltak ahhoz, hogy az 

első évet kiváltsa velük. Nelson villamosmérnöknek készül. 

 

  Ryan most azt mondja, hogy férjhez szeretne menni, és gyerekeket szülni, de 

eddig még senkivel nem járt komolyabban. Csak ül a szobájában, és bámulja a 

tévét. Jelenlegi tanárai kétségbe vonják a tehetségét, és úgy döntöttek, hogy sem 

“Kiváló tanulmányi munkájáért” kitüntetésre, sem tantárgyi dicséretre nem java-

solják. 

 

   

 

A tehetséges lányok fejlesztése iránt felelősséget érző pedagógusoknak elsősorban arra 

kell koncentrálniuk, hogy felkeltsék az érdeklődésüket, és pozitív attitűdöt alakítsanak 

ki a matematika és a természettudományi pályák iránt, de mindenekelőtt bátorítsák őket 

az intellektuális kockázatvállalásra. 

 

 

A KIMAGASLÓAN TEHETSÉGESEK 
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Hogy miért problematikus rendkívül magas IQ-ról, vagy kimagaslóan tehetséges tanuló-

ról beszélni, azt röviden, de velősen fogalmazza meg Tannenbaum (1983): “Pontosan 

meghatározni, hogy mi tekinthető rendkívül magas IQ-nak, valami olyasmi, mint annak 

a megítélése, hogy egyáltalán mi tekinthető rendkívül magasnak.” A rendkívül magas 

IQ-jú gyermekekkel kapcsolatos egyik átfogó kutatás Hollingworth (1942) érdeme, aki 

a határvonalat a 180-as IQ-nál húzta meg. Neki az volt a véleménye, hogy minél maga-

sabb az IQ, annál hamarabb kell speciális programokat nyújtani. Figyelemre méltó 

megállapítása, hogy a mintájában szereplő 12 gyermeknél hiányzott a szoros barátságok 

kialakításának képessége, továbbá a játékuk egyáltalán nem hasonlított a velük egyko-

rúak játékára. Ennek tulajdonítható, hogy ezek a kimagaslóan tehetséges emberkék izo-

lálódtak, és mindenféle tekintélyt elutasítottak. Elmondásuk szerint számukra normál 

iskolába járni csak időpazarlás, a közönséges tanulás pedig “favágás”. 

Mint Feldman (1979) írja, az intellektuális tehetség rendkívül magas szintjeit meglehe-

tősen ritkán kutatják. Cox (1926) kutatásán — amely 300, 1450 és 1850 között élt zseni 

gyermekkori IQ-jának becslésére irányult — és Hollingworth (1942) munkáján kívül 

alig van ilyen anyag. Feldman három zenei csodagyereket tanulmányozott, akik már 10 

éves koruk előtt a felnőtt, hivatásos előadóművészek szintjén játszottak. Közös jellem-

zőjük a zene szenvedélyes szeretete volt. Elkötelezettség, kitartás, és a teljesítmény 

öröme – jegyezte fel róluk Feldman. 

Hasonló eseteket ír le Newland (1976) is, továbbá olyan példákat idéz, mint Joseph 

Haydn, aki 6 éves korában már játszott és komponált, vagy Albert Einstein, aki 7 éves 

korában kiválóan hegedült. Mint Newland írja, arról ugyan nincs tudomásunk, hogy ki-

váló elődeinknél a tehetség korai jelentkezésének milyen előzményei voltak, de nagy 

valószínűséggel olyan belső késztetésnek tulajdonítható, aminek a lényege, hogy nem 

várták meg, míg a környezet ösztönzi őket, inkább ők akartak hatni a környezetükre. 

Terman eredeti mintájában Terman és Oden (1947) 41 olyan férfit, és 34 olyan nőt talál-

tak, akiknek az IQ-ja 170 felett volt. A családi hátterüket vizsgálva a szüleik többnyire 

egyetemet végzett, magasan képzett, felelős pozíciókat betöltő emberek voltak, szemben a 

minta többi részével. Ugyancsak ellentétben a minta többi részével ezek az egyének ha-

marabb tanultak meg olvasni, és jobb jegyeket szereztek az iskolában. A szokásosnál ha-

marabb érettségiztek, az egyetemet pedig többnyire jeles eredménnyel végezték. Terman 

mintájának velük kapcsolatos legérdekesebb adata, hogy összeférhetetlenek voltak. 

Terman és Oden szerint ez főként annak tulajdonítható, hogy a környezetükben nem volt 

olyan hasonló korú szellemi partner, akik intellektuális ösztönzést nyújthattak volna. 

Kimagaslóan tehetségesnek lenni, ráadásul reflektorfényben lenni nem könnyű dolog. A 

negyvenes években volt egy gyermekekből álló csoport, amelynek a tagjait nagyon sokan 

ismerték, és csak úgy emlegették, hogy ezek a “vetélkedős gyerekek”. A csoport úgy jött 

létre, hogy a tagjait összeválogatták, majd televíziós vetélkedő műsorokban felléptették. 

Egyikőjük “vetélkedős gyermekként” szerzett élményeit meglehetősen ambivalensen írta 

le: kezdetben nagy ovációval fogadták őket, később azonban elfordultak tőlük, mert túl-

ságosan nyomasztó volt a szellemi fölényük (Alvino, 1983). Minél kevesebb lehetősége 

van a kimagaslóan tehetségeseknek hasonló kvalitású társakkal érintkezni, annál nehe-

zebben tudnak kapcsolatot teremteni másokkal. Ez a megállapítás Gallagher-től és 

Crowder-től (1957) származik, akik 15 fő 65-ös IQ-jú, és 15 fő 150 és 165 közötti IQ-jú 

tanuló összehasonlításával jutottak erre a következtetésre. 

Mindezek alapján a legtöbb neveléstudományi szakember ( Gallagher és Crowder, 

1957; Newland, 1976; Stanley, 1979; Maker, 1982 stb.) azt javasolja, hogy ha csak egy 

mód van rá, a kimagaslóan tehetségeseket külön csoportban kell oktatni, főleg az olyan 

tárgyakban, mint a matematika vagy az olvasás. 
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Ajánlások  A fejlesztő programok a kimagaslóan tehetségesek erősségeire és érdek-

lődésére támaszkodjanak. Nyújtsanak segítséget ahhoz, hogy ezek a gyermekek felfog-

ják a saját tehetségüket, és toleránsak legyenek a náluk kevésbé jó képességűekkel és a 

tekintéllyel szemben. Mivel a kimagaslóan tehetségesek egész életükben csak náluk sze-

rényebb képességű személyekkel, illetve tekintélyekkel találkoznak, fontos megtanítani 

őket arra, hogy uralkodjanak magukon, és érzéseiket társadalmilag elfogadható formá-

ban fejezzék ki. Ugyanakkor a saját érzéseik elfogadására is meg kell tanítani őket. Ha a 

kimagaslóan tehetségesek velük szellemileg azonos szintűek csoportjába kerülnek, az 

alkalmazkodási problémák csökkennek. 

A kimagaslóan tehetségesek fejlesztésének nélkülözhetetlen része az oktatás ütemének 

felgyorsítása (mert különben türelmetlenek lesznek), az absztrakt fogalmak használata 

és a magasabb szintű gondolkodási folyamatok aktivizálása. Emellett minden olyan 

módszer jó szolgálatot tesz, ami elősegíti az önálló tanulásra való áttérést, így a kritikai 

olvasás, az időbeosztás, a jegyzetelés, a kutatás és a számítógép. 

A gyorsított ütemű oktatás ugyanakkor növeli a távolságot a kimagaslóan tehetséges diákok 

tanulmányi kora és az életkora között. A 10-8. mellékletben közölt esettanulmány jól pél-

dázza, hogy ez a távolság komoly gondok forrása lehet. 

 

   

 10-8. melléklet  

   

 KATE  

   

 Esettanulmány  

   

 Kate 5 éves tehetséges lány, ragyogó fekete szemekkel, leomló fekete hajjal. 

Meglehetősen magas, magasabb, mint a 7 éves bátyja, s mivel erősen hasonlíta-

nak egymásra, gyakran ikreknek nézik őket. Középiskolás szinten olvas, és 6. 

osztályos szinten dolgozik matematikából. Megfontolt, nyugodt, komoly kislány. 

 

  Nemrég az óvodai csoportjában hisztériás rohamok jöttek rá, és nem hajlandó 

óvodába járni. Azt mondja, hogy amit ott csinálnak, az összes játék untatja, a 

többi gyereknek meg utál felolvasni vagy segíteni. 

 

  Szülei – mindketten orvosok – magániskolát kerestek a számára. Végül az 

episzkopális egyház által fenntartott egész napos iskola mellett döntöttek, ahol 

lehetőséget adtak az önálló munkára. Az igazgatóval úgy egyeztek meg, hogy 

Kate olvasásból és matematikából a 6. osztályosokkal fog együtt járni, az önálló 

munkáját pedig a vele egykorúak csoportjában végzi. 

 

  Kate-nek a Stanford-Binet teszttel mért IQ-ja 170. Rajta kívül két rendkívül ér-

telmes első osztályos van az iskolában, mindkettőjük IQ-ja 150. A szülők abban 

reménykednek, hogy ez a két gyerek kellő szellemi ösztönzést jelent majd Kate 

számára. Az iskolában nagy a fegyelem. Akik a szabályokat megszegik, az igaz-

gató megvesszőzi. Kate apja ezt a fegyelmezési módszert helyesli, az anyja nem 

ért vele egyet. Az iskolában kalligrafikus írást tanítanak. Kate-nek a finommoto-

ros koordinációja gyenge, s emiatt nagyon fél, hogy a kalligrafikus írásba kudar-

cot vall. 

 

  Kate kezd éjszaka bevizelni. Álmában nyugtalanul forgolódik, s mind többet 

mászik be a szülei ágyába. A szülők aggódnak miatta, és most tanácsadót keres-

nek. 
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Mint láttuk, Kate esetében nem tudták azt megvalósítani, hogy a képességeinek megfe-

lelő oktatást kapjon, és gondoskodó, biztonságot nyújtó légkör vegye körül. A megfele-

lő csoportba való helyezése ugyan megtörtént, hiszen az első osztályba hasonló szellemi 

kvalitású gyermekekkel járhatott, a hatodik osztályba pedig idősebb, “csak” tehetséges 

diákokkal. Nem valósult meg azonban az, amire a kimagaslóan tehetséges tanulóknak 

oly nagy szüksége van, hogy olyan pedagógus tanítsa, aki szeretetteljesen, támogatóan, 

rugalmasan viszonyul hozzá, aki tekintettel van az érdeklődésére, és aki segít neki meg-

birkózni a tehetségéből fakadó problémákkal. 

Ha majd a tehetségfejlesztő programok a tehetségesek valamennyi speciális csoportjá-

nak biztosítani tudják azt, hogy tekintettel vannak a szerteágazó érdeklődési igényekre, 

fejlesztik a sokszor nagyon is speciális képességeket, továbbá megtanuljuk tisztelni a 

társadalomban való intellektuális és kreatív részvételhez elengedhetetlenül szükséges 

egyéni különbségeket, akkor egy lépéssel közelebb kerülünk az amerikai élet ideáljának 

megvalósulásához. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Fejezetünkben a tehetségesek speciális csoportjait tettük vizsgálat tárgyává, akiknek a 

tanulása, motiváltsága vagy viselkedése eltér a többi tehetségesétől. Ebbe a kategóriába 

tartoznak az eltérő kulturális háttérrel rendelkező tehetségesek, azaz a feketék, a mexi-

kói amerikaiak és az amerikai indiánok; a hátrányos helyzetű tehetségesek, a kimagas-

lóan kreatívak, az akadályozott tehetségesek, a kimagaslóan tehetségesek, és a tehetsé-

ges lányok. 

E speciális csoportokhoz tartozó tehetségesek sajátos igényeit és jellemzőit mint a szá-

mukra biztosítandó fejlesztő programok kiindulópontjait fogtuk fel. Hangsúlyoztuk a 

korai azonosítás szükségességét, és esettanulmányokkal illusztráltuk a különböző cso-

portokat. 

Felhívtuk a figyelmet a tehetséges fekete diákok erősségeire: az emlékezetükre, a krea-

tivitásukra és a szimbolizáló képességükre. Javasoltuk, hogy a tanórák középpontjában 

a divergens produkcióra lehetőséget adó tevékenységek álljanak, továbbá, hogy a nem 

kellően motivált fekete diákok — az önértékelésüket növelendő — az érdeklődésüknek 

megfelelően választhassanak. 

A tehetséges mexikói amerikai diákoknak a kreativitását, a kapcsolatteremtő képességét és 

a vezetésre való hajlamát emeltük ki, javasolva, hogy az ezen erősségeiket fejlesztő szimu-

lációs játékokat célszerű a számukra összeválogatni. 

Elmondtuk, hogy a tehetséges amerikai indiánok azonosításának a legnagyobb problé-

mája, hogy mintegy 490 törzsről és 291 nyelvről van szó. A kitűnni akarás, a versengés, 

a vezetési hajlam és a saját út követése nem jellemző az indiánokra. Ezeket a jellemző-

ket a indián törzsek nem tartják értékesnek, és így nem is ösztönzik. A tehetséges ame-

rikai indián diák csak a többiek körében érzi jól magát, és ezért nem akar leválni a cso-

portról. A kultúrák közötti konfliktus minimalizálása érdekében a számukra javasolt 

tantervnek elsődlegesen a képességfejlesztést, és nem az értékközvetítést kell megcé-

loznia. 

Tárgyaltuk a hátrányos helyzetű tehetségesek jellemzőit, azt, hogy a tudásuk hézagos, 

gyengén olvasnak, valamit kívülről motiválhatók. Számukra a tanulási központokat és a 

bennlakásos iskolákat javasoltuk, továbbá, hogy a kreativitásukat és a felelősségtudatu-

kat a többféle megoldást megengedő feladatokon keresztül célszerű fejleszteni. 

A kimagaslóan kreatív tanulóknál kiemeltük, hogy a szokásosnál jobb fegyelmezést és 

nagyobb irányítást igényelnek. Őket mint paradoxonok tárházát mutattuk be, mivel el-
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lentmondásos jellemzőkkel rendelkeznek. Az a mód, ahogyan az iskola és a társadalom 

értékeli őket és bánik velük, jelentősen kihat a fejlődésükre, de a társadalmi haladásra is. 

Az akadályozott tehetséges diákoknál rámutattunk az erősségek hangsúlyozásának fon-

tosságára. Szóltunk a pályaválasztásukról, aminek nem szabadna a tradicionális pályák-

ra irányulnia. Minden tehetségesre, de az akadályozott tehetségesekre különösen igaz, 

hogy csak akkor tudják kibontakoztatni a képességeiket, ha erre lehetőséget kapnak. 

Ennek azonban az a feltétele, hogy a tanárok ne a fogyatékosságukra koncentráljanak, 

hanem azokat a területeket hangsúlyozzák, amelyeken kiválóak. 

A tehetséges lányokról általában elmondható, hogy alulteljesítők és alulellátottak. An-

nak, hogy felnőve nem annyira sikeresek, mint amennyire lehetnének, a fő oka a mate-

matika. Számukra speciális tanácsadást javasoltunk, amelynek a fő elemei: (1) hogyan 

mutassák meg, mire képesek, (2) hogyan legyenek úrrá az indulataikon, (3) hogyan 

gazdálkodjanak az erejükkel, (4) hogyan aknázzák ki a kapcsolataikat, és (5) hogyan va-

lósítsák meg önmagukat úgy, hogy a hagyományos női szerepen túllépjenek, és mégis 

nők maradjanak. A számukra készítendő tantervnek a vizuális-téri problémamegoldó 

képességüket kell megcéloznia, és megfelelő női szerepmodelleket kell nyújtania. 

A kimagaslóan tehetséges tanulókról nem sokat tudunk, főleg azért, mert kevesen van-

nak, és emiatt a tehetségnek ezt a tartományát alig vizsgálják. Számukra a megszokott 

iskolai tanulás csak időpazarlás és “favágás”. 

A fejezetben bemutatott valamennyi speciális csoporthoz tartozó tehetséges diák esetében 

találunk olyan jellemzőket, amelyek miatt másképp tanulnak, mint általában a tehetsége-

sek. Ahhoz, hogy megtanuljanak önállóan tanulni, az erősségeikre és érdeklődésükre épí-

tő, rugalmas programra van szükségük. Ha a speciális igényeiket abból az irányból köze-

lítjük meg, hogy mire nem képesek, akkor a tehetségüket nem fogjuk felismerni, mert 

csak azt látjuk meg bennük, amit – helytelenül – eleve feltételezünk, azaz hogy nem mo-

tiváltak és nem teljesítenek. 

 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 

1. Válasszon ki egy tehetséges felnőttet, aki hazánkban valamilyen speciálisnak számító cso-

porthoz tartozik, és tanulmányozza az életét! Volt-e olyan személy, aki a tehetségét felka-

rolta? Milyen tényezők segítették vagy hátráltatták a tehetsége kibontakoztatásában? Ké-

szüljön fel, és tartson beszámolót a csoportnak! 

2. Derítse fel, hogy az Ön iskolájában – ha vannak – milyen foglalkozásban részesülnek az 

eltérő kulturális hátterű tehetséges tanulók! 

3. Tanulmányozza át a Gyógypedagógiai Szemle utolsó tíz évfolyamát, és jegyzetelje ki 

azokat a cikkeket, amelyeket egy adott területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fogyaté-

kosokról talál! 

4. Írjon esettanulmányt egy hátrányos helyzetű tehetséges gyermekről! 

5. Magyarországon a legnagyobb létszámú kisebbségi csoportot a cigányok jelentik. Nézzen 

utána, hogy milyen kezdeményezések történtek a tehetséges cigány fiatalok felkutatására 

és fejlesztésére! 
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Jóllehet azzal mindenki egyetért, hogy a személyiség fejlesztésének az iskolai 

program szerves részét kellene képeznie, továbbá az óvodától a tizenkettedik 

osztályig valamennyi tehetséges tanulóra ki kellene terjednie, mégis jobbára 

csak azok a tehetséges fiatalok kapnak segítséget, akik valamilyen szempontból 

kitüntetett csoporthoz tartoznak: eltérő kulturális hátterűek, hátrányos helyzetű-

ek, vagy képességeik realizálásában akadályozottak (fogyatékosok). (Hazánk-

ban inkább a privilegizált helyzetben lévő, kiválóan teljesítő gyerekek. kapnak 

ilyen segítséget. A ford.) Tudjuk ugyan, hogy a tehetségesek olyan érzelmi igé-

nyekkel és sajátosságokkal rendelkeznek, amelyek gondozást igényelnének, en-

nek ellenére a gondozás tekintetében igen alacsony színvonalú az ellátásuk. Eb-

ben a fejezetben ezt a problémakört fogjuk áttekinteni, megismerkedve az 

énintegritás elérését célzó, az egész személyiségre irányuló fejlesztés alapjaival. 

Van Tassel-Baska (1983) szerint az ilyen jellegű támogatás hiánya mögött két 

ok húzódik meg: (1) sok pedagógus úgy vélekedik a célzott személyiséggondo-

zásról, hogy arra csak a problémás gyermekeknek van szüksége, (2) kevés olyan 

képzett személy van, aki megfelelően felkészültnek érezné magát ahhoz, hogy a 

tehetséges diákok személyiségével érdemben foglalkozni tudna. 

A személyiség fejlesztését azonban nem szabad úgy felfogni, hogy ez csak 

egyetlen személyre tartozhat. A fejlesztés minden érintett fél feladata — legyen az 

szülő, pedagógus, pszichológus, szakasszisztens vagy bárki —, akinek csak köze 

van a tehetséges diákok jólétéhez. Jelen fejezet azoknak kíván segítséget nyújtani, 

akik érdekeltek abban, hogy a tehetségesek személyiségének fejlesztéséhez szüksé-

ges ismereteket és készségeket elsajátítsák. Először az érzelmi szféra, az önismeret 

és az érzelemkifejezés problémájával foglalkozunk, majd a kommunikáció, az 

énintegritás és az önirányítás kérdéseit vesszük sorra. Megismerkedünk a specifi-

kus serkentő módszerekkel, így a tudatosítást szolgáló tevékenységekkel, a relaxá-

cióval, az irányított fantáziával, a csoportdinamika és a biblioterápia alkalmazásá-

val. Végül a pályaválasztási tanácsadást, mint a teljes körű fejlesztő program nélkü-

lözhetetlen összetevőjét vesszük közelebbről szemügyre. 

AZ ÖNISMERET ÉRZELMI ÖSSZETEVŐJÉNEK 
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JELENTŐSÉGE 

 

Az önismeret nem csupán intellektuális természetű. Shallcross és Sisk (1985) 

szerint önmagunkat a gondolkodás, az intuíció, az érzelmek és a cselekvés egy-

ségeként éljük meg. Az én több annál, mint hogy különböző funkciók összessé-

gének lehessen tekinteni, következésképpen önnönmagunk tudata nem csak ab-

ból áll, hogy ezeknek a funkcióknak a tudatában vagyunk. A gondolkodó én lo-

gikai alapon működik, felségterülete a fogalom- és ítéletalkotás, a következtetés, 

az oksági összefüggések feltárása, a hipotézisalkotás, a tervkészítés stb. Az intu-

itív én közvetlenül jut el az ismerethez vagy a meggyőződéshez. Az érzelmi én a 

tudat affektív része. Végül a cselekvő én az ismeretekre és benyomásokra reagál. 

Az emberek állandóan arra törekednek, hogy megismerjék és megértsék magu-

kat, és tudatában legyenek önmaguknak. Az önismeret az önindította tevékeny-

ségek és a másokkal való kapcsolatok tapasztalatain keresztül formálódik, és az 

idők folyamán fokozatosan növekszik. 
A tehetségeseknél a tehetséggel való megküzdés igényét már régebben kimutatták 

(Terman, 1925; Hollingworth, 1942), az újabb kutatások pedig ezt megerősítették 

(Schetky, 1981; Maker, 1982; Clark, 1983; Van Tassel-Baska, 1983). A tehetséggel va-

ló megküzdésben az alábbi tényezők játszanak szerepet: 

 a másság tudomásul vétele, ugyanakkor a másokéhoz hasonló vonásaim 

elismerése, 

 a kritizálás és a kritika fogadása módjának tudatosítása, 

 tolerancia önmagukkal és másokkal szemben, 

 a pozitív és negatív tulajdonságaik, erős és gyenge oldalaik tudatosítása, 

 a kognitív és affektív fejlődésüket egyaránt szolgáló készségek kialakítá-

sa. (Van Tassel-Baska, 1983) 

Ezek a tényezők egyben a teljesség igényével történő tehetséggondozás leglényegesebb 

elemeire is rávilágítanak, aminek a végső célja az énintegritás elérése. 

 

 

AZ ÖNISMERET MODELLJE 

 

Shallcross és Sisk (1985) modellje az önismeret építkezését és az énintegritás 

megvalósulását kívánja megragadni. A modellt a 11-1. ábra mutatja be. 

E modell szerint az önismeret legelemibb építőkövei az érzékszervi tapasz-

talatok: a látás, a hallás, az ízlelés, a bőrérzékelés és a szaglás. A kíváncsi és 

minden iránt nyitott tehetséges tanuló először összegyűjti a szenzoros informá-

ciókat, majd a múltbeli tapasztalatokkal egybevetve értelmezi. Ehhez az értel-

mezési folyamathoz csatlakoznak az információkat kísérő érzelmek, illetve az 

átélt élmények. Az érzelmek aztán letisztulnak, vágyakká, szándékokká, elhatá-

rozásokká formálódnak, és végül cselekvést, illetve viselkedést eredményeznek. 
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Az önmagunkra vonatkozó információk nem mindig hozzáférhetőek, azaz 

nincsenek mindig tudatszinten. Tudatosításuknak, illetve az önismeret fokozásá-

nak egyik módja a modell elemeinek — az érzékelésnek, a kiértékelésnek, az 

érzelmeknek, a kívánságoknak és a viselkedéseknek — a tudatos megvizsgálása, 

a természetük tudatos megismerése, és a tanulóknak ezen elemek tudatos átélé-

sére való késztetése. 

 

 

Érzékelés 

A legtöbb tehetséges fiatal számára az érzékelés kellemes élményt jelent. Ha egy 

épület mellett elsétálva végighúzzák az ujjukat a falfelületen, azért teszik, mert a 

tapintással párosuló látás nagyobb élményt nyújt, mintha pusztán szemrevéte-

leznék az épületet. Nem mindegyik tehetséges tanuló éli át azonban a rácsodál-

kozásnak ezt az érzését. Az ilyen jellegű átélések ösztönzésére szolgál az ún. 

irányított fantázia módszere. A 11-1. melléklet egy példát mutat be arra, hogyan 

tudunk segíteni a tehetséges tanulóknak az érzékszervi tapasztalataik átélésében. 
   

 11-1. melléklet  
   

 IRÁNYÍTOTT FANTÁZIA  

   

 Csukjátok be a szemeteket és figyeljetek a légzésetekre! Lazítsatok és helyezkedjetek  

 
 
 

érzékelési 

és észlelési 

folyamatok 

 

értelmezés 

 

 

érzelmek 

 
 

szándékok, elhatározások, 

vágyak 

 

 

viselkedések 

 
 11-1. ábra 
 AZ ÖNISMERET MODELLJE 
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el kényelmesen! Képzeljétek azt, hogy most a tengerparton vagytok... 
   

  Figyeljétek, ahogy a hullámok kigördülnek a partra, majd elenyésznek... (szünet)  

  Hallgassátok a sirályok rikoltozását... (szünet)  

  Szívjátok be a tenger sós illatát... (szünet)  

  Figyeljétek, ahogy a napsugarak megtörnek és ezer darabra szóródnak az örökké 

mozgó víz felszínén... (szünet) 

 

  Hallgassátok a fogócskázó gyermekek önfeledt nevetését... (szünet)  

  Figyeljétek a lábatokat nyaldosó hullámok között úszkáló pici halakat... (szünet)  

  Engedjétek, hogy a látvány szépsége betöltsön benneteket... (szünet)  

  Üljetek csendben és érezzétek: nyugodtak vagytok és elégedettek... (szünet)  

  Most újra itt vagytok az osztályban...  

   

 

 

E gyakorlat során a tanár közepes hangerővel, természetes hangon mondja 

az indukciós szöveget. Fontos, hogy a gyakorlatra nyugodt, ellazult légkörben 

kerüljön sor, mert ilyen körülmények között az érzékszervi élmények intenzí-

vebben jelentkeznek. Az irányított fantázia után a tanulók elmondják egymásnak 

az élményeiket. Egyes tanulóknak különösen intenzív látási vagy hallási élmé-

nyei lehetnek. Például: “Hallottam a nevetést. Annyira igazi volt!”, vagy: “Lát-

tam a halakat a lábamnál úszkálni. Mindenféle színű volt közöttük.” 

Az érzékelés intenzívebbé tételét szolgálja az ún. befejezetlen mondatok 

módszere is. A 11-2. melléklet ezek közül mutat be néhányat. 

 

 

 

A szülő vagy barát kiválaszt egy témát, és arra biztatja a tehetséges tanulót, 

hogy fejezze be a megkezdett mondatot. Ilyen téma lehet például a Séta az erdő-

ben. Egy 8 éves tehetséges tanuló erre a következőket mondta: 

       Séta az erdőben 

    Látom, ahogy a nap átsüt a fák lombjai között. 

    Hallom a madarak énekét. 

    Megfogom az öreg tölgyfa kérgét. 

 

 11-2. melléklet 
 

 BEFEJEZETLEN MONDATOK 
 

 Látom   _____________________________________________________________ . 

 Hallom   _____________________________________________________________ . 

 Megfogom _____________________________________________________________ . 

 Érzem  _____________________________________________________________ . 
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    Jól érzem magam. 

 

Egy másik témával kapcsolatban egy 5 éves tehetséges gyermek így fejezte 

be a mondatokat: 

 

       Séta az űrben 

    Látom a holdbéli embert közeledni. 

    Hallom, hogy mond valamit, csak nem értem hogy mit. 

    Megfogom a láthatatlan sugárvetőm gombját. 

    Érzem, hogy biztonságban vagyok, mert nem vett észre engem. 

    Látom, hogy meglepődve néz körül. 

    Megfogom a sugárvetőm gombját. 

    Biztonságban érzem magam. 

 

Miközben a tehetséges tanulók befejezik ezeket a mondatokat, az érzék-

szervi élményeikre koncentrálnak. Az eredmény némileg a naiv költészethez 

hasonlít: tele van szenzoros adatokkal. A tehetséges tanulóknak egyébként azt is 

roppantul élvezik, ha mások válaszait hallgathatják. 

 

Értelmezés 

Az érzékszervek által szolgáltatott információk csupán nyers adatok. Hogy mit 

jelentenek ezek az adatok a számunkra, az már az értelmezésen múlik. 

Például: Egy macskát látunk közeledni a ház felé. A macska hangosan nyá-

vog, a szájában egy magatehetetlen kiscicát tart. 

A szenzoros adatok így is értelmezhetők: Az anyamacska nagyon szomorú, 

mert a kölyke súlyosan megsérült. A szájába vette, viszi vissza a házba, és segít-

ségért nyávog. 

Egy másik értelmezés: A kiscica kimászott a dobozából és kiszökött a sza-

badba. Az anyamacska a keresésére indult, megtalálta, és most viszi vissza. 

Mindkét értelmezés ugyanazoknak a nyers szenzoros adatoknak az alapján 

született, és ugyanattól a negyedik osztályos tehetséges lánytól származik. Az 

esetek többségében az emberek helyesen értelmezik a nyers adatokat, így az ér-

telmezés adekvát cselekvésekhez vezet. Ha viszont az értelmezés helytelen, azaz 

nem felel meg a valóságnak, az érzékszervi információkat külön kell választani 

az értelmezéstől. Erre főként a tehetséges kisdiákoknál kell felhívni a figyelmet, 

és segíteni nekik abban, hogy az egyiket a másiktól megkülönböztessék. 

Az értelmezési készséget főként szerepjátékok segítségével fejleszthetjük. 

A tehetséges tanulók nagyon élvezik például azt a játékot, amiben egy szerepet 

kell kitalálni, ráadásul azt is, hogy hol van az illető, és mindez mikor történik. A 

csoportot két részre osztjuk. A „bemutató” csoport tagjai között egy-egy lapot 

osztunk szét, amelyek mindegyike a Mi? Hol? Mikor? kérdést konkretizálja. 

