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Előszó 
 
 
 
 
 
 Közismert, hogy hazánkban az elmúlt évtizedek nem kedveztek a tehetséges gyermekekkel 
való foglalkozásnak. Míg a képességeikben korlátozott gyermekek ellátását jól működő in-
tézmények, fejlesztésüket pedig külön erre a feladatra felkészített szakemberek biztosítják már 
hosszú idő óta, addig a képességeikben kiválóak, a tehetségesek esetében ehhez nemcsak az 
intézményes keretek és a felkészített szakemberek, hanem a vonatkozó irodalmak is hiányoz-
nak. Nagyon kevés azoknak a magyar nyelven megjelent munkáknak a száma, amelyek — a 
pedagógia és a pszichológia oldaláról közelítve — célzottan ezzel a területtel foglalkoznak, és 
ezek is csak a legutóbbi években láttak napvilágot – főleg tanulmánykötetek, szöveggyűjte-
mények formájában. A tehetséges gyermekekért tenni akarók számára ma jószerével ezek je-
lentik a fogódzókat. Egyre nagyobb szükség mutatkozik egy olyan átfogó referenciamű iránt, 
amely a tehetséggel összefüggő legfontosabb ismereteket kellő színvonalon, hitelesen, ugyan-
akkor sűrítetten tudja bemutatni. 

 A Tehetség-kalauz ennek az igénynek igyekszik megfelelni. A kötet teljes anyaga fordítás: 
A speciális oktatás enciklopédiája című — az Egyesült Államokban a közelmúltban megje-
lent, a speciális oktatás szerteágazó problémakörét szócikkek formájában feldolgozó és napra-
készen ismertető — hatalmas, csaknem kétezer oldalas munkának a tehetséget közvetlenül 
vagy közvetetten érintő témaegységeit tartalmazza kiválogatva, magyar nyelvre lefordítva, 
ábécé sorrendbe rakva és kereszthivatkozásokkal ellátva. A "Tehetség-kalauz" elnevezés e 
kötet fordítójától – összeállítójától származik. 

 A Tehetség-kalauz nem a hagyományos értelemben vett tankönyv, hanem oktatási, tovább-
képzési és tájékoztatási célokra összeállított kézikönyv. Elsődleges célja oktatási: segítséget 
kíván nyújtani egyrészt a tanárképzés egyik kötelezően választható kurzusához, A tehetségfej-
lesztés pszichológiai alapjai című tanegységhez (TK 106, T 1300), másrészt a pszichológus-
képzés Tehetségfejlesztés című specializációs alprogramjához (PS 712). Emellett nagymérték-
ben támaszkodhatnak rá a doktori (Ph.D.) képzésben részt vevő hallgatók, a tehetséges tanu-
lókkal való foglalkozásra felkészítő posztgraduális képzés résztvevői, továbbá a gyakorló pe-
dagógusok, pszichológusok, szülők, szociális munkások, nevelési és pályaválasztási tanács-
adásban dolgozó szakemberek, sőt a hivatkozott gazdag irodalom és a közölt egyéb adatok, 
információk minden bizonnyal a szakterület specialistái — oktatók, kutatók — számára is 
hasznosítható támpontokat jelentenek. 

 A Tehetség-kalauz az enciklopédiák szokásos felépítését követi. Az ábécé sorrendbe sze-
dett szócikkek mindegyike egy-egy témakör rövid foglalatát tartalmazza. Ezek a témák fogal-
milag a következő kategóriákba sorolhatók: 

 1. Életrajzi adatok — a tehetségfejlesztés területén kiemelkedő személyek életének és 
 munkásságának a bemutatása. 
 2. Meghatározások — a tehetség fogalma, ismérveinek és típusainak a leírása. 
 3. Azonosítási eljárások — a tehetségdiagnosztikai célokra felhasznált pszichológiai  vizs-
gáló eljárások bemutatása. 
 4. Fejlesztési programok — a tehetséges gyermekek fejlesztésére kidolgozott   progra-
mok ismertetése. 



 5. Kutatási és továbbképzési programok — a tehetség kutatásával összefüggő és a  tehet-
ségfejlesztés témájában elmélyülést biztosító szakmai programok és intézmények  bemutatása. 
 6. Kapcsolódó témák — a tehetséggel összefüggő pszichológiai és pedagógiai fogalmak  és 
kategóriák értelmezése. 
 7. Egyebek — a tehetségvédelmet, tehetséggondozást szolgáló szakmai és nevelési  szer-
vezetek, társaságok, valamint folyóiratok és kiadványok bemutatása. 

 Bár a Tehetség-kalauz a szaknyelvet használja, ugyanakkor a közérthetőségre törekszik. Az 
egyes szócikkek megértése speciális előképzettséget nem feltételez, csak a legalapvetőbb 
pszichológiai és pedagógiai ismereteket. A szövegben előforduló — és bővebb ismertetést 
igénylő — fogalmak, nevek, programok, kategóriák, stb. részletesebb kifejtését a kereszthi-
vatkozások révén találja meg az olvasó. 

 A Tehetség-kalauz — minthogy egy amerikai munkának a tematikus fordítása — természe-
tesen a tehetséggondozás európai vonatkozásait (képviselők, programok, szervezetek, kiadvá-
nyok) nem tartalmazza.  Egy következő kötetben ezek ismertetését is tervezzük. 

 Remélhetőleg a Tehetség-kalauz közreadása hasznos kiadványnak bizonyul mindazok 
számára, akik fontosnak tartják a tehetséges gyermekek fejlesztését és többet szeretnének tud-
ni erről a területről. 
 
 
        Tóth László 



ADOTTSÁG VAGY NEVELÉS 
 
A különféle egyéni sajátosságok eredete 
mind a mai napig vita tárgyát képezi. Vannak 
ugyanis, akik az egyéni sajátosságokat a ge-
netikai öröklésnek tulajdonítják, míg mások a 
családtagok példájára, a kortársak hatására, 
vagy éppen az adott társadalmi körön belül 
érvényes erkölcsi szokásokra vezetik vissza 
(Weinberg, 1983). 
 Az emberi képességeknek nincs még egy 
olyan területe, ahol az öröklődés és a környe-
zet szerepét illetően nagyobb vita folyna, 
mint az intelligencia (Hallahan és Kauffman, 
1986). Mivel az emberi intellektus eredete 
nem egyszerűen csak tudományos probléma, 
hanem komoly társadalmi és politikai leága-
zásai is vannak, ezért igen fontos, hogy az itt 
felmerülő két legjelentősebb kérdés tekinte-
tében tisztán lássunk. Ez a két kérdés pedig a 
következő: mennyire érvényesek az intelli-
genciatesztek által szolgáltatott eredmények, 
illetve milyen mértékben tulajdonítható az 
intelligencia a genetikai öröklésnek. 
 Az intelligenciatesztekben szereplő fel-
adatok a vizsgált személy problémamegoldó, 
szó- és mondatmegértő, rejtvényfejtő, stb. 
képességeit tárják fel. Ezeket a teszteket szer-
te a világon használják, de támadják is, 
mondván, hogy kulturálisan elfogultak. Ez 
alatt azt értik, hogy azt a tudást, amely az 
intelligenciatesztek megoldásához szükséges, 
csak a társadalom bizonyos rétegeihez tarto-
zók tekintik értéknek, mások viszont nem. 
 A másik fő kérdés — az intelligencia 
öröklődésének a mértéke — még ennél is 
nagyobb viharokat kavar. Egyes szerzők (pl. 
Jensen, 1969; Scarr és McCartney, 1983) azt 
tartják, hogy az emberi intelligenciát döntően 
az öröklődés határozza meg. A szakterület 
tudósainak a többsége azonban vagy azon az 
állásponton van, hogy az intelligenciát elsőd-
legesen a környezeti tényezők befolyásolják, 
vagy azon, hogy e két faktor közreműködését 
lehetetlen elválasztani egymástól (Block és 
Dworkin, 1976; Bouchard és McGue, 1981). 
 Az öröklődés és a környezet hatásainak a 
megítéléséhez maga a természet kínálja fel a 
lehetőségeket. A kritikus tényező az öröklő-

dés változatlanságának a biztosítása. Mint 
tudjuk, az ugyanazon szülőktől származó 
utódok vizsgálata nem vezethet eredményre, 
mert minden gyermek saját egyedi genetikai 
felépítéssel rendelkezik. Erre csak az egype-
téjű ikrek alkalmasak, akiknek a genetikai 
anyaga egyforma, következésképpen az ilyen 
ikrek között mutatkozó különbségeket nagy 
biztonsággal lehet a környezeti tényezőknek 
tulajdonítani. 
 A környezeti hatások szerepét összehason-
lítások révén ellenőrizhetjük. Összevethetjük 
például az egypetéjű ikreket egymással, va-
lamint az egypetéjű ikreket a testvéreikkel. 
Egy másik összehasonlítás a kétpetéjű ikrek 
közötti különbség mértékének a megállapítá-
sára irányulhat. Bár a kétpetéjű ikrek más-
más petesejt és spermium találkozásából jön-
nek létre, ettől eltekintve semmiben sem kü-
lönböznek az egypetéjű ikrektől. Mégis, a 
kutatások szerint az egypetéjű ikrek voltak 
azok, akik a különböző mérések során követ-
kezetes hasonlóságot mutattak. Ennélfogva 
okkal vonható le az a következtetés, hogy a 
gyermek fejlődését döntően az öröklődés 
határozza meg (Weinberg, 1983). Csakhogy 
az öröklődés befolyásoló hatása az egyéni 
sajátosságok függvényében eltért. Kiderült, 
hogy mind az egypetéjű, mind a kétpetéjű 
ikrek a testi vonások tekintetében hasonlíta-
nak egymásra a legjobban, valamivel kevésbé 
az intelligencia, és még kevésbé a személyi-
ség és az érzelmek terén. 
 Vannak olyan kutatások, amelyek azt 
vizsgálják, hogy a más-más környezetben 
felnőtt egypetéjű ikrek esetében a környezeti 
hatások mekkora nagyságrendet képviselnek. 
A témára vonatkozó szakirodalmat áttekintve 
Farber (1981) arra az összegző megállapítás-
ra jutott, hogy az egymástól elválasztott, de 
hasonló környezetben felnőtt egypetéjű ikrek 
intelligenciájában elhanyagolhatóak voltak a 
különbségek. Ha azonban a különválasztva 
felnőtt egypetéjű ikrek környezete nagyon 
eltért egymástól, ez az intelligenciatesztekben 
nyújtott teljesítményeikben is markánsan 
kifejeződött. 
 Ahol nincsenek ikrek, az örökletes fakto-
rok hatásának közvetlen megállapítása nem 



lehetséges. Mivel egyesek megalapozatlanul 
vontak le következtetéseket a faji különbsé-
gek intelligenciabeli megnyilvánulásaira néz-
ve, ezért a legtöbb pszichológus rendkívül 
körültekintően jár el, amikor az intelligencia 
öröklődésére vonatkozóan feltevésekbe bo-
csátkozik (Block és Dworkin, 1976). A pszi-
chológusok inkább a környezeti tényezők 
kutatását részesítik előnyben, annak a megha-
tározására törekedve, hogy a családi ténye-
zők, az emberek, az intézmények és a tágabb 
társadalom normái milyen hatással vannak a 
gyermekek viselkedésére, és hogy maguk a 
gyermekek miként befolyásolhatják a kör-
nyezetüket. 
 A legtöbb szocializációs kutatás tágabb 
szemléleti keretek között tartja szükségesnek 
vizsgálni azt a kontextust, amelyben az em-
ber fejlődik. Jóllehet etikai okokból nehéz-
ségbe ütközik olyan kutatásokat végezni, 
melyek az alultápláltságnak az intelligenciára 
gyakorolt hatását vizsgálnák, mégis — álla-
tok és emberek tanulmányozásából származó 
— bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az 
élet korai időszakában való hiányos táplálko-
zás értelmi visszamaradottságot von maga 
után. A magas szocioökonómiai státuszú 
csoportokhoz tartozók utódai átlagban maga-
sabb IQ-ra tesznek szert, mint azok, akiknek 
a szülei alacsony szocioökonómiai státuszú-
ak. A kisgyermeki fejlődési skálákon muta-
tott gyenge teljesítmény nagyobb valószínű-
séggel von maga után gyenge intellektuális 
teljesítményt a későbbi életkorokban is ala-
csony szocioökonómiai státusz mellett, mint 
magas szocioökonómiai státusz mellett 
(Scarr és Weinberg, 1981). 
 A kutatások világosan feltárták, hogy az 
intelligenciát az örökletes és a környezeti 
tényezők egyaránt befolyásolják. A születési 
súly, a táplálkozás és a különféle családi ere-
detű örökletes betegségek mind környezeti 
következményekkel járnak. Az örökletes és 
környezeti faktorok tehát kölcsönösen egy-
másra hatva befolyásolják a gyermek fejlődé-
sét. 
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ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGESEK 
 
Tanulói alulteljesítés alatt olyan teljesít-
ménykudarcot értünk, amikor egy adott terü-
leten a tanuló nem a tőle elvárható szinten 
teljesít, feltéve, hogy ez az elvárás a tanuló 
múltbeli teljesítményén, vagy az adott terüle-
ten mért képességén alapszik. Az ilyen jelle-
gű teljesítménykudarc nem az érzékszervi 
képességek korlátozott voltának, nem az 



egészségi állapotnak, és nem is valamilyen 
sajátos kognitív képesség hiányának a követ-
kezménye. 
 Az "alulteljesítés" illetve teljesítményku-
darc fogalma abból a szociológiai elképze-
lésből vezethető le, miszerint azt, hogy egy 
személyt milyen státusszal ruháznak fel, az 
adott személynek a mások által történő észle-
lése határozza meg. A "teljesítménykudarc" 
is egy olyan címke, amelynek a tulajdonítása 
a teljesítményt elváró személytől indul ki. 
Könnyen elképzelhető azonban, hogy a telje-
sítményt elváró személy az oktatás sajátos 
körülményei között nem is mérhetett ponto-
san, vagy adott feladatoknál nem a releváns 
teljesítményt mérte. Jelen szócikk céljait 
szem előtt tartva fogadjuk most el azt, hogy a 
teljesítménykudarcot helyesen azonosították. 
 Az ép képességek melletti teljesítményku-
darcnak sokféle összetevője lehet. Motiváci-
ós, személyiségbeli, interperszonális és tan-
tervi-oktatási okok egyaránt állhatnak a hátte-
rében. Viszonylag sokarcú, komplex jelen-
ségről van tehát szó. 
 A motivációnak két alapvető jellegzetes-
sége van: az irány- illetve a 
célmeghatározottság és a sikerre való igény 
mértéke. A motiváció lehet extrinsic illetve 
külső, és intrinsic illetve belső természetű 
(Newland, 1966). Külsőleg motiváltnak ne-
vezzük az olyan tanulói magatartást, amely 
külső eredetű késztetések nyomán jön létre. 
Jellegzetesen ilyen az a fajta tanulás, amikor 
a diákok egyszerűen csak azért tanulnak, 
hogy túllegyenek egy-egy vizsgán. Ezzel 
szemben az intrinsic motivációra az lehetne a 
példa, hogy a diákok azért tesznek erőfeszíté-
seket egy-egy anyagrész elsajátítása érdeké-
ben, mert ez a személyes teljesítményszük-
ségletük kielégítését szolgálja. 
 A személyiség megfigyelhető sajátosságai 
közé tartozik a különféle élethelyzetekhez 
való következetes viszonyulás. Míg a moti-
váció az egyén által egy-egy meghatározott 
szituációra fordított erőfeszítést fejezi ki, 
addig ez a személyiségjegy az egyénnek a 
szituációk széles skálájára — így a feladat-
végzésre is — irányuló, egységes megközelí-
tési stílusát tükrözi (Barron, 1969; Taylor és 

Ellison, 1975). Ennek a konzisztens hozzáál-
lásnak van egy belső illetve "énes" dimenzió-
ja, és egy külső illetve "környezet vezérelte" 
dimenziója. A belső dimenzióhoz tartozik az 
én, valamint az, ahogyan az egyén a különfé-
le élethelyzetekben önmagáról vélekedik 
(Dean, 1977). Egyes diákok például úgy vé-
lekedhetnek magukról, hogy olyan helyze-
tekben, amelyekben nagy nyomás nehezedik 
rájuk, nem tudnak megfelelően teljesíteni. 
Ezért aztán azt gondolják, hogy a vizsga-
eredményeik nem a tényleges tudásukat tük-
rözik. 
 Egy másik személyiségdimenzió a tanuló 
kockázatvállalási hajlandóságát veszi alapul 
(Doyle és Moen, 1978). A kockázatvállalási 
hajlandóság azt jelenti, hogy az egyén meny-
nyire hajlandó belemenni egy-egy új szituá-
cióba, és mennyire hajlandó erőfeszítéseket 
tenni olyan területeken, ahol a siker nem 
mindig vehető biztosra (Beery, 1975; 
Covington és Beery, 1976). 
 Az iskolai teljesítményben az érzelmi és a 
társas mozzanatok is fontos szerepet játsza-
nak. A célok és a célok megvalósításához 
rendelkezésre álló energiák szempontjából 
perdöntő a személyiség alkalmazkodóképes-
sége. Számos tanuló például azért vall kudar-
cot, mert viselkedésével szembekerül a peda-
gógusokkal és a szülőkkel (Hoeffel, 1978). 
Hoeffel (1978) szerint az agressziónak ez a 
fajtája a pedagógusok és a szülők iránti csök-
kent empátiás képességből származik. Ilyen 
esetekben — beavatkozásként — a szerepjá-
tékokon és más utánzásos technikákon alapu-
ló empátiafejlesztő tréningek javasolhatók 
(Hoeffel, 1978). 
 Veroff (1969) valamint Ruhland, Gold és 
Feld (1978) a motiváltságot befolyásoló isko-
lai társas hatóerőknek a jellemzőit tanulmá-
nyozták. Vizsgálataik szerint ezek a hatások 
az életkor függvényében jelentkeznek, vagyis 
míg az alsó tagozatosok teljesítménye vi-
szonylag független a kortársi hatásoktól, ad-
dig a felső tagozatban és később a kortársi 
hatások nagyon erősen befolyásolják a telje-
sítményt. 
 Radin (1982) szerint a szülő – gyermek 
interakciók és a szülői modellek a gyermeki 



teljesítményt a támogatás, a melegség és a 
modellnyújtás révén befolyásolják. Ha ezt a 
megállapítást összevetjük a Veroff (1969) 
valamint Ruhland, Gold és Feld (1978) által 
kapott eredményekkel, akkor nyilvánvalóvá 
válik, hogy a tanulóknak az iskolai feladatok-
ra való motiváltságát az otthoni és az iskolai 
szociális ingerek és szociális tapasztalatok 
alakítják. Ebből következőleg a szociális 
képességbeli hiányosságok vagy a kedvezőt-
len tanuló – szülő interakciók negatív hatás-
sal vannak az iskolai motivációra, hacsak 
speciális támogató beavatkozás nem történik. 
 A teljesítőképesség alakulásában nemcsak 
az interperszonális, személyiségbeli és moti-
vációs tényezőknek van szerepe, hanem a 
tantervnek is. Egyesek szerint a tehetségesek 
igényeinek az felelne meg a legjobban, ha 
individualizált oktatási terv szerint haladná-
nak. Ez a nézet azonban vitatható (Swassing, 
1985). Az individualizált oktatási terv a tan-
tervre támaszkodik és olyan sajátosságokkal 
jellemezhető, mint a tartalom gyorsítása, a 
tartalom gazdagítása, a tartalom újszerűsége 
és a tartalom igényessége (Gallagher, 1985). 
Rugalmas tervezéssel viszont minderre a 
közösségből kiinduló oktatási tervek is lehe-
tőséget adnak, ráadásul szinte az összes te-
hetséges tanuló számára erőteljesebb motivá-
ciót jelent az, ha az így biztosított bővebb 
programkínálatból ők maguk választhatnak 
(Swassing, 1985). Kívánatos továbbá társas 
és érzelmi jellegű fejlesztési célokat is kitűz-
ni, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a tehet-
séges tanulók minden szempontból megállják 
a helyüket az iskolában (Lacy, 1979). 
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ARÁNYOS IQ 
 
Az arányos intelligenciahányados fogalmá-
ban az intelligenciavizsgálatok korai idősza-
kának a mérési koncepciója tükröződik. An-
nak idején nagy hasznát vették, azonban ma-



napság már kevésbé alkalmazzák. A mentális 
hányados (mental quotiens, = MQ) bevezeté-
sét Stern (1914) indítványozta néhány évvel 
Alfred Binet 1911-ben bekövetkezett halála 
után. Eszerint a Binet-Simon Skálából szár-
mazó intellektuális működés jelzőszámát úgy 
kellene kifejezni, mint a vizsgált személy 
mentális korának (MK) az életkorához (ÉK) 
viszonyított arányát, amit a tizedesjegyek 
kiküszöbölése érdekében célszerű 100-zal 
megszorozni (MQ = 100 x MK/ÉK). Ez az 
MQ a személynek a vizsgálat időpontjában 
való mentális fejlettségi fokáról fejezett ki 
valamit. Ha a vizsgált személyek az életko-
ruknak megfelelő mentális kort értek volna 
el, akkor a mentális hányadosuk (MQ) éppen 
100 lett volna. A 100-as MQ átlagos teljesít-
ményt tükrözött. 
 A Binet teszt legelterjedtebb amerikai 
változatát, a Stanford-Binet tesztet a kalifor-
niai Stanford Egyetemen tanító Lewis M. 
Terman dolgozta ki. Terman (1916) átvette 
Stern-től a mentális hányados koncepcióját, 
azonban — arányos intelligenciahányadosnak 
nevezve — átkeresztelte. 
 Az arányos intelligenciahányados koncep-
ciója egyre népszerűbbé vált, az alkalmazása 
viszont sokféle szempontból kívánnivalót 
hagyott maga után. Népszerűségének a szá-
zad utolsó negyedére való megcsappanását 
azoknak a belső tulajdonságainak köszönhet-
te, amelyeket a mérésben jártas szakemberek 
és a gyakorlati felhasználók egyaránt erősen 
bíráltak. 
 Ha az arányos IQ a szórási terjedelem te-
kintetében a különböző életkorokban mini-
mális eltéréseket mutat, akkor egy életkorról 
életkorra változatlan intelligenciahányados 
nem ugyanazt az értelmi színvonalat jeleníti 
meg. Hasonlóképpen, ha a vizsgált személy 
értelmi színvonala egyik évről a másikra 
ugyanolyan marad, akkor az intelligenciahá-
nyadosnak kell szükségképpen megváltoznia. 
Mindez felveti, hogy a különböző életkori 
szintek intelligenciahányadosai matematikai-
statisztikai szempontból nem hasonlíthatók 
össze. (Tyler és Walsh, 1979). Például egy 
nagyon okos gyermek 12 éves korában maga-
sabb IQ-t ért el, mint 6 éves korában, holott a 

gyermek fejlődési üteme változatlan volt. Ez 
az eltérés egyszerűen a variabilitásbeli illetve 
szórásbeli különbségeknek köszönhető, lévén 
hogy 12 éves korban nagyobb az IQ-eloszlás 
variabilitása, mint 6 éves korban. 
 A bírálók az intelligenciahányados értel-
mezési nehézségeire is rámutatnak. Például 
egy 6 évnyi mentális korral rendelkező 5 éves 
gyermeknek és egy 12 évnyi mentális korral 
rendelkező 10 éves gyermeknek egyaránt 
azonos (120) az intelligenciahányadosa. Vi-
szont a 6 évnyi mentális kor csak egy év 
előnyt jelent, míg a 10 éves gyermek két év-
vel tart előrébb. 
 Az intelligenciahányados egy másik kriti-
kája arra vonatkozik, hogy képtelen leírni a 
felnőtti intelligenciát (Tyler és Walsh, 1979). 
A bírálók szerint a felnőtt mentális fejlettsége 
— a testi fejlettséghez hasonlóan — híján 
van annak a fajta megjósolható szabályszerű-
ségnek, amely a gyermek értelmi fejlődésére 
olyannyira jellemző. A második évtized kö-
zepétől a mentális kort visszaadni hivatott 
életkori standardok semmit nem jelentenek, 
és ezért az intelligenciahányados is semmit-
mondó. 
 Az arányos IQ-t ért kritikákon okulva nap-
jaink legfontosabb intelligenciatesztjei IQ-kat 
szolgáltatnak ugyan de nem arányos intelli-
genciahányadosokat. Például a Stanford-
Binet 1960-as átdolgozásában az arányos IQ-
t a szórásos IQ váltotta fel. Az olyan "nagy" 
intelligenciatesztek, mint a Wechsler, a Mc-
Carthy Scales és a Kaufman Assessment 
Battery for Children (K-ABC) nem arányos 
intelligenciahányadost szolgáltatnak. Ennek 
ellenére napjainkban is használnak különféle 
más olyan intelligenciateszteket, amelyek 
megtartják az arányos IQ koncepcióját. Ide 
tartozik a Leiter International Performance 
Scale, a Slosson Intelligence Test és a Quick 
Test. Ezen tesztek által szolgáltatott IQ-kat 
azonban az intelligenciahányados belső kor-
látai miatt körültekintően kell értelmezni. 
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A TEHETSÉGES GYERMEK 
 
A tehetséges gyermek című, negyedévenként 
megjelenő szemle (Gifted Child Quarterly) a 
tehetségfejlesztés szakterületének egyik fon-
tos kiadványa az Egyesült Államokban. Gon-
dozója a Nemzeti Tehetségtársaság (National 
Association for Gifted Children). Címe: 4175 
Lovell Road, Box 30, Circle Pinese, Minne-
sota 55014. Az első száma két évvel a Nem-
zeti Tehetségtársaság megalakulása után, 
1956-ban jelent meg. Tehetségfejlesztési 
vonatkozású kutatási beszámolókat, elméleti 
cikkeket, könyvszemléket és gyakorlati meg-
oldásokat közöl. A kimondottan szakmai 
jellegű kiadvány 30 fős recenzensi csoporttal 
dolgozik, szerkesztőjét a Társaság vezetősége 
választja. A tehetséges gyermek-et a Társaság 
minden tagja tagsági jogán kapja. 
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BELÁTÁS ÉS TEHETSÉG 
 
Az alaklélektani irányzat hívei szerint a tanu-
lás belátás — a tapasztalati mező hirtelen 
átszerveződése — útján megy végbe, és ép-
pen úgy zajlik le, mint ahogy valakinek egy 

új ötlete támad, vagy egy adott probléma 
megoldására rájön. A belátásnak a tanulásban 
betöltött szerepét — állatoknál — főleg 
Koffka (1929) és Köhler (1929) tanulmá-
nyozta különböző problémaszituációk alkal-
mazásával. Köhler például a csimpánzok 
viselkedését a banán megszerzésével kapcso-
latban úgy vizsgálta, hogy a banánt olyan 
helyre tette, ahol nem érhették el. A próba-
szerencse viselkedéssel ellentétben a csim-
pánzok sikeresen hozzájutottak a banánhoz, 
mintha erre valamilyen elképzelésük lett vol-
na. Ennek alapján Köhler úgy értelmezte a 
belátást, mint a belsőleg megjelenített össze-
függések átlátását illetve történések összera-
kását. 
 Wertheimer (1945) valamint Sternberg és 
Davidson (1983) a belátást az emberek eseté-
ben is leírták. Wertheimer a gyermekek belá-
tását geometriai problémáknál vizsgálta. Ta-
pasztalata szerint egyesek a problémát gépies 
úton oldották meg, mások viszont képesek 
voltak átlátni a problémaszituáció szerkeze-
tének a lényegét, és tanulási módszerként 
következetesen a belátást alkalmazták. Stern-
berg és Davidson viszont a belátási képesség 
középpontba állításával az intellektuális te-
hetség magyarázatára dolgozott ki egyfajta 
elméletet. 
 Egy későbbi munkájukban Davidson és 
Sternberg (1984) azt vetették fel, hogy a belá-
tás nem egy, hanem három elkülönülő, de 
egymással összefüggő folyamatból áll. A 
belátást három belátási művelet produktumá-
nak tulajdonították, azt feltételezve, hogy a 
belátási képességnek három típusa létezik: 
(1) szelektív enkódolás, aminek a révén a 
releváns információk kiemelődnek az irrele-
vánsak közül, (2) szelektív kombináció, 
amelynek a révén a releváns információk 
újszerűen és produktív módon kombinálód-
nak, (3) szelektív összehasonlítás, amelynek 
a révén a friss információk újszerű módon 
kapcsolódnak össze a régi információkkal. 
 A szerzők szerint a belátás hármas folya-
matára vonatkozó nézetük egyben az intellek-
tuális tehetség egyfajta elméletének is tekint-
hető. Míg a szelektív enkódolás annak a belá-
tását foglalja magába, hogy melyek a rele-



váns információegységek, addig a szelektív 
kombináció a releváns információegységek 
egybeszerkesztési módjának a belátását tar-
talmazza. A szelektív összehasonlítás az 
újonnan elsajátított információnak a múltban 
megszerzett információval történő összekap-
csolását eredményezi (mint ahogy valaki va-
laminek az analógiájára egy problémát old 
meg). A szerzők továbbá azt gondolják, hogy 
az új elképzelések kialakítása során ez a fo-
lyamat nem egyszerűen egymás utáni sor-
rendben valósul meg, hanem a részei folya-
matos kölcsönhatásban vannak egymással. 
Ezért hivatkoznak ők ezen műveletek termé-
keire úgy, mint belátásokra. 
 Davidson és Sternberg (1984) az elméle-
tük igazolására három kísérletet végeztek 4., 
5. és 6. osztályos tehetséges és nem tehetsé-
ges gyermekekkel. Mindhárom kísérletük 
alátámasztotta az intellektuális tehetség álta-
luk javasolt elméletét. A tapasztalat ugyanis 
az volt, hogy a tehetségesek tanulásában a 
belátás — összehasonlítva a nem tehetsége-
sekkel — statisztikai szempontból szignifi-
kánsan nagyobb szerepet játszott. 
 Davidson és Sternberg (1984) szerint az ő 
megközelítésük az alternatív pszichometriai 
és információfeldolgozási megközelítéseken 
felül számos előnyt kínál. Először is — sze-
rintük — elméletileg megalapozottan foglal-
koznak azzal, hogy mi is az, ami a tehetséget 
különlegessé teszi. Például úgy vélik, hogy az 
intellektuálisan tehetségeseket mindenekelőtt 
nem az különbözteti meg másoktól, hogy 
gyorsabbak, hanem hogy a belátásos 
problémamegoldási képességük jobb. Má-
sodszor, mivel a belátási képességek általuk 
történő mérése nem a meglevő tudást teszi 
próbára, az ő megközelítésük azon személyek 
esetében is alkalmazható, akik nem a szok-
ványos háttérrel rendelkeznek. 
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ERIC 
 