Néhány kedvelt leírás: 
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 Elszabadult robot vagy, esőben, éjjel. 

 Hercegnő vagy, New Yorkban, hajnalban. 

 Szúnyog vagy, konzervdobozok között, egy modern konyhában, reggel. 

Egy percet adunk a felkészülésre, azután sorban egymás után eljátszatjuk 

velük a lapon leírtakat. A „kitaláló” csoport tagjainak rá kell jönniük, hogy ki az 

illető, hol van, és mikor játszódik a jelenet. Aztán a két csoport cserél. 

A csoportvezető felnőtt (tanár vagy szülő) kísérje figyelemmel, hogy (1) 

mindenki részt vett-e a játékban, (2) tudták-e értelmezni a látottakat, (3) helye-

sen következtettek-e a látottakból. 

Az értelmezések hozzátartoznak a mindennapi életünkhöz. Az olyan egy-

szerű cselekvéseket is értelmezzük, mint például ha valaki összevonja a szemöl-

dökét. Lehet, hogy az illető zavarban van, de az is lehet, hogy fáj a feje, vagy 

bántja a szemét az erős fény. Az értelmezési készség fejlesztése azért is fontos 

pedagógiai feladat, mert ennek a színvonalától, pontosságától függ, hogy a te-

hetséges tanulók mennyire tudnak másokkal kommunikálni. 

 

Érzelmek 

Az érzelmeket az ember belülről éli át, és miután átélte, valahogyan reagál rá-

juk. Ezek a külső érzelmi reakciók képezik azokat a szenzoros információkat, 

amelyek alapján mások érzelmeit értelmezni tudjuk. Kifejezetten a tehetséges 

tanulók számára dolgozták ki azt a módszert, aminek a révén a tanulók maguk is 

meghatározhatják, hogy mennyire pontosan észlelik a külső érzelmi reakciókat. 

Egyszerűen csak rá kell venni őket, hogy bizonyos érzelmeket — mint például a 

tetszés, a nyugodtság, az elégedettség, a düh, az idegesség, a türelmetlenség — a 

lehető legnagyobb hűséggel jelenítsenek meg. 

Napjaink bonyolult és változó világában a legtöbb ember nem mutatja ki az 

érzéseit. Mivel a tehetséges tanulók a számukra fontos felnőttek, a szülők és a 

tanárok viselkedését képezik le, ugyanúgy vonakodnak az érzelmeiket kinyilvá-

nítani. Az ár, amit a tehetséges tanulók az érzelmeik eltitkolásáért fizetnek, az, 

hogy mások sohasem értik meg igazán őket. Jó módszer az érzelemkifejezés bá-

torítására a napló használata. Az egyik tanár nagy, barna csomagolópapírból ké-

szült borítékot ragasztatott a diákjaival a padjuk oldalára azzal, hogy abba tart-

sák a naplójukat. Kaptak mellé egy piros zászlót, amivel a közölni kívánt érzése-

iket, gondolataikat jelezhették. Egy tehetséges diák ezt írta a naplójába: 

Ma teljesen kiborultam, amikor nem én lettem a csoport vezetője. Majdnem elsírtam 

magam, de eszembe jutott, hogy Sarah mennyire vágyott erre a posztra. Így aztán je-

lentkeztem a helyettesének. Igent mondott, és most már sokkal jobban érzem magam. 

Nem muszáj mindig elsőnek lennem. Volt már, hogy úgy mondtál valamit, hogy közben 

nem magadat dicsérted? Kezdek belejönni... Köszi! 

Ez a tehetséges tanuló nemcsak az érzelmeit akarta közölni, hanem az 

újonnan támadó gondolatait is. Az ilyen típusú kommunikációk egyrészt hozzá-

segítik a pedagógust ahhoz, hogy jobban megértse a tehetséges tanulók gondjait, 
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másrészt abba is bepillantást nyújtanak, hogy a tanulók hogyan reagálnak a saját 

fejlődésükre. 

Egy másik probléma, ha az érzelmek annyira fontosakká válnak, hogy ve-

szélyeztetik a szellemi képességek használatát. A különösen érzékeny és önérze-

tes tanulók gyakran szembetalálják magukat ezzel a problémával. Ugyanakkor 

az érzelmeknek nagy szerepe van az intuitív reakciókban, az intuíció pedig új és 

másfajta szemléletmódokat hozhat, aminek elsősorban a problémamegoldást 

igénylő szituációkban van nagy jelentősége. Itt a pedagógusoknak abban kell 

segíteniük, hogy a tehetséges tanulók az érzelmeiket pozitív módon tudják hasz-

nosítani, és ne legyenek kiszolgáltatva azoknak. Természetesen ehhez először 

tisztába kell jönniük az érzelmeik természetével, meg kell érteniük, hogy mit 

miért éreznek. 

Az érzelmek megértéséhez nagy segítséget nyújthat a biblioterápia, vagyis 

a könyveknek a problémamegoldásra való felhasználása. Frasier és McCannon 

(1981) szerint a biblioterápia a személyes tapasztalatot helyettesíti: a tehetséges 

tanulók képzeletben élik át a problémák különféle megközelítéseit anélkül, hogy 

a döntések valóságos következményeivel nekik kellene szembenézni. Frasier 

(1982) szerint a biblioterápián keresztül a tehetségesek 

 megtanulják világosabban látni mások érzelmeit és elvárásait; 

 különböző alternatívákkal, elképzelésekkel találkoznak, látják a válasz-

tások következményeit, módjukban áll általános következtetéseket le-

vonni és azokat ellenőrizni; 

 új értékeket fedeznek fel és építenek be magukba, meghaladva azokat, 

amelyeket az újakkal összevetve kevésbé találnak követésre méltónak; 

 megtanulnak reális célokat kitűzni és a kudarcot a tanulási folyamat ré-

szének tekinteni; 

 lehetőséget kapnak arra, hogy a könyvekben felvetetteket továbbgondol-

ják, új szempontokkal gazdagítsák; 

 felfedezik a legmagasabb szintű emberi gondolkodást, s az így szerzett 

tudásukat napjaink problémáinak a megoldására fordítják; 

 modellt kapnak a saját életük céljának és értelmének a megfogalmazásá-

hoz; 

 megtanulják, hogy adott viselkedések hogyan befolyásolják mások vi-

selkedését és milyen érzelmeket váltanak ki másokban. 

A biblioterápián keresztül a tehetséges tanulók azonosulnak a könyvek ha-

sonló problémákkal küzdő szereplőivel. A történetekben bemutatásra kerülő ér-

zelmi és kapcsolati problémák megoldódása nyomán a tehetséges tanulók katar-

zist élnek át, megszabadulnak a feszültségeiktől, és tisztábban látják a saját 

problémáikat. A tehetséges tanulók hamar felfogják, hogy a problémák megol-

dása más-más eszközökkel ugyan, de mindig ugyanazokon a lépéseken keresztül 

történik. 
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A biblioterápiát kiegészítő, rokonszenves egyén által vezetett beszélgetés-

ből még a legfiatalabb tehetséges olvasó is profitál. A tehetségeseknél végzett 

biblioterápia fő problémája, hogy kinek-kinek megfelelő könyvet és megfelelő 

időben adjunk a kezébe. 

Ebből a szempontból kitűnő forrás a Könyvkeresők kalauza, amely témák 

szerint sorolja fel a könyveket. Például az a tehetséges gyermek, akinek a szülei 

válófélben vannak, minden bizonnyal a válás címszónál fogja felütni a kötetet és 

Judy Bloom-nak a Nincs vége a világnak című könyvét fogja választani. Ennek 

a könyvnek a főszereplője ugyanis egy olyan gyermek, akinek a szülei elválnak. 

Mivel a válások száma állandóan növekedik, a probléma egyre több tehetséges 

tanulót foglalkoztat, kit azért, mert személyesen érint, kit azért, mert érzelmi tá-

mogatást szeretne nyújtani a szülei válásától szenvedő barátainak. 

A tehetséges tanulók gyakran félnek attól, hogy rosszul teljesítenek az isko-

lában. Félelmük abból adódik, hogy folyton a tökéletességre törekednek. Ha va-

lami jól megy, de szerintük még nem tökéletesen, az letöri őket. Judy Bloom 

igen árnyaltan dolgozza fel ezt a problémát A nagy Sheila című regényében. Sok 

tehetséges gyermek küzd hasonló problémákkal, mint a regény főhőse, a 9 éves 

Sheila, akit mélységesen elkeserít, hogy fél a kutyáktól és nem tud úszni. Mi-

közben a biblioterápiás foglalkozásokon a tehetséges tanulók elmondják egy-

másnak a félelmeiket, beszélgetnek azokról, a saját viselkedésüknek és mások 

viselkedésének az okaiba is bepillantást nyernek. 

Egy másik, biblioterápiás célokra szintén alkalmas könyv Paula Danzinger-

nek A macska megette a tornacipőmet című műve, amelyben a szerző egy jó 

eszű 13 éves diáklány problémáit tárja elénk, részletesen kitérve az iskolában 

való unatkozására és a szülőkkel vívott küzdelmére. Mindkét probléma igen sok 

tehetséges gyermek sajátja. 

A biblioterápia alkalmazásának nagy gondja, hogy a pedagógusok és a szü-

lők hogyan találnak időt arra, hogy elolvassák ezeket a könyveket. Miután erre 

nem mindenki tud időt szakítani, csak az önként jelentkezés jöhet szóba, vagyis 

meg kell kérdezni, hogy kik azok, akik a biblioterápiás foglalkozások vezetését 

vállalnák, azokra felkészülnének, és a foglalkozáshoz tanulói munkalapot készí-

tenének. Egy szülőkből és tanárokból álló csoport ötven munkalapot készített. A 

kérdezéshez és a beszélgetéshez Calvin Taylor (1963) kreativitási modelljét 

használták fel. Taylor szerint a kreativitás különböző gondolkodási szinteken 

fejleszthető, melyeket iskolai, kommunikatív, tervező, előrejelző, teremtő és ér-

tékelő szinteknek nevez, és így határoz meg: 

iskolai: a megértésre, az emlékezésre és a jó jegyek szerzésére való képesség; 

kommunikatív: a világos és mások által érthető kifejezés képessége; 

tervező: valaminek — például munkának, időnek, játéknak — a megszer-

vezésére, beosztására való képesség; 

előrejelző: a dolgok kimenetele és a jövőbeli események, történések meg-

határozásának a képessége; 
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teremtő: új dolgok létrehozásának a képessége, avagy valaminek a feltalá-

lása, megalkotása; 

értékelő: produktív döntésekre és választásokra való képesség. 

 

A biblioterápia gyakorlati megvalósítása 

Egy biblioterápiás foglalkozás rendszerint 20-30 percig tart, és 7-15 tanulót fog-

lalkoztat. A beszélgetéshez az ideális létszám 7-10 fő, ami lehetővé teszi, hogy a 

beszélgetésben mindenki részt vegyen és elmondja a gondolatatait. 

Ha a tehetséges tanulók elolvasták az adott írásművet, szólnak a tanáruknak, 

a tanácsadónak, a könyvtárosnak vagy valamelyik önként vállalkozó szülőnek, 

hogy ütemezzék be a foglalkozásokat. Az egyik tehetségpedagógus a 11-2. ábrán 

látható beosztást készítette, és függesztette ki egy szabad tanterem ajtajára. 

 
 hétfő kedd szerda csütörtök péntek 

      

Időpont 9–9.30 10–10.30 13–13.30 10–14.30 9–9.30 

      

      

Diákvezető  Sue L.  Paula H.  

  +5  +6  

      

      

Könyvcím   Ramona   Feketerigó  

   és édesapja   énekel  

      
 

11-2. ábra 
BIBLOTERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK BEOSZTÁSA 

 

Ez a tanár a hét minden napjára egy-egy 30 perces biblioterápiás foglalko-

zást tervezett a tehetséges tanítványainak. Ahogy az ábrából látható, ezen a hé-

ten két foglalkozást tartanak: az egyikben a Ramona és édesapja (Cleary, 1972), 

a másikban a Feketerigó énekel (Bunting, 1980) feldolgozása folyik. A Ramona 

és édesapja arról szól, hogyan borul fel egy család megszokott élete, amikor az 

apa elveszti a munkáját. A Feketerigó énekel egy 10 éves fiú küzdelméről szól, 

hogy kijöjjön önmagával és a szüleivel, továbbá hogy milyen problémával néz 

szembe a család, amikor vándormadarak tömege veszélyezteti a termésüket. En-

nek a pedagógusnak az osztályába csupa szegény családból származó gyermek 

jár, és sokan szenvednek közülük amiatt, hogy a szüleiknek nincs munkájuk. A 

25 tehetséges tanulóból 13 vesz részt a foglalkozásokon, a többiek egyelőre még 

nem éreznek kedvet hozzá. Amíg a tanár biblioterápiás foglalkozást tart a két 

kisebb csoportnak, a többiek magukban dolgoznak. 

A biblioterápiás foglalkozásokon a tanár kérdések segítségével próbálja a 

különböző gondolkodási módokat feltárni. Az a foglalkozás, aminek a felépíté-
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sét a 11-3. melléklet mutatja, A macska megette a tornacipőmet (Danzinger, 

1973) című történetet dolgozza fel. Az első rész a történet rövid foglalatát tar-

talmazza, azután pedig az egyes gondolkodási szinteknek megfelelően három-

három kérdés következik. 

A szülők és a tanárok közösen is készíthetnek munkalapokat a könyvek 

alapján. Ezekből a munkalapokból kézikönyvet állíthatnak össze, amit a továb-

biakban a szülők, tanárok, könyvtárosok vagy tanácsadók forrásként használhat-

nak a biblioterápiás foglalkozások vezetéséhez. Mivel a hangsúly az érzelmi tá-

mogatáson van, a vezetők sokat meríthetnek abból, ha megfigyelik, hogy a tör-

ténetek szereplői érzelmileg hogyan támogatják egymást. 

Frasier (1982) több olyan tevékenységet is megemlít, amelyek a 

biblioterápiát követhetik. Ilyen például az olvasott műből készített rádió- és té-

véjátékok meghallgatása, illetve megtekintése után az azokról írt és a készítők-

nek elküldött véleménynyilvánítás, a szerepjáték, a dramatizálás, az olvasott tör-

ténetek illusztrálása, vagy a hasonló témájú filmek, illetve diafilmek megnézése. 

A biblioterápia segítségével a tehetséges gyermekek számos problémájukra vá-

laszt találhatnak. A biztonságot nyújtó légkörben zajló gondolkodtató és érzelme-

ket mozgósító beszélgetések lehetőséget adnak egyrészt a meglévő problémák 

megoldására, másrészt az esetleges jövőbeni problémák megelőzésére. 

Az érzelmek feltárásához jó lehetőségeket kínálnak a szerepjátékok. Külö-

nösen eredményes a megkettőzés módszere, amit úgy kell játszani, hogy a tehet-

séges tanulókkal bemutattatunk egy konfliktushelyzetet, egy tanulót pedig arra 

kérünk, hogy legyen az eredeti szereplő második énje. A cél az, hogy minél 

többféle érzelmi állapotot hívjunk elő. A tehetséges tanulók nagyon élvezik a 

szerepjátékot, különösen akkor, ha azt megbeszélés követi. 

 

Vágy, szándék, elhatározás 

Vágyról akkor beszélünk, amikor az egyén azt szeretné, ha valami megvalósul-

na, vagy nem valósulna meg. A szándékban már benne van e valami felé való 

elmozdulás, vagy az ettől való eltávolodás, elhatározásról pedig akkor van szó, 

ha az egyén e valami felől már döntött. A vágy, a szándék és az elhatározás lehet 

tudatos és rejtett. A hármat együtt mint célokat határozhatjuk meg, a célok pedig 

feladatokon, illetve tevékenységeken keresztül valósulnak meg. 
   

 11-3. melléklet  
   

 A MACSKA MEGETTE A TORNACIPŐMET  

 Paula Danzinger  

   

 Összefoglalás  
   

 Marcy 13 éves lány, tele problémákkal, melyeket titkolni igyekszik. Unatkozik az is-

kolában, és utálja, ahogy az apja viselkedik vele. Fél az elhízástól, és állandóan aggó-

dik amiatt, hogy bármelyik percben kijöhet rajta egy pattanás. Ms. Finney, az új angol 

tanár új tanítási módszereket alkalmaz, és ezzel életet visz az iskolába. A többi tanár 

azzal gyanúsítja, hogy a nemzeti zászlóra tett esküjét megszegi. Az iskola felbolydul, 
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Marcynak és családjának az élete pedig gyökeresen megváltozik. 

   

 Kérdések  

   

 Iskolai  

 Milyen kifogásokat talál ki Marcy azért, hogy ne kelljen tornáznia?  

 Milyen tanítási módszereket alkalmaz Ms. Finney?  

 Mi történt Marcy első randevúján?  

   

 Tervező  

 Milyen tervet eszeltek ki a tanulók arra, hogy Ms. Finneyt visszavegyék az iskolába?  

 Hogyan tervezte meg Marcy anyja a lány fogyókúráját?  

 Milyen tervet dolgoznál ki arra, hogy az iskolavezetést meggyőzd az új tanítási mód-

szerek szükségességéről? 

 

   

 Előrejelző  

 Ha az iskolavezetés ellene szavazott volna annak, hogy Ms. Finney visszakerüljön az 

iskolába, szerinted Marcynak és barátainak mi lett volna a következő lépése? 

 

 Képzeld magad Ms. Finney helyébe! Mit gondolsz, mit mondogatott magának, mialatt 

gyanúsították? 

 

 Mit gondolsz, ha Marcy és barátai nem szerveztek volna tiltakozó felvonulást, az isko-

lavezetés másképpen döntött volna? 

 

   

 Kreatív  

 Ms. Finney osztálya egy gyermekeknek szóló könyvet írt. A te könyvednek mi lenne a 

címe? Miről szólna? 

 

 Mit gondolsz, hogyan nyilatkozott volna Marcy, ha a helyi napilap interjút készített 

volna vele? 

 

 Ha rajzot készítenél a neked legjobban tetsző kifogásról, amivel Marcy élt, hogy ne 

kelljen tornáznia, mi lenne rajta? 

 

   

 Döntéshozatal – értékelés  

 Mit gondolsz, megváltoztak Marcynak az önmagával kapcsolatos vélekedései? Milyen 

irányban? 

 

 Mit gondolsz, miért adta be Ms. Finney a lemondását? Egyetértesz vele?  

 Tetszett, amit végül a Smedley Iskola tett? Miért?  

   

Bizonyos esetekben ezek konfliktusba is kerülhetnek egymással. Például a 

tehetséges tanulók vágynak arra, hogy szeressék őket, ugyanakkor győzni is sze-

retnének, a legjobbak szeretnének lenni. Bizony nehéz abban dönteni, hogy a 

kettő közül melyik a fontosabb. Jó módszer a szándékok ellenőrzésére a viselke-

dések és azokhoz kapcsolódó érzelmek megjegyzése. Míg ugyanis egyes visel-

kedések jóleső érzéssel, elégedettséggel töltik el az egyént, addig más viselkedé-

sek felzaklatják, elkeserítik. 

A konfliktusok kérdések formájában is felvetődhetnek. Például: “Melyik a 

jobb nekem? Népszerűnek lenni, vagy jó jegyeket szerezni?” A szerepjátékok-

ban való részvételen, vagy a saját csoportbeli interakcióik videofelvételről törté-

nő visszanézésén keresztül a tehetséges diákok megtanulhatnak olvasni az arcki-
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fejezésekből, testtartásokból, paralingvális jelzésekből, és így jobban megértik a 

vágyak, szándékok, elhatározások és a viselkedések közötti összefüggéseket. 

Emellett azt is tudatosítják, hogy ők maguk hogyan figyelnek oda másokra, ho-

gyan nyilvánítják ki az érzelmeiket, és egyáltalán hogyan viselkednek társas kö-

zegben. Minél nagyobb tudatosságra tesznek szert önmaguk megértésében, an-

nál inkább képesek másokat is megérteni. 

 

 

Cselekvés, viselkedés 

 

A tehetséges tanulók cselekedeteiről, illetve viselkedéséről gyakran olvashatunk 

a kutatási beszámolókban. Például Alvino (1981) részletesen leírja egy Susie 

nevű első osztályos kislány esetét, akit állandóan kirekesztettek a baráti és a já-

tékcsoportokból. A gyermek magát okolta az osztálytársai viselkedése miatt. 

Úgy gondolta, hogy a kiváló intellektuális képessége, a szókimondósága és a 

nonkonformista attitűdje miatt utasítják el. Vélekedését a tanára is megerősítette, 

azt állítván, hogy sokkal jobban kijönne a többiekkel, ha a fejlett szókincsét ke-

vésbé fitogtatná. – Miért nem próbálsz úgy beszélni, mint egy első osztályos? – 

kérdezte tőle. 

A tehetséges tanulók jobban megértik a cselekedeteiket, ha videofelvételről 

nézik magukat. A videofelvételek azonban lesújtóak is lehetnek, különösen, ha a 

tehetséges tanuló a szándéka szerint barátságos és segítőkész kíván lenni, a fel-

vételen viszont barátságtalannak és húzódozónak tűnik. A tanároknak pozitív 

légkört kell kialakítaniuk ezekhez az élményekhez, és sok önmegfigyelésre irá-

nyuló kérdést kell feltenniük, mint például: „Legközelebb hogyan fognál hozzá, 

hogy jobban sikerüljön?”, vagy: „Hogyan tudnád más módon megoldani ezt a 

problémát?” 

A pedagógus tehát azzal segítheti a tehetségesek önismeretének gyarapodá-

sát, ha felismerteti velük, hogy mit miért tesznek. Ugyanakkor ezek a gyakorla-

tok igen megterhelők is lehetnek, így a stresszel való megküzdésre is fel kell ké-

szíteni őket, ezért hasznos a pszichológus bevonása. 

Williams (1979) a stresszel való megküzdésre a kreativitási folyamat négy 

szakaszát javasolja. A stresszel való megküzdés modelljének nevezett eljárása 

hat olyan lépést tartalmaz, amelyek segítségével a tehetséges tanulók jártasságra 

tehetnek szert a stresszt okozó viselkedések elemzésében. 

1. A tények összegyűjtése 

2. A probléma meghatározása 

3. Hipotézis felállítása 

4. A kutatás megtervezése 

5. A szóba jöhető megoldások számba vétele 

6. Igazolás vagy elvetés 
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A Williams-féle megküzdési modell a következő tevékenységeket foglalja 

magába: koncentrációs gyakorlatok, dramatizálás, viták, érzelem- és emlékezet-

fejlesztő gyakorlatok, fantázia-utazások, megfigyeléses tevékenységek, relaxá-

ció, és szerepjáték. Williams a modell több mint három évig tartó kipróbálása 

során számos viselkedésbeli változást tapasztalt a tehetséges tanulóknál: csök-

kent a félelemérzés és növekedett a kockázatvállalási hajlandóság, a tanulók tu-

datosabbá válásával párhuzamosan pedig nagyobb lett az összhang a vágyak, 

szándékok, elhatározások és a cselekvések között. 

 

 

Az érzelmek kifejezése 

 

A tehetséges tanulóknak a gondolataik kifejezése mellett az érzelmeik kifejezé-

sét is meg kell tanulniuk. Magától értetődik, hogy egy szóbeliségre épülő társa-

dalom valamennyi tanulótól megköveteli az érzéseik társadalmilag elfogadható 

formában való kifejezését. A jó verbális képességekkel rendelkező tehetséges 

tanulóktól azonban a társadalom mindemellett az érzelmek megfelelő szavakkal 

történő kifejezését is elvárja. A tehetséges tanulók az érzelmeik megélése és az 

érzelmeik kifejezése közötti kapcsolatot a megnyilatkozásaik felvállalásán, illet-

ve az „én” személyes névmás használatán keresztül tanulják meg. Mivel rendkí-

vül jó érzékük van a szerepjátékhoz, igen élvezetesnek találják azt a játékot, 

amelyben a tanár különféle érzelmeket kifejező szavakat ír egy-egy papírdarab-

kára, és aki az adott szót kihúzza, annak azt az érzelmet meg kell jelenítenie. A 

hívószavak a következők lehetnek: ujjongó, zavart, félénk, aggódó, izgatott, vi-

dám, magányos, szorongó. 

A megjelenítést követő feldolgozást — rögtönzött kérdések segítségével — 

a tanár vezeti. Néhány ilyen kérdés: „Azt mondtad és azt tetted, amit akartál?” 

„Azt mondta és azt tette a másik játékos, amit vártatok tőle?” „Minek az alapján 

döntötted el, hogy hogyan fogod az adott érzelmet kifejezni?” „Bele tudtad élni 

magad?” „Pontosan mi miatt reagáltál így?” „Éltetek már át a most látotthoz ha-

sonló érzést?” 

Ennek a szerepjátéknak és csoportimprovizációs munkának a szerves foly-

tatása lehet a Határnyitogató (Boundary Breaking) néven ismert szabály-játék. A 

Határnyitogató szabályai egyszerűek (Shallcross és Sisk, 1985): 

1. Egyszerre csak egy személy beszélhet. 

2. Mindenkinek joga van passzot mondani, ha a gondolkodáshoz időre van 

szüksége, vagy ha úgy dönt, hogy most kimarad. 

3. Senki nem bírálhatja, szakíthatja félbe, vagy nevetheti ki a másik válaszát. 

4. Minden válasz jó, nincsenek helyes vagy helytelen válaszok. 

5. Mindenkire sor kerül, akár jobbra, akár balra indul a kör. 

6. A vezető csak az első körben vesz részt. 

7. A csoport létszáma nem lehet több tíz főnél. 

8. A kérdések oldott légkörben kerüljenek megfogalmazásra. 
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A következőkben néhány kérdést mutatunk be azokból, amelyek sikeresnek 

bizonyultak a tehetségeseknek tartott foglalkozásokon: 

1. Ha meg tudnál egy dolgot változtatni saját magadban, mi lenne az? 

2. Ha híres történelmi személy lehetnél, ki lennél a legszívesebben? 

3. Mi az, amit érzésed szerint a legtöbb ember nagyra becsül benned? 

4. Mi az, amit érzésed szerint a legtöbb ember nem kedvel benned? 

5. Ha elmehetnél bárhová a világon, hova mennél a legszívesebben? 

6. Ha meg tudnál egy dolgot változtatni a barátodban, mi lenne az? 

7. Ha meg tudnál egy dolgot változtatni a világban, mit változtatnál meg? 

8. Ha valamilyen állat lehetnél, melyik állat szeretnél lenni? 

Lehet, hogy kezdetben még emlékeztetni kell a tehetséges diákokat a sza-

bályokra, de hamar megtanulják, és — tapasztalva a kölcsönös elfogadást, meg-

értést és bizalmat — maguk őrködnek felettük. A Határnyitogató lehetőséget ad 

arra, hogy a diákok szabadon, mindenféle megjegyzés vagy bírálat nélkül kife-

jezhessék a gondolataikat és érzelmeiket. Emellett átélhetik a méltóság és az ér-

tékesség érzését, amivel ellensúlyozni tudják a negatív élményeiket. 

Sok tehetséges tanulónak esze ágában sincs eltitkolni a másságát, s emiatt 

nehézségeik támadnak az emberi kapcsolatokban. A divergens gondolkodásukat 

és cselekvéseiket a környezetük többnyire nem méltányolja, és ezért olyannak 

tartják őket, akikkel nehéz szót érteni. Alvino (1981) kifejezésével élve: mond-

hatnak nekik bármit, mintha csak falnak beszélne az ember. Ráadásul rengeteg 

olyan dologra érzékenyek, amelyeket mások fel sem vesznek, azaz sértődéke-

nyek. Máskor viszont képmutatónak, önelégültnek tűnnek. Mivel az igazság és 

az erkölcs tekintetében magasra teszik a mércét, és egyáltalán nem rejtik véka 

alá, ha valaki ennek nem felel meg, gyakran van részük elutasításban. 

A Határnyitogató nemcsak azért hasznos, mert miközben az én határait 

igyekszik fellazítani, egyben a személyiségük teljes elfogadását segít átélni, ha-

nem azért is, mert e gyakorlat során új nézőpontokat ismerhetnek meg, amelyek 

segítségével tovább csiszolhatják a viselkedésüket. 

KOMMUNIKÁCIÓ MÁSOKKAL 

 

Mások megértését és magunk másokkal való megértetését a kommunikáción 

keresztül tanuljuk meg. A kommunikációt úgy határozhatjuk meg, mint üzenet 

küldését, ami valamit kivált a másikban. A kommunikáció lehet verbális, nem 

verbális, vagy mindkettő. A tehetséges tanulók a hatékony kommunikáción ke-

resztül tanulnak meg bízni, együttműködni, kapcsolatokat kiépíteni, adott eset-

ben egy kapcsolatot befejezni, vagy más szinten folytatni. 

Tomer (1981) a tehetséges tanulók interperszonális kommunikációjának a 

fejlesztéséhez a Bloom és Kratwohl által leírt nevelési célok taxonómiája affek-

tív összetevőjének alkalmazását javasolja. Az első szinten — a tudomásul vétel 

szintjén — Tomer szerint a tehetséges tanulók a másokkal történő kommuniká-

ciójukat úgy fejleszthetik, ha az önmagukkal szemben támasztott elvárásaikat, 
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valamint a szülők, tanárok velük szemben támasztott elvárásait realisztikusab-

ban szemlélik. Ez a biblioterápián és a vitákon keresztül kivitelezhető. A máso-

dik szint — a reagálás szintje — a másokhoz való közeledésen, a verbális és 

nem verbális úton (képzőművészeten, zenén, utánzáson és szimbólumokon ke-

resztül) történő üzenetközvetítés révén valósul meg. A harmadik szinten — az 

értékelés szintjén — a tehetséges tanulók értékeket választanak maguknak, az 

önmaguk és mások iránti felelősségvállalást példázó értékek mellett pedig elkö-

teleződnek. Ezen a szinten módszerként a szerepjáték és a problémamegoldás 

alkalmazható. A negyedik szinten — az értékrendszer szerveződésének a szint-

jén — az értékek iránti elköteleződés mélyülésével párhuzamosan az értékek 

egységes rendszerbe integrálódnak. Ezt szolgálja például a korábban leírt Határ-

nyitogató is. A taxonómia ötödik szintjén — a jellemzővé válás szintjén — az 

interiorizált értékek és a cselekvés között összhang jön létre, amit főként szimu-

lációs tevékenységekkel és szerepjátékokkal segíthetünk elő. 