Az ERIC (Educational Resources 
Information Center) egy olyan országos in-
formációs rendszer, amely a pedagógiai szak-
irodalomhoz való hozzáférést biztosítja. Az 
Országos Pedagógiai Intézet (National Insti-
tute of Education) alapította és 1965 óta mű-
ködik. 
 Az ERIC rendszer egy washingtoni szék-
helyű központi koordinációs bizottságból és 
16 — egyetemeken vagy szakmai szerveze-
tekben létesített — alközpontból áll, melyek 
mindegyike a pedagógia egy-egy fő területére 
szakosodott. A tehetséges és az akadályozott 
(sérült, fogyatékos) gyermekekkel kapcsola-
tos írások kiválogatásáért, összegyűjtéséért, 
katalogizálásáért, kivonatolásáért, valamint a 
tárgy- és névmutatóba való felvételéért fele-
lős alközpont a Virginia állambeli Reston-
ban, a Kivételes Gyermekek Védelmére Ala-
kult Tanácsnál (Council for Exceptional 
Children) működik. 
 A 16 alközpont a témába vágó írásokból 
kivonatokat készít, amelyeket az ERIC két, 
havonta megjelenő kiadványa közöl. Az 
egyik ilyen kiadvány, a Pedagógiai Folyóira-
tok Aktuális Indexe (Current Index to 
Journals in Education, = CIJE) kb. 780 jelen-
tősebb pedagógiai, vagy pedagógiai jellegű 
folyóiratról ad tájékoztatást. A másik, a Pe-
dagógiai Források (Resources in Education, 
= RIE) más aktuális, de szintén pedagógiai 



jellegű irodalomról tájékoztat, így kutatási 
megállapításokról, projektekről és technikai 
beszámolókról, beszédekről, nempublikált 
kéziratokról és könyvekről. A nagy érdeklő-
désre számot tartó témákról az alközpontok 
magyarázó összefoglalókat és jegyzetekkel 
ellátott bibliográfiákat is készítenek. Az 
ERIC tehetséges és akadályozott (sérült, fo-
gyatékos) gyermekekre szakosodott alköz-
pontja Pedagógiai Források a Kivételes 
Gyermekről címmel (Exceptional Child Edu-
cation Resources, = ECER) negyedévente 
külön kiadványt jelentet meg, mely a CIJE-
ben és a RIE-ben megjelent anyag mutatóit és 
kivonatait tartalmazza tematikus válogatás-
ban. 
 A RIE és a CIJE manuálisan a névmuta-
tók, a tárgymutatók és az intézménymutatók 
felhasználásával tanulmányozhatók, de — a 
nagy kereskedelmi adatbázisok rendszerein 
keresztül és némi térítési díj ellenében — a 
komputeres kereső szolgálat segítségével is 
hozzáférhetők. A RIE-ben jegyzékbe vett és 
kivonatolt írásokról az ERIC Dokumentum 
Másoló Szolgálaton keresztül (ERIC 
Document Reproduction Service) másolat is 
készíthető, kivéve ha mind a mikrofilmen, 
mind az eredeti fénymásolaton (esetleg csak 
a mikrofilmen) erről másképp nem rendel-
keznek. Az ERIC mikrofilm-gyűjteményeit 
az egyetemi könyvtárak gondozzák. 
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EUGENIKA 
 
Az eugenika fogalma alatt az ember öröklött 
jellemzőinek a javítását, azaz a faj nemesíté-
sét célzó törekvéseket értjük. A fajnemesítés 
gondolata abból a megfigyelésből származik, 
hogy az egyes emberek a tulajdonságok és a 
képességek tekintetében nagyon eltérnek 
egymástól, ezek a jellemzők pedig hajlamo-
sak öröklődni. Az emberi populációt tehát az 

öröklődésen keresztül, vagyis a faj legjavá-
nak a szaporítása útján lehetne nemesíteni, 
ugyanúgy, ahogy a növények és az állatok 
esetében ez már sikerült. Magát a gondolatot 
egyébként egy Theognisz nevű görög költő 
vetette fel először az i. e. 6. században, de 
ilyen jellegű elképzelésekkel Platón-nak az 
ideális államról szóló írásaiban is találko-
zunk. 
 A gondolat tehát nem új, azonban igazából 
csak a darwini evolúciós elmélet általános 
elfogadása nyomán kezdett tért hódítani, 
vagyis amikor világossá vált, hogy az ember 
egy olyan evolúciós folyamat eredménye, 
amely a jelenben is tart és a vége a távoli 
jövőbe nyúlik. Az "eugenika" kifejezés 1883-
ból, Francis Galtontól származik, akire nagy 
hatást gyakorolt unokatestvérének, Charles 
Darwinnak a munkássága. Galton javaslata 
szerint a legkiválóbb fiatalokat — premizálás 
vagy más ösztönzési formák segítségével — 
abban kellene támogatni, hogy egybekeljenek 
és népes családokat alapítsanak, a szerény 
képességűeket pedig abban, hogy minél ke-
vesebb gyermeket hozzanak a világra. 
 Az eugenika modern története két, egy-
másnak homlokegyenest ellentmondó sza-
kaszra osztható (Haller, 1984). A 20. század 
első felében — még a II. világháború előtt — 
a tudósok körében, de ugyanúgy a közvéle-
mény előtt is általánosan elfogadott volt az a 
nézet, hogy az emberi különbségek alapját az 
öröklődés képezi. Az eugenikai mozgalom a 
virágkorát élte, ami az Egyesült Államokban 
a bevándorlást korlátozó intézkedésekben, 
jónéhány államban pedig a sterilizációs tör-
vényjavaslatokban is megmutatkozott. A 
háborút követő második szakasz pontosan az 
ellenkező tendenciával jellemezhető. A vi-
selkedéstudomány szakemberei gyakorlatilag 
teljesen egyetértettek abban, hogy a korábbi 
koncepciók hibásak voltak. Ennek nyomán 
olyan erős tabu alakult ki, ami az emberi vi-
selkedés öröklött alapjával kapcsolatos kuta-
tásokat és publikációkat visszavetette. Az 
eugenika kellemetlen szóvá vált és egyszerű-
en kiment a divatból. 
 Ez az ellentétes irányba való átváltás 
azonban tisztán ideológiai alapon történt, 



ugyanis semmiféle olyan új megállapítás nem 
született, ami a jogosságát alátámasztotta 
volna. Minden kétséget kizáróan a II. világ-
háború eseményei — a Holocaust és a ná-
cizmus más gaztettei — vezettek oda, hogy 
az emberek megváltoztatását célzó törekvé-
sek általános visszatetszést keltettek. Való-
színűleg a polgári jogi mozgalom és a temér-
dek károsult helyzetének a javítására irányuló 
erőfeszítések is szerepet játszottak abban, 
hogy az emberi jogoknak egy olyan újfajta 
szemlélete alakult ki, amely a korábbi sza-
kasz eugenikai javaslatainak a legtöbbjével 
összeegyeztethetetlennek tűnt. 
 A közelmúltban született eugenikai javas-
latok meglehetősen visszafogottak és teljes 
egészében az önkéntességre építenek. Muller 
(1965) azt javasolta, hogy a legkiválóbb fér-
fiaktól származó spermát el kellene raktároz-
ni, és a a teherbe esésnek ezt a módját válasz-
tó nők részére rendelkezésre bocsátani. Jólle-
het ma már léteznek ilyen spermabankok, 
azonban korántsem tettek szert olyan népsze-
rűségre, ahogy azt Muller jósolta. Shockley 
(1972) javaslata szerint a 100 alatti IQ-jú, 
jövedelemadót nem fizető személyek számá-
ra IQ pontonként egy bizonyos — legfeljebb 
1000 dollárig terjedő — összeget kellene 
felajánlani az önkéntes sterilizáció fejében. 
Érdemes megemlíteni, hogy mind Muller, 
mind Shockley Nobel-díjra volt felterjesztve, 
és mindketten a presztízsük latba vetésével 
igyekeztek az eugenikai elképzeléseik állami 
szinten való elfogadását szorgalmazni, azon-
ban a közhangulat ellenük fordult. 
 Nem kétséges, hogy egy tisztességesen 
vezetett eugenikai program egy bizonyos 
időn túl számottevő sikereket érne el, azon-
ban nem árt megjegyezni, hogy nincs az a 
tisztességesen vezetett program, mégha elég 
hosszú időn keresztül tart is, amelynek a si-
kerességét — ha csekély mértékben is — ki 
lehetne mutatni. Ahhoz ugyanis, hogy egy 
eugenikai program egyáltalán hatással legyen 
az emberi evolúció folyamatára, a világ la-
kosságából bizonyos kitüntetett rétegek rela-
tív termékenységét kellene jelentősen módo-
sítania, mégpedig hosszú időn keresztül. Az 
emberi populáció viszont ma olyan óriási és 

politikailag annyira szervezetlen, hogy nehéz 
elképzelni, hogy akármelyik eugenikai javas-
lat is számottevő következményekkel járna. 
A humán reprodukciót ma még túlnyomó-
részt olyan erők vezérlik, amelyek kívül es-
nek az ember hatókörén. 
 A homo sapiens az emberszabású maj-
mokkal közös ősből fejlődött ki mintegy 
egymillió év alatt. Bár a folyamat részleteiről 
keveset tudunk, annyi bizonyos, hogy a korai 
humanoidok vadászó és gyűjtögető életmódot 
folytattak, és nagy területen szétszóródva, kis 
különálló csoportokban éltek, állandó veszé-
lyek közepette. Az intelligencia, a nyelvhasz-
nálat és az együttműködés terén különösen 
erős kellett hogy legyen a szelekció, mivel 
ezen vonások tekintetében az evolúció gyors 
volt. Valószínűnek tűnik, hogy a kulturális 
szempontból előnyös alkalmazkodási formák 
az előnyös genetikai vonásokkal együtt vá-
lasztódtak ki, vagyis az emberi kultúra az 
ember biológiájával párhuzamosan fejlődött. 
 Mintegy 10.000 éve annak, hogy az embe-
rek letelepedtek és földműveléssel kezdtek 
foglalkozni. Osborn (1968) áttekintette azo-
kat a  kutatásokat, amelyeket a primitív — 
tehát a modern befolyásoktól még mentes — 
földművelő népeknél végeztek a termékeny-
ségre nézve, ezek a kutatások pedig azt mu-
tatták, hogy a sikeresebb földműveseknek 
nagyobb családjuk volt, mint a kevésbé sike-
reseknek, és a leszármazottaiknak nagyobb 
esélyük volt a túlélésre. A múlt század sta-
tisztikája szintén azt mutatja, hogy az iskolá-
zottabbaknak és a tehetősebbeknek több 
gyermekük volt, mint akiknek mindez nem 
adatott meg. Az emberiség tehát a maga tör-
ténete során szinte mindig rendelkezett vala-
miféle — ha úgy tetszik, eugenetikai — rep-
rodukciós viselkedésmintával. 
 Újabban azonban egy másfajta — az eu-
genetikának ellentmondó — reprodukciós 
viselkedésminta előretörésének vagyunk a 
tanúi világszerte. Például az Egyesült Álla-
mokban az iskolai végzettség és a családi 
jövedelem negatívan korrelál a születésekkel. 
A táblázatból jól látható, hogy alacsonyabb 
végzettség és jövedelem mellett a születési 
arány csaknem kétszer akkora, mint a legma-



gasabb szinten állóknál. Van Court és Bean 
(1985) amerikai felnőttek hatalmas és repre-
zentatív mintáján vizsgálva szignifikánsan 
negatív korrelációt mutattak ki a szókincs 
próba eredménye és a gyermekek száma kö-
zött. A múltban a túlélésbeli különbségek 
szignifikáns szinten játszottak szerepet a ter-
mékenységbeli különbségekben, viszont má-
ra a csecsemőhalandóság oly mértékben 
csökkent, hogy ennek a tényezőnek nincs 
többé szignifikáns szerepe. A szaporodás 
számszerű növekedéséről kizárólag a születé-
si ráta különbségeiből tudhatunk meg vala-
mit. 
 
 
A 18-44 éves korú, 1984-ben gyermekkel rendelkező 
nők végzettsége és családi jövedelme 
___________________________________________
__ 
 
        A nők    Az 1000 
nőre 
        száma    eső születé-
sek 
        (ezer)     száma 
___________________________________________
__ 

Családi jövedelem 
 
10.000 $ alatt  9,210    88,5 
10.000–14.999 $   6,408    70,8 
15.000–19.999 $   6,097    69,7 
20.000–24.999 $   5,314    67,6 
25.000–29.999 $   4,806    58,8 
30.000–34.999 $   4,392    64,8 
35.000 felett 12,043    46,0 
 
Iskolai végzettség 
 
Középfokúnál alacsonyabb  8,093    81,9 
Középfokú, 4 év   21,934    65,2 
Felsőfokú, 1-3 év   11,428    54,8 
Felsőfokú, 4 év   5,923    72,2 
Felsőfokú, 5 év vagy több   2,926    55,9 
___________________________________________ 
Forrás: Az Egyesült Államok Népszámlálási Hivatala. 
Az Egyesült Államok Statisztikai Évkönyve, 1986 
 
 
 Általánosságban megállapítható, hogy a 
legtöbb sikeres ország a lakosság számát te-
kintve a fele annyira sem gyarapodott, mint a 
kevésbé sikeresek. Az ipari demokráciákban 

— mint amilyen Dánia, az Egyesült Államok, 
az Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, 
Kanada és Németország — 1973-ban 1000 
15-49 éves nőre 60-72 születés esett, míg ez 
az arány gyakorlatilag az összes kevésbé fej-
lett országban meghaladta a 100-at, nem egy 
országban — így Algériában, Kenyában, Me-
xikóban és Nicaraguában — pedig a 200-at 
is. A kevésbé fejlett régiókban a lakosság 
évente összességében 2,3 %-al növekszik, 
míg a fejlett országokban csak 0,9 %-al. 
 Ezeket a trendeket láthatóan nem az éssze-
rűség formálja. Osborn (1968) ezeket a szüle-
tésszabályozás terén való fejlettségnek tulaj-
donította, minthogy a hatékony módszerek 
biztosításához felvilágosításra, körültekintés-
re, tervezésre és pénzre van szükség. Ebből 
következőleg a születésszabályozás által kí-
nált előnyökhöz a társadalom legsikeresebb 
rétegei jutnak hozzá először. Osborn optimis-
ta jóslata szerint mindez valószínűleg csak 
átmeneti jelenség; mihelyst a születésszabá-
lyozás általánossá válik, a kedvező születési 
arányok visszatérnek, és mindenkinek annyi 
gyermeke lesz, amennyit szeretne és fel is tud 
nevelni. 
 Ami az emberi öröklődés jövőjét illeti, 
jelen pillanatban kivételesen nehéz jóslások-
ba bocsátkozni, mivel a biológia és a geneti-
ka rendkívül gyorsan fejlődik, és ez a fejlő-
dés valószínűleg új reprodukciós módszerek-
hez fog vezetni. Már képesek vagyunk in 
vitro megtermékenyítésre, ami arra használ-
ható fel, hogy a genetikai szelekciót a szülés-
től és a gyermekneveléstől elválasszuk. Le-
hetséges, hogy a jövőben képesek leszünk 
embereket klónozni és az ember genetikai 
kódját megváltoztatni. Ezekkel a sikerrel 
kecsegtető lehetőségekkel a birtokunkban 
(nem szólva azokról, amelyekről ma még 
nem is álmodunk) ideje lenne most már neki-
látni annak az egyébként politikai szempont-
ból is megtisztelő feladatnak, hogy a jelenlegi 
— a genetikának ellentmondó — reproduk-
ciós trendeket megfordítsuk. 
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ÉRTELMI FEJLŐDÉS 
 
Az értelmi fejlődés azt a sok egymásra épülő 
— a fogalmakban és a gondolkodási folya-
matokban végbemenő — változást jelenti, 
amelyek a mentális képességekben és kész-
ségekben a születés és a halál között leját-
szódnak. Az értelmi fejlődés következménye 
a megismerés. A megismerés azokra a mentá-
lis folyamatokra vonatkozik, amelyek révén 
az egyén tudásra tesz szert. A megismerés 
tudatos ismeretszerző folyamata teszi lehető-
vé a számunkra azt, hogy az olyan tevékeny-
ségeket is "megismerjük" és "megértsük" 
mint az emlékezés, a tanulás, a gondolkodás 
és a figyelem. A megismerés nem közvetle-
nül megfigyelhető jelenség. Három részmoz-
zanat alkotja: az események, az események 
felfogása és a felfogás eredményeként létre-
jövő válasz (Flavell, 1982). Az ember gon-
dolkodási tevékenysége is ilyen rejtett visel-
kedésekkel írható le. 
 A gyermekkori értelmi fejlődés általános 
jellegzetességeit a különböző kognitív szem-

léletmódok alapján fogjuk tárgyalni. Az em-
ber aktív problémamegoldó lény, aki megkü-
lönbözteti, megszűri és elemzi az informáci-
ókat, majd — a tervszerűen irányított tevé-
kenysége révén — fejlődési változásokon 
megy keresztül. Három kortárs elméleti 
irányzat van, amelyek a gyermeket ilyen ak-
tív problémamegoldó lénynek tekintik: Piaget 
elmélete az értelmi fejlődésről, az informá-
ciófeldolgozási megközelítés és a szociális 
tanulás elmélete. 
 Az egyik legnagyobb hatású elmélet arról, 
hogy hogyan megy végbe az értelem fejlődé-
se, Piaget-től származik (Piaget, 1970). 
Piaget ebben a munkájában a kognitív struk-
túrákat a formális logika szimbolikus köze-
gében ábrázolja, ahol mindegyik struktúra a 
logikai műveletek olyan átfogó rendszerének 
tekinthető, amely a specifikusabb intellektuá-
lis működések és jellemzők egész sorát köz-
vetíti és kapcsolja össze. Bár Piaget elméletét 
óriási mintákon végzett kutatások hitelesítik, 
azonban a fejlődés általa leírt összetevői kö-
zül egyeseket nem ártana tüzetesebb vizsgá-
latnak alávetni (Gelman, 1978; Flavell, 1980) 
és indokolt esetben helyesbíteni illetve újra-
értelmezni. Mindazonáltal a Piaget-féle meg-
közelítés fontos tudományos paradigma ma-
rad az ember intellektuális fejlődésére vonat-
kozóan. Az értelem formális szakaszokban 
történő fejlődése Piaget megfogalmazása 
nyomán gyökeresedett meg. 
 Piaget az intelligenciát olyan alapvető 
életműködésként határozta meg, amelynek 
révén az egyén a környezetéhez alkalmazko-
dik. Piaget felfogása szerint a gyermek nem 
egyszerűen befogadja a környezeti informá-
ciókat, hanem aktívan keresi azokat, és a 
saját erőfeszítései révén tesz szert a tudásra. 
Ez az interakció az alkalmazkodás. Az élőlé-
nyek a környezetükből származó újszerű in-
formációk feldolgozásán és megértésén ke-
resztül alkalmazkodnak. Az alkalmazkodás 
és a valóság értelmezése pedig a gyermek 
értelmi fejlettségének a szintjétől függ. 
 Piaget az értelmi fejlődést a kognitív 
struktúrák és az intellektuális funkciók fejlő-
désének tekinti. A mentális struktúra leírására 
a séma fogalmát használja, amelynek révén 



az egyén tükrözi, szervezi és értelmezi a ta-
pasztalatot. A séma úgy határozható meg, 
mint egy olyan gondolkodási vagy cselekvési 
mintázat, amelynek a segítségével az egyén a 
környezet egy adott összetevőjének egyfajta 
"megértését" felépíti. Piaget az intellektuális 
struktúrák három típusát különíti el: az ér-
zékszervi-mozgásos típust (a szervezett vi-
selkedési mintázatoknak a tárgyak vagy a 
tapasztalatok tükrözésére ill. az azokra törté-
nő reagálásra való felhasználása), a szimboli-
kus típust (a belső mentális képeknek a múlt-
beli tapasztalatok tükrözésére való felhaszná-
lása) és a műveleti típust (a belső mentális 
képeknek a gondolatok logikus szervezésére 
való felhasználása). 
 Piaget elmélete szerint az értelmi fejlődés 
az örökletesen meghatározott éréstől és a 
gyermeknek a környezetével való interakció-
jától függ. Az organizmusnak a környezet 
változásaihoz és kihívásaihoz való alkalmaz-
kodóképességét a természetes érés szabja 
meg. Az ember az új tapasztalatokban kifeje-
ződő információt az érés, valamint az asszi-
miláció és az akkomodáció révén kísérli meg 
értelmezni (Piaget, 1970). 
 Az akkomodáció azt jelenti, hogy a gyer-
mek a meglévő sémáit az új tapasztalatok 
hozzáillesztésével módosítja. Piaget az intel-
lektuális fejlődést olyan aktív folyamatnak 
írja le, amelynek során a gyermek új és új 
tapasztalatokat asszimilál és a kognitív struk-
túráit hozzáigazítja az új tapasztalataihoz. Az 
alkalmazkodással és a szerveződéssel kap-
csolatos értelmi műveletek olyan irányban 
alakítják a gyermek képességeit, hogy egy 
egyre jobban megértett világot tudjon felépí-
teni magában. A gyermek énjének és a külső 
világnak a kifejeződése az addig az időpontig 
megszerzett tudástól függ, amikor egy adott 
válaszra szükség van. Ebből következőleg a 
gyermek kognitív rendszerének az éretlensé-
ge a környezeti események értelmezését is 
korlátozza. 
 Mind a négy Piaget-féle szakaszhoz egy-
egy korcsoport tartozik. Bár ezek a korcso-
portok átlagosan becsült éveket fejeznek ki, 
mégis a "hierarchikus" szakaszok sorrendisé-
gének az érvényre jutását abszolút változat-

lannak illetve állandónak tartják. Piaget sze-
rint menet közben egyetlen korábbi szakasz-
ról sem lehet átugrani egy későbbi szakaszra. 
Mindegyik fejlődési szakasznak az eredmé-
nyei — úgymond — akkumulálódnak, vagyis 
a korábbi szakaszokban nyújtott teljesítmé-
nyek a későbbi szakaszok lappangó megjele-
nésével nem vesznek el. 
 
 
Érzékszervi-mozgásos szakasz 
 
A születéstől a körülbelül 2 éves korig tartó 
érzékszervi-mozgásos (szenzomotoros) sza-
kasz ideje alatt az értelmi fejlődés abból a 
képességből származik, amelynek révén a 
gyermek a testi élményeit és észleleteit a sa-
ját testmozgásaival ill. cselekvéseivel egybe-
szervezi és összehangolja. Az érzékszervi-
mozgásos fejlődés során — egészen a máso-
dik év végéig — a gyermek a születésekor 
meglévő ösztönös reflexcselekvésektől halad 
a szimbolikus reflexcselekvések felé. 
 Az élmények és a cselekvések koordinálá-
sának kezdeti eszközei olyan ösztönös ref-
lexviselkedéseken keresztül valósulnak meg 
mint a szopás és a fogás. Az 1. alszakaszra 
(születéstől 1 hónapos korig) az ilyen egysze-
rű reflexes viselkedések a jellemzőek. 
 A 2. alszakasz az első szokások szakasza. 
Ezt az elsőként elsajátított alkalmazkodási 
formák, az ún. elsődleges cirkuláris reakciók 
alkotják. Például amikor az 1. (egyszerű ref-
lexes) alszakaszban a csecsemő száját üveg-
gel ingereljük, a csecsemő szopó mozgást 
végez, a 2. alszakasz alatt viszont akkor is 
ismételgeti a szopó mozgást, ha az üveg nin-
csen jelen. 
 A 3. alszakasz (4-től 8 hónapos korig) a 
másodlagos cirkuláris reakciók szakasza. A 
csecsemő ekkor is élvezettel ismételgeti a 
viselkedéseket, azonban ezek a viselkedések 
most már a külső környezetben hozzáférhető 
eseményekre vagy tárgyakra irányulnak. 
 A 4. alszakasz (8-tól 12 hónapos korig) a 
másodlagos sémák koordinációjának a szaka-
sza, amikor a kognitív gondolkodás az előze-
tesen kapcsolatban nem lévő ingerek kezdet-
leges kombinálásából áll, és egyszerű cselek-



vésekben, egyszerű problémák megoldásában 
és mások viselkedésének az utánzásában 
nyilvánul meg. Piaget szerint a 4. alszakasz 
során a csecsemő a meglévő kognitív struktú-
ráit úgy igazítja az új szituációkhoz, hogy a 
saját testével koordinált, célirányos és önálló 
utánzó cselekvéseket hozzon létre. 
 Az 5. alszakasz (12-től 18 hónapos korig) 
a harmadlagos cirkuláris reakciók szakasza. 
Ezt azoknak a próba-szerencse jellegű tájé-
kozódási sémáknak a képződése bizonyítja, 
amelyekben a gyermek a problémamegoldás 
vagy az érdekes kimenetelek megismétlése 
érdekében célzatosan fedez fel új eljárásokat. 
Piaget ezt a periódust tekinti az emberi kí-
váncsiság és az újszerűség iránti érdeklődés 
kiindulópontjának. 
 Végezetül az utolsó alszakaszban (18-tól 
24 hónapos korig) megkezdődik a kognitív 
struktúrák belsővé válása. A mentális műkö-
dés a szenzomotoros síkról teljesen áthelye-
ződik a szimbolikus síkra, vagyis a gyermek 
kialakítja a primitív szimbólumok használa-
tának a képességét. 
 
 
Tárgyállandóság 
 
A tárgyállandóság a szenzomotoros szakasz 
egyik legjelentősebb értelmi teljesítménye. 
Azt fejezi ki, hogy az emberek, tárgyak, dol-
gok létezése akkor is folytatódik, amikor 
azok hosszabb ideig nem láthatóak ill. az 
érzékszerveken keresztül nem észrevehetőek. 
Piaget szerint a tárgyfogalom először a 4. 
alszakaszban jelenik meg a másodlagos sé-
maképződés koordinációja útján. Az 5., a 
harmadlagos cirkuláris reakciók periódusá-
ban a gyermek már az ismerős, de az új hely-
zetekben is egyaránt keresi az elrejtett tár-
gyat, azonban csak akkor, ha a tárgyak moz-
gása látható. A tárgyállandóság az utolsó 
szenzomotoros alszakaszban válik teljessé: a 
mentális reprezentációk eszközei révén a 
gyermek a képzeletében követni tudja a tár-
gyak láthatatlan mozgását. Az elrejtett tár-
gyakat keresi és meg is találja. 
 Bower (1982) kutatásai szerint viszont a 
gyermekek már korábban, az elsődleges cir-

kuláris reakciók priódusa alatt megértik a 
tárgyállandóságot, mégha ebben az alsza-
kaszban nem is keresik a tárgyakat. Bower 
kutatásában a tárgyállandóság bizonyítékát a 
csecsemőnek az észlelt tárgy arrébbtételével 
kapcsolatos anticipációja illetve meglepődése 
jelenti. Bower szerint ha a Piaget-féle felada-
tokban a fiatalabb csecsemők kudarcot valla-
nak, akkor emögött inkább a térbeli gondol-
kodás hibáit, semmint a tárgyfogalom hiányát 
kell keresni. 
 