A kommunikáció olyan bevonódási folyamat, amit a feladó és a címzett be-

folyásol. Lehet előrevivő — ebben az esetben mind a feladóban, mind a cím-

zettben pozitív érzelmek ébrednek egymás iránt —, de lehet stagnáló, vagy 

mindkettőben negatív érzelmeket keltő is. 

A következőkben két olyan gyakorlatot mutatunk be, amelyek révén a tehet-

séges tanulók kommunikációja javítható: az egyik az „egyoldalú”, a másik a „két-

oldalú” kommunikációs feladat (Shallcross és Sisk, 1985). Rendszerint az egyolda-

lú feladatot végezzük először. Ennél a gyakorlatnál kiválasztunk egy gyermeket, a 

feladót, majd kezébe adunk egy egyszerű ábrát, amit le kell írnia a többieknek, 

vagyis a címzetteknek. Nekik az a feladatuk, hogy az ábrát a feladó szóbeli leírása 

alapján lerajzolják. A helyzetet úgy kell elrendezni, hogy a feladó ne láthassa a 

címzetteket, tehát ne legyen mód a visszajelzésre. A feladónak a lehető legponto-

sabban kell fogalmaznia, hiszen a címzettek csak a hallottakra támaszkodhatnak, a 

feladót nem irányíthatják, nem tehetnek fel kérdéseket. A 11-3. ábra egy ilyen, te-

hetséges kisgyermekeknél alkalmazott alakzatot mutat be. Szükség esetén ennél 

egyszerűbb formát is alkalmazhatunk. A tapasztalat szerint ha már jól megy a fel-

adat, a tanulók maguk javasolnak új alakzatokat, és ahogy fejlődik a kommunikáci-

ós készségük, úgy válnak az alakzatok is egyre bonyolultabbakká. 
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       11-3. ábra. EGYOLDALÚ KOMMUNIKÁCIÓ 

 

A kétoldalú kommunikációnál a címzettek visszajelezhetnek, kérdezhetnek 

a feladótól, segítséget adhatnak neki. Az alakzat lehet ugyanaz, de másféléket is 

kitalálhatunk. 

Az egyoldalú kommunikáció gyorsabb, s mivel sok tehetséges tanuló elég-

gé türelmetlen, ezt a formát részesíti előnyben, különösen, ha ő a feladó. Mint 

címzettek viszont a kétoldalú kommunikációt preferálják, mert itt már kevésbé 

bíznak magukban. A kétoldalú kommunikációs gyakorlat hosszabb ideig tart, de 

általában pontosabb, és kevésbé zavarja a címzetteket. 

A tehetséges tanulók hamar felismerik, hogy a cselekvésre való felszólítás 

az egyoldalú kommunikációnál gyorsítja ugyan a munkát, de kevésbé hatékony. 

Emellett az is alkalmuk van tapasztalni, hogy ez a kommunikációs mód az osz-

tálytársakat zavarja, sőt gyakran sértésnek is veszik. 

Másik fontos kommunikációs készség az odafigyelés. Mind a feladó, mind 

a címzett tudatosan figyelni kezd a másikra. Az üzenet megértésének kinyilvání-

tására jó módszer a parafrazeálás, vagyis a hallottak átfogalmazása, más szavak-

kal történő megismétlése. Carl Rogers (1980) úgy találta, hogy a totális kommu-

nikáció elengedhetetlen feltétele a partner beszédére történő értő odafigyelés: 

annak a megértése, hogy a beszélő mit is gondol valójában, miben áll az üzenet 

személyes jelentősége. Rogers szerint a parafrazeáláson keresztül kifejezett em-

pátiás megértés nagyban hozzásegít a szoros kapcsolatok kialakulásához, ame-

lyek viszont pozitívan befolyásolják a személyiség fejlődését. 

Jól bevált a tehetséges tanulóknál az „Én azt mondom, te azt mondod” já-

ték. Ennél a gyakorlatnál kijelölünk egy tehetséges tanulót — ő lesz a feladó —, 

és egy másikat, mint címzettet. A feladónak az a dolga, hogy egy adott témáról 

egy percig beszéljen. A beszéd elhangzását követően a címzett mindaddig nem 

foghat bele a saját mondandójába, amíg a feladó gondolatait — átfogalmazva — 

vissza nem adja. Ez a gyakorlat előbb nevetést, később pedig — amikor már 

megtanulnak jobban odafigyelni a másikra — frusztrációt vált ki a tehetséges 

tanulókból. A totális kommunikáció elsajátítását a tanárok és a szülők háromféle 

specifikus kommunikációs készség használatával segíthetik elő: (1) a gyermek 
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pozitív oldalainak, erősségeinek a kiemelésével, (2) a gyermek személyének 

szóló megnyilatkozással, (3) a kapcsolatra vonatkozó megnyilatkozással. 

Amennyiben a tehetséges gyermekek következetesen ezt látják maguk előtt, a jó 

példa sokat segít abban, hogy hatékonyabbak legyenek a kommunikációban. A 

pozitív oldalakra való rámutatás legegyszerűbb módja szóban elismerni, hogy a 

tehetséges tanuló valamit jól csinál. Powell (1983) szerint azt, hogy derék ember 

lett belőle, elsősorban annak köszönheti, hogy szülei és tanárai a pozitív oldalait 

hangsúlyozták, pozitívan vélekedtek róla, és pozitív dolgokat vártak el tőle. Mint 

írja, a támogatásuk nélkül sohasem realizálódtak volna azok a lehetőségek, ame-

lyek mint tehetséges gyermekben, benne szunnyadoztak. 

A pozitív oldalak osztálybeli kiemelésére szolgál például az „Egy perces 

dicsekvés” módszere. Mindegyik tehetséges tanulók egy percet kap, hogy eldi-

csekedjen az összes olyan dologgal, amiket vélekedése szerint jól csinál. Az egy 

percet követően a többiek és a tanár megerősítik ezeket, majd továbbiakkal egé-

szítik ki. Egy ilyen különösen produktív foglalkozás után az egyik tehetséges 

tanuló így kiáltott fel: „Olyan jól érzem magam, hogy ha kutya lennék, most 

csóválnám a farkam!” A többiek az osztályban egyetértettek abban, hogy ezzel a 

kifejezéssel az örömét akarta „megszemélyesíteni”. 

Az erősségekre való ráirányítás másik módja a saját jelkép készítése. A sa-

ját jelkép magazinokból kivágott képekből készül, amelyek hobbikat, nagy tet-

teket, vagy vágyakat ábrázolnak. Ezeket a jelképeket ki lehet tenni az osztály-

ban, alkalomadtán pedig a tehetséges tanulókat meg lehet kérni, hogy álljanak 

fel, és a jelkép alapján beszéljenek magukról. Például: „Azért ragasztottam ide 

egy vitorlás hajót, mert szeretek hajókázni.” Vagy: „Én ide egy szerető anyát és 

gyermekét tettem, mert az én családom ilyen. Engem szeretnek.” 

A kollázs alkalmazásán keresztül a tehetséges tanulók sok dolgot elmonda-

nak magukról, de természetesen ehhez egy biztonságot nyújtó környezet kell, 

amiben ki merik fejezni a gondolataikat. Ha az önmagukról való megnyilatko-

zást ilyen feltételek mellett gyakoroltatjuk, más helyzetekben is fel mernek tá-

rulkozni, megmutatni, hogy kik ők valójában, az „én” személyes névmás gyako-

ribb használatával jelezve, hogy most magukról beszélnek, és amit mondanak, 

aziránt felelősséget vállalnak. 

A kapcsolatra vonatkozó megnyilvánulások a partnerek közötti viszony 

tisztázását segítik elő. Ha ez a viszony pozitív, a beszélgető felek nyíltabban ki 

merik fejezni az érzelmeiket és gondolataikat. Néhány példa erre: „Ha reggel, 

amikor bejövök az osztályba, rám mosolyogsz, úgy érzem, hogy vagyok valaki.” 

Vagy: „Ha azt mondod, hogy jók a verseim, még inkább kedvem van írni.” 

Vagy: „Ha nem hívsz fel, csalódott leszek.” Az ilyen viszonyt kifejező állítások 

megfogalmazásával és világos közlésével a tehetséges tanulók tudatosabbá tehe-

tik a saját gondolataikat. 

Mivel a tehetséges tanulók problémáinak egy része a hibás kommunikáció-

ból adódik, a tehetséggondozás fontos feladata a tanulók kommunikációs képes-

ségeinek a fejlesztése. Lehet, hogy a kommunikációba újonnan bevitt elemeket 
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először idegenkedve fogadják, de mint mindent, ezeket is hamar megtanulják, és 

aztán természetes módon használják. 

 

 

ÉNINTEGRITÁS 

 

A Gestalt német szó, ami annyit tesz, hogy „az egész”; leginkább azonban 

„egésszé válást”, „egységbe szerveződést” értünk alatta. Ha egységes egésznek, 

teljesnek érezzük magunkat, arra azt mondjuk, hogy integráltak vagyunk. 

Mindannyiunknak számos énje van. Ennek a bemutatására szolgál a következő 

gyakorlat, amiben a tehetséges tanulókat arra kérjük, hogy vágjanak fel egy pa-

pírlapot kilenc darabra, és minden egyes cetlire írják fel egy-egy jellemző énjü-

ket, illetve szerepüket. Egy 12 éves lány a következőket írta: (1) cserkészlány, 

(2) papa kicsiny leánykája, (3) Margit nővére, (4) anya jobb keze, (5) Tamás ba-

rátnője, (6) Zsuzsa legjobb barátnője, (7) jó tanuló, (8) nagyi angyalkája, (9) ra-

koncátlan leányzó. Ezt követően azt kérdezték tőle, hogy amennyiben rajta múl-

na, hogy mi lesz ezekkel az énekkel, akkor mindegyiket megtartaná-e, vagy 

esetleg egyeseket félretenne. Ha az utóbbi mellett döntene, akkor mondja el, 

hogy melyiket tenné félre és miért. A lány a következő kártyát választotta ki és 

tette félre: „papa kicsiny leánykája”. Elmondása szerint azért, mert ő már sok 

mindent önállóan is meg tud csinálni, és nem olyan kicsiny leányka, amilyennek 

a papája tartja. A tehetséges tanulók szívesen beszélnek a szerepeikről, arról pe-

dig különösen, hogy hogyan vélekednek ezekkel kapcsolatban. Ez a gyakorlat 

egyébként az osztálybeli interakciókat is előmozdítja. 

Az egyénnek a saját énjéről való elképzelései cselekvéses következmény-

nyel járnak. Ha például a tehetséges tanulók azt gondolják magukról, hogy nekik 

semmi sem sikerül, ez a beállítódás visszatartja őket a próbálkozástól. Az ala-

csony önbizalmukat viszont elárulja az a mód, ahogyan néznek, mennek vagy 

állnak. A tehetséges tanulók sokszor tagadják, hogy ilyen attitűddel rendelkez-

nek, de a tanárok és a szülők észreveszik a magatartásukból. A következő gya-

korlat a viselkedésbeli megnyilvánulásokon keresztül próbál rámutatni ezekre az 

attitűdökre. A neve: „Menj úgy!” (Shallcross és Sisk, 1985). A csoport vezetője 

(pedagógus vagy szülő) azt mondja: Menj úgy, mint egy..., és mindegyik tanu-

lónak be kell mutatnia, hogy az illető személy hogyan menne. Az instrukciók a 

következők: 

1. Menj úgy, mint egy bátor ember! 

2. Menj úgy, mint egy dühös ember! 

3. Menj úgy, mint egy feszengő ember! 

4. Menj úgy, mint egy magát bűnösnek érző ember! 

A gyakorlat énközelibbé is tehető: 

1. Mutasd be, hogyan mész, amikor valamitől megijedtél! 

2. Mutasd be, hogyan mész, amikor boldognak érzed magad! 
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3. Mutasd be, hogyan mész, amikor tréfálkozó hangulatban vagy! 

4. Mutasd be, hogyan mész, amikor valamin megsértődtél! 

Az énintegritás fokozásának egy másik módszere, hogy a tehetséges tanulót 

megkérjük, jelenítsen meg egy élettelen tárgyat, e tárggyal kapcsolatosan pedig 

egy sor kérdést teszünk fel neki. Az eljárás Perls (1969) elképzelésén alapul, aki 

szerint amikor beszélünk, tulajdonképpen mindegy, miről beszélünk, mert úgy is 

mindig magunkról beszélünk. Ha tehát a tehetségeseket egy élettelen, vagy an-

nak gondolt tárgyról beszéltetjük, mindaz, amit elmondanak róla, belőlük fakad, 

őket jellemzi, az ő gondolatvilágukat, érdeklődésüket, értékrendszerüket tükrözi. 

A tudatosítást szolgáló kérdések a percepciót (látás, hallás, szaglás, tapintás, íz-

lelés), a félelmet, a csoporthoz való tartozást, a kreativitást és kihívást, és végül 

az absztrakt gondolkodást veszik célba, lehetőséget teremtve az egészlegesség 

kifejezésére (Sisk, 1979). A 11-4. melléklet egy ilyen foglalkozás részletét mu-

tatja be, egy 10 éves fiúnak feltett kérdések és a kapott válaszok leírásával. (T: 

tanár, D: diák) 

Amit a tehetséges tanuló — mint levél — mond magáról, annak túlnyomó 

része valószínűleg igaz rá, mint emberre nézve is, különösen amikor arról be-

szél, hogy barátokra van szüksége. Ez a tanuló ugyanis most került ebbe az isko-

lába, és még mindenki idegen a számára. Nem akarja, hogy kivágják, inkább 

része akar lenni a világnak, valami értékeset akar adni és kapni. Powell (1983) 

ugyanezt másképpen fejezi ki, amikor azt mondja, hogy „szükségünk van vala-

kire; valakire, aki már azelőtt szeret bennünket, mielőtt megtanulnánk, hogyan 

kell másokat és magunkat szeretni.” 

 
   

 11-4. melléklet  
   

 ŐSZI FANTÁZIA  

   

 T: Képzeld azt, hogy levél vagy egy fán. Falevél. Éppen ősz van.  

 T: [percepció] Most, hogy falevél vagy, mit látsz vagy hallasz? Hogy érzed magad?  

 D: Fenn vagyok a fa tetején, lent pedig apró emberkéket látok. Senki nem vesz észre, 

olyan magasan vagyok. Fúj a szél. Egy kicsit fázom. 

 

 T: [félelem] Füst terjeng a levegőben. Mit érzel?  

 D: Félek. A füst tüzet jelent, mi pedig szárazak vagyunk. Hamar lángra kapnánk.  

 T: [csoporthoz tartozás] Sok levél hajladozik a szélben körülötted. Egyesek feléd néz-

nek. Mit gondolsz róluk? 

 

 D: Jó lenne, ha idejönnének. Szükségem van barátokra. Jól ellennénk együtt. Barátsá-

gosnak látszanak. 

 

 T: [kreativitás] Ha át tudnál változni más levéllé, mivé változnál?  

 D: Nem szeretnék őszi falevél lenni, mert az meghal. Inkább tűlevél lennék egy fenyő-

fán, és örökké élnék. A fenyőfák nem hullatják le a leveleiket. Jó illatuk van, az embe-

rek pedig feldíszítik őket karácsonyfának. 

 

 T: [absztrakt gondolkodás] Ha mint fa, tudnál beszélni, mit mondanál az embereknek?  

 D: Megmondanám nekik, hogy ne engedjék a fákat kivágni. A fák élnek, és megér-

demlik, hogy jól bánjanak velük. Mindannyian részei vagyunk ennek a világnak, le-
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gyünk hát jók egymáshoz. 

   

 

Az énintegritás tehát a szülőkkel, tanárokkal és más, a tehetséges diákok 

számára fontos személyekkel való interakciókon keresztül alakul ki. Van Tassel-

Baska (1983) néhány további énintegritást elősegítő tevékenységet is megemlít. 

Közülük itt a „Nagyjaink” nevet viselőt mutatjuk be. Ez a gyakorlat szerepmo-

delleket kíván nyújtani a tehetségeseknek. A diákok elolvassák Frank Lloyd 

Wright, Pablo Casals, Marie Curie és Albert Einstein életrajzát, majd kiscsopor-

tos keretek között vitatnak meg olyan kérdéseket, mint például: 

1. Mit gondoltok, ezek a kiváló egyének miért lettek nagy emberek? Azért, 

mert olyan képességekkel születtek, mert olyan környezetben nevelked-

tek, vagy egyszerűen csak szerencséjük volt? 

2. Milyen hasonlóságokat és különbségeket vettetek észre a négy ember kö-

zött? 

3. Milyen tulajdonságok játszottak szerepet abban, hogy kiemelkedőt alkottak? 

4. Hogyan küzdöttek meg a másságukkal, azzal, hogy magukra maradtak, 

kinevették, kigúnyolták őket? 

5. Véleményetek szerint mi tette ezeket az embereket képessé arra, hogy 

olyan magas szintű alkotómunkát végezzenek? 

Az ilyen és hasonló jellegű gyakorlatok nagy segítséget nyújtanak a tehet-

séges tanulóknak ahhoz, hogy életüket mint egészet fogják fel. Miközben egy-

mással és a tanárral meghányják-vetik, hogy mi foglalkoztatja őket, milyen 

problémáik vannak, a kapott megerősítéssel és bátorítással felvértezve nekilát-

nak másságukat feldolgozni, és énjeiket egésszé integrálni. 

 

 

AZ ÖNIRÁNYÍTÁS ÚTJÁN 

 

Az éntudat fejlődésével és a kapcsolatok tudatosabbá válásával párhuzamosan a 

tehetséges tanulók mindinkább tisztába jönnek a saját erejükkel és értékeikkel. 

Akárhányszor csak próbára teszik magukat, tapasztalatokat szereznek arról, 

hogy mennyire urai önmaguknak. Innen fakad az az erő, ami lehetővé teszi, 

hogy a nekik nem tetsző én-részeiken változtassanak. Ezek leválasztásával a te-

hetséges tanuló kompetensebbé, kreatívabbá válik, és nagyobb önirányításra tesz 

szert. A tehetséges gyermeknek természetes vágya, hogy teljesítményképes tu-

dással és készségekkel rendelkezzen, kompetens legyen, azaz hogy az értékes-

nek tekintett célokat sikeresen megvalósítsa (Whitmore, 1986). 

A tanárok azzal segíthetik elő a legjobban a tehetséges tanulók önirányítá-

sának a fokozódását, hogy tudatosítják bennük a feladatvégzés egyes lépéseit a 

megtervezéstől a befejezésig. Erre rendkívül jó módszer a kreatív probléma-

megoldás (Parnes és mtsai, 1977). A következőkben bemutatjuk, hogy egy te-
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hetséges tanulócsoport miként használta fel ezt a módszert, és hogyan tett szert 

nagyobb önirányításra. Egy ötödik osztályos tehetséges tanulócsoport el akart 

látogatni Disneyland-be. Az osztályfőnök azt mondta, hogy részéről rendben 

van a dolog, de a költségeket nekik kell előteremteniük. A probléma meghatáro-

zása a következő kérdés megfogalmazásával történt: „Hogyan tudnánk annyi 

pénzt keresni, amennyiből elmehetnénk Disneyland-be?” Ezután csoportvezetőt 

választottak, majd az ötletbörze technikáját alkalmazták. Az ötletbörzének az a 

lényege, hogy minél több ötletet kell felvetni, mégpedig mindenféle megjegyzés, 

bírálat nélkül. A csoportvezető tanuló ezeket az ötleteket írta fel a táblára: 

1. Írjunk meséket, vegyük fel magnóra, és a kazettákat adjuk el a szülőknek! 

2. Mutassunk be egy színdarabot, és szedjünk 25 centes belépődíjat! 

3. Hozzunk otthonról olyan tárgyakat (játékokat, mütyürkéket), amik már 

nem kellenek, és adjuk el a bolhapiacon! 

4. Süssünk süteményeket, és áruljuk az óraközi szünetekben! 

5. Olvassunk fel verseket vagy adjunk elő egy színdarabot egy Rotary 

klubban, vagy más hasonló klubokban! 

6. Szervezzünk iskolán kívüli programot az első és második osztályosok 

számára, és kérjünk 50 cent részvételi díjat! 

7. Rendezzünk vásárt az iskolában! 

8. Kérjünk meg egy áruházat, hogy adományozzon nekünk játékokat 

vagy bicikliket, amiket tombolajegyek vásárlásával kisorsolunk! 

9. Kérjük meg a szülőket, hogy adjanak 20-20 dollárt! 

10. Kérjünk belépődíj-kedvezményt a Disneyland-től! 

11. Rendezzünk egy versenyt, hogy kinek van a legkülönösebb háziállata, 

és 50 cent legyen a nevezési díj! 
 

Az ötletek csak úgy sorjáztak, egyik jött a másik után, de az egész nem tar-

tott tovább 8 percnél. Az ötletek hasznosítása felől a következő kritériumok 

alapján döntöttek: (1) mindannyian helyeseljük, (2) olyan legyen, amit magunk 

is meg tudunk csinálni, (3) pénzt hozzon a konyhára. A tanulók végül a 2. és az 

5. ötletet választották. Úgy döntöttek, hogy az osztály előad egy darabot, és ne-

gyed dollárt kér a belépőért. A másik döntésük pedig az volt, hogy ezt a darabot 

nemcsak zártkörű klubokban, hanem nyilvánosan is elő fogják adni, ebben az 

esetben viszont egy-egy előadásért 50 dollárt kérnek. Úgy okoskodtak, hogy 

amennyiben egy-egy előadáson százan lennének, akkor egy főre 50 cent esne. 

Miután eldöntötték, hogy mely ötleteket fogják hasznosítani, a tanár cso-

portokra osztotta az osztályt, a tanulók pedig nekiláttak a tervezésnek. Az egyik 

csoport feladata a közönségről való gondoskodás volt, a másiké a jegyeladás, a 

harmadiké pedig a kiválasztott darab átigazítása és színrevitele. A darabot több 

klubban is előadták, mindenütt fergeteges sikerrel. Végül összegyűlt a pénz, és 

el tudtak menni Disneyland-be. Ez a feladat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az 

önirányítási képességük fejlettebbé váljon, ráadásul a feladatteljesítés jóleső ér-

zését is módjukban volt átélni. 
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Az önirányítás megtanulásához a csoportdinamikát is segítségül hívhatjuk 

(Purkey, 1984). Az erre épülő módszerek közül itt a „Hatalomátvételt” mutatjuk 

be (11-5. melléklet). 

 
   

 11-5. melléklet  
   

 HATALOMÁTVÉTEL  

   

 Ha egy napig te lennél a király és hatalmadban állna bármit megtenni, mi lenne az a 

három dolog, amin változtatnál? 

 

   

   

   
   

 Mi lenne az a három dolog, amit változatlanul hagynál?  

   

   

   
   

A következő válaszokat alsó tagozatos tehetséges gyermekek feleleteiből 

válogattuk ki. A tanulók kiscsoportokban dolgoztak, és mindannyian a „Mi len-

ne az a három dolog, amit megváltoztatnál?” kérdésre válaszoltak. 

 A kormányok békésebb politikát folytatnának. 

 A szülők jók lennének. 

 A tanítás később kezdődne. 

 Nem lenne többé házi feladat. 

 Nem lenne több környezetszennyezés. 

 Az összes betegség örökre eltűnne. 

 Nem lenne többé háború. 

 Az emberek örökké élnének. 

 Nem lenne többé fájdalom a világon. 

 Mindenkinek lehetne egy kedvenc állata. 

 Szeretet uralkodna a világon. 

 A tanárok jók lennének. 

A tehetséges tanulókat a „Min változtatnál?” kérdés élénk beszélgetésre 

ösztönözte. A válaszokból megállapítható volt, hogy nem mindenki vette komo-

lyan a feladatot, de mindannyian állították, hogy amikor „átvették a hatalmat”, 

érezték, hogy hatalom van a kezükben, és ennek megfelelően fogalmazták meg a 

válaszaikat. Az egyik tehetséges tanuló a következőt mondta: „Bárcsak valóra 

válna a kívánságom! Ha az emberek örökké élnének, lenne idejük az összes 
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problémájukat megoldani.” Ez a megjegyzés új irányba vitte a beszélgetést, he-

ves vitát kiváltva az örök élet előnyeiről és hátrányairól. 

A „Mit hagynál változatlanul?” kérdésre a tehetséges tanulók a következő 

válaszokat adták: 

 az életet és a halált 

 az egyházat 

 az iskolát 

 a családomat 

 a tehetséges osztályunkat 

 az Egyesült Államok kormányát 

 a városunkat 

 a nyelvünket 

Ennek a kérdésnek a megválaszolása nehezebbnek bizonyult, és több időt is 

igényelt. Érdemes megjegyezni, hogy a válaszolók többségénél a társadalom 

intézményei és a társadalom alapvető együttélési normái szerepeltek, mint ami-

ken nem akarnak változtatni. Mialatt megbeszélik, hogy ki miért választotta azt, 

amit választott, tudatosul bennük, hogy mit is tartanak valójában fontosnak. A 

választások mögött álló értékrendszerek közös felfedezése, a csoportvitában 

megfogalmazódó új gondolatok megismerése jelentős mértékben hozzájárul az 

önirányítás megtanulásához. 

Amikor arra kérjük a tehetséges tanulókat, hogy sorolják fel a szerepeiket, 

azzal a szerepeik tudatosítását segítjük elő. A szerepek tudatosításán keresztül 

viszont módjukban áll azt is tapasztalni, hogy ők irányítják azokat, hatalmuk van 

felettük, rajtuk múlik, hogy mely szerepeiket tartják meg, és melyeket teszik fél-

re. Erről a feladatról már volt szó az „Énintegritás” című részben. Ott egy 12 

éves lány választásait írtuk le. Most ezt összehasonlíthatjuk egy 15 éves lány 

választásaival. 

A gyakorlat vezetése igen egyszerű: megkérjük a tehetséges tanulókat, 

hogy sorolják fel a szerepeiket. Ha nehéznek bizonyulna, mondjuk azt, hogy 

gondoljanak azokra a feladatokra, amelyeknek nap mint nap eleget tesznek. Mi-

után felsorolták a szerepeiket, rangsoroltassuk azokat úgy, hogy a legfontosabb 

kerüljön az első helyre, és így tovább. Az említett 15 éves lány a következő sze-

repeket sorolta fel: 

 szüleim leánya 

 nővér 

 unoka 

 a diákönkormányzat titkára 

 tamburmajor 

 a teniszcsapat tagja 

 diák 

 gyermekfelügyelő 
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 kórustag 

 barátnő 

 az úszócsapat tagja 

A szerepeiből kitűnik, hogy meglehetősen elfoglalt hölgy. Miután lehető-

séget kapott arra, hogy valamelyik szerepét feladja, az úszó- és a teniszcsapatbe-

li szerepét választotta, de jelezte, hogy hosszasan gondolkodott rajta. Azt is ne-

hezen tudta eldönteni, hogy melyiket tegye az első helyre. Végül a „szüleim leá-

nya” szerepét választotta, utalván arra, hogy szoros kötelékek fűzik a családjá-

hoz. Mint mondotta, a döntés azért volt nehéz, mert újabban sok időt tölt a 

nagymamájánál, aki özvegy, és a vele való együttlét mind fontosabbá vált a 

számára. Sok szép estét töltöttek együtt úgy, hogy üldögéltek, felolvastak egy-

másnak, vagy beszélgettek azokról a régi filmekről, amelyeket mindketten sze-

rettek. 

Mindegyik tehetséges diákot, a serdülőt pedig különösen foglalkoztatja, 

hogy ki is ő valójában, és mit tart értékesnek. Az ilyen kérdésekről való, bizton-

ságot nyújtó, támogató légkörben folytatott beszélgetés nagyban hozzájárul az 

önirányításra való képességük realizálásához, a reális önismereten és a küzdés 

képességébe vetett hiten alapuló saját belső autoritásuk kifejlesztéséhez. 

A PÁLYÁVAL SZEMBENI IGÉNYEK EMELÉSE 

 

Tanári segítségnyújtásra, útmutatásra minden tehetséges tanulónak szüksége 

van. Powell (1983) ezt így fejezi ki: 

Három nagy hatású tanár volt az életemben, akik igazán támogattak és bátorítottak. Az 

egyik az osztályfőnököm volt, aki mindig azt mondogatta (és úgy is gondolta), hogy ki-

válóan megállnám a helyemet az egyetemen. A másik, még felső tagozatos koromban, 

egy néger volt, szakoktató az elektromos műhelyben, faragatlan, csökönyös, de nagyon 

intelligens, és szeretett engem... A harmadik az igazgatóm, aki egy nap csak azért híva-

tott be az irodájába, hogy elmondja, milyen nagyszerű lehetőségek rejlenek bennem. 

A tehetségeseknek az igényesebb pályák választására való bátorításáról 

Kerr (1982) számol be, akinek a vezetésével négy városi iskolából való 11. osz-

tályos tehetséges diákok (23 lány és 25 fiú) egész napos műhelyfoglalkozás-

jellegű tanácsadáson vettek részt. A diákok a reggeli órákban különböző kérdő-

íveket töltöttek ki, majd elmentek az egyetemre, ahol ki-ki beült az őt érdeklő 

előadásokra. Délben közös ebéd következett a tanácsadókkal és az előadásokat 

tartó egyetemi oktatókkal, akik kettesével vagy hármasával elbeszélgettek velük 

a friss élményeikről, az iskolai tevékenységükről és a jövőbeli terveikről. Dél-

után a diákok egyéni és csoportos tanácsadási foglalkozáson vettek részt, ahol a 

tanácsadók közölték velük a reggeli vizsgálatok eredményeit, majd a képessége-

ikről és az őket érdeklő pályákról beszélgettek velük. Amennyiben a korábban 

kitöltött kérdőívekben a tehetséges diákok olyan pályákat neveztek meg, ame-

lyek láthatóan (1) alatta voltak a képességeiknek, (2) a nemi sztereotípiákhoz 

igazodtak, vagy (3) kis fizetésű, alacsony státuszú munkakörök voltak, akkor 

igyekeztek őket meggyőzni arról, hogy többre hivatottak, tőlük több is kitelne. 
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Az egyéni tanácsadás után az irányított fantázia módszerét alkalmazták, 

aminek a keretében a tehetséges diákoknak el kellett képzelniük egy „remek” 

jövőbeni napjukat. Ezt követően ki-ki elmondta, miről fantáziált, majd arról be-

szélgettek, hogy mi akadálya van annak, hogy azon a bizonyos „remek” jövőbe-

ni napon kiváló teljesítményt nyújtsanak. 