 
Művelet előtti szakasz 
 
A művelet előtti szakasz (2-től 7 éves korig) 
a szimbolikus sémák uralkodásának az idő-
szaka, melyben a gyermeknek a szimbolikus 
rendszere a nyelvhasználattal bővül és a per-
ceptuális képek mozgósítása a szenzomoto-
ros periódus végére jellemző képességet 
meghaladó módon történik. A művelet előtti 
szakasz két fázisból áll: az előfogalmi perió-
dusból (2-től 4 éves korig) és az intuitív peri-
ódusból (5-től 7 éves korig). 
 Piaget szerint az egész előfogalmi perió-
dust a logikai okság hiányosságai jellemzik. 
Például a művelet előtti szakasz legszembe-
tűnőbb vonása, az egocentrizmus azt bizo-
nyítja, hogy a gyermek nem tud egykönnyen 
különbséget tenni a saját nézőpontja és valaki 
másnak a nézőpontja között. A művelet előtti 
szakasz másik kimutatható hiányossága az 
animizmus: a kisgyermek azt hiszi, hogy az 
élettelen tárgyak emberi tulajdonságokkal 
rendelkeznek és emberi cselekvésre képesek. 
A művelet előtti szakaszban a játék olyan 
szintre fejlődik, amelyen a gyermekek már 
képesek saját fantáziavilágot teremteni, kép-
zelt játszótársakat kitalálni, szerepjátékokban 
részt venni és az érzelmi kríziseket az után-
zás közvetítésével a játékban feldolgozni. 
 A művelet előtti szakasz második fázisa 
az intuitív fázis, amelyben a korábbi gondol-
kodás továbbfejlődését a szimbolikus gon-
dolkodás használatának a tökéletesedése jel-
zi. A szemléleten alapuló logika olyan osz-
tályba sorolási problémákban nyilvánul meg, 
mint hogy "a nyaklánc az, aminek nyaka és 



lánca van", tehát a gyermek egyszerre csak 
egy sajátosságra koncentrál. Piaget szerint a 
részhalmazokban való gondolkodás nehézsé-
get jelent még a gyermeknek. 
 A művelet előtti szakasz idején a szimbo-
likus gondolkodás használatát támogató két 
legfőbb tényező a centrálás és az irreverzibi-
litás. A centrálás azt jelenti, hogy a gyermek 
a problémának csupán egyetlen összetevőjére 
összpontosít, és figyelmen kívül hagy más 
olyan információkat, amelyek pedig segíte-
nének abban, hogy helyes választ adjon. Az 
irreverzibilitás azt jelenti, hogy a gyermek 
képtelen egy mentális cselekvést megfordíta-
ni vagy meg nem történtté tenni. 
 Az újabb kutatások szerint (Mossler, 
Marvin és Greenberg, 1976; Flavell, Everett, 
Croft és Flavell, 1981) — Piaget megállapí-
tásaival ellentétben — a művelet előtti gyer-
mekek kevésbé egocentrikusak, más néző-
pontot is figyelembe vesznek és képesek a 
"megőrzésre". Gelman (1978) azt tapasztalta, 
hogy a gyermekek már az iskoláskor előtt is 
képesek az oksági gondolkodásra. Egy to-
vábbi kutatás (Beilin, 1980) arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a művelet előtti gyermekek 
az azonosítás gyakorlásának a módszerével 
megtaníthatók a "megőrzésre", azaz hogy egy 
"megőrzési" feladat során átalakított tárgyak 
vagy anyagok az újfajta megjelenésükben is 
ugyanazok maradnak. Végül Acredolo és 
Acredolo (1979) munkája arra mutat rá, hogy 
a "megőrzéshez" nincs feltétlenül szükség a 
reverzibilitásra és a kompenzációra. 
 
 
Konkrét műveletek szakasza 
 
A Piaget-féle konkrét műveletek szakasza — 
a 7 és 11 év közötti periódus — az a szakasz, 
amelyben a gyermek gondolkodása a kognitív 
műveletek koherens szerkezetében szilárdul 
meg. A konkrét műveletek szakasza alatt a 
művelet előtti szakasz legszembetűnőbb 
kognitív hiányosságai teljesen eltűnnek. A 
kognitív műveletek most már egy olyan le-
tisztultabb gondolkodási rendszerhez kapcso-
lódnak, amely eddig elérhetetlen szintekre 
vezet át. A konkrét műveletek fejlődése során 

az tapasztalható, hogy a gyermekek bizonyos 
"megőrzési" problémákat meg tudnak oldani, 
míg másokat nem. Például az olyan "megőr-
zési" képességnek, mint a reverzibilitásnak a 
kifejlődése abban mutatkozik meg, hogy a 
gyermek mentálisan meg tudja fordítani a 
cselekvés lefolyását, s ezért rájön, hogy ami-
kor a vizet visszatöltik az eredeti tartályba, 
ugyanazt a vízoszlopot látja. A megfordítási 
és osztályozási képesség teszi lehetővé a 
nyelvi humor kialakulását is. Egy másik vál-
tozás az egocentrizmusról a relativizmusra 
való áttérés. A gyermek most már tud 
decentrálni, azaz egy probléma két vagy több 
összetevőjét egyidejűleg kezelni. 
 
 
Formális műveletek szakasza 
 
A Piaget által leírt értelmi fejlődés szakaszai 
közül a formális műveletek szakasza az utol-
só. Ezt a szakaszt az elvonatkoztatás és a 
hipotézisalkotás képessége jellemzi. A gon-
dolkodás absztrakt minősége elsősorban a 
serdülők problémamegoldásában megnyilvá-
nuló szóbeli ítéletekből tűnik ki. Például egy 
konkrétan gondolkodónak a valóságban kell 
látnia az A, B és C elemeket ahhoz, hogy 
képes legyen arra a logikai következtetésre, 
hogy ha A>B és B>C, akkor A>C. Ezzel 
szemben egy formálisan gondolkodó akkor is 
meg tudja oldani ezt a feladatot, ha pusztán 
szóbeli rejtvényként adjuk fel. 
 Jóllehet a formális gondolkodásra való 
áttérés fokozatosan történik és akár néhány 
évet is igénybe vehet, azonban ez a rendsze-
rezett és absztrakt gondolkodás teremti meg 
az alapot az erkölcsi viselkedés, az igazsá-
gosság, a vélemények és az értékek mérlege-
léséhez. Így aztán a formálisan gondolkodó 
embernek már nincs szüksége hosszas konk-
rét tapasztalatokra ahhoz, hogy másokat ösz-
szetett módon tudjon megítélni. 
 
 
Formális gondolkodás a serdülőkorban 
 
Piaget klasszikus kísérletei óta számos kutató 
tanulmányozta a serdülőkori gondolkodás 



természetét. Eredményeik alapján jól körülír-
hatók azok a jellemzők, amelyek a gondol-
kodásnak és problémamegoldásnak ezt a 
formáját más, primitívebb formáktól megkü-
lönböztetik. 
 A formális gondolkodás egyik fontos jel-
lemzője, hogy az egyén a megfigyeltek pusz-
ta leírása helyett inkább magyarázatokat ke-
res. A másik fontos jellemzője, hogy az 
egyén kívül tudja magát helyezni a probléma 
közvetlen kontextusán. A formális gondolko-
dás társadalmi szempontból legfontosabb 
jellemzője a metakogníció, azaz a gondolko-
dásról való gondolkodás, vagyis a gondolko-
dási folyamatra magára történő reflektálás 
képessége. Összességében a formális gondol-
kodás a probléma sürgető kényszereitől való 
viszonylagos mentességgel jellemezhető, ami 
a rugalmasságban nyilvánul meg. 
 
 
Ifjúkor és felnőttkor 
 
Erre az időszakra az értelmi fejlődés legmar-
kánsabb változásai már lezajlanak, bár a ké-
sőbbi életben még nyilvánvalóan vannak ap-
ró, de megfigyelhető változások. Erikson 
(1963) pszichoszociális elméletéből tudjuk, 
hogy a fiatalok az identitás krízisét élik meg 
a szerepdiffúzióval szemben. A fiatal felnőt-
tek szerepvállalását emellett a szexualitás és 
a szerelem is befolyásolja. 
 Mialatt a fiatal pályát választ és megkísérli 
megfogalmazni a társadalomban betöltendő 
szerepét, az értelmi fejlődés önmaga csiszo-
lásában folytatódik. A pályaválasztással kap-
csolatos érett realizmus egy olyan fejlődési 
folyamatnak tűnik, amely az élet során — 
olykor pályamódosításhoz is vezetve — vé-
gig megmarad. 
 
 
Az értelmi fejlődés információfeldolgozási 
megközelítése 
 
Az információfeldolgozási modell — mint az 
ember értelmi fejlődésének egyfajta modellje 
— a döntéshozatalt, a megértést és az emlé-
kezést feldolgozási módszereknek értelmezi. 

A kognitív fejlődésnek ez a megközelítése az 
értelmet egy olyan komplex kognitív rend-
szernek tekinti, ami bizonyos értelemben a 
számítógéppel mutat hasonlóságot. Egy vi-
selkedés létrehozása érdekében ugyanis a 
számítógépnek lényegében ugyanazt kell 
tudnia, mint az emberi megismerésnek. Az 
érzékelő rendszerek a környezetből származó 
információkat megszűrik és különféleképpen 
megtervezett információ-feldolgozási eleme-
ken átáramoltatják. Az információ minden 
egyes lépésnél átalakításon és elemzésen 
megy keresztül, az átalakításokat és elemzé-
seket pedig az elemek közötti előre- és visz-
szacsatolási hurkok befolyásolják. A tervsze-
rű és céltudatos gondolkodás a kivitelező 
működésekből származik. A kivitelező rend-
szer azt az elemi információfeldolgozási sza-
bálykészletet tartalmazza, amely a célok tel-
jesüléséhez az információ áramlását megter-
vezi, kivitelezi és ellenőrzi. 
 A legtöbb információfeldolgozást tanul-
mányozó kutatás közvetlenül épít Piaget-nek 
az értelmi fejlődés vizsgálata során elért 
eredményeire. Piaget strukturális magyaráza-
tával szemben — amely a gondolkodási fo-
lyamatokban és a műveleti reverzibilitásban 
megnyilvánuló logikai gondolkodás struktú-
ráján alapul — az információfeldolgozási 
megközelítés a speciális mentális folyamatok 
felderítésével foglalkozik és a megismerés 
fejlődését ezekre vezeti vissza. Egyes kuta-
tók, mint például Pascual-Leone (1980) és 
Case (1978) az információfeldolgozás szem-
pontjainak a figyelembe vételével módosítot-
ták Piaget elméletét. (Ezt nevezik a Piaget-
féle elmélet neo-formájának.) Ennek egyik 
sajátos leágazása Siegler-nek (1981) a szabá-
lyok használatának a megállapítására irányu-
ló megközelítése. Siegler a gyermek problé-
mamegoldó készségeit lényegében egyetlen 
területen vizsgálja: a problémára adott vála-
szok mintázatainak a segítségével azt kívánja 
meghatározni, hogy a különböző életkorok-
ban milyen információfeldolgozási szabályo-
kat használ a gyermek. 
 Az értelmi fejlődést számos más informá-
ció-feldolgozási irányzat is vizsgálta. Egyes 
kutatók például azt tapasztalták, hogy bizo-



nyos feladatok esetében a kisgyermekek fi-
gyelme beszűkült, a kitartása csökkent 
(Wellman, Ritter és Flavell, 1975), és a terv-
szerű problémamegoldásban a kíváncsiságuk 
gátolta meg őket. Így szerintük — Piaget 
elméletével szemben — a nagyon fiatal 
gyermekek számos probléma megoldása so-
rán azért vallhatnak kudarcot, mert mégha 
össze is gyűjtik a szükséges információkat, 
egyszerűen képtelenek a figyelmüket hosz-
szabb ideig a feladatra irányítani. A gyerme-
kek a problémamegoldási próbálkozásaikban 
kb. 5 éves korukban válnak kitartóbbakká. Ez 
az oka annak, hogy — speciális fejlesztés 
nélkül — az ennél fiatalabb gyermekek elő-
ször a számukra jelentős ingereket veszik 
figyelembe, míg az idősebb gyermekeknek 
jobb a szelektív figyelme. 
 
 
Szociális tanuláselmélet 
 
A szociális tanuláselmélet képviselői szerint 
az értelmi fejlődés sokkal több annál, sem-
mint hogy az egyéni jellemzők és a környeze-
ti hatások valamiféle eredője legyen. Szerin-
tük mind a három egyetlen rendszeren belül 
létezik, kölcsönösen függenek egymástól és 
kölcsönösen meghatározzák egymást. Így az 
ismeretek, a vélemények és az elvárások be-
folyásolják a viselkedést és fordítva. Egyrész 
a viselkedés meghatározza a környezet jelle-
gét, másrészt az ismeretek meghatározzák a 
környezet pszichológiai definícióit. 
 A tanulás vagy közvetlen úton történik (a 
viselkedések és a következmények társítása 
révén), vagy utánzással. A viselkedések illet-
ve a megerősítések közvetlen következmé-
nyeit a legtöbb hagyományos kutatás nem 
fogalmazza meg, azaz figyelmen kívül hagy-
ja, hogy ezeket a gyermek tudatosíthatja. Pe-
dig a viselkedés következményei nyíltan hor-
dozzák azt az információt és funkciót, ame-
lyek az egyént hipotézisek kialakítására és 
ellenőrzésére késztetik. Ennélfogva a meg-
erősítés mindenképpen úgy befolyásolja a 
választ, hogy az összekapcsolódó ingerekből 
ismeretek vagy gondolatok szülessenek. 

 Tanulás az utánzás révén történő elsajátí-
tás is. Valamennyi új viselkedést a követ-
kezményeivel együtt figyelünk meg. Az in-
formáció reprezentációját és absztrakcióját a 
belső szimbolikus képességek teszik lehető-
vé, melyek egyben a megőrzendő információt 
is hatékonyan jelzik. A szociális tanuláselmé-
let felfogása szerint a megerősítés elővétele-
zése ingerként szolgál arra, hogy ráirányítsa a 
figyelmet a modell viselkedésére, ebből adó-
dóan a megerősítés az, ami a tanulást bizto-
sítja. 
 Összességében a szociális tanuláselmélet 
kiemelt fontosságot tulajdonít a szimbolikus 
és az önszabályozó folyamatoknak. Az ér-
telmi fejlődésben annak van döntő jelentősé-
ge, hogy a kognitív működésben beálló vál-
tozások ezeknek a folyamatoknak az átalaku-
lását idézik elő. A gyermeknél a fejlődést 
leginkább a tapasztalat és az aktuális manipu-
láció tökéletesíti, ezért képesek a gyermekek 
jobban arra, hogy az utánzásos tapasztalatai-
kat hatékonyan tükrözzék és megőrizzék. 
Emellett az utánzásos tanulás nemcsak a 
szimbolikus, hanem a figyelmi és a motivá-
ciós folyamatokat is alakítja. 
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1985-ben John Feldhusen szerkesztésében 
megjelent egy kötet, amelynek a címe: Minő-
ségre törekvés a tehetségfejlesztésben 
(Toward Excellence in Gifted Education). A 
cím egyúttal a tárgyát is jelzi Feldhusen 
munkásságának, amely az alacsony, átlagos 
és magas intelligenciájú gyermekek mentális 
teljesítményének összehasonlításáról írt első 
publikációitól a tehetséggel foglalkozó fen-

tebb említett tanulmánykötetig fokozatosan 
bontakozott ki. 
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 Feldhusen a Wisconsin állambeli 
Waukesha-ben született. A BA fokozatát 
(Bachelor of Arts, = a bölcsészettudományok 
baccalaureusa. Baccalaureátus: a legalsó 
egyetemi fokozat. A ford.) 1949-ben, az MS 
fokozatát (Master of Science, = kb. termé-
szettudományi doktor. A ford.) 1955-ben, a 
PhD fokozatát (Doctor of Philosophy, = filo-
zófiai doktor) pedig 1958-ban szerezte a 
Wisconsin Egyetemen. Rövid ideig tanács-
adóként és tanárként dolgozott. Első vizsgá-
latait olyan — meglehetősen eltérő — té-
mákkal kapcsolatban végezte, mint a prog-
ramozott oktatás, a tesztelés és felmérés, a 
bűnözés és az iskolai viselkedés. A nevelés-
lélektan területén kifejtett tevékenysége attól 
kezdve teljesedett ki igazán, amikor 1975-
ben az Amerikai Pszichológiai Társaság 15. 
sz. Osztálya élére került. 
 A kreatív gondolkodás és problémameg-
oldás folyamatos figyelemmel kíséréséből 
született A kreatív gondolkodás és problé-
mamegoldás a tehetségfejlesztésben 
(Creative Thinking and Problem Solving in 
Gifted Education, 1985) című gyakorlati ké-
zikönyv, amelyet Feldhusen társszerzőként 
jegyez. Az alapvető érdeklődése — a kutatás, 



az elmélet és az értékelés felhasználása a 
tehetségfejlesztési programok és tantervek 
kidolgozásához — adta az ösztönzést ahhoz, 
hogy az állami iskolák tantestületeivel 
együttműködve a tehetségesek tanárainak a 
szakmai képzését és továbbképzését Indiana 
állam egészére kiterjedően felkarolja. Ennek 
az eredménye az is, hogy a publikációk, a 
pedagógusoknak szánt ajánlások és a kutatási 
műhelyek munkája tekintetében országszerte 
egy következetes irányvonal kezdett kirajzo-
lódni. 1977-ben lett a Purdue Egyetem 
Neveléslélektani Tanszéke és Kutatási Rész-
legének (Educational Psychology and Rese-
arch Section of Purdue University) a vezető-
je, 1978-ban pedig a Tehetségfejlesztési Inté-
zetének (Purdue Gifted Education Resource 
Institute) az igazgatója. Aktív támogatója a 
tehetségfejlesztéssel foglalkozó egyetemi 
programoknak is. 
 Feldhusen annak a koncepciónak a híve, 
hogy a tehetséges fiatalok olyan egyének, 
akiknek nemcsak azért van szükségük speciá-
lis fejlesztésre, hogy a lehető legmagasabb 
szintű teljesítményt nyújtsák, hanem azért is, 
hogy önmagukat emberi lényként valósíthas-
sák meg. Ennélfogva — szerinte — a tehet-
ségazonosításnak a célja ne a fiatalok címké-
zése legyen, hanem inkább a gondozást 
igénylők felkutatása és az individualizált 
fejlesztési programokhoz való iránymutatás. 
Ez utóbbit A tanterv a tehetségesekért (Cur-
riculum for the Gifted) című, megjelenés alatt 
álló könyvében fejti ki részletesen. 
 1981-ben A Nemzeti Tehetségtársaság 
(National Association for Gifted Children, = 
NAGC) Feldhusen-nek a tehetségfejlesztés 
terén kifejtett munkásságát az elnökségébe 
való beválasztásával ismerte el. 1983-ban 
ugyanez a szervezet a kiváló tudósi címmel 
tüntette ki, 1984-ben pedig a Társaság folyó-
iratának — A tehetséges gyermeknek (Gifted 
Child Quarterly) — a szerkesztőjévé válasz-
totta meg. 
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FOGALOMALKOTÁS 
 
A fogalomalkotás azon eljárások egyike, 
amelyekkel az emberi értelem a rázúduló 
temérdek információt megszervezi. Mint 
Ausubel (1968) rámutat: 
 

"... az ember sokkal inkább a fogalmak világában 
él, semmint a tárgyak, az események és a szituáci-
ók világában... A valóságot — képletesen szólva 
— egy fogalmi illetve kategoriális szűrőn keresztül 
éljük meg." (505. old.) 

 
 A fogalom a hasonló entitások együvé 
csoportosítására szolgáló mentális konstruk-
ció. Egy fogalom ismerete végső fokon azok-
nak a közös elemeknek az ismeretét jelenti, 
amelyek meghatározzák, hogy a vonatkozó 
kategóriába egy adott entitás beletartozik-e 
vagy nem. A fogalom meglétét az ugyanab-
ban a kategóriában helyet kapó illetve hason-
ló szerepet betöltő dolgok észrevételezése 
hitelesíti. Egy adott cselekvést az egyén úgy 
is kivitelezhet, hogy közben nem feltétlenül 
rendelkezik valamilyen elképzeléssel a kate-
gorizálásra felhasznált fogalomra vagy annak 
a lehetséges közös elemeire nézve. 
 A fogalom és a nyelv közötti kapcsolat 
gyakran félreértésre ad okot. Nem ritkán 
olyan megközelítésben határozzák meg a 
fogalmat, mint ami "a nyelvünk szavaival 
kifejezett gondolat valamiről" (Platt, 1963), 
holott kétség nem fér hozzá, hogy nemcsak 
az emberek, hanem az állatok is rendelkez-



nek fogalmakkal (Humphrey, 1984). A kutya, 
valahányszor egy idegen macskát meglát, 
nem úgy reagál rá, mintha ilyet most látna 
először, hanem a macska iránti viselkedése a 
többi macskával kapcsolatos múltbeli tapasz-
talatain alapul. 
 A fogalom és a nyelv közötti összefüggés 
tehát meglehetősen problematikus. Gagne 
(1970) például úgy érvel, hogy a fogalmak-
nak kétfajta típusa létezik: azok a konkrét 
fogalmak — mint amilyen a "kutya" is —, 
amelyek a közvetlen tapasztalaton alapulnak, 
és azok — mint amilyen a "nagybácsi" vagy a 
"demokrácia" —, amelyek nem lehetnek meg 
a nyelv nélkül. Egyesek ezt az érvelést azzal 
egészítik ki, hogy  már a beérkező adatok 
észlelését is befolyásolja az a mód, ahogyan a 
nyelv szervezi és kategorizálja az informáci-
ókat. Így például a különböző nyelvek eltérő 
módon osztják fel a színképet. Számos olyan 
kutatásról tudunk, amelyek annak a megálla-
pítására irányultak, hogy vajon a különböző 
kultúrákban élő, más-más nyelvet használó 
emberek ténylegesen másképp érzékelik-e a 
színeket. 
 A fogalomalkotásnak két általános mód-
szere ismeretes (Martorella, 1972). Az egyik 
az induktív, a másik a deduktív módszer. A 
fogalmak elsajátításának az induktív útja a 
tényekből, az adatokból, vagy a már megér-
tett fogalmakból indul ki. Bizonyos intellek-
tuális képességek közreműködésével új, 
mindinkább absztrakt fogalmak alakulnak ki. 
Például meg akarjuk tanítani a gyermekeket 
arra a szabályra, hogy a helységnévből kép-
zett mellékneveket (budapesti, debreceni, 
stb.) kis kezdőbetűvel kell írni. Az induktív 
módszer esetében úgy járhatunk el, hogy ösz-
szeállítunk két listát, melyek egyikében a 
helységnevek, másikában az azokból képzett 
melléknevek szerepelnek, ezeket összehason-
líttatjuk a tanulókkal, és ebből általánosítjuk 
a szabályt. A deduktív módszer esetében a 
szabályt közöljük először, megértetjük az 
elvet, és azután hozunk fel rá példákat. Ami a 
tanításban való használhatóságukat illeti, 
még idáig mindegyik kutatás arra a következ-
tetésre jutott, hogy egyik módszer sem kü-
lönb a másiknál. Jobban mondva egyedül a 

kognitív stílusok terén végzett kutatásoknál 
találunk némi utalást arra, hogy az egyik 
módszer eredményessége a másikhoz képest 
— legalábbis egy bizonyos mértékben — az 
egyén sajátos tanulási stílusától függ (Witkin, 
Moore, Goodenough és Cox, 1977). 
 Vigotszkij (Vygotsky, 1962) ugyancsak 
két fogalomelsajátítási típust különböztetett 
meg. Az általa leírt két eljárás attól függ, 
hogy a fogalom köznapi vagy tudományos 
jellegű-e. A köznapi fogalomra a "kutya" 
lehetne a példa. Az egyén azon keresztül ta-
nulja meg a kutya mibenlétét, hogy az élete 
során számtalan különféle fajtájú kutyát lát. 
Az olyan fogalmat azonban, mint a "kizsák-
mányolás", közvetett úton, formális tanulási 
környezetben sajátítja el. A saját élmények itt 
csak azt teszik lehetővé, hogy a fogalmak 
jelentésének a kezdetleges sémái körvonala-
zódjanak. A teljesebb megértésre már nem a 
közvetlen tapasztalatból származó példák 
általánosítása révén kerül sor, hanem megha-
tározás és hozzáolvasás útján. 
 Ebben az értelmezésben a köznapi fogal-
mak egy alulról felfelé irányuló folyamatban, 
a tudományos fogalmak pedig egy felülről 
lefelé irányuló folyamatban alakulnak ki. A 
felfelé irányuló folyamaton keresztül történő 
fogalomelsajátítás számos konkrét példából 
indul ki, amelyek révén a tanuló egy általános 
elképzelést alakít ki a "kutyaság" lényegére 
vonatkozóan. A lefelé irányuló folyamaton 
keresztül történő fogalomelsajátítás a definí-
cióból indul ki, amelynek alapján a tanuló 
lépésről lépésre megállapítja, hogy az általá-
nos jellegű fogalomra milyen speciális esete-
ket lehet példákként felhozni. 
 A behavioristák a fogalmak kialakulását 
szigorúan az inger – válasz formula alapján 
próbálták értelmezni. Ezzel szemben 
Vigotszkij és mások azt hangsúlyozták, hogy 
bár a behavioristák által leírt mentális folya-
matok valóban nélkülözhetetlenek, ugyanak-
kor nem adnak elégséges magyarázatot a kül-
ső jelenségek fogalmi szerkezetekbe való 
kategorizálódásának a hogyanjáról. E gon-
dolkodók szerint az inger – válasz paradigma 
egyszerűen alkalmatlan annak a magyarázatá-
ra, hogy miképp jut el az értelem az olyan 



fogalmak lényegéig, mint a "kutyaság" vagy a 
"kizsákmányolás". 
 Festinger (1964) a fogalomalkotás leírásá-
hoz a Piaget-féle egyensúly-elképzelést veszi 
kölcsön. Festinger azt fejtegeti, hogy ha vala-
ki két olyan kognitív tartalommal rendelke-
zik, amelyekről azt veszi észre, hogy egyik a 
másikkal disszonáns, akkor a disszonancia-
redukció érdekében a kognitív struktúráit 
módosítani igyekszik. Ez a folyamat hozza 
létre — szerinte — az új fogalmakat. Például 
ha egy gyermek az összes állatot kutyuskának 
nevezi, de észreveszi, hogy mások viszont 
egyes állatokat macskáknak hívnak, akkor a 
gyermek a kutyák osztályának egyedeit azo-
nosító jellemzőkre vonatkozó elképzelését 
egy idő után módosítani fogja. 
 DeCecco (1968) a fogalmak tanításához a 
következő általános modellt javasolja: 

1. Írjuk körül, hogy milyen teljesítményt 
várunk el a fogalom megtanítása után! 