Végül a tanácsadók egy-egy — tehetséges férfiakkal és nőkkel kapcsolatos 

kutatásokat röviden összefoglaló — kiadványt adtak mindenkinek, hangsúlyoz-

va a magas igényszint jelentőségét, valamint a család és a foglalkozás össze-

egyeztethetőségét. 

A 20-28 héttel később végzett utóvizsgálatokban a kutatók azt az ered-

ményt kapták, hogy a tehetséges lányok most kvalifikáltabb pályákat jelöltek 

meg, azaz magasabbra tették a mércét. A tehetséges fiúk igényszintje ugyan nem 

változott, viszont ők már az első alkalommal is olyan pályákat választottak, 

amelyek „felé” — reálisan — nem is nagyon lehetett menni. Ez a vizsgálatsoro-

zat remekül példázza, hogyan emelhetik a tanácsadók és a pedagógusok a tehet-

séges diákok pályával szembeni igényeit. 

Casserly (1980) ugyanakkor arról számol be, hogy a tanácsadók sokszor ki-

fejezetten lebeszélik a lányokat a természettudományi szakok választásáról, de 

még a mérnöki pályákról is. Ha valóban azt akarjuk, hogy a lányoknak is mód-

jukban álljon kibontakoztatni a képességeiket, ez a fajta magatartás mindenkép-

pen korrigálásra szorul. Szerencsére mind többen vannak azok, akik úgy véle-

kednek, hogy a lányoknak éppúgy meg kell adni az esélyt, mint a fiúknak. 

Casserly arról is ír, hogy vannak középiskolák, ahol viszonylag nagy számban 

vesznek fel, sőt egyenesen toborozzák a lányokat a természettudományi és ma-

tematikai léptetési kurzusokra, továbbá mindent megtesznek annak érdekében, 

hogy a lányok matematika iránti érdeklődését és a matematikával kapcsolatos 

önbizalmát növeljék. 

Fox (1981) a tanácsadók felelőssége mellett arra is rámutat, hogy a termé-

szettudósok és a matematikusok között kevés a nő, akikről a lányok példát ve-

hetnének. Mint írja, ezeken a területeken valóban kevesebb a női tudós, de azért 

akadnak. A teendő csupán annyi, hogy fel kell kutatni őket, és lehetővé kell ten-

ni a lányok számára, hogy érintkezésbe lépjenek velük. Ily módon a hiányolt 

szerepmodellek biztosíthatók. 

 

 

A pályaválasztást befolyásoló változók 

 

Egy Willings nevű kutató 2000, különböző országokban élő egyén munkába ál-

lásának a történetét dolgozta fel kérdőíves vizsgálat segítségével (Willings, 

1983). A célszemélyeket arra kérte, írják le, mi volt az első munkahelyük, mi 

volt a munkakörük, és hogy kerültek ebbe a beosztásba. A válaszok több diszk-

rét változó elkülönítését tették lehetővé. Szinte mindegyik válaszoló a szülői ha-
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tást ítélte a legerősebbnek, ezt követte az iskola, majd a helytelen vagy hibás 

tájékoztatás, és végül a túlkompenzálás. 

A szerző a túlkompenzálást egy félénk diák példáján keresztül szemléltette, 

aki úgy próbálta meg félénkségét legyűrni, hogy házaló ügynök lett belőle. Egy 

darabig bírta, de aztán az idegei felmondták a szolgálatot. 

Willings a tehetséges diákokra nehezedő kivételes nyomással is foglalko-

zik. Ilyen például a kudarctól való félelem, vagy hogy egyes szülők státusszim-

bólumnak tekintik a tehetséges gyermeküket. Ainsley (1984) olyan szülőkről is 

említést tesz, akik önmaguk számára második esélyt látnak bennük. 

A tehetségesek pályaválasztási problémáinak a leküzdésére Willings a 

munkakörök tanulmányozását javasolja. Ez négy szakaszra bontható: a szellemi 

követelmények, a testi-fizikai követelményeknek és a munka összetevőinek a 

beható tanulmányozása, végül a negyedik szakaszban olyan elemek feltárására 

kerül sor, mint a munka publikus képe, a munka rejtett tényezői, a munkakör 

ellátását nehezítő tényezők, a munkakör veszélyessége és baleseti kockázata. 

Másképpen próbálkozott a tehetséges diákok pályaválasztási gondjai segí-

teni Digenakis és Miller (1979), akik valós élethelyzetek szimulálásával kísérle-

teztek. Javaslatuk szerint ezeket a szimulációs gyakorlatokat — a pályakeresés 

részeként — maguknak a tehetséges diákoknak kellene megtervezni és megva-

lósítani. 

A tehetséges diákok pályával szembeni igényeinek az emelése a tanács-

adóknak, a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt feladata. A szülők pályavá-

lasztásban betöltött szerepéről e fejezet utolsó részében szólunk. A tanácsadók 

és a tanárok számára hasznos módszer lehet a tehetségesek pályaválasztási ta-

nácsadási igényeinek az azonosítása, a jellemzőik megvizsgálása, és ezek ta-

nácsadási vonatkozásainak az átgondolása. Például mivel a tehetségesek igen 

gyors felfogóképességgel rendelkeznek, sokan kerülnek közülük léptető osztály-

ba. Gyakori azonban, hogy ide bekerülve elbátortalanodnak, kedvüket vesztik, 

különösen, ha azt látják, hogy itt többet kell készülni, többször feleltetik őket, és 

több kiegészítő olvasmányt kapnak, mint egy átlagos osztályban. Ebben az eset-

ben a tanácsadóknak és a tanároknak a léptető osztályok előnyeit célszerű hang-

súlyozniuk, mint például hogy már most elmélyülhet abban a tárgyban, ami ké-

sőbb a főiskolán vagy az egyetemen a főszakja lesz; hogy a most elvégzett kur-

zusokat majd a felsőoktatási intézményben — a sikeresen letett léptetési vizsgák 

alapján — teljesített tanegységnek fogadják el stb. 

A tehetséges diákok egy további problémája az önmagukkal szembeni igé-

nyességükből és a teljesítmény-centrikusságukból fakad. Ezzel kapcsolatban a 

tehetségeseknek azt tanácsolhatjuk, hogy reális célokat tűzzenek ki, és vegyék 

természetesnek, ha időnként valami nem sikerül. Különösen fontos a 

perfekcionizmusuk felismerése és realista módon való kezelése. Mert az igaz, 

hogy a legtöbb munkakörben minőségi munkát várnak el a dolgozótól, de ha 

valaki a munkatársi kapcsolataiban is a tökéletességre törekszik és nem képes 

apró kompromisszumokra, összeférhetetlennek fogják tartani (Willings, 1983). 
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A tehetségjellemzők következő csoportja a tanulási stílussal függ össze. A 

tehetséges diákok kritikusan gondolkodnak és oldanak meg problémákat, a 

megoldások gyorsan, gyakran intuitív módon születnek, energikusak, és mint 

ahogy a tanulásban, ugyanúgy a másokkal való kapcsolattartásban is intellektuá-

lis síkon mozognak. E tulajdonságok alapján sok iskola léptető osztályt indít a 

hasonló vonásokkal rendelkező tehetséges diákok számára, ahol a saját tempó-

jukban haladhatnak, és ahol lehetővé teszik, hogy még középiskolás — sőt 

egyes esetekben felső tagozatos — korukban felsőfokú kurzusokon vegyenek 

részt, és a szokásosnál hamarabb tegyenek felvételi vizsgát. Amennyiben még 

középiskolások, de már felsőfokú kurzusokra járnak, a tanácsadóknak és a taná-

roknak abban kell segíteni őket, hogy szellemileg érettebbek legyenek, és meg-

felelő szociális készségeket alakítsanak ki. Nagyon gyakran előfordul ugyanis, 

hogy a felsőfokú kurzusokra járó tehetséges középiskolások szociális téren nem 

elég érettek, nem tudnak úgy viselkedni, ahogy az egy egyetemre járótól elvár-

ható, ezért aztán nem odavalóknak tartják őket. A segítségnyújtásnak itt arra kell 

irányulnia, hogy a tehetséges diákok megértsék a teljesítményigény természetét, 

és megtalálják az egyensúlyt az intellektuális és a szociális szféra között. Erre 

nemcsak a szokásosnál korábban megkezdett felsőfokú tanulmányok miatt van 

szükség, hanem azért is, mert bármelyik pályát választja a tehetséges diák, a 

szociális készségek terén való fejlettség mindenütt alapkövetelmény. 

Végül a tehetséges diákra az is jellemző, hogy folyton valami újat akar, 

rengeteget kérdez, érzékeny, és érzelmileg mélyen bevonódik abba a témába, 

amivel éppen foglalkozik. Ezen a területen a tanácsadónak abban kell segítenie, 

hogy optimális szinten tudjanak dolgozni, és saját érzékenységüket tudatosítsák. 

A tehetségjellemzők és a pályaválasztási tanácsadás összefüggéseivel fog-

lalkozó újabb vizsgálatok azt mutatják, hogy a pályaválasztási tanácsadásban 

igen fontos az érzelmi támogatás, a problémamegoldás segítése és az emberi 

kapcsolatok iránti érzékenység fejlesztése. A tehetségesek rugalmasak ugyan, de 

amikor tanulásról van szó, mindent ők akarnak megszabni. Nehezen tudják elfo-

gadni, hogy amit ők akarnak, és amit tőlük elvárnak, azt valahogy egyensúlyban 

kellene tartani. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha ebben a szülők is partnerek. 

 

 

A SZÜLŐK SZEREPE A TEHETSÉG GONDOZÁSÁBAN 

 

Coleman (1982) kérdőíves vizsgálatokat végzett a szülők körében és azt az 

eredményt kapta, hogy egy tehetséges gyermek szülőjének lenni másfélszer annyi 

idői leterhelést jelent, mint egy átlagos gyermek esetében. Az eredmény arra 

utal, hogy a tehetséges gyermek nevelése, otthoni foglalkoztatása jóval több időt 

igényel, mint egy átlagos gyermeknél. Coleman a következő szülői feladatokat 

azonosította: 

1. A tehetség felismerése a gyermek kicsi korában 

2. A tehetség felszínre hozása és kibontakoztatása 
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3. A fegyelemmel és a társas érintkezéssel kapcsolatos problémák megol-

dása: lehetővé tenni, hogy a gyermek a saját életét élje 

Újabban mind több ilyen témákkal foglalkozó cikk áll a szülők rendelkezé-

sére. Közülük is kiemelkedik Schatz (1983) írása, aki tehetségpedagógus, 

tehetségtanácsadó, és két tehetséges fiúgyermek édesanyja. Ebben az írásában 

előbb felsorolja a tehetség korai jeleit — ilyen a kivételes kreativitás, kíváncsi-

ság és intellektuális képesség —, majd a családban történő tehetséggondozás 

négy meghatározó tényezőjét azonosítja: (1) anyagok, (2) modellnyújtás, (3) tér 

és (4) idő. Szerinte a kisgyermek érdeklődését úgy tudjuk a legjobban ébren tar-

tani és szunnyadó képességeit előhozni, ha ellátjuk könyvekkel, rajzlapokkal, 

ceruzával és rajzkrétával. Azt is mondja, hogy mindez csekély befektetést igé-

nyel, viszont a hozama — a firkálgatás és a szabad rajz képzeletet mozgósító 

hatása — óriási. Hangsúlyozza a szülők szerepét a modellnyújtásban, az olva-

sásban és az ismeretszerzésben, és azt ajánlja, hogy a szülők és a tehetséges 

gyermekek sokat olvassanak együtt, azért, hogy együtt gondolkodjanak, neves-

senek, hallgassanak, beszélgessenek, féljenek, ámuljanak, utálkozzanak és sze-

ressenek. Úgy véli, a tehetséges gyermeknek fizikai térre van szüksége, amit fel-

fedezhet, és ahol tárolhatja a munkáit. Beszél pszichológiai térről is, továbbá a 

tehetséges gyermekek azon képességéről, aminek a segítségével másokat mani-

pulálni igyekeznek. Szerinte az elfogadható manipulációt a szülőknek tolerálni 

kell, azonban a potenciálisan veszélyesnek ítélhető manipulációkat tapintatosan, 

de határozottan le kell állítani. Végül azt javasolja, hogy a szülők tanítsák meg a 

tehetséges gyermeküket az idő gazdaságos beosztására. 

A tehetség felismeréséhez és kibontakoztatásához jó eligazítást nyújt a szü-

lők számára a Coffey és mtsai (1976) által írt Példabeszéd – szülőknek 

(Parentspeak) című kiadvány. Néhány kiragadott ajánlás ebből a munkából: 

1. A tehetséges gyermek elsősorban gyermek, és csak másodsorban tehet-

séges. Lehet, hogy egy 5 éves fiú már bonyolult matematikai problémá-

kat tud megoldani (amivel a nagyszülők szívesen eldicsekednek), de ak-

kor is csak 5 éves, ezért csak olyan viselkedést várjunk el tőle, ami egy 5 

éves gyermektől elvárható. 

2. Hagyjuk őket azzal foglalkozni, amivel akarnak. Lehet, hogy nem túl 

nagy élvezet dinoszauruszokkal élni éveken át, de azért vannak ennek 

előnyei is. Megismerik a Dewey-féle decimális rendszert, megtanulnak 

kutatni, jegyzeteket készíteni, és bizonyos fajta rendet tartani az amúgy 

szobának nevezett katasztrófa sújtotta területen; mi pedig megtanuljuk, 

hogy vannak fontosabb dolgok is az életben, mint a pedáns rend a la-

kásban. 

3. A fegyelem mindenkire vonatkozik, akár tehetséges, akár nehézfejű. A 

tehetség nem mentség az elfogadhatatlan viselkedésre. 

4. Legyen az otthonunk olyan hely, ahol értékelik a tudást, és tiszteletben 

tartják a tanulást. 
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5. Ne felejtsük el, hogy a bátorítás és a ráerőszakolás között nagy a kü-

lönbség. Ezen múlik, hogy a tehetséges gyermekből elégedett, jól teljesí-

tő, vagy önmagát beteljesületlennek érző, alulteljesítő fiatal válik-e. 

6. Dicsérjük a tehetséges gyermekünket azért, mert mindenfajta bátorításra 

szüksége van; dicsérjük azért, mert csodálatos dolgot vitt végbe. Ha a 

„nagy” kísérlet nem jön be, és a kockákból rakott roskatag torony össze-

omlik, dicsérjük a próbálkozásáért. A tudás megszerzése nem megy koc-

kázat nélkül, a kockázatvállalást pedig támogatnunk és dicsérnünk kell. 

Jó, ha tudjuk, hogy a konstruktív bírálat és az erőfeszítés elismerése a di-

cséret egyik formája. 

Haszonnal forgathatják a szülők a Nemzeti Tehetségtársaság (National 

Association for Gifted Children) által megjelentetett kiadványsorozatot. A Tám-

pontok – tehetséges fiataloknak c. kiadványban például olyan témákról esik szó, 

mint „Miért vallanak kudarcot egyes kiváló képességű diákok az iskolában?”, 

„A csoport zsarnokságával szembeni ellenállás”, vagy az „Előretekintés”. A ki-

váló képességű diákok kudarcáról szóló cikk különösen jól megírt. A kiváló ké-

pességű diákok akkor vallanak kudarcot az iskolában — írja a cikk —, ha a 

munkamorál alacsony, és ha a szellemi teljesítményt nem tartják értéknek. Ilyen 

esetekben az olvasni szerető és tanulni vágyó tehetséges diákokat lenézik, sőt 

kiközösítik, akik a kapcsolatigényüket csak olyan módon tudják realizálni, hogy 

igazodnak a normákhoz és elkezdenek alulteljesíteni. A tehetséges tanulók ku-

darcának további oka lehet a tanárokkal való rossz kapcsolat, vagy a tanulási 

készségek hiánya. A Társaság Támpontok – vezetőknek című kiadványa a tehet-

ségeseknek kínált speciális programokat és lehetőségeket mutatja be. Ez a kiad-

ványsorozat nagy segítséget jelent a tehetségesek igényeinek és az iskolák által 

nyújtott lehetőségeknek a megismeréséhez a tehetséges gyermekük fejlődését 

szívükön viselő szülők számára. 

Kimondottan a szülők tájékoztatását szolgálja a Tehetséges gyermekek cí-

mű, havonta megjelenő folyóirat (Gifted Children Monthly). Fisher (1981) az 

ebben megjelent „Mutass példát a tehetséges gyermekednek!” című cikkében 

leírja, hogyan próbálta 14 szülő az óvodáskorú gyermekét olvasásra tanítani, 

olyan környezetet teremtve, amelyre az „Úgy csináld, ahogy én csinálom!” a 

jellemző, nem pedig az „Úgy csináld, ahogy mondom!” A szülők szerint főként 

a következőkre kell odafigyelni: (1) a kockázatvállalástól való félelemre, (2) az 

idő rossz kihasználására, (3) a gyenge szociális készségekre, és (4) a másoktól 

való túlzott függőségre. A szülők minden esetben a megfelelő modellnyújtásra 

törekedtek: példát mutattak a kockázatvállalásra, az önállóságra, a szabadidő 

hasznos és élvezetes eltöltésére, új dolgokkal próbálkoztak, tudatosan nem rang-

sorolták az általuk nagyra értékelt személyeket, a problémákat változatos eszkö-

zökkel igyekeztek megoldani, és nem keseredtek el egy-egy kudarc miatt. 

Egy New Yorkban tartott találkozón, ahol több mint 300 tehetséges gyer-

mek szülei vettek részt, a szülők rámutattak, hogy gyermekeik egyre nehezebben 

viselik a rájuk nehezedő nyomást, ami a következő tünetekből vehető észre: fej-
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fájás, gyakori hangulatváltozás, álmatlanság, nyugtalan alvás, ágybavizelés, kö-

römrágás és túlérzékenység. A tehetséges tanulók számára a stressz állandó 

probléma, ami a tehetség azon jellemzőiből származik, hogy teljesíteni akarnak, 

tökéletességre törekednek, ugyanakkor nagyon érzékenyek. Hayes és Levitt 

(1982) szerint a szülők a következő módokon segíthetnek gyermeküknek a 

stresszel megküzdeni: 

 

 

1. Koncentráljanak a pozitív testi és lelki fejlődésre. 

2. Vegyenek fel olyan attitűdöt, miszerint nincs olyan probléma, amit meg 

ne lehetne oldani. 

3. Tűzzenek ki célokat, jelöljenek meg távlatokat. 

4. Alakítsanak ki és tartsanak fenn egy erős támogató hálót. 

5. Fejlesszenek ki hatékony viselkedési készségeket (időbeosztás). 

6. Tanuljanak meg bánni az érzéseikkel. 

7. Próbáljanak tervszerűen megoldani minden problémát. 

Végül Haensly és Nash (1983) munkáját említjük meg, amiben a szerzők 

részletesen leírják, hogyan lehet a tanulmányokban gyorsabban előrehaladni és a 

felsőoktatási intézményekbe mihamarabb bekerülni, hogy milyen speciális in-

tézmények vannak, milyen nyári programok állnak a tehetséges diákok rendel-

kezésére, továbbá tájékoztató olvasható benne a tehetségkutatásról és a megpá-

lyázható iskolai ösztöndíjakról is. 

Ebben a fejezetben a tehetségfejlesztés egészleges megközelítésének a 

szükségességét próbáltuk hangsúlyozni. Mint láttuk, a személyiség fejlesztése 

legalább olyan fontos, mint az értelem fejlesztése. Nem elég tehát az értelmet 

csiszolni, arra is meg kell tanítani őket, hogy azt hogyan használják. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Jelen fejezetben az én érzelmi összetevőjével és az én tudatosságával foglalkoz-

tunk. Szóltunk az önismeret összetevőiről: a szenzoros folyamatokról, az értel-

mező gondolkodásról, az érzelmekről, a vágyakról, szándékokról és elhatározá-

sokról, és a viselkedésekről. Példákon keresztül mutattuk be, hogyan fejleszthe-

tik a szülők és a pedagógusok az egyes területeket. 

Önmagunk megismerésén keresztül kerülünk közelebb másokhoz. Ezt a 

gondolatot olyan témák kapcsán fejtettük ki, mint a másokkal való kommuniká-

ció, az énintegritás, és az önirányítás képességének fokozódása. Az ezeket elő-

mozdító módszerek közül beszéltünk a tudatosságot növelő gyakorlatokról, az 

irányított fantáziáról, a csoportdinamikáról és a biblioterápiáról. 

A pályaválasztással összefüggésben a tehetséges diákok pályával szembeni 

igényeinek az emelését emeltük ki, továbbá a szülők szerepét a tanácsadásban és 
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a személyiségfejlesztésben. Az utolsó részben a szülők által felsorolt sajátos 

problémákat mutattuk be, megoldási javaslatokat fogalmaztunk meg és néhány 

tájékoztató forrásról tettünk említést. Mindvégig igyekeztünk érzékeltetni, hogy 

a tehetséges diák teljes körű személyiségfejlesztésének elengedhetetlen feltétele 

az iskola és a család együttműködése. 

 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Mérje fel kérdőívvel és hasonlítsa össze egy tehetséges és egy átlagos tanulócsoport tagjai-

nak a számonkérési helyzetben tanúsított szorongását! Mit tapasztal? (A kérdőív és értéke-

lése Tóth László: Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez c. egyetemi jegyzet 

— Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995 — 96-98. oldalán található.) 

2. Válasszon ki a fejezetből két tudatosságnövelő gyakorlatot, és próbálja ki ezeket egy tehet-

séges tanulócsoportban! 

3. Kérdezzen meg néhány tehetséges középiskolás diákot arról, hogy milyen pályák iránt ér-

deklődnek! Jegyezze fel, ha a választani kívánt pályák mélyen alatta vannak a képessége-

iknek, ha a választások a nemi szereppel kapcsolatos sztereotípiákhoz igazodnak, vagy ha 

alacsony státuszúak és rosszul fizetettek! 

4. Válogasson ki Rudas János Delfi örökösei c. könyvéből (Gondolat, Budapest, 1990) tíz 

olyan gyakorlatot, amelyeket alkalmasnak talál a tehetséges diákok kommunikációs képes-

ségének a fejlesztésére! Ismertesse ezeket a csoport előtt! Egyet próbáljanak ki közösen! 

5. Önt arra kérik fel, hogy tartson egy rövid szemináriumi foglalkozást tehetséges diákok 

szülei számára a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos igényekről. Írjon ehhez vázlatot! A 

vázlatban tüntesse fel, hogy melyek azok a tehetségjellemzők, amelyek miatt a tehetsége-

seknek speciális fejlesztésre van szükségük, továbbá hogy ezekhez milyen módszereket ja-

vasolna! 
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12. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

ÚJ TÁVLATOK  

A TEHETSÉGESEK TANULÁSÁBAN 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Nem a múltunk emlékei tesznek bennünket bölcsekké, hanem a jövőnk iránt 

érzett felelősség. 

George Bernard Shaw 

 

 

 

A neveléstudomány példát vehetne a gyógyítástól. A gyógyítás szakemberei 

régóta tudják, hogy a pozitív elvárások pozitív hatásokat idéznek elő az emberi 

testben, és ezt ki is használják. Ugyanilyen pozitív módon kellene gondolkodni-

uk a neveléstudomány szakembereinek is. Mert annak, hogy új elképzelések, 

újfajta tanulási módszerek szülessenek, elsősorban pszichológiai akadályai van-

nak. A cinizmus, a gyanakvás és a félelem azok a tényezők, amelyek a haladás 

legfőbb kerékkötői. Az ezeken való felülemelkedés bizonyosan jótékonyan hat-

na a neveléstudomány szakembereire (Ferguson, 1981). 

Ebben a fejezetben először az agykutatás újabb eredményeit fogjuk felvá-

zolni, bemutatva, hogy milyen tanulságokkal szolgál ez a terület a tehetségfej-

lesztés számára. Szólunk a vizualizációról, az intuíció és a képzelet fejlesztésé-

nek egyik eszközéről. Ismertetjük a szuggesztopédiát, amely a figyelem, a rela-

xáció, a képszerűség és a levegővétel sajátos irányításával a tanulás újszerű 

módját ígéri. Foglalkozunk a biofeedback-kel, amelynek segítségével a teljes 

testi-lelki működést eredményesen lehet befolyásolni. Végül a technika, különös 

tekintettel a számítástechnika tanulást befolyásoló szerepét tárgyaljuk, ajánláso-

kat fogalmazva meg a tehetséges tanulók számítógéppel segített oktatásához. 

Az utóbbi egy-két évtizedben egy új empirikus diszciplína fejlődött ki, a 

megismerés tudománya, amelyben a pszichológia, a számítástechnika és prog-

ramozás, a pszicholingvisztika, és még számos más terület ötvöződik. A megis-

merés tudománya a belső univerzumot: az emberi értelmet és a gondolkodás fo-

lyamatát igyekszik feltárni. Ez a feltáró munka az oktatás korszerűsítésén fára-

dozó neveléstudományi szakemberek figyelmét is magára vonta. 

AGYKUTATÁS 
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Az utóbbi évtizedben a tehetségpedagógia mind jobban odafigyel az agy kutatá-

sa során elért eredményekre. A növekvő érdeklődés elsősorban annak köszönhe-

tő, hogy az eredményekből levont következtetések a tehetségesek oktatásában is 

hasznosíthatóknak ígérkeznek. Az egyik ilyen következtetés magát a tehetség-

nek a fogalmát érinti. Clark (1983) éppen az agykutatásokra hivatkozva javasol-

ja, hogy a tehetséget mint előreszaladt, illetve felgyorsult agyműködést definiál-

juk. Ezen általa javasolt definíció mögött az agyműködésnek mint egésznek a 

koncepciója rejlik. Szerinte a tehetség, illetve a magas intelligencia a felgyor-

sult, egészleges agyműködés és a környezet közötti kölcsönhatás folyamatának a 

terméke. Ezt az egészében működő agyra vonatkozó elképzelést javasolja és al-

kalmazza a vállalati vezetők képzésében Herrmann (1986) is. 

A tehetségpedagógiának az agykutatás eredményei iránt mutatott fogadó-

készsége egyrészt olyan új tanulási módszerek kimunkálásához vezethet, ame-

lyek mind a két agyfélteke működésére építenek, másrészt az egyénenként eltérő 

tanulási stílusok felismeréséhez is segítséget nyújthat. Ahogy mind többet tu-

dunk az agy működéséről, úgy válik számunkra egyre izgalmasabbá az agy kuta-

tása is, mert rájövünk, hogy az agy még sok-sok lehetőséget tartogat a tanulás 

számára. 

Az agykutatásnak két olyan területe van, amelyeknek számottevő hatásuk 

lehet a tehetségesek oktatására. Az egyik az agyi lateralitás (bal félteke, jobb 

félteke) kutatása, a másik az agy fejlődése. A következőkben ezt a két területet 

fogjuk röviden áttekinteni. 

 

 

Agyi lateralitás 

 

A lateralitás kutatásáról beszámoló első tanulmányok Nigan (1844) nevéhez fű-

ződnek. Az ő nyomdokain haladt Broca, egy francia sebész, aki elhunyt, be-

szédképtelenségben szenvedő (motoros afáziás) betegeken végzett boncolások 

során megállapította, hogy ezeknél a betegeknél a bal agyfélteke egy meghatá-

rozott része — a később Broca-mezőnek elnevezett terület — károsodott. 

Hasonló módszerrel azonosította a beszédmegértés központját Wernicke, 

egy német neurológus. Azóta ezt a területet Wernicke-mező néven emlegetjük. 

Az ő munkásságának köszönhető annak a felismerése, hogy a beszédmegértés és 

a beszédprodukció helye a bal félteke. Századunk hatvanas éveiben Sperry és 

munkatársai hasított agyú (split-brain) betegeken végeztek vizsgálatokat és 

megállapították, hogy az ingerületek egymás után történő feldolgozásáért a bal 

agyfélteke a felelős. Ennek ellenére, amikor a súlyos epilepsziás betegeknél át-

vágták a corpus callosumot (a két agyféltekét összekötő rostköteget), a jobb 

félteke képes volt a konkrét szavak (főnevek) megértésére, de a bonyolult igei 

szerkezetekkel már nem boldogult (Sperry, 1974). 
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Levy (1977, 1983) a féltekei funkciók kutatása során arra a következtetésre 

jutott, hogy mind a két agyfélteke képes gondolkodni, csak más-más stratégiá-

val. A 12-1. táblázat a bal és jobb agyfélteke működésmódjait mutatja be 

Herrmann (1986) nyomán. 

 
12-1. táblázat 
FÉLTEKEI MŰKÖDÉSMÓDOK 

 
  

A bal félteke működésmódjai A jobb félteke működésmódjai 
  

  

Logikus, analitikus, lineáris, szekvenciális – Intuitív, nem analitikus, nem lineáris, ugráló – 

 a logikus rendben történő gondolkodást  a dolgokkal kapcsolatos benyomások, 

 érvényesíti  érzések vezérlik 

Precíz, pontos jelentésekkel dolgozik – Az információt többféle módon dolgozza fel 

 jó-rossz, igen-nem stb.  

Konvergens gondolkodás Divergens gondolkodás 

Racionális – tényekre alapoz és okokat keres Nem racionális – az oksági összefüggések 

  nem érdeklik 

Tudatos Tudattalan vagy félig tudatos 

Verbális – a nyelvre támaszkodik Nem verbális – képeket használ 

Absztrakt Konkrét 

Kontrollált Lobbanékony 

Realista Fantáziáló 

Intellektuális Érzéki 

Aktív Receptív 

Időben meghatározott Nem ismer időkorlátokat 

Ítéletekkel dolgozik Ötleteket termel 

Matematikai, tudományos Művészi, zenei 

Objektív Szubjektív 

Kritikus Kritikamentes 
  

 

 

Ornstein és Brandwein (1977) az agyi lateralitás-kutatások következtetéseit 

tárgyalva azt írják, hogy mindkét féltekének megvan a maga sajátos feldolgozási 

módszere: a bal agy a nyelvi működést és a sorrendiséget vezérli, míg a jobb agy 

az intuitív és holisztikus gondolkodást. 

Már ebből a rövid áttekintésből is kitűnik, hogy a két agyfélteke kiegészíti 

egymást, és hogy a teljes agyműködésben egymástól eltérő feldolgozási, illetve 

gondolkodási módok vannak jelen. Az oktatásban és az ipari vezetők körében 

végzett kutatások kimutatták, hogy az emberek féltekei preferenciával rendel-

keznek, és hogy az alkotó munka fő akadálya az agyi integrációban rejlő lehető-

ségek figyelmen kívül hagyása (Samples, 1977; Torrance, 1978; Wittrock, 1980; 

Loye, 1982; Herrmann, 1986). 

Sikeres vállalatvezetők mondják, hogy sikereiket a jobb és bal félteke vál-

togatva történő használatának köszönhetik: előbb a megérzéseikre és benyomá-

saikra hagyatkoznak, majd logikus elemzésre és megfogalmazásra váltanak át. 
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Hermann egy eszközt is kidolgozott a cerebrális preferencia megállapításá-

ra. Kutatásaiból kiderül, hogy a bal féltekei preferenciával rendelkező egyének 

az írásban kiadott utasításokat és a jól szervezett feladatokat részesítik előnyben, 

a feladatokat pedig a részleteiben látják, míg a jobb féltekei preferenciával ren-

delkező személyek a problémát vagy szituációt egészében látják, a művészi, esz-

tétikai megközelítést részesítik előnyben, és kedvelik az interperszonális helyze-

teket (Herrmann, 1986). 

Ornstein és Brandwein (1977) leírják azokat a tanítási módszereket, ame-

lyek mindkét agyfélteke működésére építenek. Ezek: (1) lehetőségek nyújtása a 

holisztikus módon való információszerzésre a zenén, a táncon, a képzőművésze-

ten és a tereptanulmányokon keresztül; (2) a kategóriahatárok szélesítése a több-

féle választ megengedő és többféle értelmezésre lehetőséget adó gondolkodáson 

keresztül; és (3) a kutató módszer alkalmazása. 

A már említett Clark (1983) az agykutatás eredményeinek felhasználásával 

egy komplett pedagógiai modellt dolgozott ki. A Clark-féle modell négy funkci-

ót foglal magába: (1) a megismerést, (2) az érzelmet, (3) az érzékelést és (4) az 

intuíciót. Ezek egyébként pontosan megegyeznek azokkal a funkciókkal, ame-

lyeket jóval korábban Carl Jung írt le. Clark szerint az, hogy a tehetségesek 

mindkét agyféltekéjüket használják, úgy érhető el, ha a számukra összeállítandó 

tanterv készítése során az anyagot e négy funkció köré szervezzük. 

 

 

Az agy fejlődésének periódusai 

 

Az agy fejlődésének periódusait Toepfer és Epstein (1978) munkássága nyomán 

ismerjük. Szerintük az agy nem folyamatosan, hanem csak meghatározott perió-

dusokban fejlődik. 

Epstein (1978) öt olyan periódust ír le, amelyekben az agy erőteljesen fej-

lődik: 3 és 10 hónapos kor között, 2 és 4 éves kor között, 6 és 8 év között, 10 és 

12 év között, és 14 és 16 év között. Toepfer és Epstein (1978) szerint a közbeeső 

években az agy fejlődése láthatóan leáll: a vizsgált populáció 85-90 %-ánál sem 

az agy tömege, sem a neurális komplexitás tekintetében nem találtak változást. 

A szerzők arról is beszámolnak, hogy pozitív korrelációt találtak a felgyorsult 

fejlődési periódusok és a mentális kor között, amit az intelligenciatesztek bizo-

nyos részpróbáiban — az emlékezet, a szókincs és a nyelvhasználat területén — 

mutatott eredmények jeleztek. Epstein (1974, 1978) szerint míg az IQ a tanulás 

sebességével, addig a kognitív szint inkább a tanulási stílussal lehet összefüg-

gésben. Ennek a megállapításnak nagy jelentősége lehet az oktatásra nézve, kü-

lönösen, ha az agyfejlődési periodizációt összekapcsoljuk az agyi lateralitásra és 

a tanulási stílusra irányuló kutatásokkal. 

Toepfer és Epstein (1978) szerint az iskoláknak akkor kellene a tehetséges 

tanulók holisztikus igényeit kiaknázniuk, amikor az agy fejlődése nyugvóponton 

van. Különösen kritikus a serdülőkor eleje, a 12-14 év (amely alatt az agy fejlő-
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dése stagnál), mégpedig azért, mert az ilyen korú tehetséges tanulók fejlesztő 

programjainak döntő többsége gyorsító jellegű, holott az agyműködés szempont-

jából a kreativitást, a gyakorlati alkalmazást és a problémamegoldást fejlesztő 

gazdagítási modell lenne a kívánatos. Toepfer (1980) figyelmeztet, hogy ebben a 

korban az ilyen típusú, mind több és bonyolultabb ingerek feldolgozását követe-

lő intellektuális megterhelés akár oda is vezethet, hogy a tehetségesek az iskolai 

tanulás minden formáját elutasítják maguktól, és ez az idegi kapcsolatok alaku-

lását negatív irányba befolyásolja. 

Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a kognitív képességek fej-

lesztését azokra a periódusokra célszerű ütemezni, amikor az agy fejlődése meg-

lódul, vagyis amikor a tömege növekszik, és új neurális hálózatok jönnek létre. 

A stagnálás alatt viszont a holisztikus tanulást kell előnyben részesíteni, mert 

feltehetően ebben az időszakban a kognitív fejlődést a jobb agyféltekében vég-

bemenő affektív tanulás befolyásolja kedvezően. 

[Felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy Toepfer és Epstein fejtegetésével kapcsolatban két prob-

léma is felmerül. Egyrészt a szerzők állításait az azóta eltelt 20 év kutatásai nem erősítették 

meg, másrészt ez az elképzelés nem számol az egyéni fejlődési ütemek különbözőségével, így 

merev alkalmazása sok kárt okozhat. A ford.] 

 

 

VIZUALIZÁCIÓ 

 

Az affektív tanulás serkentésének egyik leghatékonyabb eszköze a vizualizáció, 

amely egyben a tudatosság fokozását és a kognitív tanulást is elősegíti. A vizua-

lizációt vagy képi megjelenítést általában úgy szokták meghatározni, hogy ide 

tartozik mindaz, amit a lelki szemeinkkel látunk. Nem azt a látást jelenti tehát, 

amit a retinán keletkező kép határoz meg, hanem a belső képek látását. A vizua-

lizáció tanítható. Samuels és Samuels (1975) egy egész könyvet szenteltek en-

nek a témának, amelyben fokozatosan nehezedő vizualizációs gyakorlatokat is-

mertetnek a következő sorrendben: kétdimenziós tárgyak vizualizálása, régi em-

lékképek vizualizálása, mozgás vizualizálása és végül a képzelőerőt fejlesztő 

vizualizáció. 

Ha lehunyjuk a szemünket, körülöttünk pedig csend van, képek jelennek 

meg előttünk. A lelki szemeinkkel látott képek nem kötődnek térhez és időhöz. 

Múltbeli események vonulnak el, jövőbeli szituációk vagy ábrándképek jelennek 

meg, amelyek vélhetően bekövetkeznek, vagy szeretnénk, ha ezeknek részesei 

lehetnénk. A nyugati társadalmak azonban az ilyen képeknek nemigen tulajdoní-

tanak jelentőséget. Sokkal fontosabbnak tartják a külső valóságot, és meg is 

tesznek mindent annak az érdekében, hogy külső ingerekben véletlenül se szen-

vedjünk hiányt. Emiatt aztán — amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy mó-

dunkban áll vizualizálni —, tudatos erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a 

külvilágot kizárjuk, és a belső képekre koncentráljunk. Sokan ezt a külső való-

ságról a belső valóságra történő átváltást nehéznek találják. 
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Egyes kultúrák — például az amerikai indiánok — hisznek a belső világ-

nak. Neihardt (1961) beszámol arról, hogy egy sziú törzsfőnök elmesélte neki az 

egyik fiatalkori álmát, amelyben egy fehér ló hátán felvitték az égbe. Az álom-

beli események nagy hatással voltak az életére. Mint mondotta, ennek köszönhe-

ti azt, hogy később törzsfőnök lett belőle. 

 

A vizualizáció rövid története 

A vizualizációt — egy képre való koncentrálás formájában — az ókortól kezd-

ve alkalmazzák. Tudomásunk szerint az erről szóló első írott emlékek az indiai 

Patanjali-tól származnak, aki időszámításunk előtt 200 körül élt (Campbell, 

1960). A figyelemnek egy adott külső vagy belső helyre történő fókuszolásán 

keresztül a tárgy és a személy között sajátos egybeolvadás jön létre (LeShan, 

1975). 

A legtöbb vallás a vizualizáció technikáját hívja segítségül az egyházi cé-

lok realizálásához. Különösen nagy jelentősége van a vizualizációnak a keresz-

tény úrvacsorában, amikor konkrét tárgyak — a kenyér és a bor — segítik a ke-

resztény embert az utolsó vacsora vizualizálásában (Jung, 1968). 

A vizualizációt a modern nyugati orvostudomány is kezdi újra felfedezni és 

gyógyítási eszközként alkalmazni. Egy Schultz nevű német orvos már 1920-ban 

beszámolt az autogén tréningről — a relaxációt, a vizualizációt és az önszug-

gesztiót vegyítő eljárásról —, amelynek a segítségével hatásosan tudott kezelni 

különféle betegségeket (Luthe, 1969). A pszichológusok és a filozófusok mindig 

is nagy jelentőséget tulajdonítottak a belső képeknek. Arisztotelész például úgy 

vélte, hogy magát a gondolatot képek alkotják, továbbá a képeknek megvan a 

maguk hatalma ahhoz, hogy az embert motiválják, és érzelmeket keltsenek ben-

ne (Samuels és Samuels, 1975). 

A vizualizációs élményeknek öt típusa van: (1) emlékezeti képek, (2) 

eidetikus képek, (3) képzeleti képek, (4) ábrándképek és fantáziák, és (5) álmok 

és látomások. A következőkben ezeket fogjuk röviden bemutatni. 

 

Emlékezeti képek 

Horowitz (1970) szerint az emlékezeti képek a múltbeli észleletek rekonstrukci-

ói. Az emlékezeti képek spontán is megjelenhetnek, de akaratlagosan is előhív-

hatók. Például valaki tudatosan törekedhet annak a felidézésére, hogy hol hagy-

hatta el a lakáskulcsát. A képek jellemzésére két fogalmat szoktak használni: az 

élénkséget és a kontrollálhatóságot. A skála az elmosódott, bizonytalan képektől 

a tiszta, színes és részletes képekig terjed. Az emlékezeti képek rendszerint sze-

mélyes vonatkozásúak, konkrét eseményekhez vagy alkalmakhoz kapcsolódnak. 

 

Eidetikus képek 
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Eidetikus képeknek nevezzük azokat a belső képeket, amelyeknek a valósághű-

sége, részletgazdagsága a fényképével vetekszik. Lurija (1968) az emlékezeti 

képességet táblára véletlenszerűen felírt számokkal, betűkkel és értelmetlen szó-

tagokkal tanulmányozta. Tapasztalata szerint voltak olyan személyek, akik úgy 

oldották meg a feladatot, hogy az egész táblai képet rögzítették magukban és így 

minden részletet sikerült felidézniük. Ez azonban a felnőtteknél ritkaság. Iskolai 

körülmények között eidetikus emlékezettel inkább csak a kisdiákoknál találkoz-

hatunk. A gyermek fejlődését tanulmányozó kutatók többsége úgy véli, hogy az 

eidetikus képszerűség a tanulási folyamatot elősegítő jelenség, ami aztán a ser-

dülőkorra — amikor az absztrakt gondolkodás és a verbális képességek teljesen 

kialakulnak — eltűnik (Samuels és Samuels, 1975; Ahsen, 1977; Marks és 

McKellar, 1982). 

 

Képzeleti képek 

A képzeleti kép is a múltbeli észleletek elemeiből építkezik, csakhogy másféle 

módon szerveződik, mint az emlékezeti kép, mivel újonnan alkotott anyaggal 

egészül ki. Az írók, költők, képzőművészek, zeneszerzők, tudósok számára a 

kreatív képzelet teremtette képek szolgálnak forrásul (Khatena, 1984). 

 

Ábrándképek és fantáziák 

Az ábrándképek és fantáziák az emlékezeti és a képzeleti képek kombinálódásá-

val jönnek létre. Jellemzőjük, hogy vagy a múltra, vagy a jövőre irányulnak. 

Singer (1966) arról számol be, hogy az általa vizsgált egyének fantáziái többnyi-

re a kudarctól való félelemmel, a gyűlölettel, a sikerrel, a szexualitással, külön-

féle hőstettekkel, valamilyen probléma megoldásával és a jóléttel voltak kapcso-

latosak. 

 

Álmok és látomások 

Az álmok és látomások a vizuális képszerűség fontos kategóriái. Az álmok át-

hágják az okság, az idő, a tér és a racionális gondolkodás törvényeit. Álmukban 

az emberek bármire képesek. Gowan (1979) leírja egy F. Kekulé von Stradnitz 

nevű vegyész történetét, aki intenzív kutatásai közepette álmában egy kígyót 

látott, amint az a farkát a szájában tartotta. Állítólag az álom adta neki az ötletet 

a benzol szerkezetének, a gyűrűs formának a felfedezéséhez. Ez a prófétikus 

álom jó példa arra, hogyan kapcsolódik össze a belső kép a külső valósággal. 

Emlékezet, képzelet, álmok és látomások — mind képekkel dolgoznak, és a vi-

zualizáció különféle módjait képviselik. A következőkben néhány módszert mu-

tatunk be a tehetséges tanulók vizualizációs képességének fejlesztéséhez. 

 

Vizualizációs módszerek 
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McKim (1972) szerint ha a problémamegoldáshoz a vizualizációt akarjuk segít-

ségül hívni, akkor először a tudatos elménket meg kell tisztítani mindenféle 

problémától. Csak ezután következhet a meditáció és az ellazult figyelem. Ez a 

relaxált, megtisztult állapot az irányított fantázia módszerével is elérhető. Most 

egy példát mutatunk be az irányított fantáziára, melyet egy tehetséges középis-

kolás diák dolgozott ki. 

Helyezkedj el kényelmesen és csukd le a szemed. Minden elsötétedik. Csak egy kicsike 

fénypontot látsz magad előtt. Feléje haladsz. Lassan mind nagyobbá és nagyobbá nő. 

Egy barlangban találod magad. A falakon mindenütt gombák, melyek vörösen izzó, kí-

sérteties fényt árasztanak. Lenézel a barlang nyirkos talajára. Egy növényt pillantasz 

meg, amint éppen növekszik. Lassan, de állandóan csak nő, nő, nő. Bimbó jelenik meg 

rajta. A bimbó kinyílik és hatalmas virág lesz belőle. A virág közepén felhők örvényle-

nek. Lassan alakká állnak össze és a saját életedet formázzák... nehéz idők... jó idők... 

boldog, örömteli idők... rettenetes, félelmetes idők. Az alak lassan megfordul. Olyasva-

lakit látsz magad előtt, akit ismersz, és akit szeretsz. Feléd nyújtja a kezét. Te megfo-

god, és kéz a kézben lebegtek a virág közepe felé. Az alak arca lassan megfakul, a teste 

elhervad. A virág kezd becsukódni. Kilépsz belőle. A virág elpusztul, ő pedig eltűnik. A 

barlang sötétbe borul. Már nem látni fényt. Lassan kinyitod a szemed. 

Ez az irányított fantázia — mérsékelt hangerővel olvasva — segít kitisztí-

tani az elmét, és rengeteg képet hív elő. A legtöbb ember a vizualizáció után po-

zitív érzésekről számol be. A tehetséges tanulók különösen élvezik a vizualizá-

ciót. Szívesen mesélnek a látott képekről, de emellett kreatív fogalmazásokban 

és művészi alkotásokban is megjelenítik. 

További példák arra, hogyan segítheti elő a vizualizáció a tanulást: 

1. Társadalomismereti órákon helyzetek vizualizálása az irányított fantázia 

módszerével. 

2. Számonkérési helyzetek előtt a siker vizualizálása az ilyenkor fellépő 

szorongás megelőzésére. 

3. Osztálybeli problémák, továbbá társadalomismereti, természettudomá-

nyi, vagy nyelvi-irodalmi problémák vizualizálással történő megoldása. 

4. Vizualizálás segítségével történő anyaggyűjtés kreatív fogalmazáshoz 

vagy művészi produkcióhoz. 

5. A megtanulandó anyag egyes részeinek vizualizálás segítségével történő 

rögzítése a jobb emlékezés érdekében. 

Vizualizáción keresztül az érzékletes élmények teljes színképét átélhetjük 

(McKim, 1980; Khatena, 1984). A vizualizáció nyomán születő intuitív válaszok 

bizonyos ingerszavak segítségével is kiválthatók. A 12-1. melléklet erre mutat 

be egy példát. 

 
   

 12-1. melléklet  

   

 Hallom   
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 Megérintem   
   

 Érzem   
   

 Látom   
   

 Megízlelem   
   

 Hallom   
   

 Átélem   

   

 

A fenti szavak felhasználásával a pedagógus könnyen be tudja vonni a ta-

nulót egy adott téma — mondjuk az erdő — köré szerveződő irányított fantáziá-

ba. Íme egy példa: 

Figyelj a levegővételre! Lélegezz jó mélyeket! Csukd be a szemed, és máris egy nagy 

erdőben találod magad. Nézz körbe! Hallgatózz! Próbálj meg rájönni, hogy mit hallasz! 

Nyújtsd ki a kezed és érintsd meg a fákat! Érezd őket!... Hallgatózz! Hallasz neszeket? 

Csend van? Figyelj a testedre! Hagyatkozz az érzéseidre! Érzel valamilyen ízt? Kelle-

mesen érzed magad az erdőben. Sokáig itt tudnál lenni. Lassacskán hagyd el az erdőt! 

Nyisd ki a szemed és mondd el, mit láttál! 

Jól megválogatott ingerszavak vizualizálásával a tehetséges tanulók kreati-

vitása is fejleszthető. Egy pedagógus például a lovag, herceg, hercegnő, testőr 

és varázsló szavakat használta a következő szöveggel: 

Figyelj a levegővételre! Helyezkedj el kényelmesen és vegyél mély levegőt! Csukd le a 

szemed! Egy szép hercegnőt látsz. Nézd meg alaposan, amennyire csak tudod! Magas? 

Alacsony? Milyen színű a haja? Figyeld meg aprólékosan! Most egy lovagot látsz. 

Hogy néz ki ez a lovag? Mit csinál? Most egy herceget látsz. Hagyd a képeket szabadon 

áramlani! Egy testőrt veszel észre. Milyen ruha van rajta? Mit csinál? Most megint a 

herceget látod. Hagyd a képeket szabadon áramlani! Újra a testőrt látod. Hogy néz ki? 

Élvezd a képek áramlását! Amott egy varázsló tűnik fel. Nézd meg figyelmesen! Nézd 

meg még egyszer őket: a hercegnőt, a herceget, a lovagot, a testőrt és a varázslót! Most 

nyisd ki a szemed! Ha már pihentél egy kicsit, írd le, mit láttál, vagy menj oda a magne-

tofonhoz, kapcsold be, és mondd rá! 

Az alábbiakban egy 6 éves tehetséges lánynak a vizualizálást követő pro-

dukcióját adjuk közre. 

Volt egyszer egy csodálatosan szép hercegnő. Hosszú, szőke haja volt és barna szeme. 

Egy kastélyban lakott. Jött egy lovag meglátogatni nagy, fekete lovon. Messzi földről 

jött, ahol az emberek éhesek. Ennivalót kért. A hercegnő adott neki. Volt a hercegnőnek 

egy ikertestvére, akit Pál hercegnek hívtak. Pál herceg elkísérte a lovagot a hazájába. 

Útközben találkoztak egy varázslóval, aki nagyon tudós ember volt. Megtanította őket, 

hogyan kell ennivalót termeszteni. Az emberek soha többé nem voltak éhesek és nagyon 

boldogok voltak. A herceg visszatért. Nagy lakomát csaptak, és mindenki ott volt. 

Ennek a tehetséges kisdiáknak az irányított fantáziára és az ingerszavakra 

való kreatív reagálását az írása bizonyítja. Magnóra mondta a történetet, vissza-

hallgatta, majd leírta. A szó szerint idemásolt történet jól példázza, hogy a tehet-

séges tanulók fogalmazásai sokkal kidolgozottabbak, ha előtte a vizualizáció 
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technikáját alkalmazzuk. Nagyobb gyermekek esetében például az űrhajós, 

marslakó, robot, komputer, katona, turista, kutató, aranyásó ingerszavakkal 

próbálkozhatunk. 

A vizualizációval nemcsak a kreativitást, hanem a kreatív problémamegol-

dást is elősegíthetjük, ha előre nem látott, váratlanul előadódó helyzeteket vizua-

lizáltatunk. Két példa erre: 

 Egy hegyen mászol felfelé. Látod magad, amint óvatosan, szikláról szik-

lára kapaszkodsz. Az út mind meredekebbé válik. Az előrehaladás egyre 

veszélyesebb. Hogyan fogsz feljutni a csúcsra? 

 Eltévedtél a sivatagban. Körülnézel, de mindenütt csak homokot látsz. 

Se élelmed, se vized. Hogyan fogod túlélni? 

A vizualizációk az érzelmek átélésére ösztönzik a tehetséges tanulókat. Jó 

módszer, amikor az olvasmány egy szakaszának az elolvastatása után azt mond-

juk a tanulóknak, hogy most csukják be a szemüket, képzeljék el a jelenetet, és 

képzeljék magukat a szereplők helyébe, mert így — az azonosulás révén — 

ugyanazokat az érzelmeket élhetik át, mint a jelenet szereplői. Az ilyen jellegű 

gyakorlatok nyomán a valóságban is könnyebben tudnak azonosulni másokkal, 

jobban megértik maguk és mások érzelmeit, és növekszik az önbizalmuk is. 

Egy másik, szintén önbizalom-növelő vizualizációs gyakorlatban arra kér-

jük a tehetséges tanulókat, hogy lazítsanak, és képzeljék magukat egy terembe, 

ahol csak úgy nyüzsögnek az emberek. Az indukciós szöveg kb. ez lehet: 

Látod magad, amint a középső ujjad megmozdul... Látod magad, amint a bal kezed fel-

emeled és megpöckölöd a melletted álló ember jobb fülét... Látod magad, amint vissza-

fojtod a nevetésed... Látod magad, amint a könyököddel oldalba böksz valakit... Látod 

magad, amint azt mondod: Helló!... Látod magad vigyorogni... Látod magad, amint egy 

ismert vers első két sorát szavalod... Büszke vagy magadra... Látod magad, amint vicce-

ket mesélsz... Látod magad nevetni... Látod magad, amint körülnézel, és úgy érzed, 

hogy része vagy a csoportnak... 

Ezek a gyakorlatok egyben azt is elősegítik, hogy a tehetséges tanulók na-

gyobb önismeretre tegyenek szert. 

A vizualizáció után a tehetséges tanulókkal elmondathatjuk a benyomásai-

kat. Egy kilencedik osztályban tartott vizualizációs foglalkozást követően az 

alábbi benyomások hangzottak el: 

A tanuló: Engem mindig annyira idegesített, ha valakihez hozzá kellett ér-

nem. De most, hogy magamban elképzeltem, olyan jóleső érzés 

fogott el. Sosem hittem volna, hogy ez ilyen könnyű. Pedig tény-

leg könnyű volt! 

B tanuló: Tudom, hogy okos vagyok, és jó jegyeket is szoktam kapni, még-

is időnként olyan butának érzem magam. Ezek a gyakorlatok 

tényleg segítenek. Nem is tudom, miért nem csináltam ilyeneket 

már kisebb koromban. Mert segítettek volna, az biztos! 
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C tanuló: A szüleim nemigen érnek hozzám. Ezért vagy másért, de engem 

teljesen kiborít, ha valakit meg kell érintenem. Ez azonban olyan 

mókás volt! 

Ezek az önismeret fejlesztését is szolgáló vizualizációs gyakorlatok minden 

nehézség nélkül beépíthetők az órákba (Gowan, 1980). Végül még egy önisme-

retet és kreativitást fejlesztő vizualizációs gyakorlatot említünk, aminek a neve: 

„Mi leszek, ha nagy leszek?” Ennek lényege, hogy a tehetséges tanulók csukják 

be a szemüket és képzeljék magukat egy olyan személy helyébe, illetve foglal-

kozási szerepbe, amilyet ők maguknak szeretnének. Képzeljék azt, hogy derűsen 

mosolyognak, hogy a vágyott munkakörben dolgoznak, és hogy elérték, amit 

akartak. A vizualizáció után a tanulókat csoportokra osztjuk. Mindegyik csoport 

ír egy jelenetet, amelynek a szereplőit a csoport tagjai alkotják. Mikor ezzel el-

készülnek, mindegyik csoport bemutatja a maga jelenetét. 

A vizualizáció órai felhasználásának lehetőségei szinte kimeríthetetlenek. 

Tantervi anyag tanításához, a koncentráció fokozásához, az önismeret fejleszté-

séhez, mások motívumainak és érzelmeinek a jobb megértéséhez, a szorongás és 

a stressz leküzdéséhez egyaránt eszközként szolgálhat. 

A vizualizációs képesség fejlesztése mindkét agyfélteke működését előse-

gíti. Egy Lozanov nevű bolgár kutató szeme előtt is az a cél lebegett, hogy olyan 

tanulási módszert dolgozzon ki, aminek a révén az agy teljes kapacitása kihasz-

nálható. Az általa „szuggesztopédiának”, vagy „szuggesztológiának” nevezett 

módszerre a pedagógiai és pszichológiai szakirodalomban „szuper-tanulás” né-

ven is szoktak hivatkozni. 

 

 

SZUGGESZTOPÉDIA 

 

Lozanov szerint a szuggesztopédia az agy tudatos és tudattalan részét egyaránt 

bevonja a tanulásba. Tudatos szinten a nyelvre épít, tudattalan szinten pedig a 

perceptuális benyomásokra. 

A szuggesztopédiai ülések légzőgyakorlatokkal kezdődnek, ritmikus lég-

zésre szólítva fel a résztvevőket. Egy levegővételi periódus 8 másodpercig tart, 

ebből 2 mp a belégzés, 4 mp a levegő-visszatartás és 2 mp a kilégzés. Közben 

ugyanilyen ritmusú barokk zene szól a háttérben. Az ülés második részében ke-

rül sor a megtanulandó anyag felolvasására, aminek a sebessége a tanulók léleg-

zetvételéhez igazodik. Nyelvórán a tanár a nyelvi anyagot a következő sorrend-

ben olvassa: bolgár fordítás (2 mp), idegen szó vagy kifejezés (4 mp), szünet (2 

mp.). Az idegen szó vagy kifejezés olvasása alatt — a nagyobb koncentráció 

érdekében — a tanulók visszatartják a lélegzetüket. 

E technika a tehetségesek tanításában is nagy jelentőségű lehet, mivel meg-

könnyíti az alapfogalmak és a tények elsajátítását, és ily módon az energia na-

gyobbik része a magasabb szintű gondolkodási tevékenységekre fordítódhat. Az 

Egyesült Államokban számos nagyvállalatnál folynak kutatások a 
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szuggesztopédia alkalmazási lehetőségeinek feltárására, elsősorban azért, mert a 

vállalatok létérdeke, hogy alkalmazottaik a folytonosan növekvő tudástömeggel 

megbirkózzanak. Az UNESCO tájékoztató füzeteket adott ki a témában. Találó-

an összegzi a szuggesztopédia jelentőségét Roberts (1984), aki azt mondja, hogy 

az emberek sokféle tudatállapotot élnek át anélkül, hogy tisztában lennének 

ezeknek a képességeikre gyakorolt hatásával. A pedagógia sokat segíthet abban, 

hogy ezeket a tudatállapotokat a képességek realizálásának szolgálatába állítsa. 

Jelenleg Az Egyesült Államokban két Lozanovról elnevezett intézet működik, az 

egyik Baltimore-ban, a másik San Diego-ban. 

A szuggesztopédia minden tantárgy tanításában felhasználható. Segítségé-

vel nyugodt légkör teremthető, további azonnali visszajelzést ad az átadott in-

formációk megmaradásának mértékéről. 

Egy másik tanulás optimalizálására és tudatosság fokozására szolgáló tech-

nika a biofeedback. 

 

 

BIOFEEDBACK 

 

A biofeedback a szervezetben lezajló élettani folyamatok érzékelhető visszaje-

lentése. Gyógyítási célokra való felhasználása azóta folyik, mióta a kutatók fel-

fedezték, hogyan lehet az emberi test elektromos aktivitását ellenőrzés alatt tar-

tani. A Menninger Klinikán létesített Biofeedback és Pszichofiziológiai Központ 

alapítója szerint ahhoz, hogy a biofeedback-et a szervezetünk szolgálatába állít-

suk, nem kell mást tennünk, mint elképzelni, hogy mi történjen a testünkben, ezt 

többször mondogatni, majd hagyni, hogy megtörténjen (Paw, 1979). 

Brown (1974) és még sokan mások meg vannak győződve arról, hogy a 

testünk által termelt elektromos energia munkára fogható, akár még személyi 

számítógépek is működtethetők a segítségével. Különféle izgalmas kísérletek — 

például jelzőlámpák, hangszórók működtetése, elektromos vasútmodellek futta-

tása — mutatják a bioenergia hasznosíthatóságát. A feszült állapotban lévő, és 

ennek következtében nagy mennyiségű bioelektromos energiát termelő egyének 

a saját szemükkel győződhetnek meg arról, amint a körpályán futó vasútmodell 

sebessége a feszültségi állapotuk függvényében változik. A biofeedback tehát a 

szervezet működésének tudatosító visszacsatolása. Eszköze, az ún. biofeedback-

készülék arra való, hogy a szervezet működését kísérő bioelektromos jelensége-

ket analóg látási vagy hallási ingerekké alakítsa át, így azokat felfoghatóvá te-

gye. Emellett a készülék az optimális szervezeti működés jelalakját is bemutatja, 

a biofeedback-helyzetben levő személynek pedig az a feladata, hogy egész vi-

selkedésével, testtartásával, izomállapotának és pszichikus élményeinek akarat-

lagos szabályozásával ezt az optimális működést jelző ingermintát elérje. 

A biofeedback pedagógiai alkalmazásával többen próbálkoztak. Kamiya és 

munkatársai (1975) a tanulást gátló belső tényezők megszüntetésére, míg Hol-

land (1984) a viselkedés befolyásolására, a szorongás csökkentésére és a hiper-
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aktivitás megfékezésére használták. Bagley (1983) a tehetséges tanulók jobb ön-

szabályozását és énképük pozitív irányba való változását kívánta vele elérni. 