2. Komplex fogalmak tanításakor redukál-
juk a sajátosságok számát, illetve a 
domináns sajátosságokat emeljük ki! 

3. Nyújtsunk világos szóbeli képzettársítá-
sokat! 

4. Mondjunk pozitív és negatív példákat a 
fogalomra! 

5. Egyszerre — illetve egymás után — 
több példát is említsünk! 

6. Mondassunk a tanulóval új példát a fo-
galomra! 

7. Ellenőrízzük, hogy a tanuló megértette-
e a fogalmat! 

8. Határoztassuk meg a tanulóval a fogal-
mat! 

9. Adjunk lehetőséget a tanulónak arra, 
hogy a fogalmat megfelelő megerősítés 
mellett gyakorolhassa! (58. old.) 

 Az Egyesült Államokban a fogalomalko-
tás folyamata iránt akkor volt legnagyobb az 
érdeklődés, amikor a 60-as évek végén és a 
70-es évek elején hozzákezdtek az új mate-
matikai és társadalomismereti tantervek ki-
dolgozásához. Bár a "Vissza az alapokhoz!" 

mozgalom nyomására egy időre lekerült a 
napirendről, újabban — elsősorban annak 
köszönhetően, hogy a problémamegoldó 
gondolkodás immár polgárjogot nyert a tan-
tervben — ismét többen foglalkoznak vele. A 
fogalomalkotás folyamatának a megértésével 
a pedagógusok remélhetőleg több segítséget 
tudnak nyújtani a tanítványaiknak ahhoz, 
hogy eredményesebb tanuló váljék belőlük. 
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Tehetséges fogyatékosoknak nevezzük azo-
kat, "akik testi, értelmi, érzelmi vagy érzék-
szervi fogyatékosságuk ellenére szokatlanul 
tehetségesnek mutatkoznak" (Blacher-Dixon, 
1977). Ez a definíció azonban túlságosan 
leegyszerűsített annak, aki ezt a látszólag 
ellentmondásos kategóriát a maga komplexi-
tásában akarja megérteni. Ahhoz, hogy valaki 
megértse a tehetséges fogyatékosok kategóri-
áját, először a két összetevőjét külön-külön 
kell megértenie. 
 Ami a tehetséges gyermek meghatározását 
illeti — azaz hogy minek az alapján tekinthe-
tő a gyermek tehetségesnek —, abban még a 
tehetségfejlesztés területén dolgozó szakem-
berek között is megoszlanak a vélemények. 
Burroughs (1979) például a tehetséges gyer-
mek meghatározásának mintegy 113 változa-
tát írta össze. Terman úgy határozta meg a 
tehetséget, mint "az a 2 %, akiknek az intelli-
genciatesztekben elért pontszáma a legmaga-
sabb (Clark, 1983). A szövetségi kormány az 
oktatás megszilárdítását és fejlesztését célzó 
1983-as törvényben (PL 97-35) úgy határozza 
meg a tehetségeseket, mint "azok a gyerme-
kek, akik az intellektuális, kreatív, művészeti, 
vezetési képesség tekintetében vagy a speci-
fikus tanulmányi (academic) területeken ki-
váló teljesítőképességűeknek bizonyulnak, és 
ezirányú képességük kiteljesedése érdekében 
olyan gondozást illetve foglalkoztatást igé-
nyelnek, amilyet általában nem nyújtanak az 
iskolák" (582. cikkely). Egyesek úgy határoz-
zák meg a tehetséges gyermeket, mint aki a 
tulajdonságok egy bizonyos csoportjával ren-
delkezik (Renzulli, 1978), míg mások a leg-
újabb kutatások által feltárt biológiai eltéré-
sekre helyezik a hangsúlyt. Abban azonban 
láthatóan mindenki egyetért, hogy a tehetség 
legalább egy területen meglévő kiemelkedő 
képességre és/vagy működésre utal. 
 A gyermekek akkor tekintendők fogyaté-
kosoknak, ha a normális tanulásukat és fejlő-
désüket egy vagy több speciális körülmény 
olyan mértékben akadályozza, hogy a képes-
ségeik kifejlődéséhez speciális pedagógiai 
programokra és gondozásra van szükség 
(Whitmore és Maker, 1985). "Tehetséges 
tanulók — az értelmileg sérülteket és a szigo-

rú értelemben vett fejlődésképteleneket kivé-
ve — minden fogyatékossági ágban lehetnek" 
(Clark, 1983). A különböző fogyatékosságok 
eltérően hatnak a tehetséges gyermekre. Pél-
dául a vak és a gyengénlátó ugyanolyan szin-
tű kognitív képességekkel rendelkezhet, mint 
a látó, azonban ők a saját szintjük maximu-
mát később érik el. A siketeknél a fejlődés 
lassabb ütemű, és főképpen az absztrakt fo-
galmak használatában mutatkoznak nehézsé-
gek. A tanulási és az érzelmi zavarokkal 
küszködőknél a figyelemmel, az észleléssel 
és az érzékelőképességgel vannak problémák. 
A mozgáskorlátozottak esetében a kognitív 
folyamatok aránya és jellege az ép populáci-
óéval vetekszik (Maker, 1977). 
 A tehetséges fogyatékosokkal való törődés 
gondolata 1974-ben vetődött fel, amikor Ed 
Martin, az Oktatásügyi Minisztérium fogya-
tékosokkal foglalkozó osztályának a vezetője 
egy drámai hangú beszédében történelmi 
példákat említett az ilyen gyermekeket sértő 
megkülönböztetésekre. 1975-ben megalakult 
a Tehetségvédő Társaságnak /The 
Association for the Gifted, = TAG) a tehetsé-
ges fogyatékosokkal foglalkozó bizottsága. 
1976-ban New Orleans-ban — a TAG égisze 
alatt — már konferenciát tartottak a téma 
időszerű kérdéseiről. 1977-ben pedig a "te-
hetséges fogyatékosok" kifejezés az ERIC-
ben (Educational Resources Information 
Center) és a kutatási mutatószámokban is 
megjelent. 
 Bár erről nincs pontos statisztikai adat, 
mértéktartó becslések szerint a fogyatékos 
gyermekeknek mintegy 2 %-át értelmileg 
tehetségesnek lehet minősíteni (Whitmore és 
Maker, 1985). 
 A tehetséges fogyatékosnak minősített 
gyermekeknek olyan jellegű programokra 
van szükségük, amelyek alkalmazkodnak a 
korlátozó körülményekhez és kifejlesztik egy 
vagy több területen a kivételes teljesítményre 
való képességüket (Whitmore és Maker, 
1985). Ezeknek a gyermekeknek a hiányos-
ságai gyakran annyira szembeötlőek, hogy 
mindenekelőtt azok korrigálására fordítják a 
figyelmet. Így viszont hamar átsiklanak a 



tehetség felett (Clark, 1983) és az ebből adó-
dó igényekkel nem foglalkoznak. 
 A tehetséges fogyatékosok azonosítására 
ugyanazokat a vizsgálati eljárásokat és adat-
gyűjtési módszereket alkalmazzák, mint a 
tehetségesek azonosítására általában. A fo-
gyatékosság által eltakart képességek feltárá-
sa érdekében azonban bizonyos tényezőket 
figyelembe kell venni. Az egyes fogyatékos-
sági ágak esetében alkalmazható azonosítási 
eljárásokról részletesebben Pendarvis és 
Grossi (1980) munkájában olvashatunk. A 
tehetséges fogyatékosok azonosítására, diag-
nosztizálására és fejlesztési terveire irányuló 
programok közül néhányat a szövetségi kor-
mány is támogat. A három legismertebb 
program a következő: (1) Chapel Hill, North 
Carolina, Training and Outreach Program, (2) 
RAPYHT (Retrieval and Acceleration of 
Promising Young Handicapped and 
Talented), és a (3) Rural School Gifted and 
Talented Project for Handicapped Children. 
Mindhárom programot az iskoláskor alatti 
tehetséges fogyatékos gyermekek azonosítá-
sára és gondozására dolgozták ki (Porter, 
1982). 
 A tehetséges fogyatékos gyermeknek két 
akadállyal is meg kell küzdenie. Az egyik: 
szembe kell néznie a fogyatékosság okozta 
nehézségekkel és le kell azokat győznie. A 
másik: meg kell birkóznia azoknak a szemé-
lyeknek az előítéleteivel, akik úgy vélik, 
hogy a fogyatékosság és a tehetség egymást 
kizáró fogalmak. 
 Bár erre a sajátos területre mind többen 
figyelnek fel, mégis Whitmore és Maker 
(1985) vizsgálatai azt bizonyítják, hogy a 
tehetséges fogyatékosoknak ma is a körülöt-
tük lévő személyek ellenkezésével, ellenállá-
sával és elutasításával szemben kell kibonta-
koztatniuk a tehetségüket. Hatalmas munkát 
kell még végezni az azonosítás, az elfogadás 
és a programkészítés terén ahhoz, hogy ezek 
a gyermekek a sokat ígérő képességeiket ki-
teljesíthessék. 
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GALLAGHER, JAMES J. (1926 –    
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James J. Gallagher 
 
 

James J. Gallagher a BS fokozatát (Bachelor 
of Science, = a természettudományok 
baccalau-reusa. Baccalaureátus: a legalsó 
egyetemi fokozat. A ford.) a Pittsburgh-i 
Egyetemen szerezte pszichológiából, az MS 
(Master of Science, kb. természettudományi 
doktor. A ford.) és a PhD (Doctor of 
Philosophy, = filozófiai doktor. A ford.) fo-
kozatát pedig a Pennsylvaniai Állami Egye-
temen klinikai és gyermekpszichológiából. 
Jelenleg a Frank Porter Graham Gyermekfej-
lesztési Központ (Frank Porter Graham Child 
Development Center) igazgatója, az Észak-
Karolinai Egyetemen pedig a neveléstudo-
mány tanára. Szakmai pályafutása alatt 
mindvégig a fogyatékosok és a tehetségesek 
kutatásával és fejlesztésével foglalkozott, és 
tevékeny része volt az ezekkel a gyermekek-
kel kapcsolatos társadalmi irányelvek megfo-
galmazásában (Gallagher, 1984). 
 Gallagher nagyon sokat tett a köz érdeké-
ben. Volt oktatási államtitkárhelyettes (1967–
1970) és ebben a minőségében első vezetője 
volt az Egyesült Államok Oktatási Miniszté-
riuma felügyelete alatt működő Akadályozot-
tak Oktatásügyi Hivatalának (Bureau of Edu-
cation for the Handicapped). Elnöke volt a 
Gyermekfejlesztési Kutatások Szociálpoliti-
kai Bizottságának (Social Policy Committee 
for Research in Child Development, 1977–
1978). Mint az Észak-Karolinai Kompeten-
ciavizsgálat Bizottságának (North Carolina 

Competency Test Commission) az elnöke 
(1977–1980) írta azt a tanulmányát, amely-
ben a kompetenciavizsgálatoknak a korrekci-
ós munkában betöltött szerepére mutatott rá 
(Gallagher, 1979). Az individualizált oktatási 
terv kidolgozása elsősorban Gallagher  
speciálpedagógiai szerződésének köszönhető 
(Gallagher, 1972). Ez a szerződés lényegét 
tekintve az iskola és a kivételes gyermek csa-
ládja közötti olyan megállapodás, amelyben 
részletesen rögzítik a gyermek oktatási tervét, 
és azt, hogy hogyan lehetne a követelménye-
ket teljesíteni. 
 A fogyatékos gyermekekkel végzett mun-
káján kívül Gallagher a tehetségfejlesztés 
területén is vezető személyiség. Elnöke volt a 
Kivételes Gyermekek Védelmére Alakult 
Tanácsnak (Council for Exceptional 
Children, 1966), a Tehetségvédő Társaságnak 
(The Association for the Gifted, 1970) és a 
Tehetség Világtanácsnak (World Council for 
Gifted and Talented, 1981–1985) is. 
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GALTON, FRANCIS (1822 – 1911) 



 
Sir Francis Galton 1822-ben született Angli-
ában, értelmiségi család gyermekeként. Any-
ja, Violetta Darwin, Charles Darwin nagy-
nénje volt, nagyapja, Samuel Galton pedig a 
Royal Society tagja. Kilencgyermekes család 
legfiatalabb tagjaként nőtt fel Birmingham 
közelében, ahol az apja egy bankot vezetett. 
Galton korán érő gyermek volt. Terman 
(1917) Galton gyermekkori IQ-ját a Pearson 
által írt életrajz alapján mintegy 200-ra be-
csülte. Galton egyébként több mint 300 köz-
leményt, köztük 17 könyvet írt a legkülönbö-
zőbb témákról. 
 Galton a pszichológiai vizsgálatok kidol-
gozása és az öröklött sajátosságok kiválasz-
tódása főbb genetikai elveinek a megfogal-
mazása terén egyaránt úttörő munkát végzett. 
Munkásságának talán legismertebb része az 
intelligenciabeli egyéni különbségek geneti-
kai alapjának a kidolgozása, amit A zseniali-
tás öröklődése (Hereditary Genius) című 
könyvében fejtett ki. Galton az eugenika híve 
volt, magát a kifejezést is ő alkotta. 
 A szülők és az utódok közötti kapcsolato-
kat tanulmányozó kutatása során felfedezte 
az átlaghoz való visszatérés jelenségét és 
kidolgozta a korreláció koncepcióját (ez 
utóbbi kifejezést is ő használta először). A 
korreláció Galton-féle mérését aztán Karl 
Pearson tökéletesítette, aki később Galton 
életrajzát megírta (Pearson, 1914). Azóta 
Forest (1974) tollából egy újabb életrajz is 
megjelent róla. 
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GAZDAGÍTÁS 
 
A gazdagítás kifejezéssel többnyire a tehet-
séges fiatalok differenciált oktatásának egyik 
formáját szokták jelölni, de gyakran az ún. 
kiegészítő tantervekre is utalnak vele, attól 
függetlenül, hogy azok milyen képességszin-
tű diákok számára készültek. Ha a kifejezés a 
tehetségesek egyik oktatási formájára vonat-
kozik, akkor olyan kifejezésekkel szemben 
lehetne meghatározni, mint a gyorsítás, az 
egyéni bánásmód és az elkülönítés. Jóllehet 
ezek a kifejezések elsősorban az adminisztra-
tív intézkedésekre utalnak, ugyanígy a gaz-
dagításnak is lehet egy olyan értelmezése, 
amely a tehetségesekről való gondoskodást 
adminisztratív oldalról közelíti meg. Admi-
nisztratív szempontból a gyorsítás egyszerű-
en azt jelenti, hogy a tehetséges gyermek 
hamarabb léphet az iskolába, osztályt ugorhat 
az általános iskolában, vagy korábban felvé-
telizhet a főiskolára. Az egyéni bánásmód 
például az osztatlan iskolában történő folya-
matos haladás hivatalos engedélyezésére is 
vonatkozhat. Végül az elkülönítés azt is je-
lentheti, hogy mondjuk a hetedik osztályosok 
esetében az összes matematikában tehetséges 
tanulót egy külön osztályba — a "kiváló ma-
tematikusok osztályába" — gyűjtik össze. 
Noha ezek az adminisztratív lépések részben 
tényleg a tehetségesek igényeivel való törő-
désből származnak, ugyanakkor hajlamosak 
arra, hogy egyfajta funkcionális autonómiára 
tegyenek szert, ami viszont a tehetségesek 
speciális igényeit figyelmen kívül hagyó, 
attól független alternatívákká teszi őket. 



 Massé és Gagné (1983) szerint a gazdagí-
tást — de a gyorsítást, az egyéni bánásmódot 
és az elkülönítést is — csak a tehetséges 
gyermekek sajátos tulajdonságainak a figye-
lembe vételével lehet kielégítően meghatá-
rozni. Azt is hozzáteszik azonban, hogy a 
tehetségesekre jellemző tulajdonságok listája 
meglehetősen terjedelmes és ráadásul ellent-
mondásos. A tehetségjellemzőkre vonatkozó 
kutatások áttekintéséből arra a következtetés-
re jutottak, hogy négy ilyen alapvető sajátos-
ság létezik: (1) a gyors tanulás, (2) a komplex 
anyag megtanulásának a könnyedsége, (3) a 
szerteágazó érdeklődés és (4) a specifikus 
érdeklődés mélysége. Renzulli (1979) három 
gyűrűs tehetségkoncepciója annyiban hason-
lít ehhez, hogy a képességbeli összetevőket 
(gyors tanulás, komplex tanulás, a feladat 
iránti elkötelezettség) és az érdeklődés mély-
ségét hangsúlyozza, azonban Renzulli har-
madik összetevője — a kreatív képesség — a 
Massé és Gagné-féle felfogásból valószínű-
leg hiányzik. Ugyanakkor Renzulli a gazdagí-
tási triász modelljében (1977) az I. típusú 
gazdagítás céljaként azt fogalmazza meg, 
hogy adjon lehetőséget a tehetségesek számá-
ra a különféle területeken való felfedező ta-
nulásra. Ez a fajta tevékenység pedig a Massé 
és Gagné-féle "szerteágazó érdeklődésből" 
fakadó igényeknek feleltethető meg. A triász 
modellben szereplő II. típusú gazdagítás az 
érzékelési és gondolkodási eljárásokat taníta-
ni kívánó csoportos fejlesztő tevékenységek-
re vonatkozik, míg a III. típusú gazdagítás a 
reális problémáknak a gazdagítás révén törté-
nő tanulmányozására. Ez a III. típus valószí-
nűleg a Massé és Gagné-féle egyik tehetség-
jellemzővel, a specifikus érdeklődés mélysé-
gével lehet azonos. 
 Stanley (1979) négy gazdagítási típust 
sorol fel. Az első a csendes foglalatosság 
illetve egyszerűen többletmunka adása 
ugyanabból a fajta munkából, amelyet az 
összes tanuló végez. A második típus — a 
tárgyhoz nem tartozó gazdagítás — olyan 
kiegészítő oktatást takar, ami nincs tekintettel 
a tehetségspecifikumokra illetve a tehetség-
jellemzőkre. A harmadik típus — a kulturális 
gazdagítás — ugyancsak nem veszi figye-

lembe a tanulók specifikus tehetségét illetve 
képességét, viszont művészetet és idegen 
nyelvet kínál a számukra. A negyedik típust 
— a tárgyhoz tartozó gazdagítást — az olyan 
jellegű speciális oktatás biztosítja, ami köz-
vetlenül kapcsolódik a tehetségesek specifi-
kus sajátosságaihoz (pl. a matematikai tehet-
ségek számára egy gazdagító matematikai 
kurzus). Stanley szerint a gyorsítás — e négy 
gazdagítási típussal ellentétben — mindig 
vertikális mozgást jelent, vagyis a tehetséges 
tanuló magasabb szintre kerülését. A gyorsí-
tásra vonatkozó "vertikális" kifejezéssel 
szemben a gazdagítást viszont gyakran a "ho-
rizontális" jelzővel illeti. Stanley a gazdagí-
tást végeredményben olyan oktatási mód-
szerként jellemzi, amely ugyanolyan nehéz-
ségi és komplexitási fok mellett nyújt tartal-
mi többletet. 
 Tannenbaum (1983) szerint a gazdagítás 
olyan tantervet igényel, amely abban külön-
bözik a hivatalos tantervtől, hogy a kidolgo-
zása során a tehetséges tanulók speciális igé-
nyeit tartják szem előtt. A tehetségeseknek 
szánt tanterv összeállításához Tannenbaum 
(1983) egy ún. gazdagítási mátrixot javasol. 
A mátrix öt fő területe a következő: (1) az 
alapkészségek bővítése, (2) a tartalmi lényeg 
kevesebb idő alatt való megtanítása, (3) a 
tudásalap szélesítése, (4) a tanár speciális 
szaktudásához kapcsolódó tartalom tanítása, 
(5) az iskolán kívüli tapasztalatszerzés irányí-
tása. A mátrix a magasabb szintű gondolko-
dási képességeket és a társas-affektív válto-
zásokat is tekintetbe veszi. 
 A gazdagítás kifejezést leginkább az olyan 
tantervekre utalóan használják, amelyek a 
hivatalos tantervet kiegészítik illetve helyet-
tesítik. A tehetségesek gazdagítását úgy kel-
lene megtervezni, hogy a speciális igényeiket 
és a mind komplexebb anyag befogadására 
való képességüket kielégítse. A gyorsítás a 
szokásosnál hamarabb kezdődő és nagyobb 
iramban történő oktatásra vonatkozik. A 
gyorsítást úgy kellene alkalmazni, hogy olyan 
szinten elégítse ki a tehetségeseknek az okta-
tás iránt támasztott elvárásait, ami megfelel 
egyrészt a felkészültségi illetve a teljesít-
ménynívójuknak, másrészt pedig a gyorsab-



ban illetve a nagyobb iramban való haladás 
iránti igényüknek. Emellett azt is gyorsítás-
nak kellene felfogni, ha a tehetségesek nem 
várják meg az iskola kezdeményezte gyorsí-
tást, hanem egyedül vagy szülői, testvéri se-
gítséggel a szokásosnál hamarabb tesznek 
szert új készségekre vagy új információkra. 
Ezek a tanulók ugyanis — akár otthon, akár 
az iskolában — másoknál sokkal gyorsabban 
építik be az új információkat és hamarabb 
sajátítják el az új készségeket. 
 Az ideális tehetségfejlesztő program a 
gazdagított tanterv és a gyorsított oktatás 
kombinációját kínálja, azaz a tehetséges tanu-
lók számára lehetővé teszi, hogy a hivatalos 
tanterv nekik megfelelő, felsőbb évfolya-
mokhoz készített változatára térjenek rá, 
hogy a tanulási képességükhöz igazodó iram-
ban tanítsák őket, és hogy olyan gazdagított 
illetve bővített tantervből tanuljanak, amely a 
tartalmasabb és komplexebb tanulás iránti 
fokozott igényüket kielégíti. 
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GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ 
 
A gazdagítási triász (Enrichment Triad 
Model) lényegében egy tanítási – tanulási 
modell, amelyet J. S. Renzulli dolgozott ki, 
kimondottan a tehetséges gyermekek tanítá-
sához. Renzulli szerint a tehetségnek három 
— egymással kölcsönhatásban lévő — is-
mérve van: a kreativitás, a kiváló képesség és 
a feladat iránti elkötelezettség. A felsorolt 
vonásokkal rendelkező tanulók egy olyan 
programban vesznek részt, amely három — 
egymás felé átjárható — gazdagítási kategó-
riára épül. Ez a három kategória a következő: 
(1) I. típus: általános explorációs tevékenysé-
gek, (2) II. típus: csoportos fejlesztő gyakor-
latok, (3) III. típus: valódi feladatok egyéni 
vagy kiscsoportos megoldása. Míg az első két 
kategória (I. és II. típus) minden tanuló szá-
mára megfelelő lehet, addig a harmadik kate-
gória (III. típus) olyan emelt szintű felada-
tokból tevődik össze, amelyeket a tehetséges 
tanulók maguk választotta alapon végeznek. 
 Az I. típusú gazdagításban az általános 
explorációs tevékenységeket úgy tervezik 
meg, hogy a tanulmányozandó témák vagy 
tudományterületek a hivatalos tantervet ne a 
megszokott módon fedjék le. Az érdeklődési 
illetve tanulási centrumok, az audiovizuális 
anyagok, a tereptanulmányok, a meghívott 
előadók vagy a tanári szemléltetések mind a 
gazdagításnak ezt a típusát szolgálják. 
 A II. típusú gazdagításban a tanár olyan 
speciális eljárásokat, anyagokat és oktatási 
módszereket alkalmaz, amelyek célzatosan a 
magasabb rendű gondolkodási folyamatok, a 
kutatási jártasság, valamint a személyiség és 
a társas kapcsolatok fejlődésével összefüggő 
folyamatok fejlesztésére irányulnak. Az itt 
kapott feladatok ahhoz kívánnak segítséget 
nyújtani, hogy a tanulók hatékonyabban tud-
janak bánni a tartalommal és meg tudják ol-



dani a különböző témakörök vagy új szituá-
ciók kapcsán felmerülő problémákat. 
 A modell tulajdonképpeni középpontjának 
az emelt szintű, III. típusú gazdagítás tekint-
hető, mivel a valódi feladatok egyéni vagy 
kiscsoportos megoldása különösen alkalmas 
a tehetséges diákok igényeinek a kielégítésé-
re. A feladatmegoldó tevékenységnek ez a 
típusa arra ösztönzi a diákokat, hogy friss 
adatokat gyűjtsenek, az adott ismeretkörnek 
megfelelő kutatási módszereket alkalmazza-
nak, és a munkájuk eredményét megosszák 
az erre alkalmas hallgatósággal. Renzulli 
szerint ha a tanulók az őket igazán érdeklő 
területeken nagyobb teljesítménypotenciállal 
rendelkeznek, akkor "meg kell adni a lehető-
séget arra, hogy a témában az elsajátítás 
szintjének a korlátozása nélkül haladhassa-
nak tovább" (Renzulli, 1977, 17. old.). 
 
 

 
 

A gazdagítási triász modellje 
 
 A gazdagítási triász modelljének a kidol-
gozásához Renzulli felhasználta egyrészt a 
kiemelkedő felnőttek jellemzőiről megállapí-
tottakat (Roe, 1952), másrész Ward-nek 
(1961) az elsajátítással kapcsolatban megfo-
galmazott elképzeléseit, továbbá Bruner-nek 
(1960) és Torrance-nak (1965) azt a követ-
keztetését, hogy már a fiatal gyermekek is 
képesek kritikai és kreatív vizsgálódásokra. 
 Maker (1982) a tanítási – tanulási model-
lek körültekintő elemzésében a Renzulli-féle 
modell előnyeire és hátrányaira is kitér. Sze-

rinte a triász fontos előnye, hogy olyan átfogó 
programszerkezettel rendelkezik, ami a tehet-
ségfejlesztésben különösen jól hasznosítható. 
Ugyanakkor "a triász legnyilvánvalóbb hátrá-
nya a kiforratlanság és a hatékonyságra vo-
natkozó kutatás hiánya" (232. old.). 
 Renzulli kéri, hogy azok az érdeklődő 
személyek, akik a modellel kapcsolatban 
további információkat szeretnének kapni, 
írjanak neki a következő címre: University of 
Connecticut, Storrs, CT 06268. 
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g FAKTOR ELMÉLET 
 
Az általános intellektuális faktor — a g — 
létezésének a gondolatát Charles Spearman 
(1863 – 1945) vetette fel annak a ténynek a 
magyarázataként, hogy az összes mentális 
képesség bizonyos mértékű pozitív korreláci-
ót mutat egymással (Spearman, 1904, 1927). 
Spearman a g-t öröklött mentális energiának 
tekintette, amely "a relációra és korrelációra 
(mai szóhasználattal: az induktív és deduktív 



gondolkodásra) és az absztaktságra tanító 
feladatokban nyilvánul meg a legerőteljeseb-
ben". 
 Spearman dolgozta ki a faktoranalízis 
módszerét is, amelynek révén meghatározha-
tó egy teszt g telítettsége, illetve adott teszt-
eredmény varianciájának az a hányada, amely 
az analízisbe bevont valamennyi teszt ered-
ményének a varianciájában megjelenik. En-
nek nyomán jutott el Spearman a mentális 
képesség kétfaktoros elméletének a megfo-
galmazásához, miszerint minden mért képes-
ség varianciája két részre oszlik: az egyik 
része a g-nek köszönhető, a másik része spe-
cifikusan az adott tesztnek. A kétfaktoros 
elmélet a későbbiekben kibővült: megjelen-
tek a csoportfaktoros elképzelések. A teszt-
csoportokat képviselő csoportfaktorok a ma-
guk általános és speciális varianciáikkal még 
tovább bontják a varianciát. 
 Spearmannak azt a megállapítását, hogy 
csaknem az összes mentális képesség pozití-
van korrelál egymással, több újabb keletű 
vizsgálat is megerősítette. Bebizonyosodott, 
hogy gyakorlatilag lehetetlen olyan tesztet 
szerkeszteni, ami — ha reprezentatív mintára 
alkalmazzák — úgy jelenítené meg a mentá-
lis képességet, hogy közben nem lenne korre-
lációban az összes többi hasonló teszttel. A 
pozitívan korreláló tesztek faktoranalízise 
viszont mindig létrehozhat egy nagy, általá-
nos — a tesztek közös magyarázó varianciá-
ját tükröző — faktort. A faktoranalízisek 
szerint a legmagasabb g telítettségű tesztek a 
megértést és az absztrakt gondolkodást egy 
széles merítésű tartalmi kör révén foglalják 
magukba. A tesztelemek kialakításához fel-
használt elemi ismeretanyagról van szó. Mi-
nél jobban kezelhető ez mentálisan, annál 
jobban hozzájárul az általános faktor maga-
sabb telítettségéhez. 
 Napjainkra már többszörösen igazolódtak 
azok a megállapítások, amelyek Spearman-t a 
g elméletének a kidolgozására késztették. 
Van azonban ugyanezeknek a megállapítá-
soknak egy másfajta értelmezése is, ami kü-
lönösen a pszichológusok körében tett szert 
nagy népszerűségre. Thurstone (1938) 
Spearman faktoranalitikus módszerét az 

együtt változó faktorokra is kiterjesztette, és 
az analizált tesztek által tartalmazott képes-
ségeket leginkább képviselő faktorszerkezet 
meghatározására az egyszerű struktúra krité-
riumát alkalmazta. A faktorszerkezetbe beke-
rült összetevőket Thurstone elsődleges men-
tális képességeknek nevezte el, amivel a 
többfajta eltérő képességre kívánta a figyel-
met felhívni. Az általános képesség ezzel az 
elsődleges faktorok közötti korrelációk taka-
rásába került. Thurstone-t követően az ismert 
képességbeli faktorok száma folyamatosan 
növekedett. Később ezeket Guilford (1967) 
szintetizálta az általa kidolgozott strukturális 
intelligenciamodellben. 
 Jelenleg általános az egyetértés abban, 
hogy a mentális képességnek számos külön-
böző, egymással korreláló faktora van, és 
hogy ez a különböző faktorok közötti korre-
láció egy nagy, általános faktort tükröz. A 
leglényegesebb véleménybeli különbség ab-
ból adódik, hogy az általános faktort — a g-t 
— vajon többfajta különböző, vagy egyetlen 
faktor alkotja-e. 
 Jensen (1979, 1985) a g-t az intelligencia 
biológiai alapjaként értelmezi, és a mentális 
folyamatok általános sebességével próbálja 
összefüggésbe hozni. Szerinte a g több annál, 
semmint hogy bármilyen képességfaktor le-
gyen, valójában a józan ész intelligenciafo-
galmának felel meg, vagyis ennek az alapján 
mondható meg leginkább, hogy a mentális 
erőfeszítéseket követelő helyzetekben az 
egyén mennyire lesz sikeres. A beltenyészet 
visszaszorulásával kapcsolatban felvetette, 
hogy pontosan a g az a képesség, amely az 
emberi fejlődés folyamán a legjobban ki volt 
téve a természetes szelekciónak. 
 Ugyanakkor Dettermann (1982) szerint a g 
nem egyéb, mint közönséges műtermék, ami 
abból származik, hogy az emberi képesség 
egyes összetevőit rendkívül nehéz egymástól 
függetlenül mérni. Mint rámutat, akármelyik 
komplex rendszerről is van szó, mindnek 
vannak olyan részei, amelyek egymással köl-
csönhatásban állnak, s ezek szükségképpen 
hozzák létre a működés általános faktorát. Az 
általános faktorra koncentrálva tehát nem 



jutunk közelebb a rendszer összetevőinek a 
megértéséhez. 
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GYERMEKI TEHETSÉG 
 