A legtöbb neveléstudományi szakember azonban elutasítóan viszonyul a 

biofeedback-hez. Használatát csak azoknál a tanulóknál tartják indokoltnak, akik 

súlyos tanulási vagy érzelmi zavarokkal küzdenek. Pedig a biofeedback valóban 

sokat segíthet a tanulóknak abban, hogy az iskolai tanulás során jobban tudjanak 

koncentrálni, különösen azokban az esetekben, amikor a felfokozott érzelmi ál-

lapot gátolja meg a tanulót az odafigyelésben. 

DeBoskey (1985) a biofeedback-tréning során azt tapasztalta, hogy a tehet-

séges tanulók mind tudatosabban élték át a fiziológiai állapotukat, és megtanul-

ták csökkenteni a szorongást, a félelmet és a dühöt, amelyek akadályozták őket a 

tanulásban. Nagy érdeklődéssel figyelték a testük működését jelző fény- és 

hangingereket, és szívesen beszámoltak élményeikről a többieknek. Itt említen-

dő még meg Shapiro és munkatársai (1969), valamint Taylor és Bongar (1976) 

munkássága, akik szintén jelentős eredményeket értek el biofeedback alkalma-

zásával. Ferguson (1981) a biofeedback jelentőségét méltatva így fogalmaz: 

...a tudat sokkal több mindenre képes, mint azt korábban hittük. Ma már világos, hogy 

az ember korántsem használja ki a benne rejlő lehetőségeket... 

A biofeedback jelensége megváltoztathatja az agy-lélek-test kontinuitására 

vonatkozó felfogásunkat. Egy másik, szintén paradigmaváltást ígérő terület a 

mesterséges intelligencia, amely azon túl, hogy más megvilágításba helyezheti 

az emberi értelmet, a tehetség definíciójára is kihathat. A mesterséges intelligen-

cia olyan kutatási terület, amelynek a megítélése állandóan változik. Manapság 

nemigen akad neveléstudományi szakember, akinek ne lenne véleménye az em-

beri viselkedést modelláló számítógépes programok szerkesztéséről. 

 

A TECHNIKA SZEREPE 

AZ INTELLIGENCIA ÉRTELMEZÉSÉBEN 

 

Hunt (1982) A belső világunk (The Universe Within) című könyvének egyik 

sziporkázóan szellemes írásában egy kommunikációs hálózatok forgalmazásával 

foglalkozó cég elnökhelyettesének a kálváriáját mutatja be. Hősünk reggel belép 

a számítógépterembe, ahol nagy megrökönyödésére a következő feliratot olvas-

sa a monitoron: ÜZENETEIT IDE GÉPELJE. NE FELEJTSEN EL 

MINDEGYIK VÉGÉRE ÍRÁSJELET TENNI. Mivel éppen a számítógépes há-

lózatot készül bemutatni a reménybeli vevőinek, úgy dönt, hogy begépel egy 

üzenetet. Feltételezi, hogy a monitoron látható szöveget egy alkalmazott írta, aki 

időnként otthon dolgozik, használva a központi gép terminálját. Azt gondolja, 

hogy az alkalmazott most is otthon van, rajta a hálózaton. Elkezd tehát gépelni. 

Íme az eredmény: (E: elnökhelyettes, Sz: számítógép) 

  E:  Használhatom ma reggel a számítógépet? 

  Sz: Ezt miért kérdezi? 
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  E:  Talán el tudnék néhány dolgot adni. 

  Sz: Nem egészen biztos ebben? 

  E:  A leendő vevőim sosem látták a rendszert működés közben. 

  Sz: Ez nagyon sokat jelent Önnek? 

  E:  Természetesen igen. 

  Sz: Úgy tűnik, mintha teljesen meg lenne győződve róla. 

  E:  Ez nevetséges! 

  Sz: Mit akar azzal mondani, hogy ez nevetséges? 

  E:  Van valami akadálya, hogy a számítógépet használjam, mégpedig 

most?! 

  Sz: Meséljen a leendő vevőiről... 

Az elnökhelyettes dühében felhívja telefonon az alkalmazottat, mire kide-

rül, hogy be sem lépett a rendszerbe. Erre azt gondolja, hogy akkor nem ő, ha-

nem egy másik alkalmazott szórakozik vele. Pedig nem erről van szó. Senki nem 

szórakozott vele, csak egy programmal társalgott. A program a Massachusetts-i 

Műszaki Egyetemen (Massachusetts Institute of Technology, MIT) dolgozó 

Weinzenbaum által írt híres ELIZA-program (későbbi nevén DOCTOR-

program) adaptációja, amely egy rogeriánus pszichoterapeuta válaszait szimulál-

ja. Weinzenbaum (1976) a DOCTOR-t úgy tervezte meg, hogy a páciens által 

begépelt üzenetekben bizonyos kulcsszavakat felismerjen, az írásjeleket észlelve 

pedig ismét csak meghatározott, előre beprogramozott módon reagáljon. Ezért 

tűnik úgy, mintha a gép megértené a begépelt üzeneteket, és értelmesen vála-

szolna azokra. Például amikor a program a bevitt szósor végén kérdőjelet észlel, 

így reagál: „Ezt miért kérdezi?” Valójában semmit nem ért meg, mégis — 

Weinzenbaum tapasztalata szerint — az emberek komolyan veszik. 

Az embereket régóta izgatja a gondolat, hogyan lehetne élő ember módjára 

viselkedő robotokat, androidokat, megelevenedő babákat vagy gondolkodó gé-

peket készíteni. Kérdés, hogy lehet-e egyáltalán a számítógépeket úgy progra-

mozni, hogy értelmesen gondolkodjanak. A mesterséges intelligencia kutatásá-

val foglalkozók közül sokan úgy vélik, hogy az emberi értelem semmi olyat nem 

tud produkálni, amire a komputerek a közeljövőben legalább ugyanúgy, ha 

ugyan nem jobban ne lennének képesek. E nézet demonstrálására álljon itt két 

jeles kutató véleménye (Hunt, 1982). 

Marvin Minsky (MIT) komputertudós, a mesterséges intelligencia-kutatás elismert 

szaktekintélye szerint nincs messze az az idő, amikor a gép eléri egy átlagos ember in-

telligenciaszintjét. A gép saját magát fogja tanítani, és néhány hónapon belül a zseni 

szintjére emelkedik. 

Edward Fredkin (MIT) komputertudós, a villamosmérnöki tudomány professzora azt ál-

lítja, hogy végül is teljesen mindegy, mit csinálunk, előbb vagy utóbb lesz olyan mes-

terséges intelligencia, amely önálló célokkal rendelkezik. 

 

 

Amit a számítógép jobban tud az embernél 
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A számítógépek mind az adattárolási kapacitásuk, mind a számolási sebességük 

tekintetében sokszorosan felülmúlják az embert. Ebben az értelemben — de 

csak ebben az értelemben! — emberfeletti intelligenciával rendelkeznek. A mű-

veleti sebességnek azonban semmi köze nincs a magasabb intelligencia, illetve a 

tehetség olyan megnyilvánulásaihoz, mint például a megértés, a tapasztalatok 

alapján történő új elképzelések kidolgozása, a következtetés, a valóságra vonat-

kozó hipotézisek felállítása és ellenőrzése, vagy a problémamegoldás. 

A laboratóriumokban, az egyetemeken és az olyan vállalatoknál, mint a 

Xerox, az IBM, vagy a Bell, egyre több olyan számítógépes program készül, 

amelyek bonyolult feladatok megoldására is képesek, például formális logikai 

műveletekre, rejtvényfejtésre, szimulációra, vagy orvosi diagnózis felállítására, 

csupán a megfelelő adatokat kell betáplálni a gépbe. Az ilyen jellegű feladatok-

ban a számítógépek elérik, sőt meghaladják az átlagos emberi teljesítményt. Ez a 

kiválóságuk azonban kizárólag a sebességüknek köszönhető. Hunt (1982) be-

számol egy „Általános Problémamegoldó” nevű programról, ami mielőtt újabb 

lépést tenne, elemzi a saját múltbeli tapasztalatait, számba veszi a lehetőségeket, 

és egyenként megvizsgálja, hogy ezek közül melyik az, amelyik legnagyobb va-

lószínűséggel a cél felé visz. Röviden: tanul a tapasztalataiból. Ízelítőnek egy 

egyszerű probléma, amelyet az „Általános Problémamegoldó” kiszámolt. 

Egy megtermett apa és két fia át akar kelni egy széles, erős sodrású folyón. Találnak 

egy gazdátlan csónakot, benne evezőkkel. Hármójuk alatt azonban a csónak elsüllyedne. 

A fiúk egyenként 100 fontot nyomnak. Ketten épp annyi súlyúak, mint az apjuk, és a 

csónak is pont ennyit bír el. Hogyan kelnek át mind a hárman a folyón? 

Megoldás: A két fiú beszáll a csónakba és átevez. Az egyik a túlparton marad, a 

másik visszaevez és kiszáll. Most az apa kel át a folyón, egyedül. Ezután a túl-

parton maradt fiú visszaevez az innenső parton várakozó testvéréért, felveszi, és 

átkelnek a túlpartra. Megfelelő adatok és szabályok megadásával a számítógép 

ennél bonyolultabb problémákat is meg tud oldani, például sakkfeladványokat. 

A Bell-nek van egy sakkozó programja, amely a vele versenyre kelő sakkozók 

99,5 %-át legyőzi. A mesterséges intelligencia kutatása közelebb visz az emberi 

intelligencia természetének a megértéséhez. Ugyanakkor az intelligencia az al-

kalmazkodás és a változás képességét is magába foglalja, ebben a tekintetben 

pedig az ember felülmúlja a számítógépet. 

 

 

Amit az ember jobban tud a számítógépnél 

 

Az emberi értelem teljesen másképp bánik a beérkező szenzoros információkkal, 

mint a számítógép. Az emberi értelem értelmezni tudja az adatokat, míg a szá-

mítógép csak a benne tárolt modellekkel vetheti össze. Ráadásul az emberi érte-

lem az emlékezeten keresztül nagy mennyiségű ismeretanyagot mozgósít. 

Weinzenbaum (1976) és még sok más kutató állítja, hogy a számítógépek csak a 
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bal agyfélteke logikai folyamatait tudják szimulálni, a jobb agyfélteke intuitív, 

nem logikus folyamatai hozzáférhetetlenek a számukra. Az emberi tudat tehát 

utánozhatatlan. Az emberek nemcsak gondolkodnak, hanem észlelik is, hogy 

gondolkodnak. Hofstadter (1980) szerint „önnönmagunk tudata abban a pilla-

natban születik, amikor képesek vagyunk önmagunkra reflektálni. Az a cselek-

vésünk, hogy szemrevételezzük a gondolatainkat, maga is egy gondolat, s ez a 

gondolat a tudatosság alapja.” 

Hunt (1982) szerint addig, amíg a művi intelligencia nem képes lemásolni 

az ember mentális fejlődését, nem képes magába szívni a kulturális értékeket, 

nem képes azok között finom különbségeket tenni, nem képes öntudatra ébredni, 

hiányzik belőle a játékosság és a kíváncsiság, nem tud magától új célokat kitűz-

ni, a tétlenség nem készteti cselekvésre, nem foglalkoztatják a saját gondolatai, 

sem örülni nem tud azoknak, sem bosszankodni miattuk, és nem képes erkölcsi-

leg helyénvaló döntéseket hozni, az emberi gondolkodás legértékesebb összete-

vőit nem fogja tudni utánozni. 

Kérdés persze, hogy a számítógépes technológiát mennyire tudjuk okosan 

felhasználni. Weinzenbaum (1976) szerint akármennyire is fejlődik a technika, 

mindig lesznek olyan területek — gondoljunk csak a katonapolitikára, az igaz-

ságszolgáltatásra, vagy a pszichoterapeuta funkcióira —, amelyek feletti dönté-

seket az ember nem engedheti át a számítógépnek. Mindazonáltal az információ-

feldolgozási modelleknek az emberi gondolkodás megértésére való felhasználá-

sán keresztül ma sokkal többet tudunk az emberi intellektusról, mint egy évti-

zeddel ezelőtt. 

Egy brit történész, Ennals (1984) írja, hogy a mesterséges intelligencia ku-

tatói elégedetlenek a számítógép hagyományos, numerikusan orientált alkalma-

zása miatt. Szerintük a kilencvenes években a számítási műveleteket középpont-

ba helyező gépeket olyan gépeknek kell felváltaniuk, amelyek hozzáférnek az 

információk jelentéséhez, és értelmezni tudják a problémákat. E váltás megvaló-

sítása roppant nagy fejlesztő munkát igényel. A japán Új Generációs Komputer-

technológiai Intézet 1982-ben jelentést adott ki, amelyben a következő négy fej-

lődési irányt vázolja fel (Ennals, 1984): 

1. A következtetés, az asszociáció és a tanulás elemi mechanizmusainak hardver-szintű 

realizálása, és ezeknek a funkcióknak az ötödik generációs komputerek alapfunkció-

iba való beépítése. 

2. A mesterséges intelligencia szoftverjének a fenti alapfunkciók teljes körű hasznosítá-

sára való felkészítése. 

3. A mintafelismerésben és mesterséges intelligencia-kutatásban vezető szerep elérése, 

és az ember számára természetesnek ható, emberi léptékű interface-ek megvalósítása. 

4. A szoftver-krízis megoldását támogató rendszerek kiépítése és a szoftvertermelés 

növelése. 

A művi intelligencia kutatásának középpontjában az emberi tanulás elem-

zése áll. Ahogy Boden (1977) írja, a művi intelligencia kutatása nem a kompute-

rek, hanem a gondolkodó és cselekvő ember kutatását jelenti. Ennek a kutatás-

nak a komputerek az eszközei, mivel a mesterséges intelligenciára vonatkozó 
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elképzeléseket csak számítógépes programok segítségével lehet modellezni. 

Amikor tehát intelligens gépekről beszélünk, akkor arra gondolunk, hogy olyan 

program fut bennük, amelyek nélkül a működtetésük emberi intelligenciát köve-

telne. 

Minthogy a viselkedés számítógéppel vezérelt szimulálása sok tekintetben 

hozzájárul az emberi viselkedés megértéséhez, így nemcsak a mesterséges intel-

ligencia kutatásának, hanem a korszerű tanítási-tanulási módszerek kidolgozásán 

fáradozó neveléstudománynak is egyik központi témája. Jó példa erre Abelson 

(1973) tanulmánya, melynek címe: Nézetrendszerek szerkezete (The Structure of 

Belief Systems). A szerző egy ismert témát, a hidegháború ideológiai konfliktu-

sát közelíti meg szokatlan nézőpontból, a megismerés tudományának a néző-

pontjából. Leírja, hogy milyen kognitív korlátokba ütközik az ember, amikor 

újszerű, gyorsan változó, zajos, és versengő információkkal kerül szembe. E 

korlátok működésének tanulmányozásához egy gépet szerkesztett, amit „ideoló-

giai gépnek” nevezett el. Az ideológiai gép külpolitikai kérdésekre szimulál vá-

laszokat úgy, mintha azok egy jobboldali ideológustól származnának. Valójában 

a gépbe — némileg egyszerűsített formában — a konzervatív vezetők által 

használt szavakat, szófordulatokat, fogalmi kategóriákat, epizódokat és összekö-

tő szöveget táplálták be, így biztosítva, hogy a program a hidegháború egyik él-

harcosát szimulálja. Ugyanezzel a számítógépes programmal egyébként bármely 

ideológiai rendszer szimulálható, csupán a betáplált adatokat kell megfelelően 

módosítani. 

Az ilyen típusú szimulációk nagy lehetőségeket rejtenek az oktatás számá-

ra. A már említett Ennals (1984) egy oktatóprogramot is kidolgozott, amelynek 

segítségével a tanulók aktív résztvevői lehetnek Anglia 1066-ban történt nor-

mann meghódításának, az 1917-es orosz forradalomnak, vagy éppen az Európa 

Parlamentnek. A magasabb szintű gondolkodást előmozdító szimulátorok fej-

lesztése egyszerűen nem ismer határokat. De legalább ilyen izgalmas a tanulás-

nak az az összetevője is, hogy hogyan gondolkodunk és dolgozzuk fel az infor-

mációkat. A kutatásnak ez az irányvonala a tehetség komplex fogalmának pon-

tosabb értelmezéséhez vezethet el bennünket. 

A számítógépek hasznos segítőtársaink lehetnek az iskolában. Doerr 

(1979), Papert (1980), Poirot (1980), Roberts (1985) és Dirkis (1985) szerint a 

komputert a tanítási órán mint problémamegoldó eszközt kellene hasznosítani, a 

tehetséges tanulókat pedig meg kellene tanítani arra, hogy kezelni és progra-

mozni tudják a számítógépet. Morrsund (1981) szerint a programozás megtanu-

lása azt jelenti, hogy a tehetséges tanulók tudják közölni a számítógéppel, hogy 

mit csináljon, és hogyan oldja meg a problémát. A tehetséges tanulóknak a 

komputer arra való, hogy a problémamegoldáshoz vezető lépéseket felgyorsítsa, 

és ezzel időt takarítson meg (Schoman, 1979). 

A tehetséges kisdiákok számára igen jól használható programnyelvet dol-

gozott ki a Massachusetts-i Műszaki Egyetemen dolgozó Papert és munkacso-

portja (Papert, 1980). A „Logo” névre keresztelt programozási nyelv segítségé-
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vel a tehetséges tanulók geometriai ábrákat készíthetnek, terveket rajzolhatnak, 

és közben megtanulják az arányítást és az elmozgatást. A „Logo” mintegy beve-

zeti a tehetséges kisdiákokat a formális gondolkodásba. Papert szerint a számí-

tógépes környezet a formális gondolkodás kezdetét — amit Piaget 12 éves kor-

ban jelölt meg — előrébb hozza, mivel a számítógép formális műveletekkel dol-

gozik, és a gyermek állandóan ezt látja maga előtt. A felső tagozatos és a közép-

iskolás diákoknak inkább a PASCAL programnyelvet célszerű elsajátítani. 

Felső tagozatos tehetséges tanulóknál a fogalmazás tanításában igen hasz-

nos lehet a szövegszerkesztő, mely az írásnak nagyobb rugalmasságot kölcsö-

nöz. Ha a tehetséges tanulók megtanulnak bánni a szövegszerkesztővel, színvo-

nalasabb munka kerül ki a kezük alól. Tehetségeseket tanító pedagógusok 

mondják, hogy amint egyre ügyesebben bánnak a tanulók a szövegszerkesztő-

vel, úgy válik az írásuk is egyre gördülékenyebbé, világosabbá, és szebben meg-

formálttá. Mindazonáltal a szövegszerkesztő nem helyettesíti a gondolkodást, 

csupán egy eszköz, amely segíti a fogalmazás megírását. Trifiletti (1985) szerint 

a szövegszerkesztőnek három előnye van: a tehetséges diákok megtanulnak (1) 

gépelni, (2) a leírt szöveget megformázni és (3) a számítógép előtt ülve fogal-

mazni. 

Ma már olyan számítógépes szimulációk is léteznek, amelyek aktív felfe-

dező munkára késztetik a tehetséges tanulókat. Közülük egyesek csoportos 

munkához készültek, míg mások egyéni felhasználásra. A középiskolás diákok 

egyik kedvenc játékprogramja az Atari gépeken futtatható SCRAM, ami a nuk-

leáris energia hasznosításával foglalkozik. Az ezzel való játék közben a tehetsé-

ges diákok sok változót tartanak a kezükben, ok-okozati összefüggésekre jönnek 

rá, és problémákat oldanak meg. A Fantáziaország és az Űrkutatás nevű játéko-

kat Apple II. gépekhez fejlesztették ki. Mindkettő a kalandjáték kategóriájába 

tartozik, és az óvodás – 9 éves tehetségesek számára ajánlható. 

További fontos terület lehet a tehetségesek számára a számítógépes grafika, 

amelynek a segítségével megtanulhatják, hogyan lehet az információkat úgy 

szervezni és átadni, hogy a torzulás a lehető legminimálisabb legyen. 

Mindezek ellenére Taylor alig néhány évvel ezelőtt (Taylor, 1980) arról 

volt kénytelen beszámolni, hogy szakértők egybehangzó állítása szerint (Dwyer, 

1973; Luehrmann, 1980; Papert, 1980) mind maga a számítógép, mind a számí-

tógép oktatási segédeszközként való felhasználása meglehetősen vegyes fogad-

tatású a szülők, a pedagógusok és a diákok körében. 

Tubb (1986) szerint ahhoz, hogy a számítógép használatára való megtaní-

tást kiemelt feladatként kezelő tehetségfejlesztő programok induljanak, szemlé-

letváltásra van szükség az oktatásban: az eddigi produktum-központúságot a fo-

lyamat-központúságnak kell felváltania, a tények elsajátítása helyett pedig a cse-

lekedtetésre és a megértésre kell a hangsúlyt helyezni. Ezek a célok pontosan 

megfelelnek a tehetségprogramok tervezői által hangoztatott céloknak. Waurik 

(1980) szerint a számítógéppel való munka már csak azért is megfelel a tehetsé-

ges tanulók igényeinek — és emiatt kívánatos is —, mert a legtöbb tehetséges 
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tanuló perfekcionista, és nem akar hibázni. A számítógépek használatán keresz-

tül viszont a tehetséges diákok megtanulnak „zavartalanítani” és a hibákat korri-

gálni. Programozók mondják, hogy többet tanulnak a hibáikból, mint a sikereik-

ből. Ez a gondolat a tehetséges tanulók számára is megszívlelendő. 

A technika, különösen a számítástechnika szédítően gyors fejlődése féle-

lemmel vegyes bámulatot kelt a társadalomban. A tranzisztor (az emberi agy 

idegsejtjének a megfelelője) feltalálása óta minden évben közelebb kerülünk az 

emberi agy csodálatos világának a megértéséhez. 

Trifiletti (1985) leírja, hogy milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie an-

nak a pedagógusnak, aki számítástechnikát tanít a tehetséges diákoknak. Íme: 

 Oktatási célokat szolgáló számítógépes laboratórium megtervezése és vezetése, ide-

értve a hardver és a szoftver kiválasztását, a tanterv összeállítását és a tanulók beosz-

tását is. 

 A számítástechnika történetének ismerete, tájékozottság a számítástechnikával szem-

ben támasztott jelenbeli és jövőbeli igényeket illetően. 

 A számítástechnika szaknyelvének ismerete és helyes használata. 

 Eligazodás a szoftverek között. 

 Számítástechnikai folyóiratokra való előfizetés és azok olvasása. 

 Tagság és részvétel helyi, regionális vagy országos felhasználói csoport munkájában. 

 Jártasság a számítógép individualizált oktatásra való felhasználásában. 

 Jártasság a számítógépnek a problémamegoldás tanítására való felhasználásában. 

 Jártasság a programozásra való tanításban. 

 Jártasság a grafikus programok használatára való tanításban. 

 A helyi, regionális, országos és nemzetközi (Internet) hálózatok használni tudása. 

 A szülők, a pedagógusok és az iskolai vezetők folyamatos tájékoztatása a számító-

géppel támogatott oktatásról. 

 Számítógépes szimulációs technikák ismerete. 

 Pályázatírás a számítógéppel támogatott oktatás anyagi fedezetének előteremtéséhez. 

 Adatbázis létrehozása a diákok komputerizált oktatáson keresztül való tanulásához. 

 Szoftver és hardver értékelés. 

 Gépelni tudás, és jártasság a diákok gépelésre való tanításában. 

Mint láthattuk, a számítástechnika új tanulási módszereket kínál a tehetsé-

gesek számára. Segítő szerepéhez ma már nem fér kétség. A kérdés inkább az, 

hogyan lehetne a tehetségfejlesztő programok szerves részévé tenni úgy, hogy 

maximálisan szolgálja a tehetség kibontakoztatását. Ezt a feladatot a nevelés 

szakembereinek kell megoldaniuk. Mert akármennyire is fejlődik a technika, 

többek között ez is mindig olyan terület marad, ahol a számítógép művi intelli-

genciája sohasem veheti fel a versenyt az alkotó emberi elmével. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ebben a fejezetben a tanulásra vonatkozó új elképzeléseket mutattuk be. Ezek 

egyike az agy kutatásával függ össze. Az agykutatásnak két fontos területe van, 
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amelyek a tehetségeseket tanító pedagógusok számára fogódzókat jelenthetnek: 

az egyik az agyi lateralitás, a másik az agy fejlődése. 

Megvizsgáltuk, hogy a lateralitás-kutatások eredményei milyen távlatokat 

ígérnek az agy teljes kapacitásának a kihasználása tekintetében. Szóltunk a ce-

rebrális integráció problémájáról, valamint arról, hogyan lehetne a jobb félteke 

tevékenységét a pedagógiai program céljainak szolgálatába állítani. 

Szóltunk a vizualizációról, mint tudatosságot fokozó és tanulást segítő 

technikáról, rövid áttekintést adva a vizualizáció történetéről, vallási, filozófiai 

és pszichológiai vonatkozásairól. Tárgyaltuk a vizualizáció típusait, ideértve az 

emlékezeti képeket, az eidetikus képeket, a képzeleti képeket, az álmodozást és 

fantáziát, valamint az álmokat és látomásokat. Ízelítőt adtunk az iskolában is 

felhasználható vizualizációs módszerekről és ezeknek a társadalomismeret, a 

természetismeret, és az anyanyelv tanítását, valamint a művészi produkció létre-

hozását segítő alkalmazásairól. 

Bemutattuk a Lozanov által kidolgozott szuggesztopédiát, melynek alapel-

vei: (1) a feszültségmentes, nyugalmi állapot elérése, (2) a tudatos és a tudatta-

lan fúziója, és (3) a szuggesztív interakció. 

Ismertettük a biofeedback technikáját, amelyen keresztül megtanulhatjuk a 

szervezetünk működését szabályozni, kitérve a pedagógiai alkalmazására is. 

Végül a mesterséges intelligenciával és a komputernek az oktatásban betöl-

tött szerepével foglalkoztunk. Leírtuk, hogy milyen különbségek vannak az em-

beri elme és a művi intelligencia lehetőségei között, és bemutattuk, milyen táv-

latokat nyit ez az új technika a tehetségfejlesztő munkában. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Nézzen utána a szakirodalomban az agyféltekék funkcióinak, és egészítse ki a fejezetben 

közreadott 1. sz. táblázatot! 

2. Állítson össze a fenti — kiegészített — táblázat segítségével olyan órai feladatokat, ame-

lyek mindkét agyfélteke működését kiaknázzák! 

3. Próbálja ki a fejezetben javasolt vizualizációs módszereket, mielőtt valamilyen alkotó te-

vékenységbe fogna! Próbáljon úgy kreatív lenni, hogy ilyen módszereket nem alkalmaz! 

Milyen különbségeket tapasztal? 

4. Készítsen interjút néhány tehetséges tanulóval! Kérdezze ki őket arról, hogy szerintük a 

számítógépek segítik vagy akadályozzák őket a gondolkodásban! A beszélgetéstől készít-

sen hangfelvételt, és mutassa be a csoportnak! 

5. Tanulmányozzon át egy részletes ismertetést közlő szoftverkatalógust, és írja ki azokat a 

programokat, amelyeket Ön a tehetséges tanulók számára ajánlana! Indokolja meg a vá-

lasztását! 
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13. FEJEZET 
 

________________________________________________________________ 

 

TENDENCIÁK ÉS PROBLÉMÁK 

A TEHETSÉGESEK OKTATÁSÁBAN 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Aligha lehetne vitába szállni azzal az állítással, hogy azon társadalmak számára, 

amelyek fejlődni akarnak, és azt szeretnék, hogy polgáraik egészségesek, boldo-

gok legyenek és tartalmas életet éljenek, a tanulás létfontosságú. Azt sem vitatja 

senki, hogy minden társadalomban vannak olyan egyének, akikből alkotók és 

vezetők lesznek. Mégis ezek az egyének — a tehetségesek — vagy ki tudják 

bontakoztatni a képességeiket, vagy nem, attól függően, hogy az oktatási rend-

szer hogyan viszonyul hozzájuk és látja el őket. 

 

 

A TEHETSÉGESEK OKTATÁSÁNAK HELYZETE NAPJAINKBAN 

 

A közelmúltban állami biztosok irányításával országos felmérést végeztek annak 

megállapítására, hogy áll ma a tehetségesek oktatása az Egyesült Államokban 

(Sisk, 1984). A felmérés ugyanazon kérdések megválaszolására irányult, mint 

amelyekről Marland oktatásügyi államtitkár számolt be a kongresszusnak több 

mint egy évtizeddel ezelőtt, 1972-ben. 

1. Jelenleg hány tehetséges tanuló részesül ellátásban? 

2. Mennyi pénzt fordítanak az államok a tehetségesek oktatására? 

3. Van-e törvényszintű szabályozása a tehetségesek oktatásának, s ha igen, 

akkor ez kötelezően végrehajtandó-e, vagy csupán elvi útmutatást jelent? 

4. Van-e államilag elismert diplomát adó tehetségpedagógus-képzés? 

5. Van-e főállású állami szakfelügyelője a tehetségesek oktatásának az 

egyes államokban? 

A vizsgálat végeredményben egyetlen fő kérdést járt körbe: Eleget tesz-e az 

iskolarendszer és a társadalom annak a kihívásnak, hogy olyan oktatást biztosít-

son a tehetségeseknek, amelynek révén ki tudják bontakoztatni a tehetségüket? 

A fenti átfogó kérdésre a válasz: igen és nem, egyszerre. A tehetségfejlesz-

tés ügyét pártolók 1972 óta győzködik a hatalmon lévőket, hogy áldozzanak a 

tehetségesek oktatására. Hogy ez a meggyőzés mennyire volt sikeres, arról az 

1984-es felmérés megállapításai tanúskodnak. 
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Az első kérdés kapcsán — Jelenleg hány tehetséges tanuló részesül ellátás-

ban? — az államok 1,8 millió tehetséges gyermek ellátásáról számoltak be. Ez a 

szám a Marland által 1972-ben 2,56 millióra becsült tehetséges tanulók számá-

nak valamivel több, mint a fele. Az ellátott tehetséges tanulók számát illetően 

Kalifornia állam vezet 200.000 fővel, New York a második 135.000 tanulóval. 

Ezek a számok csak mennyiségi képet adnak, minőségit nem, hiszen azokat a 

tanulókat is magukba foglalják, akik végig speciális osztályba vagy iskolába jár-

nak, és azokat is, akik változó időtartamban gazdagító ellátást kapnak. De akár-

hogy is nézzük, a fejlődés mindenképpen számottevő: az 1972-ben regisztrált 40 

%-os ellátottsághoz képest 1984-ben a tehetséges tanulók 54 %-a részesült va-

lamilyen ellátásban. 

A második kérdés tekintetében — Mennyi pénzt fordítanak az államok a 

tehetségesek oktatására? — az államok úgy nyilatkoztak, hogy körülbelül 175 

millió dollárt. Az egyes államok között azonban igen nagyok az eltérések. A 13-

1. táblázat azt mutatja be, hogy 1984-ben és 1985-ben melyik tíz állam áldozott 

a legtöbbet a tehetségesek oktatására. 
 

13-1. táblázat 
A TEHETSÉGPROGRAMOKRA LEGTÖBBET FORDÍTÓ TÍZ ÁLLAM 

 
      

 1984  1985 
    

 Ráfordítás Ellátott tehet-  Ráfordítás Ellátott tehet- 

 (millió dollár) ségesek száma  (millió dollár) ségesek száma 

   Állam  (ezer fő)   (ezer fő) 
      

Florida 30   41     50,7   45 

Pennsylvania 30   55     74 

Georgia 18   47     21,3   40 

California    17,8 200  20 211 

North Carolina 14   60     17,7   65 

Connecticut   8   60     17,7   65 

Mississippi   8   12  12   12 

Ohio   6   30     11,5   32 

Illinois   6   82       6,3   85 

Kentucky      5,2   15       5,2   15 
      

 

 

Amint az a táblázatból látható, a tehetségesek oktatására fordított összeg és 

az ellátott tehetséges tanulók száma között nincs összefüggés. A rendkívül nagy 

eltérések elsősorban a finanszírozás eltérő módjaival magyarázhatók. Florida 

államban például a tehetségeseket tanító pedagógusok fizetését is a tehetségesek 

oktatására elkülönített összegből kell biztosítani, így hiába nagy az összeg, eb-

ből csak kevesebb tehetséges gyermek ellátására futja. Kalifornia államban vi-

szont az iskolakörzetek az általuk ellátott tehetségesek száma után kapják a pénzt 
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anyagok, eszközök és járulékos költségek fedezésére, amiben nincs benne a tehet-

ségeseket tanító pedagógusok fizetése, így jóval több diákot tudnak ellátni. 

Ami az oktatási programok szövetségi támogatását illeti, az erre a célra fo-

lyósított pénz felhasználásában is igen nagyok az eltérések. Ebből a támogatás-

ból 1984-ben a legtöbbet Texas állam fordította a tehetségesek oktatására (1,56 

millió dollár), a többi állam csak jelképes összeget, vagy semennyit. 

Arra a kérdésre, hogy van-e törvényszintű szabályozása a tehetségesek ok-

tatásának, 17 állam számolt be ilyenről, 31 pedig úgy nyilatkozott, hogy náluk a 

törvény a tehetségesekről nem rendelkezik. Érdekesség, hogy a tehetségesek ok-

tatására legtöbbet költő és a legtöbb tehetségest ellátó 5 állam közül háromban a 

tehetségesek oktatásáról van rendelkezés, kettőben nincs. A tehetségesek oktatá-

sára vonatkozó törvényszintű intézkedés főleg azokban az államokban gyakori, 

ahol a tehetségesek oktatása hivatalosan a speciális oktatás hatáskörébe tartozik. 

Amikor az államoknak azt a kérdést tették fel, hogy van-e náluk a tehetsé-

gesek oktatásának főállásban alkalmazott állami szakfelügyelője, 27 állam egy, 

4 állam (Georgia, Louisiana, New York és Texas) kettő, 2 állam (Maryland és 

Oklahoma) három ilyen személyt jelzett. Wisconsin, Idaho és Nevada állam úgy 

nyilatkozott, hogy náluk jelenleg nincs ilyen személy, de volt, egészen addig, 

amíg a 93-380. sz. és 95-561. sz. törvény által biztosított szövetségi támogatás-

ból meg tudták oldani az alkalmazásukat. 

Összehasonlítva az 1984-es felmérés adatait az 1972-es Marland–jelentés 

megállapításaival, az alábbi következtetések vonhatók le: (1) Jól működő tehet-

ségfejlesztő programok azokban az államokban vannak, ahol a tehetségesek ok-

tatását főállású állami szakfelügyelő irányítja, és anyagilag is támogatják a te-

hetségfejlesztő programokat. Ez igaz volt 1972-ben és igaz 1984-ben is. (2) 

Számottevő előrelépés történt mind az ellátott tehetséges tanulók számát illető-

en, mind a ráfordított összeg tekintetében, azonban továbbra is nagy a különbség 

az ellátást igénylő tehetséges tanulók száma és a ténylegesen ellátott tehetséges 

tanulók száma között. (3) Néhány ígéretesnek tűnő tendencia látszik kirajzolódni. 

 

 

A TEHETSÉGESEK OKTATÁSÁNAK TENDENCIÁI 

 

Növekvő érdeklődés a specifikusan tehetségesek ellátása iránt 

Ezt a tendenciát a speciális iskolák létesítése jelzi. Ilyen például Columbia ál-

lamban a tanulmányi téren tehetségeseket fogadó Banneker Középiskola 

(Banneker High School for Academically Gifted), vagy Virginia államban a Fa-

irfax Megyei Műszaki Szakközépiskola (Fairfax County High School of 

Technology). Ez utóbbiban 15 laboratórium került kialakításra, megteremtve a 

lehetőséget arra, hogy a tehetséges diákok a legmodernebb technikai felszerelés-

sel, a környék ipari övezetéből való szakértőkkel, mint mentorokkal, és részfog-

lalkozású szakoktatókkal dolgozzanak. A specifikusan tehetségesek iránt növek-

vő érdeklődés további példája Észak-Karolinában a matematikában és a termé-
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szettudományi tárgyakban tehetségesek számára indított középiskola, amelyet 

maga a kormányzó alapított. 

 

Növekvő érdeklődés a vizuális és előadóművészetek iránt 

Ezt a tendenciát az mutatja, hogy sok iskolakörzet vagy már most is programo-

kat biztosít a vizuális és előadóművészetekben tehetségesek számára, vagy terv-

be vette az ilyen típusú programok kidolgozását. Néhány a már működő iskolák 

közül: Duke Ellington Szakközépiskola, Columbia; Előadóművészeti Szakisko-

la, Cincinnati (a 4. osztálytól a 12. osztályig); a San Diego-i Vizuális és Elő-

adóművészetek Szakiskolája; valamint Florida államban St. Petersburg és 

Sarasota városban létesített Előadóművészeti Szakiskola. 

 

Növekvő érdeklődés a gimnáziumi tehetségfejlesztő programok iránt 

Ez a tendencia abból látszik, hogy mind több gimnázium indít az általánosnál 

nagyobb követelményeket támasztó osztályokat, kimondottan tehetségfejlesztési 

céllal kidolgozott kurzusokat, léptetési osztályokat és a nemzetközi érettségi 

megszerzésére irányuló programokat. A gimnáziumi programokat az ösztönzi, 

hogy a szülők, de a tanárok részéről is mind nagyobb az igény arra, hogy az álta-

lános iskolai tehetségfejlesztő programoknak legyen folytatása. 

 

Növekvő érdeklődés a tantervfejlesztés 

és az oktatás színvonalának emelése iránt 

Sok állam jelezte, hogy mind nagyobb gondot fordítanak az igényes anyanyelvi, 

társadalomismereti, matematikai és természettudományi tantervek kidolgozásá-

ra. Ezek az erőfeszítések részben a gimnáziumi tehetségfejlesztő programokkal 

függenek össze, de ennél sokkal általánosabb tendenciát is tükröznek, nevezete-

sen a színvonalas, igényes oktatás iránt mindinkább növekvő igényt. 

 

 

NEMZETI JELENTÉSEK AZ ISKOLAI OKTATÁS SZÍNVONALÁRÓL 

ÉS EZEK AJÁNLÁSAI A TEHETSÉGESEK OKTATÁSA SZÁMÁRA 

 

Szinte mindegyik nemzeti jelentés kitér a tehetségesek oktatására. Az Oktatás 

Színvonalát Vizsgáló Nemzeti Bizottság (National Commission on Excellence) 

jelentésében például ezt olvashatjuk: „...a tehetséges tanulóknak gyorsított és 

gazdagított tantervre van szükségük...Maximális erőfeszítést és teljesítményt 

kell követelnünk minden egyes tanulótól, attól függetlenül, hogy a későbbiekben 

felsőfokú tanulmányokat kíván-e folytatni, vagy ipari, illetve mezőgazdasági 

szakmunkásként akar elhelyezkedni.” (Oktatás Színvonalát Vizsgáló Nemzeti Bi-

zottság, 1983, 24. o.) 
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Az Oktatás Színvonalát Vizsgáló Nemzeti Bizottság részletesen feltárta, 

milyen hiányosságai vannak az oktatásnak, és milyen igényeket támaszt a jövő 

az oktatással szemben. A hiányosságok között szerepel az is, hogy rengeteg 

olyan tehetséges tanuló van, akik nem a képességeiknek megfelelően teljesíte-

nek. Az Egy nemzet veszélyben (A Nation at Risk) címet viselő jelentés felméré-

sek tömkelegével bizonyítja, hogy a diákok műveltsége egyre alacsonyabb szin-

tű, és — amint azt a katonaságnál és az üzleti életben már teszik — hogy az 

alapkészségeket újra kell tanítani, holott a hiányosságok utólagos korrigálása 

nagyon sokba kerül. A jelentés leszögezi, hogy az egyre gyorsuló műszaki fejlő-

dés és a mind nagyobb teret hódító számítógépek világa mindenekelőtt képzett 

embereket igényel. 

Az Egy nemzet veszélyben az oktatás megújítására szólít fel. A cél világos: 

„...a képességek maximális kibontakoztatása minden tanulóban” (13. o.). A bi-

zottság által megfogalmazott ajánlások legtöbbje olyan oktatási célokról, tan-

tervről, formákról szól, amelyekkel a jelenleg futó tehetségfejlesztő programok 

jellemezhetők. A bizottság szerint például az angol nyelv és irodalomban nagy 

hangsúlyt kell kapnia a megértésnek, az értelmezésnek, az értékelésnek, az írás-

beli közlésnek, a vitának és az irodalmi örökségnek (25. o.). A matematikában 

kiemelten kezelendő a megértés, az alkalmazás, a becslés és a magasabb szintű 

gondolkodási képességek mozgósítása (25. o.). A természettudományokban a 

tanulók fogalmakkal, törvényekkel, folyamatokkal foglalkozzanak, és sajátítsák 

el a tudományos kutatás módszereit. Végül a bizottság véleménye szerint a számí-

tástechnika és az idegen nyelvek tanításának tantervében is a gondolkodás fejlesz-

tésére kell összpontosítani. 

A bizottság indítványozta, hogy legyen egy külön keret, amit csak a tehet-

ségesek igényeinek megfelelő anyagok (tankönyvek, munkafüzetek, oktatási 

segédanyagok) kidolgozására lehet fordítani. Ezek az anyagok emelt szintűek és 

kihívást jelentők legyenek, továbbá absztrakt fogalmakat és bonyolult összefüg-

géseket jelenítsenek meg. 

Ami az iskolai évfolyamokat illeti, a bizottság így foglalt állást: „Abban, 

hogy a tanulók hányadik osztályba járjanak, és hogyan haladjanak előre, a telje-

sítményük legyen az irányadó, ne pedig az életkorhoz való merev ragaszkodás.” 

(34. o.) Javasolta továbbá, hogy a lassú, a tehetséges és más kivételes tanulók 

oktatása megnövelt óraszámban történjen. Végül annak a véleményének adott 

hangot, hogy a pedagógusoktól követeljék meg a tanításra való alkalmasságuk 

és egy tudományterületen való jártasságuk bizonyítását. (29. o.) 

Egy másik, szintén az oktatás helyzetét elemző és a tehetségesekre is kitérő 

nemzeti jelentés Goodlad-nek A hely, amelyet iskolának hívnak (A Place Called 

School) c. munkája (Goodlad, 1984). Goodlad ezt írja: 

Bajban vannak az amerikai iskolák. Tény, hogy mára a tehetetlenségük oly méreteket 

öltött, amelyből sok iskola nem fog tudni kilábalni. Lehetséges, hogy a teljes közoktatá-

si rendszerünk hamarosan összeomlik. (1. o.) 
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Goodlad kutatása lesújtó képet nyújt az oktatásról. Mint írja, amit a szülők 

és a szakértők elvárnának az iskoláktól, az a tanulás megszerettetése, a tudás al-

kalmazására és megbecsülésére nevelés, a problémák megoldására való képes-

ség kialakítása, az esztétikai érzék kialakítása, a kíváncsiság bátorítása és a krea-

tivitás fejlesztése, a tanulás megtanítása, a szabadidő hasznos eltöltésére való 

nevelés, a másokkal való — a bizalmon, tiszteleten, együttműködésen és gon-

doskodáson alapuló — jó kapcsolatok megteremtésére való képesség kialakítása 

és az eltérő értékrendszerek megértetése. 

Ezzel szemben Goodlad azt találta, hogy a vizsgált iskolákban az oktatás a 

tantervben foglaltak átadására korlátozódik, ennél átfogóbb célokat nemigen 

tűznek ki. A tanárok nagy létszámú osztályokban, rutinszerűen tanítanak, és 

csak tankönyvekkel, munkafüzetekkel és fénymásolt feladatlapokkal dolgoznak. 

Az első számú oktatásszervezési forma a frontális osztálymunka volt, a tanárral 

a főszerepben. Goodlad megállapításainak legtöbbje számos — tehetségfejlesztő 

program indítását tervező — iskolakörzet beszámolójában visszaköszön. 

Goodlad szerint azon gyermekek esetében, akiknek a javára válik, lehetővé 

kellene tenni már 4 éves kortól a beiskolázást és a tizenkét osztályos tanulmá-

nyok 16 éves korra történő teljesítését. Így a kiváló képességűek két évvel ha-

marabb kezdhetnének hozzá a szakmai felkészülésükhöz. Ez az ajánlás össz-

hangban van a tehetségeseknél alkalmazott gyorsítással. Javasolja továbbá, hogy 

az iskolai problémák megoldásában mind a tanári kar, mind a tanulók vegyenek 

részt, továbbá hangsúlyozza a mentori ellátás szükségességét. Végül felhívja a 

figyelmet arra, hogy a tantárgyi teljesítménytesztek eredményeiből nem lehet 

következtetni a tanulók képességeire és érdeklődésére, mivel ezek más jellegű-

ek, ilyen célra alkalmatlanok. 

Egy másik jelentés, az Action for Excellence (kb. Intézkedési terv az okta-

tás színvonalának emelése érdekében) is figyelmet szentel a tehetségesek oktatá-

sának. Ennek a jelentésnek az összeállítója a Hunt kormányzó által vezetett 

Központi Operatív Csoport a Gazdasági Fejlődést Szolgáló Oktatásért (Task 

Force on Education for Economic Growth), amely az Egyesült Államok Oktatási 

Bizottságának (Education Commission of the United States, ECS) az egyik al-

csoportja. Hunt kormányzó úgy jellemzi a jelentést, mint egy részletes reform-

programot, amely Amerika erőforrásait kívánja mozgósítani a gazdasági fejlő-

dést elősegítő színvonalas oktatás megteremtése érdekében. A jelentésben az a 

javaslat fogalmazódik meg, hogy a kormányzók minden államban hozzanak lét-

re operatív hatáskörrel rendelkező csoportokat, amelyekben az állami és helyi 

oktatási bizottságok mellett a törvényhozás képviselői, munkaügyi vezetők, és a 

vállalati szféra vezető szereplői vennének részt. Mindegyik operatív csoport 

felmérné az állami és a helyi igényeket, és cselekvési tervet dolgozna ki az isko-

lák megújítására. Ezek a tervek a munkára nevelésre és a gazdasági fejlődésre 

irányulnának, továbbá a specifikus célok, az időbeosztás és a haladás mérésére 

szolgáló módszerek is rögzítve lennének bennük. A jelentés mindezek mellett 

együttműködési partnerkapcsolatokat szorgalmaz a vállalati szféra, az oktatás és 



A TEHETSÉGESEK TANÍTÁSA 344 

a kormány között a gazdasági fejlődést szolgáló oktatás érdekében. A terv köz-

ponti eleme a vállalati szféra bevonása az oktatásba, azért, hogy segítsen megha-

tározni, mit tanítsanak az iskolák, segítsen feltárni a színvonalas oktatás nyújtá-

sához szükséges forrásokat, és segítsen meggyőzni a pedagógusokat arról, hogy 

milyen készségek szükségeltetnek a munkahelyeken. A jelentés ezt írja: 

Mivel a mai fiatalokat a holnap feladataira készítjük fel, elengedhetetlen a vállalatok tel-

jes jogú partnerként való bevonása a fiatalok oktatásába. Meg kell értetnünk a társada-

lommal, hogy amennyiben képzettebb alkalmazottakat és nagyobb profitot szeretne, 

mondja meg, hogy mit és hogyan tanítsanak az iskolák. (539. o.) 

Hunt ajánlásai összhangban vannak a Jacqueline Meers (1985) vezetésével 

működő Nemzeti Vállalati Konzorcium a Tehetségesekért (National Business 

Consortium for Gifted and Talented) céljaival, amelyet kimondottan a tehetsége-

sek oktatásának elősegítése érdekében hoztak létre. Ez a konzorcium azt javasol-

ja, hogy a kormányzók minden államban hozzanak létre végrehajtó bizottságo-

kat és ezek alá rendelt albizottságokat, a végrehajtó bizottság élére pedig felelős 

pénzügyi vezetőt jelöljenek ki. A terv hasonlít Hunt koncepciójához, de szűkebb 

volumenű, mivel csak a tehetségesek oktatását szorgalmazza. A konzorcium ak-

tív és befolyásos igazgatótanáccsal rendelkezik, mely a nevelési tanács elnöke 

mellett főleg pénzügyi vezetőkből tevődik össze, továbbá elegendő erőt képvisel 

ahhoz, hogy a kihívásokra konstruktív módon tudjon reagálni. 

Az Action for Excellence terve az alulellátott tanulói populáció igényeinek 

kielégítését sürgeti. Hunt azt mondja, hogy „fel kell mérnünk a nők, a kisebbsé-

giek és a tehetségesek igényeit, és a jelenleginél többet kell áldoznunk a tudásuk 

és a készségeik fejlesztésére.” A jelentés emellett az erős nemzeti vezetést szor-

galmazza, mert — mint írja — ennek híján az oktatás reformja nem sikerülhet. 

„Nem a szövetségi kormányt terheli a felelősség azért, hogy mindenkinek az 

igényei realizálódjanak, de rendkívül fontos, hogy az államok az oktatásfejlesz-

tési törekvéseikhez szövetségi támogatást kapjanak.” 

A Carnegie Alapítvány jelentése (Boyer, 1983) azt kívánta feltárni, hogy a 

legjobban működő középiskolák mitől olyan jók. Megállapítást nyert, hogy a 

legfontosabb tényező ebben a helyi társadalomtól kapott támogatás. A jelentés 

szerint az oktatásnak a következő négy tényezőre kell koncentrálnia: 

1. A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése kiemelt szerepet kapjon 

a középiskolában. 

2. A valamennyi tanuló által teljesítendő alaptanterv idegen nyelvet és ma-

tematikát (3 év), angolt és természetismeretet (4 év), társadalomismeretet 

(3 év), továbbá művészeti kurzusokat, polgári ismereteket és készségeket 

tanító kurzusokat, nem nyugati tanulmányokat és technológiát foglaljon 

magába. 

3. Növelni kell a pedagógusok fizetését és társadalmi megbecsülését, hogy 

erejüket a szakmai feladatok megoldására tudják koncentrálni. 
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4. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tanulók iránt felelősséget érző állam-

polgári magatartásra, a tanulókkal való önkéntes munkakapcsolatok ki-

alakítására, a matematikában és a természettudományi tárgyakban tehet-

ségesek számára szövetségi támogatással működtetendő speciális iskolák 

hálózatának a kialakítására, valamint a legjobb pedagógusok ösztöndíj 

formájában vagy más módon történő premizálására. 

 

 

Szakértők a jelentésekről 

 

A neveléstudomány szakembereinek a véleménye a jelentésekben közreadott 

javaslatokról megoszlik. Minthogy a jelentések megszületését a tehetségfejlesz-

tési mozgalom vezető képviselői is szorgalmazták, nyilvánvalóan ők más szem-

szögből nézik az oktatást, és más jellegű következtetéseket vonnak le általában 

az oktatásra nézve, különösen pedig a tehetségesek oktatására nézve. 

Dyer (1984) hangsúlyozza, hogy a ma tehetséges gyermekeinek a jövőben 

egy csomó súlyos globális problémával és kihívással kell megbirkózniuk. Ilyen 

például a világ túlnépesedése, az éhezés, az új populációk letelepedésének a 

megtervezése, a foglalkoztatási gondok megoldása, vagy az északi és déli félte-

ke közötti különbség csökkentése. Dyer gondolatai tulajdonképpen ugyanazt 

fejezik ki, mint amit Goodlad ír a problémamegoldás fontosságáról, az eltérő 

értékrendszerek megértésének szükségességéről, és amit az Oktatás Színvonalát 

Vizsgáló Nemzeti Bizottság javasol az értelmezéssel és az értékeléssel kapcso-

latban. Dyer további szociális faktorként írja le a nemzetbiztonság fokozása 

módjának a keresését és a természeti erőforrások pusztításának a megakadályo-

zását. Az Action for Excellence a munkához szükséges képességek kialakítását 

hangsúlyozza, és a nemzet oktatási feladatát a tanulás megtanításában jelöli 

meg. Dyer ennél egy lépéssel tovább megy, felszólítva az oktatást, hogy olyan 

képességeket és készségeket alakítson ki a tehetséges tanulókban, amelyek révén 

képesek lesznek a globális jövőnket formálni. 

Feldhusen és Hoover (1984) szerint az Oktatás Színvonalát Vizsgáló Nem-

zeti Bizottság jelentéséből félreérthetetlenül kitűnik, hogy a tehetséges fiatalok-

nak speciális osztályokra és differenciált oktatásra van szükségük. Nézetük sze-

rint ez az elemi osztályokban inkább önálló osztályokat, semmint kiemelő (pull-

out) programokat jelentene. A bizottság felhívásával összhangban ők is azon az 

állásponton vannak, hogy a tehetségesek gyorsításának legyen folytatása, ami-

nek következetesnek kell lennie, és a tanulók számára kihívást kell jelentenie. 

Külön foglalkoznak a bizottság azon ajánlásával, miszerint az eltérő oktatást 

igénylő tehetségesek és mások esetében a megoldást a tanítási nap megnövelt 

óraszáma vagy a tanév meghosszabbítása jelentené. Szerintük így fennáll a ve-

szélye annak, hogy a tehetséges tanulók igényeinek a kielégítésére csak az óra-

rendben rögzített tanítási órák után, illetve a tanév befejeződését követően ke-

rülne sor. Éppen ezért a jelentéstől eltérően úgy foglalnak állást, hogy a tehetsé-
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gesek oktatása az iskolai program szerves része legyen, a tanítási napokba szer-

vesen beépüljön. 

Maker és Schiever (1984) két nemzeti jelentést vesznek nagyító alá: az Egy 

nemzet veszélyben-t és az Action for Excellence-t. A két jelentés közötti legfőbb 

különbséget az alapkészségek kialakításával kapcsolatos követelmények megha-

tározásának a módjában látják. Míg az Egy nemzet veszélyben az alapkészségek 

kialakítását időhöz köti, addig az Action for Excellence a jövőben szükséges 

kompetenciák vetületében fogalmazza meg, ráadásul kompetenciák alatt nem-

csak az alapkészségeket, hanem a magasabb rendű képességeket is érti. Ők az 

utóbbi mellett vannak, mert — mint írják — az időtartamban meghatározott kö-

vetelmények hátrányosak a tehetségesekre nézve. Ha ugyanis igaz az, amit az 

Egy nemzet veszélyben állít, vagyis hogy a tehetséges tanulók döntő többsége az 

anyag 80 %-át már azelőtt tudja, mielőtt a tankönyvet kinyitná, akkor e tanulók 

esetében teljesen indokolatlan lenne azt követelni, hogy mondjuk az angollal 4 

évig, a matematikával 3 évig foglalkozzanak, és unásig gyakorolják azt, amit 

már régen tudnak, csak azért, mert a tanterv ennyi időt ír elő. 

A szerzők elismeréssel szólnak az Action for Excellence azon javaslatairól, 

hogy a kompetenciákra teszi a hangsúlyt, hogy a tehetséges tanulók haladását 

tudáspróbákkal, illetve teljesítménytesztekkel kívánja megállapítani, és hogy a 

megértés mélyebb szintjeire kívánja eljuttatni a tanulókat. 

Bruch (1984) szerint az Egy nemzet veszélyben egyáltalán nem foglalkozik 

a tehetségesek oktatásának olyan elemeivel, mint például az individualizáció, a 

választhatóság, az önállóság vagy a tanulási stílusok kérdése. Recenziójában 

Galyean-nel (1983) ért egyet, aki azt írja, hogy az Egy nemzet veszélyben szóba 

se hozza a tanulási stílusokat, az intuitív és analitikus feldolgozás közötti inter-

akciót, vagy a mechanikus ismeretelsajátítás és a kreatív, felfedező tevékenysé-

gek közötti egyensúlyt. Van, aki azt hányja a jelentés szemére, hogy nem számol 

az önismerettel, a problémamegoldással és a jelenleg folyó tantervi munkálatok-

kal (Valett, 1983). Más a kulturális érzékenységet hiányolja, illetve az idegen 

nyelvek oktatása jelentőségének a fel nem ismerését bírálja (Weinstein, 1983). 

Bruch ugyanakkor üdvösnek tartja Goodlad elképzeléseit a mentorságról, 

valamint hogy a pedagógusok és a diákok közösen oldják meg a problémákat. 

Álláspontja szerint a tehetségesek oktatásában tekintettel kell lenni arra, hogy a 

jövőben milyen feladatok megoldása vár a tehetséges tanulókra. 

Ez nemcsak a határtalan pályalehetőségeket jelenti a számukra, hanem azt is, hogy mint 

emberek képesek lesznek az emberiség igényeit érzékelni, a problémákkal szembenézni, 

és azokkal megküzdeni. A jövőperspektíva arra utal, hogy a tehetséges vezetők új gene-

rációja nem nézheti tétlenül, hogy a dolgok csak úgy megtörténjenek. 

A nemzeti jelentések tehetségpedagógiai vonatkozásait vizsgálva több 

olyan állítással találkozunk, amelyek a tanterv és a tehetséges tanulók igényei-

nek az összhangba hozását hangsúlyozzák. „A tehetséges tanulóknak gyorsított 

és gazdagított tantervre van szükségük. De minden egyes tanulótól a tőle telhető 

legnagyobb igyekezetet és teljesítményt kell követelnünk, legyen az tehetséges 
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vagy szerényebb képességű, gazdag család sarja vagy hátrányos helyzetű, dip-

lomára pályázó vagy ipari, mezőgazdasági munkásként elhelyezkedni kívánó.” 

(Oktatás Színvonalát Vizsgáló Nemzeti Bizottság, 1983, 24. o.) 

Ami a támogatást illeti, a nemzeti jelentések ajánlásai szerint ebből a tehet-

ségesek számára kidolgozandó tankönyveket kellene finanszírozni, továbbá a 

tehetségesek igényeinek a kielégítéséhez szükséges plusz időt, ami a tanítási nap 

vagy az iskolai év meghosszabbításával lenne elérhető. Az évfolyamokra való 

besorolást és a feljebb lépést nem szabadna mereven kezelni, ebben a tanuló ha-

ladásának és az oktatási igényeinek kellene a meghatározónak lennie. Az ilyen 

és hasonló jellegű általános megfogalmazások összességében a tehetséges tanu-

lók individualizált oktatásának a szükségességét húzzák alá, mint amely az 

egyedüli garanciát jelenti arra nézve, hogy az oktatás színvonalának javítását 

célzó reformtörekvések ne váljanak kampányfeladatokká. 

A következőkben a tehetségesek oktatásának aktuális problémáit vesszük 

közelebbről szemügyre, rámutatva, hogy milyen politikát célszerű a jövőben ér-

vényesíteni a tehetségesekkel való munkában. 

 

 

A TEHETSÉGESEK OKTATÁSÁNAK AKTUÁLIS PROBLÉMÁI 

 

Az egyik probléma a kutatás és a gyakorlat között tátongó szakadék. Ez legin-

kább a tehetségesek azonosításában és a fejlesztő programokba való bekerülésé-

ben érhető tetten, és úgy fogalmazható meg, hogy mennyire igazságos az azono-

sítás. Az olyan oktatás, amely a kiváló tanulmányi eredményekre és a specifikus 

tanulmányi képességekre teszi a hangsúlyt, hajlamos csak az osztályzatokban és 

a teljesítménytesztek eredményeiben bízni, így viszont sok tehetséges tanuló — 

az akadályozott, a hátrányos helyzetű, a kétnyelvű és a kreatív — kimarad a te-

hetségfejlesztő programokból, holott ott lenne a helyük. 

Egy másik probléma, hogy meglehetősen nagy a zűrzavar a tehetség meg-

határozása, a tehetség természete és a tehetségesek igényei körül. A tehetség 

sokarcú jelenség, amit az bizonyít, hogy mind a gyermekek, mind a felnőttek 

körében gyakori az ún. többszörös tehetség, vagyis amikor valaki több dologban 

is tehetséges. Például Cincinnati városában az Előadóművészetek Iskolájának 

csapata megnyerte a körzeti kosárlabda bajnokságot, és második lett a városi 

tanulmányi versenyen (Sisk, 1984). Ennek ellenére sok iskolakörzet és állami 

oktatási minisztérium továbbra is annak a felfogásnak a híve, hogy egyfajta — 

intellektuális, illetve tanulmányi — tehetség fejlesztését kell szorgalmazni, a 

többszörös tehetségekről egyszerűen nem vesznek tudomást. 