A tehetséges gyermekek tudományos vizsgá-
latának a nagy úttörője az Egyesült Államok-
ban Lewis Terman volt, akinek az intellektu-
álisan tehetséges tanulókon végzett kutatásai 
megcáfolták a kiváló képesség biológiai és 
társadalmi alacsonyabbrendűségével kapcso-
latos, a köztudatba mélyen begyökereződött 
mítoszokat, és aki kimutatta, hogy a tehetsé-
ges gyermekekkel túlnyomórészt nem törőd-
nek az iskolában (Terman, 1925). 
 Terman (1925), valamint Cox (1926), 
Witty (1930), Hollingworth (1942) és mások 

kutatásai nyomán bontakozott ki a tehetség-
gondozás első nagy hulláma: ekkor jöttek 
létre az általánosan tehetségesek részére az 
első képzési programok — ilyen volt például 
Cleveland-ben az egyébként ma is működő 
Nagy Munkaprogram (Major Work Program; 
Barbe, 1957) —, a specifikusan tehetségesek 
részére pedig az első speciális iskolák, mint 
amilyen New York-ban a szintén ma is mű-
ködő Bronx-i Tudományos Középiskola 
(Bronx High School of Science; Galasso és 
Simon, 1981). A tehetségfejlesztési progra-
mok azonban a szövetségi támogatás szűkre 
szabott volta miatt csak a nagyobb városok-
ban létesített ún. érdeklődési központokra 
korlátozódtak. 
 A Szputnyik-1 műhold 1957-es felbocsá-
tását követő sokk az Egyesült Államokban a 
minőségre törekvő oktatást — és ezzel együtt 
a tehetségesekkel való törődést is — nemzeti 
érdekké emelte. Ez ösztönözte a tehetség-
gondozási programok második nagy hullá-
mát, amely ebben az időszakban azokra a 
tanulókra összpontosított, akik különöskép-
pen a matematika és a természettudományos 
tárgyak iránt mutattak specifikus fogékony-
ságot. A Nemzetnevelési Társaság (National 
Education Association) új programmal hoza-
kodott elő, amelynek a keretében a specifiku-
san tehetséges gyermekek neveléséről könyv-
sorozatot jelentetett meg (Bish, 1975). 
 1972-ben a Marland Jelentés (Marland, 
1972) a tehetség fogalmát még jobban kibő-
vítette azzal a meghatározással, hogy tehet-
ségesek azok, akik már bizonyították telje-
sítményüket és/vagy potenciális képességei-
ket a következő területek bármelyikén: álta-
lános intellektuális képesség, specifikus ta-
nulmányi (academic) képesség, kreatív vagy 
produktív gondolkodás, vezetői képesség, 
vizuális és előadóművészetek, és 
pszichomotoros képesség. 
 A Marland Jelentés a tehetségesek számá-
ra készítendő differenciált programok terve-
zésének az átfogóbb meghatározásból adódó 
kritériumait is megfogalmazta. A tehetsége-
sek számára megfelelő tantervet úgy határoz-
ta meg, mint amely (1) figyelembe veszi a 
kognitív fogalmak és folyamatok magasabb 



színvonalát, (2) magába foglalja a különféle 
tanulási stílusokhoz igazodó tanítási stratégi-
ákat, (3) alkalmazkodik a speciális csoport-
beosztások sokszínűségéhez. 
 A Szövetségi Tehetségügyi Hivatal 
(Federal Office for the Gifted and Talented) 
1974-ben történt létrehozása és a tehetségfej-
lesztési programok szövetségi keretből törté-
nő megfelelő finanszírozása az államilag 
támogatott képviseleteknek, az állami fel-
ügyelet alatt álló hálózatoknak a megerősö-
déséhez vezetett, így aztán az egyes államok 
valamint az érdeklődési központok elképze-
lései egyre inkább keresztezték egymást. 
1978-ban a 95-561. számú törvény szövetségi 
szinten intézkedett a tehetséggondozás pénz-
ügyi keretének a bővítéséről. Ennek ellenére 
1981-ben a Szövetségi Tehetségügyi Hivatal 
intézményét — sok más programmal együtt 
— megszüntették. 
 A 80-as évek eleje a tehetségséggondozási 
programok hatékonyságával kapcsolatos 
vizsgálatok elburjánzásának az időszaka az 
Egyesült Államokban. Richert (1982) feltér-
képezte a tehetségesek azonosítására alkal-
mazott módszereket, és rendkívül nagy elté-
réseket talált. Gallagher, Weiss, Oglesby és 
Thomas (1983) felmérést végeztek a pedagó-
gusok és a tehetséges gyermekek szülei köré-
ben annak a megállapítására, hogy melyek a 
leggyakrabban alkalmazott és kedvelt prog-
ram-modellek. Általános iskolai szinten az 
ún. forrásközpontok (tanulási műhelyek) vol-
tak a leggyakoribbak, középiskolai szinten 
pedig a speciális osztályok. 
 A program tervezését és a tanterv kidolgo-
zását a tehetségdefiníciók szabják meg. A 
gyermeki tehetségre vonatkozó új meghatá-
rozások közül az egyik legígéretesebb 
Tannenbaum-tól (1983) származik. Szerinte 
"a tehetség ... lehetőséget jelent arra, hogy 
valakiből olyan személy váljon — legyen az 
a kritikusok által is elismert művész vagy a 
munkakörében irányadó ötletekkel előálló 
egyén — aki akár erkölcsi, akár testi, érzel-
mi, társas, intellektuális vagy esztétikai tekin-
tetben az emberiség életét magasabb szintre 
képes emelni" (86. old.). Tannenbaum szerint 
a tehetséget öt alapvető tényező együttese 

képezi: (1) általános intelligencia, (2) speciá-
lis érzék, hajlam vagy képesség, (3) nem in-
tellektuális tényezők (mint például az akarat 
vagy az énerő), (4) serkentő illetve támogató 
környezeti feltételek, (5) alkalmi, véletlen-
szerű tényezők. Feldhusen (1986) ezt a meg-
határozást azzal egészíti ki, hogy a tehetsége-
seknek olyan énre van szükségük, amely a 
magas színvonalú teljesítményre való rendkí-
vüli lehetőségüket felismeri és elfogadja. 
Feldhusen szerint a gyermeki illetve a 
sedülőkori tehetséget a fejlődés éveiben a 
kiváló tanulásra és teljesítményre hajlamosító 
testi és lelki tényezők jelentik, a felnőttkori 
tehetséget pedig a magas szintű teljesítőké-
pesség illetve teljesítmény. 
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GYORSÍTÁS 
 
Gyorsításnak nevezünk minden olyan eljá-
rást, amelyeknek a révén egy gyermek a szo-
kásosnál nagyobb iramban haladhat előre, 
akár a magasabb iskolai osztályba való lépé-
sén, akár a tényleges teljesítményén mérik ezt 
le (Ward, 1980). Tüstént látni fogjuk, hogy 
az iskolákban a tanulmányok gyorsítására 
többféle módon is sor kerülhet — legalábbis 
azoknál a diákoknál, akik kiváló általános 
intellektuális képességűeknek bizonyulnak 
és/vagy egy vagy több tantárgy iránt kiemel-
kedő fogékonyságot tanúsítanak. 
 A kiváló általános intellektuális képesség-
gel rendelkező diákok számára három alter-
natíva létezik: a teleszkopizálás, az osztály-
ugrás és az oktatási intézményekbe való korai 
felvétel. A teleszkopizálás három tanítási 
évnek a két év alatt, vagy négy tanítási évnek 
a három év alatt történő elvégzését jelenti 
(Fox, 1979). Azok, akik osztályt ugranak, egy 
év alatt két évet lépnek előre, az átugrott év-
ről tanulmányi pontot kapnak, az intézmé-
nyes oktatásuk pedig néhány évvel a szoká-
sosnál hamarabb fejeződik be. Korai felvétel-
ről akkor beszélünk, ha az óvodába vagy az 
első osztályba lépést az általában elfogadott-

hoz képest egy évvel korábban engedélyezik. 
Ezek a gyermekek a korai felvételt az IQ 
vagy a különféle képességvizsgálatokban 
elért pontjaik alapján érdemelhetik ki. 
 Az egy vagy több tantárgy iránt kiemelke-
dő fogékonyságot tanúsító diákok előtt hatfé-
le lehetőség van: egyidejű felvételizés, leve-
lező kurzusok, speciális iskolák vagy osztá-
lyok, önálló tanulás, konzultációk és végül a 
vizsgák. 
 Egyidejű felvételizésről akkor beszélünk, 
amikor az ebben együttműködő középiskolák 
és egyetemek lehetővé teszik a diákok szá-
mára, hogy egyszerre felvételizzenek a kö-
zépiskolába is és az egyetem főiskolai karára 
is. Ezek a diákok a főiskolai kurzusok ered-
ményes elvégzéséért annak rendje s módja 
szerint tanulmányi pontot kapnak, akár úgy, 
hogy adott kurzusokra ők járnak át a főisko-
lára, akár úgy, hogy az oktató jár át hozzájuk 
foglalkozásokat tartani a középiskolába. 
 Másfajta gyorsítási lehetőséget kínálnak a 
levelező kurzusok. Az ebben együttműködő 
egyetemek főiskolai karára felvételt nyert 
középiskolai diákok postán kapják a feladata-
ikat, és ha valamennyi követelménynek ele-
get tesznek, akkor ugyanannál az egyetemi 
oktatónál vizsgáznak, aki a feladataikat meg-
tervezte. 
 Egy megint másfajta gyorsítási módszert 
biztosítanak azok a speciális iskolák és osztá-
lyok, amelyekben lehetővé teszik a diákok-
nak, hogy külön a részükre összeállított tan-
terv alapján a szokásosnál több tanegységet 
végezzenek el, és a vizsgakövetelményeknek 
eleget téve az egy év alatt általában megsze-
rezhetőnél több tanulmányi pontot gyűjtse-
nek. Ezek közül legismertebb a Julian Stan-
ley által létrehozott "A matematikából korán 
érő fiatalok kutatása" nevű program (Study of 
Mathematically Precocious Youth, = SMPY), 
amely a Johns Hopkins Egyetem égisze alatt 
működik (Stanley, 1977). Ebben a program-
ban azok a tanulók vehetnek részt, akik az 
Iskolai Képességvizsgálat (Scholastic 
Aptitude Test, = SAT) matematikai részében 
(SAT–M) legalább 700 pontot érnek el. Ők a 
program keretében arra kapnak lehetőséget, 
hogy a nyári időszakban főiskolai szintű fog-



lalkozásokon tanulják a matematikát, vagy a 
tanév folyamán levelező úton teljesítsék a 
főiskolai szintű kurzusokat. A Johns Hopkins 
Egyetem által indított program azóta a mate-
matika mellett más tárgyakra és a jó verbális 
képességű diákokra is kiterjed. Két további 
ugyanilyen program közül az egyik a 
Midwest Tehetségkutatási Program (Midwest 
Talent Search Program), mely Illinois állam-
ban a Northwestern Egyetemen, a másik a 
Tehetségazonosítási Program (Talent 
Identification Program), mely Észak-
Karolinában a Duke Egyetemen működik. 
 A tehetséges diákok az adott főiskolai 
kurzus tantervi anyagát önállóan is átvehetik, 
vagy a kurzus követelményeit konzulens 
egyetemi oktatók segítségével is teljesíthetik. 
 Végezetül még egy gyorsítási lehetőség áll 
rendelkezésre azok számára, akik előrébb 
kívánnak jutni egykorú társaiknál: a vizsgák 
útján történő pontszerzés. Ennek háromféle 
módja van: (1) a középiskolai léptetés, mely-
nek lényege, hogy a középiskolák a maguk 
szervezte vizsgák révén biztosítanak lehető-
séget az egyes osztályok eredményes elvég-
zését igazoló tanulmányi pont megszerzésére 
és a következő osztályba lépésre, (2) a Lépte-
tési Program (Advanced Placement Prog-
ram), melynek a vizsgáztatási rendszere a 
magasabb szintű főiskolai kurzusokra való 
besorolást célozza, és (3) a Főiskolai Szintű 
Vizsgaprogram (College Level Examination 
Program), mely 15-féle területen teszi lehe-
tővé a diákoknak azt, hogy az egyetemi vizs-
gaközpontokban letett vizsgák révén tanul-
mányi pontot szerezzenek. 
 A század elején a tehetséges tanulókhoz 
való alkalmazkodás leggyakoribb módja az 
volt, hogy a gyors előrehaladást az előírt tan-
terven keresztül tették lehetővé. Az ilyen 
irányú törekvések legtöbbjét azonban meg-
torpanásra késztette az a közhiedelem, hogy a 
gyorsítás károsan hat a gyermek társas fejlő-
désére. A témára vonatkozó nézetek ellent-
mondásosak. Kulik és Kulik (1984) a gyorsí-
tással kapcsolatban végzett kutatások áttekin-
tése után arra a következtetésre jutott, hogy a 
kutatások nem adnak igazán választ erre a 
kérdésre, mivel az affektív területeken egyes 

tanulmányok kismértékű pozitív hatásról, 
mások pedig kismértékű negatív hatásról 
számolnak be. Mindenesetre Julien Stanley 
és munkatársai úttörő munkájának nyomán a 
gyorsítás újra elfogadottá vált. 
 Bár arra ma sincs világos válasz, hogy a 
gyorsítás milyen hatásokat gyakorol a szociá-
lis és emocionális fejlődésre, arra viszont 
igen, hogy vajon tanulmányi szempontból 
tényleg hasznos-e a gyorsítás. 26 alaposan 
ellenőrzött kutatás elemzése azt bizonyította, 
hogy — azonos életkor és intelligenciaszint 
mellett — a gyorsításban részesült diákok 
vizsgateljesítménye majdnem egy teljes jegy-
gyel felülmúlta a gyorsításban nem részesült 
diákok vizsgateljesítményét. A gyorsításban 
részesültek vizsgaeredményei továbbá azonos 
szintűek voltak azokéval, akik ugyanarra az 
évfolyamra jártak ugyan, de gyorsításban 
nem részesült, náluk idősebb tehetséges tanu-
lók voltak (Kulik és Kulik, 1984). 
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HÁZI FELADAT 
 
A házi feladattal eltöltött idő általában össze-
függ a tanulmányi teljesítménnyel. Az 1900-
as évek eleje óta végzett vizsgálatok leg-
alábbis erre a következtetésre vezettek. Keith 
(1982) azt találta, hogy az iskolai osztályza-
tok és a házi feladat között magasabb a korre-
láció, mint bármelyik más tényező esetében 
— kivéve az intellektuális képességet. 
Walberg (1984) 15, az osztályozott házi fel-
adatokkal foglalkozó  vizsgálat áttekintése 
alapján megállapította, hogy a jegyekben 
kifejezett minősítésnek háromszor nagyobb a 
hatása a tanulói teljesítményre, mint a szülők 
képzettségének, jövedelmének vagy a foglal-
kozásának. Az értékelt házi feladat relatív 
hatékonysága szintén csaknem háromszor 
nagyobb, mint a nem értékelté. Azzal tehát, 
hogy a pedagógus osztályzatot ad a házi fel-
adatra, majdnem háromszor hatékonyabbá 
teszi ezt a stratégiát, mintha csak pusztán 
nyugtázná annak elkészítését. 
 Austin (1979) — csak a matematikai házi 
feladatra szorítkozó — 23 kísérletes vizsgálat 
áttanulmányozása után arra a következtetésre 
jutott, hogy a házi feladat hatásai összegződ-
nek, jobban fejlesztik a számolási készséget 
mint a problémamegoldási képességet, és 
nincsenek összefüggésben a tanulók matema-
tika iránti attitűdjeivel. Keith (1982) arról 
számolt be, hogy ha a tanulóktól több házi 
feladatot követelünk — és meg is csinálják 
—, az hatalmas potenciális előnyökkel jár. 
Azoknak a szerény képességű középiskolás 
diákoknak, akik hetente mindössze 1-3 órát 
töltenek a házi feladat elkészítésével, ugyan-
olyanok az osztályzataik, mint azoké a köze-
pes képességű diákoké, akik nem csinálják 
meg a házi feladatot. A kiváló teljesítményt 
produkáló magániskolákban a házi feladatot 
legalább kétszer olyan gyakran osztályozzák, 
mint egy átlagos állami iskolában (Coleman, 
Hoffer és Kilgore, 1981). 

 A magasabb teljesítmény azonban nem 
egyszerűen több házi feladat kérdése. Az 
előnyök a házi feladat előkészítésétől, ellen-
őrzésétől és az így kapott osztályzatok figye-
lembe vételétől függenek. Keith (1982) arra a 
következtetésre jutott, hogy egy bizonyos 
ponton túl a házi feladat mennyiségének a 
növelése annak egyre kevésbé történő elvég-
zését vonja maga után. Mindazonáltal nagy 
valószínűséggel feltételezhető, hogy a leg-
több diák — hacsak egy mód van rá — a házi 
feladat elkészítésére törekszik. A házi fel-
adattal kapcsolatos néhány szabály a követ-
kező: (1) követeljük meg a határidőre való 
elkészítését, (2) amilyen hamar csak tudjuk, 
osztályozzuk le, de legalábbis értékeljük, (3) 
ezt a tanórai tevékenység szerves részeként 
végezzük, (4) tartalmilag kapcsolódjon ah-
hoz, amit a témazáró ellenőrzések során fo-
gunk számonkérni és értékelni. 
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IMPULZIVITÁS – 
REFLEKTIVITÁS 
 
A Kagan (1965) által leírt impulzivitás-
reflektivitás  tulajdonképpen egy kognitív 



dimenzió, amely azt a módot fejezi ki, aho-
gyan a gyermekek a bizonytalanságot felold-
ják. Lényegét tekintve arra utal, hogy azok-
ban az esetekben, amikor a problémamegol-
dás során különféle alternatívák adódnak, az 
egyén mennyire hajlamos a problémamegol-
dás érvényessége felett elgondolkodni. 
Gyermekeknél az impulzivitás-reflektivitás 
mérésére a leggyakrabban használt eszköz az 
ún. Összeillő Ismerős Figurák Tesztje 
(Matching Familiar Figures Test, = MFFT). 
Értékelése azon alapul, hogy a reflektív 
gyermekek kevesebb hibát vétenek és a vála-
szuk lappangási ideje hosszabb, mint az im-
pulzív gyermekek esetében (Kagan, 1965). A 
teszt felvétele során egy jól ismert figurát 
mutatunk be — mint amilyen egy csónak, 
egy állat vagy egy olló — nyolc olyan ha-
sonmásával együtt, amelyek — egy kivételé-
vel — egy vagy több részletben eltérnek az 
eredeti figurától. Az egyént arra kérjük, hogy 
a felkínált alternatívák közül válassza ki azt 
az egyet, amelyik pontosan megegyezik a 
figurával. Az időt és a választ értékeljük. 
Reflektív gyermekeknek nevezzük azokat a 
gyermekeket, akiknek a teszteredménye az 
MFFT-reakcióidők átlagértéke felett van és a 
hibázások átlagértéke alatt van. Impulzív 
gyermekeknek nevezzük azokat a gyermeke-
ket, akiknek a teszteredménye a reakcióidők 
átlagértéke alatt van és a hibázások átlagérté-
ke felett van (Messner, 1976). Az impulzív 
gyermekek hajlamosak gyorsan reagálni és 
sok hibát véteni, míg a reflektív gyermekek 
inkább lassabban és óvatosabban reagálnak 
és kevesebb hibát vétenek (Finch, 1982). 
 Az impulzivitást és a reflektivitást a peda-
gógusok a gyermeknevelési programokban 
kiegészítő szempontként vehetik figyelembe 
(Finch, 1982; Borkowski, 1983). Különösen 
a viselkedési problémákat mutató, érzelmi 
zavarokkal küszködő gyermekek esetében 
bizonyult hasznosnak (Finch, 1982). Finch a 
viselkedési problémákat mutató gyermekek-
nél azt is megvizsgálta, hogy a reflektivitás 
és az impulzivitás hogyan befolyásolja a 
WISC-R-ben nyújtott teljesítményt. A reflek-
tív gyermekek szignifikánsan magasabb 
pontszámot értek el a verbális területen és a 

teljes IQ tekintetében, mint az impulzív 
gyermekek. Bár arra nincs bizonyíték, hogy 
az impulzivitás-reflektivitás és az IQ pontok 
között egyértelmű kapcsolat lenne, Finch 
eredménye mégis azt veti fel, hogy ez a kog-
nitív stílus valamilyen módon összefüggés-
ben lehet a standard intelligenciatesztekben 
nyújtott teljesítményekkel. 
 Sergeant (1979) a hiperaktivitás, az im-
pulzivitás és a reflektivitás klinikai vonatko-
zásait tanulmányozta. A hiperaktivitás meg-
állapítására az MFFT-t alkalmazta. Bár az 
impulzivitásról általában azt tartják, hogy a 
hiperaktivitással rokon dimenzió, a kutatás 
mégis azt mutatta, hogy a hiperaktivitásnak 
az impulzivitás mérésén keresztül történő 
megállapítása félrevezető lehet. Kiderült, 
hogy az impulzivitás és reflektivitás inkább 
más klinikai szindrómákkal van összefüg-
gésben, így az agykárosodással, az epilepszi-
ával és az értelmi fogyatékossággal (Messer, 
1976). Messer e munkájában arra is kitért, 
hogy az impulzivitás-reflektivitás összefüg-
gésben lehet az iskolai teljesítménnyel, amit 
az mutatott, hogy a tanulási zavarokkal és az 
olvasási problémákkal küszködő gyermekek-
nél nagyobb volt az impulzivitás. Messer 
megállapítása szerint a reflektív gyermekek 
gondosabban és tervszerűbben gyűjtik az 
információt, mint az impulzív gyermekek. 
Ugyanez a tanulmány arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy az impulzivitást-reflektivitást 
az iskoláskor előtt nem lehet pontosan meg-
állapítani, mert az ilyen korú gyermekek még 
nem tanultak meg alternatívákat mérlegelni. 
 Az impulzív és a reflektív gyermekeknél a 
Peabody-féle Képes Szótár és az MFFT se-
gítségével a társas vonatkozású következte-
tést is megvizsgálták (Peters és Bernfeld, 
1983). A reflektív gyermekek lassabban dön-
töttek, az impulzív gyermekek gyorsabban. 
Míg a reflektív gyermekek az aktívabb meg-
közelítést részesítették előnyben, addig az 
impulzív gyermekek a passzívabb megközelí-
tést. 
 Kagan (1983) olyan gyermekeket tanul-
mányozott, akiknek eleve vizuális egyeztetési 
problémájuk volt. A gyors reakcióidejű és 
magasabb hibaponttal dolgozó egyének több 



hibát vétettek a szóolvasásban, mint azok, 
akiknek a döntéshozatali ideje hosszú volt és 
alacsonyabb hibaponttal dolgoztak. Ez alá-
támasztani látszik azt a megfigyelést, hogy 
azok az első osztályosok, akik az alternatív 
hipotézisek felett eltöprengenek, pontosabbak 
a szófelismerésben, mint azok, akik a hipoté-
ziseiket impulzív módon véleményezik. 
 A reflektivitás és az impulzivitás az élet-
korral együtt változik, azaz ahogy nőnek a 
gyermekek, úgy válnak egyre reflektívebbek-
ké (Messer, 1976). Messer arról számolt be, 
hogy míg a reakcióidők az életkorral együtt 
növekednek, addig a hibák száma csökken. 
Siegelman (1969) azt vizsgálta, hogy a kü-
lönböző életkorú reflektív és impulzív gyer-
mekek milyen szempontok alapján mérlege-
lik az alternatívákat és veszik szemügyre a 
nekik bemutatott tárgyakat. A feltevés az 
volt, hogy az impulzív gyermekek több időt 
szentelnek egy kiválasztott ingernek és fi-
gyelmen kívül hagyják az alternatívákat, 
szemben a reflektívekkel, akik több időt töl-
tenek az alternatívák mérlegelésével. Az 
eredmények szerint az impulzív és a reflektív 
gyermekek mindkét kategóriában egymástól 
elütő keresési stratégiákat is használhatnak, 
ami arra utal, hogy az impulzív dimenzió 
megváltoztatható. Messer (1976) és Kagan 
(1983) azt tapasztalta, hogy ha az impulzív 
gyermekeket megtanítják a letapogatási stra-
tégiák használatára, akkor az impulzivitás 
módosítható. A kutatók ezt olyan gyerme-
keknél érték el, akik impulzív módon foglal-
ták szavakba azt, amit csináltak. 
 Az impulzivitást-reflektivitást a tanítás 
szemszögéből is megvizsgálták. A pedagógu-
soknak márcsak azért is fontos, hogy az 
egyéni különbségek jellegéről többet tudja-
nak, hogy az egyéni bánásmód elvét jobban 
érvényesíthessék. Readance és Bean (1978) 
arról számolt be, hogy az impulzív gyermek 
— amikor problémát old meg — némi gon-
dolkodás után hajlamos a pillanat heve alatt 
cselekedni. A reflektív gyermek általában 
habozik, az összes rendelkezésre álló válasz-
tási lehetőséget mérlegeli. A reflektív gyer-
mekek nem feltétlenül okosabbak vagy jobb 
tanulók, ennek ellenére — a kutatások szerint 

— a pedagógusok az impulzív gyermekeket 
fogadták kedvezőtlenebbül. Úgy látták, hogy 
a tanítási órán a reflektív diákok nagyon fi-
gyelnek, míg az impulzív diákok kevésbé 
képesek koncentrálni. Ez alátámasztja azt a 
megfigyelést, hogy az impulzivitás és 
reflektivitás sajátos személyiségváltozója 
nem elhanyagolható az iskolai tanulás szem-
pontjából. Bizonyítottnak tekinthető tehát, 
hogy az impulzivitás-reflektivitás kognitív 
dimenziója fontos egyéni különbséget fejez 
ki. 
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INTELLIGENCIA 
 
Bár maga az intelligencia — mint fogalom 
— meglehetősen régi keletű, az intelligencia 
mérésére szolgáló eljárások azonban csak 
rövid múltra tekintenek vissza. A 19. század 
végén kidolgozott első mentális tesztek az 
érzékelési küszöböt, a reakcióidőt, az emlé-
kezetet, a fájdalomérzékenységet és a szín-
preferenciát mérték, ami az intelligenciának a 
józan észként való elképzeléséhez képest 
természetesen melléfogás volt. 
 Az első sikeres intelligenciatesztet Alfred 
Binet és Theodor Simon dolgozta ki Párizs-
ban, 1905-ben. A Binet-féle próbák két fon-
tos tekintetben különböztek sikertelen előde-
iktől. Egyrészt feláldozták a precizitást annak 
érdekében, hogy olyan globálisabb jellegű 
mentális képességeket mérjenek, mint a 
mondatok megjegyzése, instrukciók követé-
se, absztrakt szavak megkülönböztetése (mint 
amilyen a "szeretet" és a "tisztelet"), és há-
rom megadott szó mondatba foglalása (pl. 
"Párizs", "szegénység", "sors"). Másrészt egy 
adott gyermek teljesítményének az értékelé-
séhez — az intelligencia kritériumaként — 
életkori normákat alkalmaztak 
 Binet és Simon a gyermekekkel végzett 
munkájuk során megfigyelték, hogy a mentá-
lis képességek egyenletesen nőnek az életkor-
ral. Ezt a megfigyelést felhasználva határoz-
ták meg az intelligenciateszt számára megfe-
lelő elemek kritériumát: az a megfelelő elem, 
amit az idősebb gyermekek átlagosan jobban 
oldanak meg, mint a fiatalabbak. Mindegyik 
feladatot életkori szinthez rendelték, mégpe-
dig ahhoz az életkorhoz, amelynél a gyerme-
keknek a fele hibátlanul tudta teljesíteni a 
feladatot. Így a mentális teljesítményt egy 
életkori skálán mérték, és a gyermekek men-
tális korát a különböző életkorokhoz tartozó 

feladatsorokban nyújtott teljesítményük alap-
ján lehetett meghatározni. A teszt működött. 
A mentálisan fejlettebb gyermekeket (vagyis 
akiknek a mentális kora felette volt a tényle-
ges koruknak) rendszerint a tanáraik is oko-
sabbnak tartották, míg azokat, akiknek a 
mentális kora alatta volt a valóságos koruk-
nak, butáknak. A mentális kor fogalma egy-
fajta kulcsnak bizonyult az intelligenciához. 
Olyan skálát szolgáltatott, amely megfelelt az 
intelligencia józan észként való értelmezésé-
nek, és hatékony módszert adott az intelli-
gencia méréséhez, megoldatlanul hagyva 
azonban az egzakt meghatározásnak azt a 
nehéz kérdését, hogy mi is tulajdonképpen az 
intelligencia. 
 Kevéssel a Binet-skálák publikálása után 
egy német pszichológus, William Stern ki-
dolgozta az intelligenciahányados 
(intelligenciakvóciens, IQ) fogalmát. Stern 
észrevette, hogy az a gyermek, aki 6 éves 
korában mentálisan egy évvel előrébb jár, az 
fejlettebb, mint aki 9 éves korában jár egy 
évvel előrébb. Az intelligencia célravezető 
mérése tehát nem a mentális kor és az életkor 
különbségének, hanem a kettőjük egymáshoz 
viszonyított arányának a megállapítása lenne. 
Stern az IQ kiszámításához a mentális kort 
elosztotta az életkorral és — hogy a 
tizedesjegyekek kiküszöbölje — megszorozta 
100-zal. Annak az 5 éves gyermeknek, aki-
nek a mentális kora 6 év, éppúgy 120 az IQ-
ja, mint annak a 10 évesnek, akinek a mentá-
lis kora 12 év. Ennélfogva az IQ a mentális 
fejlődés ütemének a mérőszáma. 120-as IQ-t 
tehát az a gyermek ér el, akinek a mentális 
képességei 20 %-kal gyorsabban fejlődnek, 
mint egy átlagos gyermek mentális képessé-
gei. 
 A Binet teszt felettébb szilárdnak bizo-
nyult a világ más tájain is. Nemcsak Párizs-
ban volt úgy, hogy egy átlagos 7 éves gyer-
mek a neki felolvasott öt számot alig tudta 
megismételni és a rajzolás során bizonyos 
hiányosságokat mutatott, hanem Németor-
szágban, Angliában és Amerikában is. Az 
életkori skálának ez a viszonylagos állandó-
sága volt az egyik első jelzés arra, hogy az IQ 
valamilyen alapvető dolgot mér. Nekiláttak a 



Binet teszt fordításának és átdolgozásának. 
Ezek közül a legsikerültebb a Stanford-Binet 
teszt volt, melyet Lewis M. Terman dolgozott 
ki a munkatársaival együtt a Stanford Egye-
temen. A Binet teszt Stanford változatát 
1916-ban publikálták először, majd 1937-ben 
másodszor, amikorra a teszt szerkezetének és 
standardizálásának a technológiáját már 
nagymértékben továbbfejlesztették, ugyanak-
kor a mentális kornak és az IQ-nak — mint 
az intelligencia műveleti definíciójának — az 
alapkoncepcióját továbbra is megtartották. 
 A Stanford-Binet értékelését az összes 
akkortájt kidolgozott mentális teszt követen-
dő példának tekintette és egy az egyben átvet-
te. A mentális korból származtatott IQ-t 
azonban nem sokáig használták az intelligen-
cia mérésére, mivel számos technikai prob-
lémát vetett fel. A mentális kor skálájával 
kapcsolatban az egyik legnagyobb probléma 
az, hogy a mentális képesség fejlődése a ser-
dülőkorban lelassul, 16-18 éves korban pedig 
végképp megáll. Így az IQ indexe a felnőttek 
intelligenciájáról semmit nem árul el. A leg-
modernebb intelligenciatesztek az egyénnek 
a tesztben nyújtott teljesítményét az ugyan-
olyan életkorú emberek reprezentatív mintá-
jával hasonlítják össze és a viszonyított telje-
sítményt egy olyan IQ skálán fejezik ki, 
amelynek az átlaga 100, a szórása 15, a stan-
dardizált mintában pedig normális eloszlást 
követ. Ez az eljárás a pontok azonos eloszlá-
sát eredményezi minden korcsoportban. Bár 
az IQ pontok ilyetén való eloszlását a legtöbb 
teszt standardizálásánál ma is erőltetik, nem 
árt tudni, hogy eredetileg azért vették át, hogy 
hasonlítson ahhoz az IQ eloszláshoz, amit 
annak idején 1937-ben figyeltek meg a Stan-
ford-Binet standardizálása során. 
 Miközben az intelligenciatesztek kialakí-
tása szinte teljesen gyakorlati alapon folyt, 
addig a pszichológusok — a specifikus ké-
pességek mérésére koncentrálva — az intelli-
gencia struktúráját próbálták felderíteni. A 
faktoranalízis statisztikai módszerét is azért 
dolgozták ki, hogy a sok képességteszt 
interkorrelációjából segítsen kikövetkeztetni 
az intelligencia struktúráját. Bár maga a fak-
toranalízis egy igen bonyolult eljárás, az 

alapelve azonban egyszerű. Ha bizonyos tesz-
tek hajlamosak arra, hogy egymással maga-
sabban korreláljanak, másokkal pedig nem, 
akkor ez azt mutatja, hogy ezek a tesztek 
olyasvalamit mérnek, amelyen nem osztoz-
nak a többi teszttel, legalábbis nem erősen. 
Így a magasan korreláló tesztek csoportját 
egy bizonyos közös — a tesztek együtt válto-
zását előidéző — faktor bizonyítékának lehet 
tekinteni. A faktoranalízis az adott 
tesztegyüttesben egy sor ilyen közös faktor 
meghatározására ad lehetőséget, és a tesztek-
nek a faktorokkal való összefüggését olyan 
módon mutatja ki, hogy annak révén az alap-
vető faktorok megállapíthatók. 
 A faktoranalízis első formáját Spearman 
(1927) dolgozta ki, akire nagy hatást gyako-
rolt az a tény, hogy szinte az összes mentális 
képesség pozitívan korrelált egymással. Azok 
az emberek, akik mondjuk a memória teszt-
ben viszonylag jól teljesítettek, hajlamosak 
voltak más tesztekben is — mint például a 
mondatbefejezési tesztben — jól teljesíteni. 
Spearman ezt az intelligencia általános fakto-
rának a bizonyítékaként értelmezte, melyet g-
nek nevezett el. Az általa alkalmazott faktor-
analitikus módszerrel mindegyik teszt eseté-
ben azt kívánta feltárni, hogy milyen mérték-
ben telítettek azok ezzel a bizonyos általános 
faktorral. 
 A faktoranalízist Thurstone (1938) fejlesz-
tette tovább, aki a módszert a különféle ké-
pességfaktorok — a nyelvi megértés, a szóta-
lálás gyorsasága, a számolási képesség, a 
térbeli elképzelés, az észlelési képesség, a 
mechanikus emlékezés és a következtetés — 
azonosítására alkalmazta. Ezek a faktorok 
mind pozitívan korreláltak egymással, ami 
összhangban lett volna Spearman-nek az álta-
lános intelligenciára vonatkozó elképzelésé-
vel. Thurstone azonban a faktorok elkülönült 
mivoltát akarta kiemelni, és ezért ezeket el-
sődleges mentális képességeknek nevezte el. 
A későbbiekben a Thurstone által leírt fakto-
rok száma lényegesen bővült, mivel a kutatók 
mind több ilyen faktort azonosítottak. 
 Ennek az irányzatnak a vezető alakja 
Guilford (1967) volt, aki az ismert és a tesz-
tek által tartalmazott képességfaktorokat a 



műveletek, a tartalmak és a produktumok 
szerint szerkesztette egybe. A faktoroknak 
ezt a három szempontból történő osztályozá-
sát Guilford egy háromdimenziós ábrával 
szemléltette, s az intelligencia strukturális 
modelljének nevezte el. Ennek a kocka alakú 
modellnek az volt az előnye, hogy a külön-
böző képességeket egyetlen, jelentéssel bíró 
struktúrába szervezte. Emellett egy ilyen mo-
dell mintegy vezérfonalat  képez a kutatás 
számára, mivel a segítségével a még nem 
azonosított új faktorok természete is megjó-
solható. Ugyanakkor a Guilford-féle modell 
nem pályázik arra, hogy a különböző képes-
ségek alapjául szolgáló agyi struktúrák mo-
dellje legyen, tehát a különböző képességeket 
létrehozó okok közé már nemigen nyújt be-
pillantást. 
 Az intelligencia strukturális modelljében 
kifejeződő 120 képesség legtöbbjét még nem 
tisztázták kellőképpen. Azon képességfakto-
rokhoz, amelyeket egynél több laboratórium-
ban is felfedeztek és általában azonosítható-
aknak fogadtak el, a Pedagógiai Vizsgálatse-
gítő Szolgálat (Educational Testing Service, 
= ETS) egy referencia-tesztkészletet jelente-
tett meg. A készletben lévő faktorokat egy — 
a képességvizsgálatokban jártas, vezető kuta-
tókból álló — tanácsadói bizottság segítségé-
vel válogatták ki. A bizottság tagjai 23 faktor 
tekintetében értettek egyet. Ilyen volt például 
az asszociációs könnyedség (egy adott jelen-
téskör, vagy valamilyen más közös szemanti-
kus jegy alapján történő gyors szótalálás ké-
pessége), az asszociatív emlékezet (egy elő-
zetesen megtanult, de egyébként egymással 
nem összefüggő elempár egyik tagjának a 
bemutatása esetén a másik tag felidézésének 
a képessége), a logikus gondolkodás (az 
előzményből a következmény levezetésének, 
illetve a következtetés helyessége értékelésé-
nek a képessége), vagy a térbeli tájékozódás 
(a térbeli mintázatok felfogásának, illetve a 
térbeli tárgyak segítségével történő tájékozó-
dás fenntartásának a képessége). 
 A mentális képességek között valóban 
olyan nagyok az eltérések, hogy azok egyen-
ként is azonosíthatóak és mérhetőek. Megvá-
laszolatlanul hagyják viszont azt a kritikus 

kérdést, hogy az egyes részképességeknek 
miért pont ez a sajátos együttese létezik. 
Vannak-e az idegrendszerben olyan, egymás-
tól eltérő biológiai struktúrák, amelyek más-
más mentális feladatok teljesítésében mű-
ködnek közre? Elősegítik-e bizonyos tapasz-
talatok illetve tanulási alkalmak a különféle 
faktorok által képviselt képességek fejlődé-
sét? Mindezt nem tudjuk. 
 Mint láttuk, az intelligencia mérésének két 
megközelítése létezik. Az egyik az általános 
képesség egyetlen faktorára összpontosít, alig 
törődve annak az egyes összetevőivel. A má-
sik az intelligenciának az egyes képességek 
szerint történő elemzését tartja fontosnak, 
kevés figyelmet szentelve annak a ténynek, 
hogy ezek az összetevők hajlamosak pozití-
van korrelálni egymással. Mindkét megköze-
lítés korrekt abban az értelemben, hogy 
mindkettő a képesség valóságos összetevői-
nek a feltárására törekszik. Valóban igaz, 
hogy sok olyan képességfaktor létezik, ame-
lyek külön-külön is mérhetőek. De az is igaz, 
hogy ezek a faktorok mind pozitívan korre-
lálnak egymással. A vizsgálatok visszatérően 
azt állapítják meg, hogy a különféle tesztek-
ben a közös varianciának körülbelül a fele 
egyetlen általános faktornak, míg a másik 
fele az egyes faktoroknak köszönhető. Nyil-
vánvalóan hierarchikus szerveződésről van 
szó, azonban ez még nem oldja meg azt a 
problémát, hogy a kutatásban mire kellene 
tenni a fő hangsúlyt. Van, aki az egyes képes-
ségeket tartaná fontosnak, ezeknek az 
interkorrelációit olyan — viszonylag jelen-
téktelen — faktoroknak tulajdonítva, mint 
amilyen a mérési elfogultság, a közös kör-
nyezeti hatások és más hasonlók. Ugyanak-
kor van, aki a legfontosabb kérdésnek azt 
tekintené, hogy a közös képesség milyen 
egyedi képességek együttesét fejezi ki, és 
közben ezek saját specifikus varianciáit vi-
szonylag lényegtelen faktoroknak tulajdoní-
taná. Ebben a témában a két ellentétes néző-
pontot Jensen (1979) és Carroll (1976) kép-
viseli. 
 Ezt a két megközelítést abból a szempont-
ból is össze lehet vetni, hogy mennyire járul-
nak hozzá az előrejelzéshez és a mentális 



működés megértéséhez. Az általános intelli-
genciát mérő tesztek és az egyes képességek 
vizsgálatára szolgáló eljárások az előrejelzés 
terén felnőttekké váltak, és többnyire gondo-
san ügyelnek arra, hogy — különösen az is-
kolai teljesítmény és a szellemi foglalkozá-
sokra való alkalmasság tekintetében — szá-
mottevő eredményt tudjanak felmutatni. Ha 
az egyes képességek mérésére szolgáló eljá-
rások jobb előrejelzők lennének, akkor ebben 
felül kellene múlniuk az általános képesség-
tesztek által felállított magas mércét. De ezt 
mind a mai napig nem tudták túlszárnyalni 
(McNemar, 1964). 
  A sok specifikus képességfaktor és az álta-
lános intelligencia kiváltképpen fontos 
faktorá-nak az együttes jelenlétét egy ember-
csoport anatómiai feltérképezésének a példá-
ján lehet szemléltetni. Jól tudjuk, hogy az 
emberek különböző magasságúak és az ana-
tómiai méreteiket tekintve a magas emberek 
szinte mindenben felülmúlják az alacsony 
embereket. Ennélfogva kell léteznie egy álta-
lános nagyság-faktornak. Ezenkívül az embe-
rek a testességük és a termetük alapján is 
eltérnek egymástól, mégpedig oly módon, 
hogy a hosszirányú méretek ( a karok, a lábak 
és a törzs hossza) magasabban korrelálnak 
egymással, mint a kerületi méretekkel (a 
nyak, a derék és a comb körméretével), mely 
utóbbiak inkább egy másik homogén csopor-
tot alkotnak. Emiatt lehetséges, hogy a mé-
retbeli és a súlybeli korrelációk alapján az 
emberek relatív magassága vagy alacsonysá-
ga helyett magát az emberi testet írjuk le. A 
további elemzés minden valószínűség szerint 
egy hosszú törzsű – rövid törzsű faktort azo-
nosítana, továbbá a specifikus testtájékokhoz 
tartozó olyan faktorokat, mint amilyen az 
arcforma, a kézforma és így tovább. A külön-
féle anatómiai faktoroknak az előrejelzés 
szempontjából való relatív használhatósága a 
fontosnak tartott teljesítmény kritériumaitól 
függene. Ha az összes kritérium egy valami-
lyen fajta akadályon való áthatolásra vonat-
kozna, akkor valószínűleg az általános nagy-
ság-faktornak lenne a legnagyobb jelentősé-
ge, még akkor is, ha a felszínen — például a 

kézzel leküzdendő akadályok esetében — a 
kéz-faktor tűnne a jelentősebbnek. 
 Ami a megértést illeti, ehhez az intelligen-
ciának az alkotóelemeire való szétszedése 
tűnik célravezetőnek. Carroll (1976) körülte-
kintően elemezte azokat a mentális művele-
teket, amelyeket az ETS-készletben szereplő, 
mind a 23 faktorra kiterjedő feladatokon ke-
resztül eleve adottak voltak. Ezen elemzés 
szerint valamennyi faktor tartalmazhat műve-
leteket, de a műveletek elsődlegesen a mentá-
lis működés specifikus jellegétől függenek. 
Például az emlékezeti terjedelem elsődlege-
sen a tárolástól és a rövid tartamú emlékezet-
ből való visszakereséstől függ, a könnyedségi 
faktorok a hosszú tartamú emlékezet letapo-
gatásától függenek, a szóbeli megértés pedig 
a "lexikális-szemantikai" tár tartalmától függ. 
Ésszerűnek látszik azt feltételezni, hogy ami-
kor majd végre megértjük a tárolás és a me-
móriából való visszakeresés mechanizmusát, 
valamint a mentális műveletek logikáját, ak-
kor az alapot szolgáltató folyamat és a meg-
ragadott teljesítmény faktorstruktúrái között 
teljes lenne a megegyezés. 
 A kognitív pszichológiában újabban a 
számítógéppel való párhuzamba állítás tett 
szert nagy jelentőségre. Az olyan módszerek-
nek a kidolgozása, amelyekkel pontosan meg 
lehet mérni a mentális műveletek elemi kom-
ponenseinek a lezajlásához szükséges időt 
(Sternberg, 1977), az emberi képességek 
alapjául szolgáló folyamatok korszerű értel-
mezését ígéri. Másfelől az a tény, hogy Jen-
sen (1980) szignifikáns korrelációt talált a 
mentális folyamatok általános sebessége és 
az intelligencia között, inkább az általános 
intelligenciára látszik visszairányítani a fi-
gyelmet. Ma még természetesen korai lenne 
arról feltevésekbe bocsátkozni, hogy az intel-
ligenciakutatás ezen sokat ígérő új irányzatá-
nak mi lehet a kimenetele. 
 Az intelligencia a maga története folya-
mán mindvégig a nyilvános viták kereszttü-
zében állt. Minden valószínűség szerint azért, 
mert az intelligenciának komoly szerepe van 
a tanulmányi és a gazdasági teljesítményben, 
és emiatt a társadalmunk nagyra értékeli. A 
vita akörül folyik, hogy az egyéni intelligen-



ciabeli eltérések kialakulásáért milyen arány-
ban tehetők felelőssé az örökletes és a kör-
nyezeti hatások, továbbá a különböző faji, 
etnikai és szocioökonómiai csoportok közötti 
intelligenciabeli eltérések milyen mértékűek 
és milyen okokra vezethetők vissza. 
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A pszichopedagógiai becslésben különbséget 
teszünk az IQ és az intelligenciahányados 
illetve arányos IQ között. Az IQ — mint a 
vizsgált személy intellektuális működésének 
illetve általános kognitív képességének az 
indexe — az utóbbi időkben egyre nagyobb 
jelentőségre tett szert, miközben az arányos 
IQ illetve intelligenciahányados alkalmazása 
csökkent. Az IQ ugyanis számos fontos vi-
selkedés — így például a tanulmányi telje-
sítmény — megértésében és előrejelzésében 
hasznosabbnak bizonyult (Sattler, 1982), nem 
beszélve arról, hogy a különféle tanulási za-
varok diagnosztizálása nagyrészt a diák IQ-
jának a meghatározásán alapul. 
 A kognitív illetve intellektuális feladatok-
ból álló tesztekben a vizsgált személy össze-
sített eredményét az IQ értékpont fejezi ki. 
Az intelligenciatesztek azonban az összeállí-
tott itemek tekintetében nagyon eltérhetnek 
egymástól, és emiatt — ugyanazon személy 
esetében — más-más IQ értékeket adhatnak. 
Az IQ nagysága és jelentésének értelmezése a 
teszt alkotójának az elméletétől illetve 
intelligenciameghatározásától függ. Például a 
Wechsler-skálák verbális, performációs és 
teljes IQ-kat szolgáltatnak. Ezen IQ becslé-
sek szorosan összefüggenek Wechsler-nek az 
intelligenciára vonatkozó azon elképzelésé-
vel, miszerint az intelligencia a verbális és a 
nonverbális gondolkodásból tevődik össze, és 
amely az ismeretek, a szókincs és a számolás 
szubtesztje révén nagy hangsúlyt fektet a 
nyelvre és a megszerzett tudásra. Ez az el-
képzelés viszont ellentétben áll Kaufman és 
Kaufman (1983) intelligenciafelfogásával, 
amely a nyelvnek és az elsajátított tudás-
anyagnak minimális jelentőséget tulajdonít. 
Ezen kétféle intelligenciafelfogásra épülő IQ 
becsléseknek bizonyára az értelmezése is 
kétféle lenne, maguk a tesztek pedig — 
ugyanarról a személyről — valószínűleg két-
féle IQ-t szolgáltatnának. 
 Bár a manapság használt legtöbb intelli-
genciateszt is IQ-kat ad, ezek azonban nem 
olyan intelligenciahányadosok, amelyek a 
vizsgált személy mentális korának az életko-
rához viszonyított arányát fejezik ki. A mai 
intelligenciatesztek a nyerspontoknak a stan-



dard értékpontokra illetve IQ-kra való átszá-
mítását többnyire táblázatokban és életko-
ronként adják meg. 
 A szórásos IQ gondolata David Wechsler-
től, a Wechsler-féle intelligenciaskálák szer-
zőjétől származik. Az IQ szórása azt írja le, 
hogy a vizsgált személy intellektuális képes-
sége mennyire tér el mások átlagos teljesít-
ményétől illetve az ugyanahhoz az életkorhoz 
tartozó standard mintától. Wechsler (1939), 
amikor a felnőttek intelligenciájának mérésé-
re szolgáló teszten dolgozott, a standardizált 
minta adatait úgy választotta meg és a táblá-
zatokat úgy állította össze, hogy az a sze-
mély, akinek az eredménye átlagos szintű 
volt, 100-as IQ-t kapjon. A szórási tarto-
mányt valamennyi életkori csoportnál 15-ben 
jelölte meg. A gyermekek részére készített 
Wechsler Intelligenciaskálához az IQ-kat úgy 
kapta, hogy az adott gyermek teljesítményét a 
saját életkori csoportjának megfelelő átlagos 
teljesítménnyel vetette egybe. Ez a szórásos 
IQ egy standard érték, ami azt fejezi ki, hogy 
a vizsgált személy intellektuális képessége 
mekkora szórási tartományon belül tekinthető 
átlagosnak. Annak érdekében, hogy az IQ 
jelentése a nem szakembereknek is mondjon 
valamit, a standard értékpontokat gyakran 
leíró kategóriákra alakítják át, például az 
értelmi fogyatékosság kategóriáira, százalé-
kos rangsorokra, vagy életkori ekvivalensek-
re. 
 A szórásos IQ az intelligenciatesztek által 
szolgáltatott összesített standard értékpontok 
jelenleg leggyakoribb megjelenési formája 
(ilyen a három Wechsler skála és a Stanford-
Binet IQ-ja is). Népszerűségét annak köszön-
heti, hogy tulajdonságaiban meghaladta a 
sokat bírált arányos intelligenciahányadost. A 
szórásos IQ-nál az átlagok és a szórások va-
lamennyi élekori szinten egyformák, aminek 
következtében a különböző életkorokban 
kapott azonos IQ-k egymással összehasonlít-
hatók. Fontos azonban a teszt alkalmazóját 
arra emlékeztetni, hogy más-más tesztek IQ-
jait csak akkor lehet összehasonlítani, ha a 
szórásaik egyformák vagy közel azonosak. 
 Végül szólni kell arról, hogy az IQ és az 
IQ teszt gyűjtőfogalmát a nem szakemberek 

gyakran helytelenül értelmezik, és emiatt egy 
csomó negatív felhang tapad hozzájuk. Az IQ 
teszt és az IQ nem egy esetben az állami és a 
szövetségi bíróságokon folyó pereskedések-
nek is tárgyát képezi (Jensen, 1980). A nega-
tív felhangokra és a peres ügyekre tekintettel 
egyes kortárs tesztalkotók az intelligencia-
tesztjeikből származó összesített standard 
értékpontok elnevezésében kerülik az IQ ki-
fejezést. Például  a McCarthy-féle skálákban 
(McCarthy, 1972) az "általános kognitív in-
dex" (General Cognitive Index, = GCI), vagy 
Kaufman-ék tesztbattériájában (Kaufman és 
Kaufman, 1983) a "mentális feldolgozás ösz-
szetettsége" (Mental Processing Composite, 
= MPC) csak elnevezésében különbözik az 
IQ-tól, valójában ugyanazt jelenti. 
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J. P. Guilford (1967) Az emberi intelligencia 
természete (The Nature of Human 
Intelligence) című munkájában egy olyan 
intelligenciamodellt dolgozott ki, amely az 
emberi intelligencia faktoranalízisén alapul. 



Az intelligencia strukturális elmélete a fak-
toranalízis többváltozós módszerének kísérle-
ti alkalmazásaiból nőtt ki. Bár Guilford az 
elméletét eredetileg 5-15 éves tanulókat tar-
talmazó minta vizsgálata nyomán fogalmazta 
meg, a későbbi — fiatal felnőtteken végzett 
— alapkutatás az eredeti feltevéseket min-
denben igazolta. Az elméleti koncepció és az 
ebből adódó következtetések számos — az 
általános pszichológiában már ismert és fon-
tosnak tartott — tény újszerű értelmezését 
tették lehetővé. 
 Az intelligencia strukturális elméletének 
az egyik fő törekvése az volt, hogy szilárd, 
átfogó és rendszerezett alapot nyújtson az 
intelligencia értelmezéséhez, a másik pedig 
az, hogy az általános pszichológia elméleti 
rendszerén belül a helyére tegye az intelli-
genciát. Guilford az általa választott vonat-
koztatási keretet inkább morfológiai, sem-
mint hierarchikus modellnek nevezi. Modell-
je — amit gyakran "az intellektus három ar-
caként" is emleget — három dimenziót foglal 
magába: (1) műveletek, melyek az intellektu-
ális tevékenységek vagy folyamatok elsődle-
ges fajtáira utalnak, (2) tartalmak, melyek az 
egyén által megkülönböztethető információk 
típusaira vonatkoznak, és (3) produktumok, 
melyek az intellektuális műveletek eredmé-
nyeit jelölik. 
 Ez a kocka-modell lényegében egy há-
romdimenziós ábra. A műveleti dimenzió öt 
alosztályra oszlik. Ezek: értékelés, konver-
gens gondolkodás, divergens gondolkodás, 
emlékezet és megismerés. A tartalmak négy 
típusa a következő: figurális, szimbolikus, 
szemantikus és viselkedéses. A produktumok 
hat típusa: egységek, osztályok, kapcsolatok, 
rendszerek, transzformációk és implikációk. 
A teljes séma az intellektuális képességek 
120 (5 x 4 x 6) megjósolható celláját ábrázol-
ja. A képességek 120 típusa e hármas osztá-
lyozási rendszer metszéspontjaiból szárma-
zik. A 120 egyedi faktor közül 82 létezését 
már kimutatták, a többit pedig jelenleg vizs-
gálják. 
 Jóllehet Guilford modelljének az alkalma-
zása szélesebb körben nemigen terjedt el, 
mégis egy olyan elméletre vall, amely az in-

telligencia vizsgálatának a kezdeti időszaká-
ból hiányzik: azaz  az intelligencia szilárd 
alapokon nyugvó, átfogó és rendszerezett 
elméleti alapját kívánja megteremteni. 
Guilford kitart amellett, hogy ennek a szilárd 
alapnak részletes megfigyelésekre kell tá-
maszkodnia, hogy magának az elméletnek az 
intelligencia valamennyi összetevőjét tartal-
maznia kell, és hogy mindezeket egyetlen, 
átfogó logikai struktúrán belül kell rendsze-
rezni. Az intelligencia Guilford-féle struktú-
rája végeredményben ezt a célt szolgálja. 
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Az intelligencia vizsgálata — jóllehet sokfé-
leképpen nevezték és sokféleképpen végezték 
— sok száz éves múltra tekint vissza 
(Anastasi, 1982). A kínaiak már 3000 évvel 
ezelőtt is használtak mentális próbákat, a 
hetedik és a nyolcadik században pedig a 
Császári Udvar a beszéd és az írás, valamint 
a verbális és a nonverbális gondolkodás vizs-
gálatára olyan próbákat vezetett be, amelyek 
sok tekintetben a mai tesztek feladataihoz 
hasonlítottak. Az ókori görögök, Szókratész 
hívei, és a középkori egyetemek mind kiala-
kítottak valamilyen eljárást az intellektuális 
képességek megállapítására. 
 A mentális képességekre vonatkozó elmé-
leteknek és az intelligencia mérésére szolgáló 
módszereknek a kidolgozása az 1800-as 
években kezdődött (Kaufman, 1983). Nem 
meglepő, hogy az intelligenciavizsgálatok 
születésénél bábáskodó tudósokat akkoriban 
a képesség két szélsősége foglalkoztatta. Míg 