További probléma a képesség kontra teljesítmény kérdése. Ahogy a tehet-

ségfejlesztő programok a specifikus tanulmányi tehetség ellátásának az irányába 

mozdulnak, úgy válnak egyre inkább érdekeltekké abban, hogy az osztályzato-

kat és a teljesítményt nézzék, és kiszűrjék azokat a tanulókat, akik nem tartoznak 
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az eminensek közé. Így ezek előtt a tanulók előtt — lehetnek akármiben és 

akármennyire tehetségesek — a tehetségfejlesztő program kapuja bezárul. 

Annak érdekében, hogy a tehetség megítélése ne csak egy kritérium alapján 

történjen, sok iskolakörzet többféle tesztben teszi próbára a tanuló kiválóságát. 

Hallahan és Kaufman (1982) ebben a Renzulli-féle tehetségdefinícióra tartják 

célszerűnek támaszkodni (átlagon felüli intellektuális képesség, átlagon felüli 

kreativitás, átlagon felüli feladat iránti elkötelezettség), némi módosítással. Sze-

rintük egy gyermek akkor minősüljön tehetségesnek, ha kortársaihoz képest 85 

%-os eredményt ér el mindhárom kritériumban (1 szórásnyival az átlag felett), 

vagy pedig egy kritérium tekintetében legalább 98 %-os eredményt. 

A legtöbb neveléstudományi szakember nem emel kifogást az ellen, hogy a 

képesség és a kreativitás esetében 98 %-nál vonják meg a határt, mivel ezek 

standardizált eszközökkel jól mérhetők. Problematikusnak tartják viszont azt az 

elképzelést, hogy a feladat iránti elkötelezettség becslési skálákkal mérhető, il-

letve tanári vagy szülői — tudvalévően erősen szubjektív — megítéléseken ke-

resztül azonosítható. Sok tehetséges tanuló ugyanis az iránt mutat erős elkötele-

ződést, ami őt személyesen érdekli, és ez nem mindig az iskolai munka. 

Érdekes elképzelés Renzullitól a mindhárom kritérium tekintetében történő 

85 %-os határmegvonás, csak az a baj vele, hogy aki intellektuálisan ragyogó 

tehetség, az nem biztos, hogy a kreativitásban is jeleskedik, és fordítva. Ezek 

ugyanis nem járnak szükségképpen együtt. Ha ezt az elképzelést szigorúan vesz-

szük, akkor sok tehetséges tanuló kimarad a fejlesztő programokból. 

Igen nagy szükség lenne longitudinális kutatásokra, azaz a tehetséges tanu-

lók hosszú időn, akár egy életen át tartó követéses vizsgálatára. Hálával tarto-

zunk Terman-nak és munkatársainak (1925, 1947, 1959), valamint Torrance-nak 

(1970, 1981) az általuk vezetett hosszú távú kutatásokért, mindazonáltal az 

olyan követéses vizsgálatok, amelyek a specifikusan tehetségeseket — az intel-

lektuálisan, a vizuális és előadóművészetek terén, a vezetésben, vagy a tanulmá-

nyi téren tehetségeseket — kísérnék figyelemmel egy életen át, nagymértékben 

hozzájárulnának a tehetséges egyének szocioemocionális és oktatási igényeinek 

a feltárásához. 

El kell továbbá fogadnunk, hogy a tehetségeseknek mások az oktatással 

szemben támasztott igényei, és más módon tanulnak, mint a többiek. A tehetsé-

ges tanulók túl gyakran kényszerülnek azt megélni, hogy az osztályterem az 

unalom és a frusztráció forrása, és hogy ami itt történik, igen távol esik a való 

élettől. Mindez abból adódik, hogy az oktatás túlságosan a tényekre szorítkozik, 

a logikára épít, a konvergens gondolkodást mozgósítja, és nem veszi figyelembe 

a tehetséges tanuló cerebrális preferenciáit. 

A közelmúltban végzett agykutatásoknak köszönhetően ma már sokkal 

többet tudunk arról, hogyan tanul az ember, és hogyan működik az agya. A ce-

rebrális preferencia, valamint az egész agyat működésre késztető tanulás kon-

cepcióját most már át kellene ültetni a gyakorlatba. Ebben az ígéretesnek tűnő 

irányvonalban a pedagógusé a főszerep, aki azonban az újszerű feladatokra fel 
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kell készíteni. A képzésben nyíló új frontok újabb támpontokat fognak nyújtani 

a pedagógusok számára a tehetségesek tanulásának individualizálásához. Az 

egyik ilyen reményteljes felkészítő program McCarthy (1984) nevéhez fűződik, 

aki olyan tanterv kidolgozásához kíván segítséget nyújtani a pedagógusoknak, 

amelyik mind a bal, mind a jobb agyféltekét aktivizálja. 

 

 

Amiben a tehetségesek oktatásának képviselői hisznek 

 

Hiszünk abban, hogy van lehetőség az előrelépésre. Történt is előrelépés mind 

az ellátott tehetséges tanulók száma, mind a tehetségesek oktatására fordított 

támogatás nagysága tekintetében. Hiszünk abban, hogy a változás azonosnak 

tekinthető a bővülő lehetőségekkel, az igazságtalanság megszűnésével és a te-

hetséges tanulók jogainak elismerésével. Hitünket igazolja, hogy mind több 

olyan programot kínálnak az iskolák, amelyek lehetővé teszik, hogy a tehetséges 

tanulók a saját tempójukban haladjanak, és az őket megillető jogok érvényesül-

jenek. De ezeket a jogokat a tehetséges kisgyermekekre is ki kell terjeszteni. 

Mert igaza van Karnes-nak (1979), aki azt állítja, hogy „minden tehetséges 

gyermek közül a tehetséges kisgyermekekkel törődnek a legkevésbé.” 

Hiszünk abban, hogy minél korábban kezdjük el a kisgyermekek tehetségét 

nevelni, annál nagyobb az esély a tehetség teljes kibontakozására. Sajnos csak a 

legutóbbi időkben történtek próbálkozások a tehetséges kisgyermekek igényei-

nek kielégítésére. Jenkins 1979-ben öt olyan programról tudott beszámolni, 

amelyet az 5 év alatti tehetséges kisgyermekeknek szántak. Karnes és munkatár-

sai 1982-ben tizennyolc ilyen, országos méretű programról tettek említést. Nö-

vekedett tehát az érdeklődés a tehetséges kisgyermekek iránt, de az az igazság, 

hogy a számukra készülő programok távolról sem elégítik ki e gyermekek igé-

nyeit. Tartja magát a pesszimizmus, miszerint a korai azonosítás nem állja ki az 

idő próbáját. Másképpen fogalmazva sokak szerint nem biztos, hogy a 3-4 éves 

korban tehetségesnek minősített gyermekek a formájukat 8-9 éves korban is 

„hozzák.” Ennek megcáfolásához kutatásokra lenne szükség. De úgy véljük, 

hogy csak nagyon kevés olyan kisgyermek van, aki a tehetségét ne tudná meg-

őrizni, ha csak betegség, gyakori költözés, haláleset vagy más jellegű családi 

megrázkódtatás ebben meg nem akadályozza. Ezek a tényezők azonban minden 

tanuló iskolai teljesítményére kihatnak. Inkább az látszik valószínűnek, hogy az 

iskolában a tehetségesek azonosítására és fejlesztő programokba való felvételére 

általában 9 év körül kerül sor, s mire a tehetséges kisgyermekek ezt a kort elérik, 

megtanulják, hogyan titkolják el a tehetségüket, hogyan reagáljanak úgy, mint 

az átlagos tanulók, mert erre ösztönzik őket, ezt várják el tőlük. 

Végül hiszünk abban, hogy nem vagyunk egyedül, vannak segítőkész szö-

vetségeseink. Sok állam számol be sikeres kezdeményezésekről, amelyek nyo-

mán a tehetségesek közelebb kerültek a helyi társadalomhoz és a magánszektor-

hoz. Ezeknek a kezdeményezéseknek tudható be, hogy a magánszektor mind 
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jobban érdeklődik, és mind jobban elköteleződik a tehetségesek oktatása iránt. A 

kölcsönös együttműködés ígéretes útját a más országokkal közösen folytatott 

erőfeszítések jelentik. Az ötvenöt országot tömörítő Tehetség Világtanács már 

eddig is számos nemzetközi konferenciát és közös programot szervezett. Mi, 

akik ennek a területnek az elkötelezett hívei vagyunk, hiszünk abban, hogy a 

közös erőfeszítéseink meghozzák a maguk gyümölcsét mind a tehetséges tanu-

lók számára, mind a globális társadalmunk számára. 

 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Ebben a fejezetben a tehetségesek oktatásának mai helyzetével foglalkoztunk. 

Sorra vettük azokat a tényeket, amelyeket a legutóbbi országos felmérés feltárt. 

A felmérés a következő kérdések megválaszolására irányult: 

1. Jelenleg hány tehetséges tanuló részesül ellátásban? 

2. Mennyi pénzt fordítanak az államok a tehetségesek oktatására? 

3. Van-e törvényszintű szabályozása a tehetségesek oktatásának, s ha igen, 

akkor ez kötelezően végrehajtandó-e, vagy csupán elvi útmutatást jelent? 

4. Van-e államilag elismert diplomát adó tehetségpedagógus-képzés? 

5. Van-e főállású állami szakfelügyelője a tehetségesek oktatásának az 

egyes államokban? 

A kutatásból kiderült, hogy melyik tíz állam költ a legtöbbet a tehetségesek 

oktatására, és hány tehetséges tanulót lát el. A vizsgálat nagy tanulsága, hogy 

igazán értékes, jól működő tehetségfejlesztő programok ott vannak, ahol főállá-

sú állami szakfelügyelő fogja össze a tehetségesek oktatását, és az állam dotálja 

a tehetségfejlesztő programokat. 

Szóltunk a tehetségesek oktatásában kirajzolódó új tendenciákról: a speci-

fikusan tehetségesek ellátása, a vizuális és előadóművészetek, a középiskolai 

tehetségfejlesztő programok, valamint a tantervfejlesztés irányába való hang-

súlyeltolódásról. 

Megvizsgáltuk néhány nemzeti jelentés tehetségesek oktatását érintő vo-

natkozásait. Az áttekintett jelentések a következők voltak: az Egy nemzet ve-

szélyben (az Oktatás Színvonalát Vizsgáló Nemzeti Bizottság jelentése), A hely, 

amelyet iskolának hívnak (Goodlad jelentése), az Action for Excellence (a Köz-

ponti Operatív Csoport a Gazdasági Fejlődést Szolgáló Oktatásért jelentése), és 

Carnegie Alapítvány jelentése (Boyer, 1983). 

A különböző jelentésekből az a következtetés vonható le, hogy sürgősen 

tettekre van szükség az oktatás színvonalának javítása érdekében. Bemutattuk, 

hogy a tehetségfejlesztés neves szaktekintélyeinek mi a véleménye a jelentések-

ben megfogalmazott ajánlásokról, így a tehetségesek igényeinek plusz időben — 

a tanítási nap vagy a tanév meghosszabbításával — történő kielégítéséről, to-

vábbá hogy az évfolyamokra való besorolást és a következő osztályba lépést ne 
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mereven kezeljék, hanem ebben a tanulók igénye és haladása legyen a meghatá-

rozó. Mindezek az ajánlások az individualizált oktatás irányába mutatnak, azaz 

minden tehetséges diáknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a saját tempó-

jában haladhasson. 

Foglalkoztunk a tehetségesek oktatásának problémáival. Itt említettük a ku-

tatás és a gyakorlat közötti szakadékot, az azonosítás igazságosságának kérdését, 

valamint a tehetség értelmezése körüli zűrzavart. Szóltunk arról, hogy hiszünk 

az előrelépés lehetőségében, és hogy ebben a munkában vannak szövetségese-

ink. 

A gyermekeinkben szunnyadó tehetség felismerése és fejlesztése nagy ki-

hívás az oktatási rendszerünk számára. Azzal, hogy eleget teszünk ennek a fel-

adatnak, a jövőnket építjük. Mert a tehetségesek azok, akik a társadalmat az em-

beri elme működésének a megértésére és optimális fejlesztésére ösztönzik, így 

szolgálva azt, hogy a társadalom az igazi küldetését betölthesse. 

 

 

GYAKORLATI FELADATOK 

 
1. Tanulmányozza át a jelenleg hatályban lévő Oktatási Törvényt és jegyzetelje ki a tehetsé-

gesek ellátására vonatkozó részeket! 

2. Térképezze fel, hogy a hazai tehetségfejlesztő programok milyen jellegű tehetségeket lát-

nak el és milyeneket nem! 

3. Válasszon ki egy hazai tehetségfejlesztő programot és mutassa be, hogy a tanterve és a 

foglalkozások rendszere mennyiben tér el a hagyományos iskoláétól! 

4. Nézzen utána, hogy a Láthatatlan Kollégiumba való felvétel milyen kritériumok alapján 

történik, és hogyan segíti ez a szervezet a tehetséges fiatalokat! 

5. Tudakolja meg, mit nyújt az Európai Tehetségtanács (ECHA) által szervezett, nemzetközi 

diplomát adó tehetségpedagógus-képzés azoknak, akik erre vállalkoznak! 
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FÜGGELÉK 1. 
 

________________________________________________________________ 

 

ELNÖKVÁLASZTÁS  

(Szimulációs játék) 
________________________________________________________________ 

 

 

 

Egy Merkury nevű országban öt jelölt verseng az elnöki székért. Demokratikus or-

szágról lévén szó, a poszt betöltése előválasztás, majd népszavazás útján történik. A 

feladat az erre legalkalmasabb jelölt kiválasztása, és annak elnökké választása. 

Merkury igen nagy ország, hét tagállam alkotja. Két vezető pártja van, de 

ezek mellett számos kisebb független párt is létezik. Először előválasztást tarta-

nak, amelynek során a jelöltek száma kettőre vagy háromra csökken. Mindegyik 

jelölt a választási kampányát a kampányfőnökével és a pénzügyi vezetőjével 

egyetértésben folytatja. Az előválasztás és az általános választás között a pártok 

együttműködési megállapodást kötnek, amelynek értelmében mindegyik párt 

részéről egy jelölt kerül megválasztásra. A végső, mindent eldöntő fordulóra 

népszavazás formájában kerül sor. Itt a szavazás titkos. 

A kampány alatt egyetlen jelölt sem változtathatja meg a nevét és személy-

azonosságát, viszont néhány kérdés tekintetében módosíthatnak az álláspontju-

kon. Mindegyik jelölt maga választja ki a kampányfőnökét és a pénzügyi veze-

tőjét, akik aztán a jelölt minden tevékenységében részt vesznek, és a politikai 

döntéseihez segítséget nyújtanak. 

A játék több szakaszból áll, ezek mindegyikére — az utolsó kivételével — 

meghatározott idő áll rendelkezésre. Az egyes szakaszok alatt a jelölteknek pon-

tokat kell gyűjteniük. A pontszerzés annak alapján történik, hogy a jelölt milyen 

személyes kvalitásokkal rendelkezik, milyen kampányfogásokat alkalmaz, mek-

korák az anyagi forrásai és mennyire képes túljárni mások eszén. A szakaszok 

időhatárainak túllépése pontlevonással jár. Az utolsó szakasz előtt mindegyik 

jelöltnek koalícióra kell lépnie egy másik jelölttel, aki később visszalép. A visz-

szalépő jelölt az addig gyűjtött pontjait átadhatja az általa támogatott, bennma-

radó jelöltnek. 

                                           
 [Ez a szituációs játék nagyon erősen az amerikai politikai, elnökválasztási rendszerhez kö-

tött, így hazánkban közvetlenül nem felhasználható. Ugyanakkor jól szemlélteti az ilyen típu-

sú játékok lényegét, kidolgozottsági fokát, életközeliségét, gondolkodást és társas kapcsolato-

kat (együttműködés, versengés) fejlesztő mivoltát. Hasonló jellegű, de a magyar politikai vi-

szonyokhoz igazodó játékot az ehhez kedvet érző olvasó is kidolgozhat. A ford.] 
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A játék gördülékeny menete érdekében még a hozzákezdés előtt játékveze-

tőt, időmérőt, és eredményrögzítőt kell választani. 

A játék kezdésekor mindegyik jelölt 100.000 dollárt kap (játékpénzben) a 

kampányköltségek fedezésére. A költségek természetesen levonásra kerülnek. 

Amikor két jelölt szövetkezik, a visszalépő egyén a pénzét részben vagy egész-

ben odaadhatja a bennmaradó párjának. Az a jelölt, aki az összes pénzét elkölti, 

a játék további, „pénzes” szakaszaiban nem vehet részt. 

 

A JÁTÉK MENETE 

1. szakasz – A jelöltek kiválasztása 

Ebben a szakaszban történik a jelöltek kiválasztása, névvel és személyazonos-

sággal való ellátása. A személyazonosságnak a következőkre kell kiterjednie: a 

tagállam neve, ahonnan a jelölt való; párthovatartozása; bel- és külpolitikai ál-

láspontja; szakmai pályafutása és személyiségvonásai. Minderre 15 perc áll ren-

delkezésre. A feladat időre való teljesítéséért 10 pont jár, az idő túllépéséért vi-

szont 5 pont levonás. A következő szakaszra való áttérés előtt — regisztrációs 

díj címén — mindegyik jelöltnek 2000 dollárt kell fizetnie. 

 

2. szakasz – A politikai álláspontok kifejtése 

Ebben a szakaszban a jelölteknek színt kell vallaniuk, azaz kinyilvánítaniuk, 

hogy a fő politikai kérdések tekintetében milyen álláspontot képviselnek. Ezeket 

a politikai kérdéseket és az állásfoglalásért járó pontokat az 1. táblázat mutatja 

be. A rendelkezésre álló idő most 10 perc. A feladat időre való teljesítéséért 10 

pont jár, a túllépésért 5 pont levonás. 

 
1. táblázat 
 
            

A fő politikai kérdések Igen Nem Tartózkodás 
            

            

1. A költségvetésből juttatott támogatások növelése 8 6  3  

2. A költségvetésből juttatott támogatások lefaragása 8 6  3  

3. A környezetvédelem szigorú törvényi szabályozása 8 6  3  

4. A gyáripar fejlesztése, akár a környezet rovására is 8 6  3  

5. Más országok segélyezésének a növelése 8 6  3  

6. Más országok segélyezésének a visszafogása 8 6  3  

7. A katonai célú kiadások növelése 8 6  3  

8. A farmergazdaságok támogatása 8 6  3  
            

 

A táblázatot alaposan át kell tanulmányozni, mert egyetlen jelölt sem tá-

mogathat egymásnak ellentmondó kérdéseket. Nem szabad továbbá arról sem 

megfeledkezni, hogy egy jelölt csak úgy nyerheti meg az elnökválasztást, ha 

előzetesen egy másik jelöltet tudhat támogatójának. Az egymással szövetkező 
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két jelöltnek viszont legalább három kérdés tekintetében egyet kell értenie. Az a 

jelölt, aki négynél több kérdésben nem foglal állást, nem nyerheti meg a játékot. 

 

3. szakasz – Elnökválasztási kampány 

Ezt a szakaszt a kampányfőnök és a kampány pénzügyi vezetője tartja kézben. 

Nekik kell ugyanis eldönteni, hogy mekkora összeget fektetnek be a kampányba, 

és ezt mire fordítják. A 2. táblázat mutatja, hogy milyen típusú reklámok meny-

nyibe kerülnek, és hány pont jár értük. Mindegyik jelölt több reklámformát vá-

laszthat és többször is hirdethet. 

 
2. táblázat 
 
            

Hirdetési formák Ár (dollárban) Pont    
            

            

A Fizetett televíziós reklámok 10.000 10    

B Fizetett újsághirdetések   5.000   6    

C Kampányközpontok felállítása      

    a fontosabb városokban 40.000 15    

D Plakátok   3.000   4    

E A kampánnyal járó utazások       

    költségei 15.000 12    
            

 

4. szakasz – Előválasztás és pártközi megállapodások 

Ebben a szakaszban a kampányfőnökök bemutatják jelöltjeiket, és egyeztető tár-

gyalásokat folytatnak más jelöltekkel azok támogatásának elnyerése céljából. 

Mindegyik képviselt párt egy jelöltet választ. A tagállamok megoszthatják a szava-

zataikat, azonban ha egy jelölt az ő államukból való, az első körben mindenképpen 

ki kell tartaniuk mellette. Az első körben történő szavazás kiegyenlítettsége érde-

kében egy államnak legalább két jelöltje legyen. 

Mindegyik párt esetében az elnökjelölő pártgyűlést, a jelöltek bemutatását és a 

szavazást a pártelnök vezeti le. Ha valamelyik párt csak egyetlen jelöltet tudna kiál-

lítani, akkor az automatikusan annak a pártnak a jelöltje lesz. Annak a jelöltnek, aki 

időközben meggondolta magát és vissza kíván lépni, ezt a szándékát most kell be-

jelentenie. A versenyben maradó jelölt egyetlen kérdésben változtathatja meg az 

álláspontját. Ennek célja a visszalépő jelölt támogatásának elnyerése. Amennyiben 

visszalépés nem történik, az egymással szövetkező két jelölt pontszámából 15 pon-

tot le kell vonni, mert szükségképpen szembe fognak kerülni egymással. A vissza-

lépő jelölt nem köteles az addig gyűjtött pontjait más jelöltnek odaadni. Három 

vagy több jelölt is szövetkezhet, feltéve, ha követik a fenti szabályokat. 

Az elnökjelöltet állító pártgyűlésre 15 perc áll rendelkezésre. Az idő túllépése 

5 pont levonással jár. 

A gyűlés befejeztével a jelöltnek ki kell egyenlítenie a számláit: 10.000 dollárt 

kell fizetnie. Csak ezt követően vehet részt az általános választáson. 

5. szakasz – Általános választás 
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Ebben a játékrészben a pontozás annak alapján történik, hogy a fő politikai kér-

désekben kinyilvánított álláspontok mennyire esnek egybe a tagállamok érdeke-

ivel. Az államok bárhogyan szavazhatnak, kivéve egy esetet: nem szavazhatnak 

olyan jelöltre, akinek a megnyilatkozásaiból világosan kitűnik, hogy nem képvi-

seli az érdekeiket. 

Ez a szakasz nem időhöz kötött. Az egyén sorsa az egyes államok szavaza-

tain múlik. A szavazás titkos. Ha a szavazatok többségét egyetlen jelölt sem 

kapja meg, a szavazást addig kell ismételni, amíg ez bekövetkezik. A szavazást 

a játékvezető irányítja. Ebben a játékszakaszban a szavazatok pontoknak tekin-

tendők. A 3. táblázat mutatja, hogy az egyes államok hány szavazat, illetve pont 

felett rendelkeznek. 

 
3. táblázat 
 
             

  Szavazatok,    

Tagállamok  ill. pontok    
             

             

A Bountyland – farmergazdaságokra épülő állam,     

 alacsony népsűrűséggel. Az erősen decentralizált     

 szövetségi kormány híve. 18    

B Picturesque – elsősorban az idegenforgalmából élő     

 állam, nagy népsűrűséggel. 26    

C Metro – sűrűn lakott állam, fő jövedelme az iparból     

 származik. 28    

D Inlet – nagyon kicsi állam, fő jövedelme a halászatból     

 és a kikötőforgalomból származik.   4    

E Potluck – nagy állam, fejlett iparral és változatos faji     

 összetételű lakossággal. 18    

F Calabash – nagy állam, fő jövedelmét a mezőgazdasága     

 adja. Termékeinek túlnyomó részét exportálja. 20    

G Fairhill – közepes nagyságú, fejletlen állam, jelentős     

 ipar nélkül. Jövedelme a kis farmergazdaságokból     

 és az idegenforgalomból származik. 16    
      

 

Most már nincs más hátra, mint hogy az eredményrögzítő összeadja a pon-

tokat, és ezzel eldől, ki lesz az elnök. 

Nem nehéz észrevenni, hogy ez a szimulációs játék minden részében a va-

lóságot utánozza. Azok a tehetséges tanulók, akik jártasságra tesznek szert ben-

ne, nemcsak azt tanulják meg, hogyan zajlik le egy elnökválasztás a valóságban, 

hanem azt is, milyen kötelezettségekkel jár egy ilyen választáson jelöltként in-

dulni. A játékkal hatodik osztálytól kezdve érdemes próbálkozni. 
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FÜGGELÉK 2. 
 

________________________________________________________________ 

 

A TEHETSÉGFEJLESZTÉSI SZAKÉRTŐI 

DIPLOMA MEGSZERZÉSÉHEZ 

SZÜKSÉGES SZAKMAI KOMPETENCIÁK 
________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

A JELÖLT: 

  1. Tudja megállapítani a tehetséges és a nem tehetséges tanulók testi, intellektuális, társas 

és érzelmi jellemzőit. 

  2. Tudja meghatározni a tehetséges egyének intellektuális jellemzőit mind a 

törvényes dokumentumokban foglaltak (Oktatási Törvény), mind a pszi-

chológiai szakirodalom (intelligenciakutatások) alapján. 

  3. Legyen jártas a tehetséges egyének társas, érzelmi és testi jellemzőivel fog-

lalkozó elméleti munkákban. 

  4. Legyen tisztában a tehetséges és a nem tehetséges tanulók intellektuális jel-

lemzői közötti különbségekkel, és tudja azokat felismerni a gyakorlatban. 

  5. Tudjon helyesen következtetni a tanulási képességekre a genetikai, élettani 

és pszichológiai feltételek ismeretében. 
  6. Legyen jártas a teljesítmény szocioökonómiai, kulturális és etnikai vonatkozásaival fog-

lalkozó szakirodalomban. 

  7. Tudjon meggyőzően érvelni azon álláspont mellett, miszerint a becslési 

eljárásokat a tanulók hátterének a függvényében kell alkalmazni. 

  8. Legyen képes felbecsülni a tanulók intellektuális működésének a színvona-

lát anélkül, hogy intelligenciavizsgálathoz folyamodna. 

  9. Ismerje a programok kidolgozásához támpontokat adó diagnosztikus és tel-

jesítményteszteket. 

10. Tudja a standardizált teljesítménytesztek adataiból viszonylag pontosan 

megállapítani, hogy a program elemei mennyiben járultak hozzá a tehetsé-

ges tanulók fejlődéséhez. 

11. Ismerje Piaget-nak az értelmi fejlődés szakaszaira vonatkozó elméletét, 

Guilford strukturális intelligenciamodelljét, Bloom taxonómiáját, valamint 

más, a tehetségesek oktatására nézve releváns elméleti modelleket. 

                                           
 A San Diego-i Egyesített Iskolakörzet munkája. 
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12. Tudja informális úton (a csoportban zajló történések megfigyelésén keresz-

tül) megállapítani az egyes tanulóknak a kompetenciával kapcsolatos álta-

lános beállítódását. 
13. Tudja jó közelítéssel megállapítani a tanulók motivációs és attitűdbeli jellemzőit. 

14. Tudja megfelelő módon elősegíteni, és konstruktív irányba terelni a tanulók 

egymás között lejátszódó és a felnőttekkel történő interakcióit. 

15. Adjon számot arról, hogy képes a tehetséges egyének tanulási jellemzőit az erre 

a célra alkalmas standardizált becslési eszközök segítségével megállapítani. 

16. Legyen képes a motivációs és attitűdbeli különbségek megállapítására, ide-

értve az önkontrollt, a szorongást, a tanulás iránti általános attitűdöt, a si-

kerhez való viszonyt és más hasonló tényezőket. 

17. Legyen tisztában a tehetséges egyének viselkedéses jellemzőivel, és azzal, 

hogyan lehet kezelni ezeket a tényezőket az osztályban. 

18. Tudjon jellemezni egy általa kiválasztott motivációs modellt, és tudja hasz-

nálni az ahhoz kapcsolódó mérési eljárást. 

19. Tudja jellemezni és értékelni a tehetségfejlesztő programok kidolgozásához 

használatos különböző elméleti oktatási modelleket. 

20. Ismerje az egyes programtípusok sajátosságait (elkülönítés, gyorsítás, gaz-

dagítás, korai beiskolázás és más megoldások). 
21. Tudja hasznosítani a tervszerű megfigyelés, a tantárgyi felmérés, a klinikai tanítás vagy 

más informális becslési eljárások segítségével kapott eredményeket az oktatás individu-

alizálásában. 

22. Ismerje az egyetemi felkészítő programokban használatos értékelési eljárá-

sokat (modelleket), és tudja megmondani, hogy ezeknek a modelleknek 

mely elemei alkalmazhatók eredményesen az iskolai osztályokban. 

23. Legyen képes a megfigyeléseit az erre szolgáló nyomtatványon, vagy az 

erre a célra önállóan tervezett űrlapon rögzíteni, és a megfigyelései alapján 

oktatási tervet készíteni. 

24. Tanúsítson jártasságot az individualizált oktatás, a kiscsoportos oktatás és a 

frontális oktatás igényekhez igazodó, rugalmas alkalmazásában. 

25. Legyen egy listája arról, hogy kik lennének azok a külső szakemberek, aki-

ket előadóként hívna meg az osztályba. 

26. Adjon tanúbizonyságot az osztálytermi interakcióin keresztül arról, hogy 

képes kritikus szemmel nézni önmagát, és észreveszi, hogy mely területe-

ken kell növelnie a kompetenciáját. 

27. A jelölt legyen képes kezdeményezni önmaga megmérettetését és szakmai 

továbbfejlődését. 

28. Legyen jártas az oktatás tanulói véleményezését szolgáló informális eljárásokban. 

29. Legyen jártas a tanári hatékonyságot növelő eljárásokban. 

30. Ismerje a San Diego-i Egyesített Iskolakörzetben futó tehetségfejlesztő 

programokat. 
31. Tudja elemezni és értékelni a tehetségfejlesztő programok összetevőit. 
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32. Tudja megfogalmazni, milyen etikai elvek alapján történik a tanulókra vo-

natkozó információk közlése a szülőkkel és a szülőkre vonatkozó informá-

ciók közlése a tanulókkal. 

33. Adjon tanúbizonyságot arról, hogy pontosan tudja, milyen típusú adatok 

segítik ténylegesen elő a tanulókról való párbeszédet, és melyek azok, ame-

lyek minden valószínűség szerint pusztán előítéletből fakadnak. 

34. Ismerje az adatgyűjtésre és az adatközlésre vonatkozó hatályos állami tör-

vényeket. 

35. Legyen tisztában azzal, hogy milyen típusú szorongásokat élhetnek át a te-

hetséges tanulók és szüleik. 

 

 

 