két francia orvos — az 1800-as évek elején 
Jean Esquirol, a század közepén pedig 
Edouard Seguin — az értelmi fogyatékosok 
intelligenciáját tanulmányozta, addig a szá-
zad második felében az angol Francis Galton 
az emberi zsenialitás képességét kutatta. Az 
Egyesült Államokba az intelligencia vizsgá-
latát James McKeen Cattell "hozta át" az 
1890-es években. 
 Esquirol érdeme, hogy különbséget tett a 
nagyon alacsony intelligenciájú illetve értel-
mi fogyatékos és az érzelmileg megzavart 
fejlődésmenetű emberek között. Kimutatta, 
hogy a fogyatékosság kontinuuma mentén 
létezik egy bizonyos hierarchia, és a mentális 
deficit különböző szintjeinek a leírásához 
megalkotta az "imbecillitás" és az "idiócia" 
kifejezéseket. Jóllehet Esquirol a vizsgálatait 
meglehetősen eltérő eljárásokkal végezte, 
arra a következtetésre jutott, hogy az intelli-
gencia meghatározásához a legmegbízhatóbb 
kritériumot az adott személy nyelvhasználata 
nyújtja. Ez a megállapítás aztán olyan mara-
dandó értéknek bizonyult, hogy napjaink 
számos intelligenciatesztjéből visszaköszön. 
 Seguin elutasította az értelmi fogyatéko-
sok képezhetetlenségére vonatkozó nézetet, 
és úttörő példával szolgált az értelmi fogya-
tékosok nevelésére. Seguin — Esquirol-tól 
eltérően — az intelligencia összetevői közül 
a szenzoros diszkriminációnak és a mozgás-
kontrollnak a fontosságát hangsúlyozta. Az 
általa kifejlesztett eljárásokat később a telje-
sítménytesztek és a nonverbális intelligencia-
tesztek kidolgozói is átvették. Erre példa a 
Seguin-féle formatábla, ami különböző alakú 
hasáboknak a nekik megfelelő nyílásokba 
való gyors belehelyezését követeli meg. 
 Az első átfogó egyéni intelligenciateszt 
kidolgozása Galton-nak, az angol biológus-
nak tulajdonítható. Galton az Antropometriai 
Laboratóriumában — az emberi zsenialitással 
és az intelligencia öröklődésével foglalkozó 
kutatásainak részeként — szenzoros diszkri-
minációt és szenzomotoros koordinációt 
igénylő feladatokat végeztetett. Vélekedése 
szerint az intelligenciára az érzékszerveinken 
keresztül teszünk szert, és ez vezette az olyan 
feladatok kidolgozásában, mint a súly diszk-

rimináció, a reakcióidő, a nyomáserősség és a 
vizuális diszkrimináció. 
 Az 1890-es évek elején Cattell — Galton 
laboratóriumának egyik asszisztense — 
ugyanilyen laboratóriumot hozott létre az 
Egyesült Államokban. Cattell volt az, aki a 
pszichológia szakirodalmában először hasz-
nálta a "mentális teszt" kifejezést. Cattell 
egyébként osztotta Galton azon nézetét, hogy 
az intelligencia a szenzoros feladatokon ke-
resztül mérhető a legjobban, ugyanakkor 
mestere nézetét megtoldva felvetette, hogy a 
teszteket standardizálni kellene, mert a kü-
lönböző személyektől és különböző időkben 
felvett tesztek eredményei csak így hasonlít-
hatók össze. 
 Az 1900-as évek elején mind az egyéni, 
mind a csoportos intelligenciavizsgálatok 
tekintetében jelentős előrelépés történt 
(Sattler, 1982; Vane és Motta, 1984). Fran-
ciaországban Alfred Binet — Theophile Si-
mon-nal és Victor Henri-val együtt — elve-
tette Galton-nak az intelligencia szenzoros és 
motoros lényegi jegyeire vonatkozó nézetét, 
és azt állította, hogy az emberek intellektuális 
képességeiben mutatkozó egyéni eltérések 
között a magasabb mentális folyamatok vizs-
gálata hatékonyabban differenciál.  Ez a kuta-
tócsoport számos próbát dolgozott ki a 
komplex intellektuális működés — az emlé-
kezés, a megértés, a képzelet és az erkölcsi 
felfogás — vizsgálatára. A francia közoktatá-
si miniszternek — a fogyatékos gyermekek 
nevelhetőségének a vizsgálatára felkérő — 
megbízása nyomán született meg 1905-ben 
az egyéni ülésekben felvehető Binet-Simon 
Skála, amit abból a célból állítottak össze, 
hogy Párizs állami iskoláiban a fogyatékos 
gyermekeket elkülönítsék. Az intelligencia-
vizsgálat Binet-féle megközelítésének a két 
kulcsmozzanata az volt, hogy "elvetette a 
specifikus képesség – specifikus vizsgálat 
elvét, és azon próbákból választott ki egy 
csokorra valót, amelyekről úgy tűnt, hogy 
fedik az intelligenciát alkotó főbb pszicholó-
giai jegyeket. Emellett az intelligencia nor-
májának illetve standardjának azt választotta, 
amit egy átlagos gyermek minden életkorban 



meg tudott csinálni" (Pintner és Patterson, 
1925, 7. old.). 
 A Binet-Simon Skálát — beleértve az 
1911-es, felnőttkorra kiterjedő átdolgozását 
is — az Egyesült Államokban mindenestől 
átvették és lefordították. A legsikerültebb 
átdolgozása az 1916-ban készült Terman-féle 
Stanford-Binet Skála volt. Terman a Skálát 
igen körültekintően standardizálta, az intelli-
genciahányados (a mentális kor osztva az 
életkorral és szorozva 100-zal) fogalmának 
meghonosításával pedig egy divatot indított 
el. A Stanford-Binet teszt az egyéni vizsgála-
tokkal foglalkozók körében gyorsan elterjedt 
és még ma is népszerű. 1937-ben átdolgozták 
és újra standardizálták, 1960-ban megint át-
dolgozták, 1972-ben pedig ismét standardi-
zálták. Hamarosan meg fog jelenni a teljesen 
megújult változata is. Az 1937-es változat 
által még megtartott arányos IQ-t az 1960-as 
és az 1972-es változatban a szórásos IQ vál-
totta fel. 
 A Stanford-Binet-nek az egyéni intelli-
genciatesztek piacán való egyeduralmát Da-
vid Wechsler törte meg azzal, hogy 1939-ben 
megjelentette a Wechsler-Bellevue Skálát. A 
globális intelligenciára vonatkozó elképzelést 
— Binet-hez hasonlóan — Wechsler is be-
építette a skálájába, azonban a Stanford-Binet 
egyetlen pontszáma helyett hármat vett fel: a 
verbális IQ-t, a performációs IQ-t és a teljes 
IQ-t. Ugyanakkor Wechsler nem a Stanford-
Binet által alkalmazott módszert követte: a 
sok, rövid és elsősorban szóbeli feladat he-
lyett kevesebbet és hosszabbakat írt elő, fele-
fele arányban verbális és nonverbális felada-
tokat. Bár a Wechsler-Bellevue óta a 
Wechsler-féle skálák számos változata jelent 
meg, azonban a későbbi változatok feladattí-
pusai az eredetihez képest lényegileg nem 
sokat változtak. Wechsler szóbeli próbáinak 
az elsődleges forrása a Binet és az Army 
Group Examination Alpha volt, míg a cse-
lekvéses próbák főleg az Army Group 
Examination Beta-ból és az Army Individual 
Performance Scale Examination-ből szár-
maztak. 
 Az intelligencia mérésére szolgáló egyéni 
módszerek az 1980-as évekig tulajdonképpen 

alig változtak. 1983-ban aztán Alan és 
Nadeen Kaufman megjelentette a Kaufman 
Assessment Battery for Children (K-ABC) 
tesztet. A K-ABC arra törekedett, hogy meg-
feleljen a korszerű mérésekkel szemben tá-
masztott követelményeknek (melyeknek a 
Stanford-Binet és a Wechsler-féle skálák 
nem tettek eleget), és gondosan ügyelt arra, 
hogy nagy hangsúlyt fektessen a tanulási za-
varokkal küzdő gyermekek 
pszichopedagógiai mérésére, a neuro-
pszichológiai értékelésre és a mérési elfogu-
latlanságra. A K-ABC főbb jellemzői: (1) 
elméleti magyarázatot fűz a kognitív pszicho-
lógiai és a neuropszichológiai kutatások alap-
ján kialakított skálákhoz; (2) skálák mentén 
rendezi el azokat a feladatokat, amelyek in-
kább az általuk igénybe vett 
problémamegoldási eljárásokat, semmint a 
verbális vagy nonverbális tartalmakat jelzik; 
(3) elkülöníti az új vagy szokatlan problémák 
megoldását (intelligenciát) igénylő feladato-
kat azoktól, amelyek a szóbeli képességeket 
és a tényleges tudást (teljesítményt) mozgó-
sítják. Kaufman-ék jelenleg egy olyan új — 
serdülőknek és felnőtteknek szánt — 
intelligenciabattéria kifejlesztésén dolgoznak, 
amelyben az intelligenciára vonatkozó saját 
felfogásukat a 11 év feletti korosztályra is 
kiterjesztik. 
 A csoportos intelligenciatesztek alkalma-
zását — akárcsak az első Binet-Skála eseté-
ben — szintén a gyakorlat részéről felmerülő 
igény indította el. Az Egyesült Államoknak 
az I. világháborúba való belépése (1917) 
gyors osztályozási eszközt tett szükségessé az 
1,5 millió katonának a különféle kiképzési 
formákba való besorolásához, a szolgálatból 
való leszereléshez és a tiszti feladatok ellátá-
sára való képesség megállapításához. Az 
Amerikai Pszichológiai Társaság erre a célra 
külön bizottságot hozott létre Robert M. 
Yerkes vezetésével. Az ő irányításával dol-
gozták ki azt a két csoportos intelligencia-
tesztet, amelyek Army Alpha és Army Beta 
néven váltak ismertté. Az alkotók először — 
a Binet teszt nyomdokain haladva — a verbá-
lis teszt modelljét követték, általános alkal-
mazásra szánva azt az olvasni tudó katonák 



számára, később mégis a nonverbális itemek 
mellett döntöttek, mivel a katonák közül so-
kan egyáltalán nem tudtak olvasni, és sok 
volt közöttük az olyan nemrég érkezett be-
vándorló is, akik nem beszélték jól az angol 
nyelvet. (A fentebb említett Army Individual 
Performance Scale tesztjét azok a katonák 
kapták, akikről sem az Army Alpha, sem az 
Army Beta alapján nem lehetett megbízható 
képet kialakítani.) 
 A háború befejeződése után az eredetileg 
katonai célokra szánt teszteket hamarosan 
polgári használatra is forgalomba hozták. Az 
oktatás tárt karokkal fogadta ezeket, mivel 
úgy vélték, hogy az intelligenciatesztekkel — 
a tanári megítéléshez képest — jobban lehet 
azonosítani a képességeket. Nem sok idő 
tellett bele, és az Army tesztek átdolgozott 
változataival, valamint az újonnan kidolgo-
zott intelligenciatesztekkel (melyekhez az 
Army tesztek szolgáltak modellül) már ezer-
számra és mindenütt az  országban végezték 
a méréseket a beiskolázás előtt állóktól az 
egyetemi hallgatókig minden korcsoportban, 
sőt a közalkalmazottaknál és az elítélteknél 
is. A csoportos forma igen vonzó volt, mert 
sok személy egyidejű vizsgálatát tette lehető-
vé, és egyszerűsége folytán magasan képzett 
vizsgálatvezetőt nem igényelt. A csoportos 
tesztek robbanásszerű gyarapodását mutatja, 
hogy mindössze 5 év leforgása alatt 37 cso-
portos teszt született (Pintner, 1923). 
 1958-ban — a Szputnyik-sokkot követően 
— a csoportos intelligenciatesztek új erőre 
kaptak. A Nemzetvédelmi Oktatási Törvény 
megszavazása a tanköteles korú gyermekek 
megvizsgálására és a kiváló diákok azonosí-
tására jelentős összegeket bocsátott az álla-
mok rendelkezésére. Ezt a vizsgálatot már az 
a Lindquist által 1955-ben kidolgozott mód-
szer is segítette, amely lehetővé tette a teszt-
eredmények optikai letapogatását. Ugyancsak 
1958-ban alapítványi programot (National 
Merit Scholarship) hoztak létre a kiváló ké-
pességű, felsőbb éves középiskolai diákok 
számára. Vane és Motta (1984) szerint a 
vizsgálatok az 1970-es évek végén vettek 
újabb lendületet, és ez a lendület mind a mai 
napig tart. 

 Napjainkban mind az egyéni, mind a cso-
portos intelligenciateszteket igen sok terüle-
ten alkalmazzák. Az intelligenciatesztek leg-
nagyobb felhasználói az iskolák. Csoportos 
intelligenciatesztekkel mérik a beiskolázásra 
kerülőket és az óvodásokat abból a célból, 
hogy a rendszeres iskolai oktatásra alkalma-
sakat a korrekciós nevelést igénylő gyerme-
kektől elkülönítsék. Csoportos intelligencia-
teszteket alkalmaznak az általános és a kö-
zépiskolákban a kiváló és a valamilyen 
szempontból korlátozott képességű diákok 
azonosítására, valamint az osztályon belüli 
homogén képességű csoportok kialakításának 
az elősegítésére. A csoportos intelligencia-
teszttel való megmérettetés rendszerint a fő-
iskolára vagy egyetemre történő felvételi so-
rán is egyfajta kritériumként szerepel. Az 
egyéni intelligenciateszteket viszont több 
mint fél évszázada jól képzett klinikai pszi-
chológusok végzik, és pszichopedagógiai, 
neuropszichológiai diagnózis felállítására 
használják. A valamennyi akadályozott 
gyermek oktatására vonatkozó 1975-ös 94-
142. sz.  törvény (Education of All 
Handicapped Children Act of 1975) megsza-
vazása az egyéni intelligenciatesztek nagyobb 
mérési battériák részeként való, együttesen 
történő alkalmazását hozta magával. Ezeket a 
battériákat az értelmileg sérült, a tanulási 
zavarokkal küzdő, az érzelmileg megzavart 
fejlődésmenetű, stb. gyermekeknek a speciá-
lis fejlesztési programokba való beiskolázá-
sában és a számukra megfelelő egyéni fej-
lesztési programok kidolgozásában haszno-
sítják. Felnőttek számára a céltól függően 
állítanak össze különféle teszteket; az üzleti 
élet, az ipar, a börtönök, az elmeegészségügyi 
központok, a kórházak és a magánklinikák 
igényeitől függően más és más battériákat. 
 A csoportos teszteket elsősorban az okta-
tásban, az üzleti életben, a közigazgatásban 
és a hadseregben hasznosítják, továbbá min-
den olyan területen, ahol megoldható az, 
hogy sok személyről, egyszerre és megbízha-
tó adatok nyerhetők, de ugyanilyen jól alkal-
mazhatók azon személyek esetében is, akik 
vizsgálatvezető közreműködése nélkül, ma-
guktól is fel tudják venni a tesztet. Ezzel 



szemben az egyéni teszteket a klinikumban 
és a gyógypedagógiai központokban alkal-
mazzák, ott, ahol az egyén intenzív kivizsgá-
lására van szükség és ahol a megbízható 
vizsgálati eredményeket jól képzett vizsgá-
latvezetők garantálják. Mindkét tesztfajta 
alkalmazása mellett számos érv sorakoztatha-
tó fel, melyek közül az általuk szolgáltatott 
információk típusa a döntő. Ezeket az érveket 
Anastasi (1982) ismertette részletesen, ennek 
a rövid összefoglalóját adjuk most közre a 
következőkben. 
 A csoportos teszteket egyidejűleg tetsző-
leges számú személlyel fel lehet venni. Eh-
hez nem kell más, mint megfelelő mennyisé-
gű, a tesztitemeket tartalmazó nyomtatott 
brosúra és a vizsgálandó személyek válaszai-
nak rögzítésére szolgáló űrlap. Minthogy a 
legtöbb csoportos teszt esetében mindössze 
az instrukció felolvasására és az idő pontos 
mérésére van szükség, ez a vizsgálatvezető 
részéről minimális képzettséget és tapasztala-
tot igényel. A vizsgálatvezető minimálisra 
korlátozódó szerepe pedig a vizsgálati kö-
rülményeket — az egyéni vizsgálatokhoz 
képest — egységesebbé teszi. 
 A csoportos tesztek kulcsmozzanata az 
objektív pontozás. A tesztitemek rendszerint 
feleletválasztásosak vagy igaz-hamis jellegű-
ek, de mégha más típusúak is, mindenképpen 
olyan válaszokat eredményeznek, amelyek 
helyes vagy helytelen voltának az eldöntése 
nem jelent különösebb gondot. A pontozást 
akár egy könyvelőre vagy egy számítógépre 
is rá lehet bízni. Emellett a csoportos tesztek 
a válaszlapokat az itemek mellékleteként 
tartalmazzák, ami lehetővé teszi, hogy az 
itemeket magukba foglaló brosúrákat újból 
felhasználják. 
 Ezzel szemben az egyéni intelligenciatesz-
tek olyan sajátosságokkal rendelkeznek, ame-
lyek miatt különösen a klinikum különféle 
területein hasznosíthatók eredményesen. Az 
egyéni vizsgálatok során a vizsgálatvezető-
nek lehetősége van arra, hogy az egyént meg-
nyerje, vele a kapcsolatot végig fenntartsa és 
a motiváltságát növelje. Vizsgálat közben a 
vizsgálatvezető a vizsgált személy számos 
olyan jellemzőjét észreveszi, rögzíti és beépí-

ti a teszteredmények értelmezésébe, mint a 
szorongás, a kimerültség vagy a 
problémamegoldási stílus. Azonkívül egyes 
személyek — mint például az érzelmi zava-
rokkal küzdő, vagy az értelmileg sérült 
gyermekek és felnőttek — az egyéni vizsgá-
latokban jobban teljesíthetnek mint a csopor-
tosban. Míg a legtöbb csoportos teszt az inst-
rukció és a tesztitemek elolvasását kéri az 
egyéntől, addig az egyénileg végzett vizsgá-
latok alig vagy egyáltalán nem igénylik az 
olvasást, ezért különösen jól alkalmazhatók a 
tanulási zavarokkal küzdő, a fogyatékos és 
más olyan egyének esetében, akik számára az 
olvasás problémát jelent. 
 Mivel az egyéni intelligenciatesztek tipi-
kusan olyan rövid kérdéseket tartalmaznak, 
amelyekre szóbeli vagy másféle válaszokat 
kell adni, emiatt a vizsgált személynek lehe-
tősége van arra, hogy a tesztitemekre kreatív 
és eredeti módon reagáljon. Az egyéni tesz-
tekben a vizsgált személyt nem köti az, hogy 
a négyfajta válaszból egyet jelöljön meg, 
vagy az adott item igaz vagy hamis voltát 
jelezze. Ez pedig lehetőséget teremt arra, 
hogy a válaszok tartalmi elemzése alapján a 
vizsgálatvezető feltevéseket fogalmazzon 
meg például a vizsgált személy   kreativitásá-
ról, gondolkodási stílusáról, értelmi fejlődé-
séről vagy a védekező mechanizmusairól. 
 Az egyéni tesztek egy másik sajátossága 
az irányítás rugalmassága. A csoportos tesz-
tek a vizsgált személytől megkövetelik, hogy 
az összes itemre reagáljon, vagy legalábbis a 
rendelkezésre álló idő alatt minél többre. Az 
egyéni vizsgálat során viszont a vizsgálati 
időt hatékonyabban lehet kihasználni, mivel a 
vizsgált személynek csak a képességeinek 
megfelelő terjedelemben kell az itemekre 
reagálnia. Az egyéni tesztek eme sajátossága 
lehetővé teszi, hogy az egyén ne unja el ma-
gát akkor, ha túl könnyű itemeken dolgozik, a 
túl nehéz feladatok pedig ne frusztrálják. 
 Jóllehet rengeteg csoportos intelligencia-
teszt létezik, azonban az előzőekben felsorolt 
vonásokkal szinte valamennyi rendelkezik, 
vagyis: feleletválasztásos itemek, itemenként 
négy vagy öt megadott válaszlehetőséggel, és 
tesztkönyvecskék a válaszok rögzítésére 



szolgáló külön válaszlapokkal. Emellett a 
legtöbb csoportos teszt szórásos IQ-kat szol-
gáltat. Mivel a csoportos tesztek a vizsgált 
személy teljesítménye alapján többé-kevésbé 
nehéznek bizonyuló itemeket nem tudják 
rugalmasan kezelni, ezért a legtöbb csoportos 
teszt különböző szintű tesztek sorozatából 
áll, amelyek mindegyikét úgy állították össze, 
hogy egy adott korcsoporthoz, osztályfoko-
zathoz vagy nehézségi fokhoz igazodjanak. 
 A két leggyakrabban alkalmazott csopor-
tos intelligenciateszt az Otis-Lennon-féle 
Iskolai Képességvizsgálat (Otis-Lennon 
School Ability Test, = OLSAT) és a Kognitív 
Képességek Tesztje (Cognitive Abilities 
Test, = CAT). Az OLSAT az általános intel-
ligenciát méri, főleg a verbális intelligenciát. 
Öt különböző szintje van, amelyek révén a 
teljes általános és középiskolás korosztályt 
átfogja. A spirális omnibusz formáját csak a 
4. osztálytól felfelé alkalmazzák. Ennek mind 
az 5 blokkja 10 itemből áll, melyek egyforma 
típusúak: a legkönnyebbel kezdődnek, ezután 
a következő legkönnyebb jön, és így tovább. 
Ez a fajta elrendezés az itemek nehézségének 
a spirális emelkedését eredményezi. Az 
itemek három csoportba vannak sorolva: I. 
Osztályozás, II. Analógia, III. Omnibusz (pl. 
matematikai következtetés, verbális megér-
tés, utasítások követése). Az eredményeket az 
OLSAT valamennyi szintje az Iskolai Képes-
ség Indexszel (School Ability Index) fejezi 
ki, ami 100-as átlagú, normális eloszlású és 
16-os szórású. Életkori és osztályfokozat 
szerinti százalékos rangsorok és stanine-ok is 
nyerhetők. Az OLSAT normái 70 iskolai 
körzet 130.000 diákjára kiterjedő reprezenta-
tív minta standardizálása alapján készültek. 
 A CAT 10 szintet tartalmaz: 2 elemi szin-
tet az óvodáskortól a 3. osztályig és 8 szintet 
a 3. osztálytól a 12. osztályig. A CAT — az 
OLSAT-tól eltérően — a verbális, a nonver-
bális és a matematikai intelligenciát méri. A 
8 szintet tartalmazó része (Multilevel 
Edition) három battériára oszlik: verbális 
(szókincs, mondatbefejezés, szóbeli osztá-
lyozás, szóbeli analógia), matematikai 
(mennyiségi relációk, számsorozatok, egyen-
letek felállítása) és nonverbális (ábraosztá-

lyozás, ábraanalógia, ábraanalízis) battériára. 
A CAT abban is eltér az OLSAT-tól, hogy az 
általános intelligenciát nem egyetlen pontér-
tékkel fejezi ki, hanem a három battériából 
három különböző pontértéket szolgáltat. A 
kézikönyv szerint nem tanácsos a három 
pontértéket egyetlen pontba összevonni. A 
három battériához tartozó pontértékek stan-
dard értékpontokban vannak kifejezve (az 
átlag 100, a szórás 16), de százalékos rangso-
rok és stanine-ok is készültek hozzájuk. 
Mind a 10 szint standardizálása 18.000-
18.000 diák reprezentatív mintáján alapul. 
 A sok rendelkezésre álló csoportos intelli-
genciateszt közül a reprezentatív OLSAT-ot 
és CAT-ot alkalmazzák a leggyakrabban. 
Rajtuk keresztül jól szemléltethető, hogy bár 
az ilyen tesztek sok mindenben hasonlítanak 
egymáshoz, mégis különbség van közöttük 
mind a kivitelezésük, mind az általuk mért 
képességek, mind az alkotóik koncepciója 
tekintetében. 
 A csoportos intelligenciatesztekhez hason-
lóan az egyéni intelligenciateszteknél is több-
fajta itemet lehet kimutatni, nemcsak az 
egyes tesztek között, hanem ugyanazon tesz-
ten belül is. Ritka, hogy az itemek feleletvá-
lasztásos jellegűek lennének, és a pa-
pír/ceruza használatára is csak alkalomadtán 
van szükség. Az egyéni intelligenciatesztek 
tipikusan azt igénylik a vizsgált személytől, 
hogy rövid, szóbeli válaszokat adjon; építő-
kockákkal, képekkel, összerakós rejtvények-
kel manipuláljon; vagy képekre, szimbólu-
mokra, formákra következtessen. A vizsgált 
személynek nem szükséges az összes itemre 
reagálnia, csak azokra, amelyek a képességei 
terjedelmének megfelelnek. Valamennyi 
egyéni intelligenciateszt olyan magasan kva-
lifikált vizsgálatvezetőt igényel, aki a pszi-
chológiai elméletekben és kutatásokban teljes 
mértékben kiismeri magát, és aki körültekin-
tő szupervízió mellett alapos gyakorlati kli-
nikai képzésben részesült. 
 A három leggyakrabban alkalmazott egyé-
ni intelligenciateszt a Stanford-Binet, a 
Wechsler és a Kaufman Assessment Battery 
for Children (K-ABC). Minhárom teszt olyan 
itemeket tartalmaz, amelyekkel a verbális, a 



nonverbális és a számolási képességeket le-
het mérni, azonban nagy különbség van kö-
zöttük abban, ahogyan az általános illetve 
globális intelligenciában és az egyes képes-
ségterületeken elért eredményeket közvetítik. 
 A Stanford-Binet 1973-as változata az 
egyén általános intelligenciáját a 2 és fél éves 
kortól a felnőttkorig méri, habár 18 év felett 
normákat már nem ad meg. Az összesen 142 
szubteszt életkor szerint, fél éves vagy éves 
bontásban van elrendezve. Minden életkori 
szint olyan szubteszteket tartalmaz, amelyek-
nek az ilyen korú gyermekeknek a fele felte-
hetően meg tud felelni. A vizsgálatot azon a 
szinten kezdik, amelyik egy kevéssel alatta 
van a vizsgált személy becsült mentális korá-
nak, ennélfogva az első itemeknek meglehe-
tősen könnyen kell menniük. A vizsgálatve-
zető először megállapítja a kiindulási szintet 
(azt a kort, amelynél a vizsgált személy az 
összes ehhez tartozó feladatot teljesíti), majd 
szintről szintre haladva egészen addig folytat-
ja a vizsgálatot, amíg a vizsgált személy az 
ahhoz a szinthez tartozó összes összes 
szubtesztben kudarcot nem vall. Néhány 
szubteszt a Binet-ből: szókincs, négyzet má-
solása, ellentétes analógia, számfogalom, 
tárgymegnevezés, képemlékezet, hasonlósá-
gok és különbségek megállapítása. A Stan-
ford-Binet az általános, globális intelligenciát 
egyetlen pontértékkel, a szórásos IQ-val feje-
zi ki (az átlag 100, a szórás 16), de a mentális 
kornak nevezett pontérték is rendelkezésre 
áll. A Stanford-Binet-t 2351 gyermek feltehe-
tően reprezentatív mintáján standardizálták, 
noha különböző faji, szocioökonómiai vagy 
regionális vonatkozású specifikus százalékos 
értékeket a teszt nem közöl. 
 A Stanford-Binet legújabb változatának a 
kidolgozása most van folyamatban. Az új 
teszt másnak ígérkezik, mint a korábbi elő-
dei. Thorndike (1985) tájékoztatása szerint ez 
a teszt az előző változatok rengeteg 
szubtesztjéhez képest kevesebb, mindössze 
15 szubtesztből fog állni. A szubtesztek négy 
kategóriába fognak tartozni: verbális gondol-
kodás, vizuális megjelenítés és vizuális gon-
dolkodás, mennyiségi viszonyok megragadá-
sa, és rövid távú emlékezés. Mind a 15 

szubteszthez, a 4 kategóriához és az összesí-
tett egészhez skálázott pontértékek állnak 
majd rendelkezésre. Az 1973-as változathoz 
hasonlóan az új teszt is a 2 és fél éves kortól 
a felnőttkorig lesz alkalmazható. 
 A Wechsler-féle intelligenciaskáláknak 
három változata van: a Wechsler Preschool 
and Primary Scale of Intelligence (WPPSI) a 
4-től a 6 és fél éves korú gyermekek számára, 
a Wechsler Intelligence Scale for Children – 
Revised (WISC-R) a 6-tól a 16 éves korú 
gyermekek számára, és a Wechsler Adult 
Intelligence Scale – Revised (WAIS-R) a 16-
tól a 74 évig terjedő korosztály számára. 
Mindhárom 11 vagy 12 szubtesztből áll, me-
lyek verbális és performációs (nonverbális) 
skálákba tömörülnek. A WPPSI verbális 
szubtesztjei: ismeretek, szókincs, számolás, 
összehasonlítás, helyzetmegértés és ítéletal-
kotás; a performációs szubtesztek: állatház, 
képkiegészítés, labirintus, geometriai minta 
és kocka minta (mozaik). A WISC-R és a 
WAIS-R verbális szubtesztjei: ismeretek, 
összehasonlítás, számolás, szókincs, hely-
zetmegértés, számismétlés; a performációs 
szubtesztek: képkiegészítés, képrendezés, 
kocka minta (mozaik), tárgyösszerakás (szin-
tézis), rejtjelezés (a WAIS-R szám-jel egyez-
tetésnek nevezi) és labirintus (ez utóbbi a 
WAIS-R-ben nincs benne). A Stanford-
Binet-hez hasonlóan az egyéneknek a 
szubtesztek mindegyik itemén végig kell ha-
ladniuk, azonban speciális indítással és a 
szokásos menet meg-megszakításával az is 
megoldható, hogy az egyes szubtesztekből 
csak  a képességeik terjedelmének megfelelő 
feladatokat végezzék el. Ugyanúgy, ahogy a 
Stanford-Binet 1973-as változata, a 
Wechsler-féle skálák is szórásos IQ-kat szol-
gáltatnak. A szubtesztekben nyújtott teljesít-
mény skálázott értékpontokban van kifejez-
ve, melyek átlaga 10, szórása 3. Három IQ-t 
adnak: verbális IQ-t, performációs IQ-t és 
teljes IQ-t. Mindhárom tesztet reprezentatív 
mintán standardizálták: a WPPSI-t 1200 fős, 
a WISC-R-t 2200 fős, a WAIS-R-t pedig 
1800 fős mintán. A WISC-R jelenleg a legel-
terjedtebben használt gyermekek és serdülők 
vizsgálatára szolgáló egyéni intelligencia-



teszt, a WAIS-R pedig gyakorlatilag az 
egyetlen felnőttek vizsgálatához rendszeresí-
tett egyéni tesztbattéria. Mindkét teszttel — 
akárcsak a WISC és WAIS rövidítésű előde-
ikkel — kutatások ezrei foglalkoznak. 
 A 2 és fél évestől a 12 és fél éves korú 
gyermekek számára készült Kaufman 
Assessment Battery for Children (K-ABC) 
számos olyan korszerű vonást tartalmaz, 
amelyek sem a Stanford-Binet-re, sem a 
WISC-R-re, sem a korábban tárgyalt csopor-
tos intelligenciatesztekre nem jellemzőek. 
Ezek a vonások a következők: (1) A K-ABC-
t a neuro-pszichológusok és a kognitív pszi-
chológusok által — a teszttől teljesen függet-
lenül — kidolgozott információfeldolgozási 
elméletekre és kutatásokra támaszkodva állí-
tották össze. (2) A K-ABC az intelligenciát 
az információk kétféle módon történő feldol-
gozásának a képességeként írja le: a szekven-
ciális (a sorrendben illetve időrendben törté-
nő problémamegoldás) és a szimultán (a 
megoldandó problémák egységes egészbe 
való integrálása és szintetizálása) feldolgozás 
képességeként. A K-ABC az intelligenciát 
inkább az új vagy szokatlan problémák meg-
oldásának a képességeként, semmint a tények 
ismereteként határozza meg. Mindazonáltal a 
K-ABC — egy külön teljesítményskálába 
foglalva — olyan szubteszteket is tartalmaz, 
amelyek a tényleges tudást mérik (pl. szó-
kincs, számolás, olvasás). Ezek némelyikét a 
Binet-Wechsler intelligenciamodell mérőesz-
közeként tartják számon. (3) A K-ABC-t 
azért dolgozták ki, hogy a pedagógusoknak 
támpontokat adjon a tanulási nehézségekkel 
küzdő gyermekek esetében eredményesen 
alkalmazható korrekciós eljárásokhoz. 
 A K-ABC szekvenciális feldolgozást 
vizsgáló szubtesztjei: kézmozdulatok, szám-
felidézés és sorrend; a szimultán feldolgozást 
vizsgáló szubtesztjei: mágikus ablak, arcfel-
ismerés, alakbefejezés (gestalt closure), há-
romszögek, mátrix analógiák, térbeli emléke-
zet és képsorozat. A teljesítményt vizsgáló 
szubtesztek: kifejezési eszköztár, arcok és 
helyek, számolás, találós kérdések és olvasás 
(dekódolás és olvasásmegértés). A 16 
szubtesztből a gyermekek — életkoruktól 

függően — 7-13-at végeznek el. Mindegyik 
szubteszten belül lehetőség van arra, hogy 
speciális indítási és megszakítási szabályokat 
alkalmazva a teszt felvétele csak azokra az 
itemekre szorítkozzon, amelyek a gyermek 
teljesítőképessége szempontjából megfele-
lőknek látszanak. 
 A K-ABC összes mentális feldolgozást 
vizsgáló szubtesztjéhez skálázott pontértékek 
(átlaguk 10, szórásuk 3), a globális skálákhoz 
és a teljesítményt vizsgáló szubtesztekhez 
(átlaguk 100, szórásuk 15) pedig standard 
értékpontok tartoznak. Az öt globális skála: 
szekvenciális feldolgozás, szimultán feldol-
gozás, mentális feldolgozás (ez a szekvenciá-
lis és szimultán skálákból tevődik össze és az 
általános intelligenciát méri), teljesítőképes-
ség és nonverbalitás (ennek a szubtesztjei 
nem szóbeli, hanem utánzásos jellegűek). A 
szubtesztekhez és a skálákhoz országos stan-
dardok, stanine-ok, valamint kor és osztály 
szerinti értékek is rendelkezésre állnak. Az 
intelligenciának és a teljesítménynek egyazon 
tesztbattériával való mérése különösen a ta-
nulási hiányosságok megállapításához nyújt 
nagy segítséget. A szociokulturális átlagok 
pedig egy adott gyermeknek az ugyanahhoz 
az etnikumhoz tartozó és ugyanolyan társa-
dalmi-gazdasági hátterű más gyermekekkel 
való összehasonlítását teszik lehetővé. A K-
ABC átlagértékeit 2000 fős országos repre-
zentatív mintán standardizálták, ezenkívül — 
a szociokulturális átlagok kialakítása érdeké-
ben — további 496 néger és 119 fehér gyer-
meket vizsgáltak meg. 
 A Stanford-Binet, a Wechsler skálák és a 
K-ABC részletesebb tárgyalásával az intelli-
gencia vizsgálatának hagyományos és korsze-
rűbb változataiba kívántunk bepillantást 
nyújtani. Néhány további egyéni intelligen-
ciateszt: a McCarthy Scales of Children's 
Abilities, mely a 2 és fél évestől a 8 és fél 
éves korú gyermekek számára készült és a 
verbális, nonverbális, matematikai, emléke-
zeti és motoros képességet méri; a Leiter In-
ternational Performance Scale, mely a 2-18 
éves korúak számára készült nonverbális 
teszt; a Woodcock-Johnson Psycho-
Educational Battery, mely a kognitív teljesí-



tőképességet és érdeklődést méri 3 éves kor-
tól a felnőttkorig; és a Slosson Intelligence 
Test, mely a 4 év felettiek gyors szűrésére 
való. 
 Az intelligencia vizsgálatát — különösen 
a 60-as évek óta — meglehetősen sok vita 
övezi (Kaufman, 1979). A mind szakmai, 
mind nyilvános fórumokon vitatott legnyo-
masztóbb problémák a következők: a tesztek 
elfogulatlanságának a kérdése, az öröklődés 
kontra környezet befolyása az IQ-ra, a faji 
különbségek az eredményekben, és a kisebb-
ségi gyermekeknek a korlátozott képességűek 
és a tehetségesek osztályaiba való aránytalan 
beiskolázása. Mindezek a problémák a kuta-
tásban, a vitákban, a szövetségi programok-
ban, sőt a törvényekben és a perekben is 
megjelennek. Mint ahogy a jelentősebb pol-
gári perek is eltérő álláspontot képviselnek 
abban a kérdésben, hogy vajon az intelligen-
ciatesztek tényleg igazságtalanok-e a kisebb-
ségi gyermekekkel szemben, ugyanúgy az 
ilyen és ehhez hasonló kérdésekben maguk 
az intelligenciavizsgálattal foglalkozó szak-
emberek sem értenek egyet. Ami a jövőt ille-
ti, várhatóan az intelligenciatesztek alkalma-
zását helyeslők és a betiltásukat követelők 
tovább fogják vívni a maguk szópárbaját, de 
ugyanígy biztosra vehető, hogy az egyéni és 
csoportos intelligenciatesztek új és javított 
változatainak a gyarapodása a jövőben is 
folytatódik. 
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JÖVŐBENI PROBLÉMÁK MEG-
OLDÁSA 
 
A Jövőbeni Problémák Megoldása (Future 
Problem Solving, = FPS) egy évente meghir-
detésre kerülő program a tehetséges gyerme-
kek számára. E. Paul Torrance kezdeményez-
te 1974-ben az Egyesült Államokban, erede-
tileg középiskolásoknak szánt projektként. 
Később a program a teljes iskolás korosztály-
ra kiterjedt. Népszerűségét jelzi, hogy napja-
inkig 14 más ország is bekapcsolódott a 
munkájába. A becslések szerint 1985-ben 
már mintegy 120.000 diák vett részt benne. 
 A program az Osborn (1967) által kidol-
gozott kreatív problémamegoldási eljáráson 
alapul, vagyis tulajdonképpen arra buzdítja a 
fiatalokat, hogy a jövőbeni problémák meg-
oldása során ezt az öt lépésből álló eljárást 
kövessék. Az egy-egy évig tartó FPS fel-
adatmegoldó versenyeken a diákok 4 fős csa-
patokkal vesznek részt, három korosztályban 
indulva (4-6., 7-9. és 10-12. osztályosok). 
Mindegyik csapat három gyakorlati problé-
mát kap, amelyeket meg kell oldani és a 
megoldásokat a megjelölt határidőre a el kell 
küldeni a bírálóknak. Az értékelés megtörtén-
te után a pontozott munkát — a továbbfej-



lesztésre vonatkozó javaslatokkal együtt — 
visszakapják. 
 A legügyesebb csapatokat meghívják a 
tavaszonként díszes külsőségek közepette 
megrendezett FPS Kupákra. A három győztes 
csapat (korcsoportonként egy-egy) meghívást 
kap a Nemzetközi FPS Konferenciára, ame-
lyet általában júniusban tartanak. 
 A tanulmányozandó témákat minden év-
ben — szavazás útján — maguk a diákok és 
a felkészítő tanáraik választják ki, az FPS 
vezetői pedig pontosítják. A témák általában 
a genetikai tervezéssel, a mesterséges intelli-
genciával, a világélelmezés és a szervátülte-
tések problémájának a megoldásával kapcso-
latosak. 
 A program egy tisztán oktatási célzatú, 
versengésmentes elemet is kínál a kisebbek 
számára az ún. Elemi Tagozat (Primary 
Division) keretében. Az igazi programhoz 
hasonlóan az Elemi Tagozatban is három 
gyakorlati problémát kapnak a gyermekek, 
melyeket ugyanúgy meg kell oldani és be kell 
küldeni, a bírálók pedig ezeket is pontozzák, 
majd konstruktív megjegyzésekkel ellátva 
visszaküldik nekik. Az Elemi Tagozat témái 
aktuális vonatkozásúak és a gyermekek ér-
deklődéséhez kapcsolódnak. 
 A program részletesebb leírása Crabbe 
(1985) munkájában olvasható. A részvételt 
illetően a következő címen lehet érdeklődni: 
FPSP, St. Andrews College, Laurinburg, NC 
28352. 
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KARNES, MERLE B. (1916 –     ) 
 
Merle Karnes a BS fokozatát (Bachelor of 
Science: a természettudományok 
baccalaureu-sa. Baccalaureátus: a legalsó 
egyetemi fokozat. A ford.) a Southeast Mis-
souri Állami Tanárképző Főiskolán (1937), 
az MS fokozatát (Master of Science: kb. ter-
mészettudományi doktor. A ford.) és az EdD 
fokozatát (Doctor of Education: a pedagógia 
filozófiai doktora. A ford.) pedig a Missouri 
Egyetemen szerezte elemi oktatásból (1941 
ill. 1948). A doktori cím elnyerése után az 
Illinois-i Egyetemre került és a speciális pe-
dagógia lett a szakterülete. Pályafutása során 
mindvégig az átlagtól eltérő gyermekek — a 
tehetségesek és a korlátozott képességűek — 
érdekelték. Jelenleg az Illinois-i Egyetemen a 
pedagógia tanára, az egyik tehetségfejlesztési 
témájú doktori program koordinátora, továb-
bá a tehetségesekkel és a korlátozott képes-
ségűekkel kapcsolatos kutatások irányítója. 
 
 

 
 
 

Merle B. Karnes 
 

 Karnes a szakmai hírnevét elsősorban a 
tehetséges kisgyermekek érdekében kifejtett 



munkásságának köszönheti (Karnes, Shwedel 
és Linnemeyer, 1982; Karnes, Shwedel és 
Kemp, 1985). Ezen belül főként az alacsony 
jövedelmű családokból származó tehetsége-
sekkel, a fogyatékos tehetségesekkel és a 
tehetősebb családokból való tehetségesekkel 
foglalkozott. Ő és a munkatársai dolgozták ki 
"Az Ígéretes Akadályozott és Tehetséges 
Kisgyermekek Kiemelése és Gyorsítása" 
(Retrieval and Acceleration of Promising 
Young Handicapped and Talented, = 
RAPYHT) néven ismert hatékony tehetség-
fejlesztési modellt a tehetséges kisgyermekek 
számára (Karnes, Shwedel és Lewis, 1983). 
A modell kidolgozását és elterjesztését 1975 
óta a Speciális Programok Irodája (Office of 
Special Programs) támogatja. Jelen pillanat-
ban több mint 20 olyan amerikai államról 
tudunk, amelyek a modellt átvették és alkal-
mazzák. Emellett Karnes szerkesztette Az 
alulellátottak: A mi kis tehetséges gyermeke-
ink (The underserved: Our young gifted 
children) című könyvet, azon kevés könyvek 
egyikét, amelyek a tehetséges kisgyermekek-
kel foglalkoznak. Több mint 20 évet szentelt 
annak, hogy az alacsony jövedelmű csalá-
dokból származó tehetséges kisgyermekek és 
a képességeikben korlátozott (fogyatékos) 
gyermekek fejlesztéséhez modelleket dolgoz-
zon ki és azokat népszerűsítse. 
 Karnes több országos szervezetben tevé-
kenykedik. A Speciálpedagógiai Vezetők 
Országos Tanácsának (National Council of 
Administrators of Special Education) és a 
Kivételes Gyermekek Védelmére Alakult 
Tanács Kora Gyermekkori Szakosztályának 
(Division of Early Childhood of the Council 
for Exceptional Children) egy időben az el-
nöke is volt. Jelenleg az ugyanezen szakosz-
tály által kiadott folyóiratnak (Journal of the 
Division for Early Childhood) a szerkesztője. 
1973-ban a Kivételes Gyermekek Védelmére 
Alakult Tanácstól a kivételes gyermekek ér-
dekében kifejtett tevékenységéért J. E. 
Wallin-díjat kapott. 1986-ban a Kivételes 
Gyermekek Védelmére Alakult Tanács New 
Orleans-i Országos Konferenciáján a kivéte-
les kisgyermekekért végzett munkája elisme-
réseképpen a Kora Gyermekkori Szakosztály 

kitüntetését vehette át. Több más kitüntetése 
mellett két egyetem díszdoktori címet is 
adományozott a számára. 
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FOGYATÉKOSSÁG ÉS TEHETSÉG 
KIVÉTELES GYERMEKEK VÉDELMÉRE 
ALAKULT TANÁCS 
KORAI TEHETSÉGGONDOZÁS 
 
 
 
KÉPESSÉGVIZSGÁLATOK 
 
Képességvizsgálatok alatt hagyományosan az 
egy-egy viszonylag jól körülírt részképesség 
— mint például a térbeli elképzelés, a számo-
lási képesség vagy a felfogásbeli gyorsaság 
— fejlettségi szintjének a megállapítására 
szolgáló vizsgálatokat értjük. A képesség-
tesztek a mindennapi élet viszonylag ellen-
őrizetlen és ismeretlen feltételei közepette 
végbemenő tanulás eredményességét mérik. 
Ebben az értelemben különböznek a teljesít-
ménytesztektől, amelyek viszont az intézmé-
nyes oktatás viszonylag egységes feltételei 
mellett történő ismeretelsajátítás eredmé-
nyességét vizsgálják. A teszteknek ez a két 
típusa az alkalmazásuk tekintetében is külön-
bözik. Míg a teljesítménytesztek általában azt 
jelenítik meg, hogy az egyén egy-egy képzési 
szakasz lezárulása után milyen teljesítményt 



nyújt, tehát szummatív (lezáró-összegző) 
jellegű értékelést tükröznek, addig a képes-
ségtesztek annak az előrejelzésére hivatottak, 
hogy az egyén a választani kívánt pályán 
mennyire fogja megállni a helyét, illetve egy 
új szituációban milyen minőségű teljesít-
ményt fog nyújtani. 
 A speciális képesség fogalma abból az 
időszakból származik, amikor még a vizsgá-
latok középpontjában az intelligencia állt. A 
hagyományos intelligenciatesztek tervezése 
során azt a szempontot tartották szem előtt, 
hogy az egyén általános kognitív fejlettségi 
szintjét egyetlen globális számértékkel fejez-
zék ki. Bár ezek más-más szubtesztekből 
tevődtek össze, hamarosan kiderült, hogy az 
intelligenciatesztek a képességek érvényre 
jutásának a kérdésére nem adnak igazán vá-
laszt. Ez a felismerés vezetett oda, hogy a 
fontosnak tartott, de az intelligenciatesztek 
által nem vagy csak részben tartalmazott ké-
pességek mérésére külön teszteket állítsanak 
össze. Egyértelművé vált, hogy a hagyomá-
nyos intelligenciatesztek — a verbális és a 
numerikus szimbólumok alkalmazásán ke-
resztül — az absztrakt működéseket túlrepre-
zentálják, ezért egyre nagyobb szükség mu-
tatkozott az olyan tesztek iránt, amelyek első-
sorban konkrét és gyakorlati jellegű képessé-
geket mérnek. Nekiláttak tehát a munkához. 
Leghamarabb a mechanikus képességek mé-
résére szolgáló teszteket dolgozták ki, de 
hamarosan megjelentek azok a tesztek is, 
amelyek az irodai munkára való alkalmassá-
got, a zenei és a művészi hajlamot vizsgálták. 
Ezeket a speciális képességeket az egyén 
jellemzésekor mint az intelligenciát kiegészí-
tő képességeket vették figyelembe, és méré-
sükre rendszerint az intelligenciabattériák 
felvételével egy időben került sor. 
 A speciális képességeket vizsgáló tesztek 
összeállítását főleg az ösztönözte, hogy a 
pályaválasztási tanácsadásban dolgozó, vagy 
az ipari alkalmazottak és a katonaság szemé-
lyi állományának a szűrésével foglalkozó 
pszichológusok nap mint nap szembe találták 
magukat a munkaköri követelmények és a 
minden egyénre egyedileg jellemző képes-
ségmintázatok közötti megfelelés problémái-

val. Az intelligenciateszteket viszont nem az 
ilyen problémák megoldására tervezték. Az 
intelligenciát vizsgáló eljárások szubtesztjei 
illetve itemcsoportjai — a cikkünk elején 
említettek kivételével — az ilyen irányú 
vizsgálatokban túlságosan megbízhatatlanok-
nak bizonyultak, márpedig a személyek kivá-
logatásához megbízható eszközre volt szük-
ség. Emiatt került sor az ún. összetett képes-
ségbattériák kidolgozására. 
 Az összetett képességvizsgáló battériák 
csak annyiban hasonlítanak az intelligencia-
tesztekhez, hogy ezek is többféle képességet 
mérnek, azonban nem összesített (egyetlen) 
pontszámot adnak, hanem minden egyes ké-
pességet egy-egy profillal jelenítenek meg. A 
képességvizsgáló battériák által mért képes-
ségek többnyire különböznek az intelligen-
ciatesztek által mért képességektől. A képes-
ségbattériák több konkrét képességet tartal-
maznak, továbbá jóval kisebb hangsúlyt fek-
tetnek a verbális képességekre, mint az intel-
ligenciatesztek. 
 Az összetett képességvizsgáló battériák 
viszonylag rövid múltra tekintenek vissza. 
Csaknem valamennyi az 1945 utáni időszak-
ból származik. A legtöbb teszt kidolgozása a 
II. világháború alatt, a fegyveres erőknél kez-
dődött, amikor a légierőnek olyan speciális 
tesztbattériára volt szüksége, amelynek segít-
ségével megbízhatóan ki lehetett választani a 
pilótának, lokátorosnak, navigátornak, bom-
bakioldónak, stb. alkalmas személyeket. A 
hadsereg jelentős összegeket fordított az 
ilyen irányú kutatások támogatására. De sok 
olyan képességteszt is létezik, amelyeket nem 
katonai, hanem polgári használatra dolgoztak 
ki, elsősorban nevelési és pályaválasztási 
tanácsadás, valamint az alkalmazottak kivá-
logatása és osztályozása céljából. 
 Az összetett képességbattériák kidolgozá-
sához az elméleti alapot az egyéni sajátossá-
gok szerkezetének tanulmányozására használt 
faktoranalízis módszere adta. A faktoranalí-
zis segítségével azonosították, osztályozták 
és körülírták azokat a képességeket, amelye-
ket az intelligencia definíciója homályban 
hagyott. A legtöbb képességvizsgáló battériát 
egyébként azóta fejlesztették ki, mióta az 



összeállításukhoz a faktoranalízist vehették 
igénybe. 
 Mintegy tucatnyira tehető azoknak az ösz-
szetett képességbattériáknak a száma, ame-
lyeket oktatási, tanácsadási célokra, valamint 
a munkahelyi alkalmazottak kiválogatására 
dolgoztak ki. Ezek az eszközök a megközelí-
tési módjuk, a technikai megoldásaik, és a 
rendelkezésre álló hiteles adatok tekintetében 
meglehetősen különböznek. Közülük 
jónéhányat kifejezetten tanácsadási célokra 
terveztek. A tesztprofilok nagy segítséget 
jelentenek ahhoz, hogy a tanácsadó a sokféle 
oktatási szakterület vagy a sokféle pálya kö-
zül a leginkább megfelelőt tudja kiválasztani. 
Az üzleti életben és az iparban az összetett 
képességvizsgáló battériákból nyert adatokat 
a különféle munkakörök betöltésére legin-
kább alkalmas személyek kiválogatásával 
kapcsolatos döntésekben hasznosíthatják. Az 
oktatásban az összetett képességbattériákat 
— mint például az SRA Elsődleges Mentális 
Képességek Tesztjét (SRA Primary Mental 
Ability Test, 1962) — a továbbtanulási és a 
pályaválasztási tanácsadásban használják. A 
fegyveres erőknél bizonyos szolgálati beosz-
tások esetében — több, általános eszközzel 
történő szűrés után — képességvizsgálatok 
segítségével határozzák meg az azok ellátásá-
ra legmegfelelőbb személyeket. Ennek an-
nakidején a légierő volt a kezdeményezője, 
de ma már az ún. Katonai Pályára való Al-
kalmasságot Vizsgáló Battériát (Armed 
Services Vocational Aptitude Battery, = 
ASVAB, 1976) a hadsereg összes fegyver-
neménél alkalmazzák. 
 Több összetett képességvizsgáló battéria 
kimondottan a középiskolások pályaválasztá-
sának illetve továbbtanulásának az elősegíté-
sét szolgálja. Közülük legelterjedtebb a Dif-
ferenciális Alkalmasságvizsgálat 
(Differencial Aptitude Test, = DAT, 1947, 
1962, 1972). A Thurstone-féle faktoranalízis-
re támaszkodó DAT-et a 8-12. osztályos diá-
kok nevelési és pályaválasztási tanácsadásá-
hoz használják. Nyolc szubtesztje van, ame-
lyek mindegyike egy-egy profilt szolgáltat. 
Ezek a következők: verbális következtetés, 
számolási képesség, absztrakt gondolkodás, 

adminisztratív-irodai jellegű (clerical) mun-
kavégzés gyorsasága és pontossága, műszaki 
gondolkodás, térbeli viszonylatok megraga-
dása, helyesírás és nyelvhasználat. A tanulói 
profil és az ezzel együtt felvett érdeklődést 
vizsgáló kérdőív adatainak az ismeretében 
aztán a tanácsadó — ma már többnyire szá-
mítógép segítségével — előrejelzést ad arra 
vonatkozóan, hogy a továbbtanulni szándé-
kozó diák a választani kívánt területen ho-
gyan fogja megállni a helyét, vagy egy listát 
állít össze a szóba jöhető pályákról. A DAT-
en kívül ennél a korosztálynál gyakran al-
kalmazzák még az Átfogó Képességbattériát 
(Comprehensive Ability Battery, 1977) és a 
Guilford-Zimmerman-féle 
Alkalmasságvizsgá-latot is (Guilford-
Zimmerman Aptitude Survey, 1956), melyek 
szintén összetett képességvizsgáló battériák. 
 Az Általános Alkalmasságvizsgáló Batté-
riát (General Aptitude Test Battery, = GATB) 
az Egyesült Államok Munkaügyi Szolgáltató 
Központja (U.S. Employment Services) dol-
gozta ki az állami munkaközvetítő irodák 
munkaügyi tanácsadói számára. A GATB 12 
tesztből áll, melyek a következő kilenc faktor 
mentén kombinálódnak: intelligencia, verbá-
lis képesség, számolási képesség, téri vi-
szonylatok megragadása, formaészlelés, iro-
dai munkára való (clerical) alkalmasság, 
mozgáskoordináció, kézbiztonság és ujj-
ügyesség. A szubtesztekből nyert profil és a 
különféle munkakörök által igényelt képes-
ségprofilok összevetésével aztán a tanács-
adók pontosan meg tudják határozni, hogy az 
illető személy milyen munkakörök betöltésé-
re lenne a leginkább alkalmas. A battériának 
van egy olvasni nem tudó felnőttek számára 
készült változata is. 
 A speciális képességeket vizsgáló tesztek 
— az összetett battériákkal ellentétben — 
csak egy-egy képességet mérnek. Egyes ké-
pességeket — mint például a látást, a hallást 
vagy a mozgásos ügyességet — ugyanis túl-
ságosan specifikusnak találták ahhoz, hogy a 
standard battériákba bevegyék, ugyanakkor 
bizonyos munkakörökben ezeknek rendkívül 
nagy lehet a jelentőségük. A speciális képes-
ségeket vizsgáló eljárásokat pontosan az 



ilyen képességek mérésére fejlesztették ki. 
Ezeket többnyire az összetett battériákkal 
együtt veszik fel, akár azért, mert az adott 
képességet a battéria nem méri, akár azért, 
mert az adott képesség vagy hajlam további, 
kiegészítő jellegű vizsgálatokat tesz szüksé-
gessé. Egy-egy sajátos munkakörhöz meg-
rendelésre is kidolgozhatnak ilyen teszteket; 
ebben az esetben az adott munkakör által 
támasztott követelményekből indulnak ki. 
Ilyen módon készült például a Minnesota-i 
Irodai Alkalmasságvizsgálat (Minnesota 
Clerical Test), a Meier-féle Művészi Hajla-
mot Megítélő Teszt (Meier Art Judgement 
Test), valamint a Seashore-féle Zenei Tehet-
ségvizsgálat (Seashore Measure of Musical 
Talents) is. 
 A képességvizsgáló eljárások fejlesztése 
egyébként — az oktatásban, a tanácsadásban 
és az iparban való elterjedtségük ellenére — 
meglehetősen vontatottan halad. A jelenleg 
használatos képességvizsgálatok legtöbbjét 
az 1940-es és 50-es években dolgozták ki. 
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KÉPSZERŰSÉG 
 
A képszerűség a tárgyaknak, eseményeknek 
vagy fogalmaknak valamilyen nem verbális 
formában való mentális teprezentációja, az 
alapvető gondolkodási módok egyike. Noha 
ezt a reprezentációt gyakran vizuális jellegű-
nek feltételezik — mint amilyen egy kép —, 
Klinger (1981) szerint a mentális képszerű-
ség a tudatos folyamataink részét képező 
állandó érzékleti tapasztalataink jellegzetes 
modalitásainak bármelyikét magába foglal-
hatja. A mentális képszerűség vizsgálata 
1920-ig központi eleme volt a pszichológiá-
nak, azonban innentől kezdve a pszichológu-
sok az Egyesült Államokban — egészen a 



60-as évekig, Eleanor és James Gibson, 
Piaget, Neisser és mások munkásságáig — 
nemigen érdeklődtek a jelenség iránt. Ezek a 
pszichológusok annak a kutatásával foglal-
koztak, hogy az agy miképpen szerkeszti meg 
és raktározza el azokat a sémákat, amelyeken 
keresztül a környezettel kölcsönhatásba lépő 
egyénben létrejövő benyomások tudatosul-
nak. Ez utóbbi, percepciónak nevezett folya-
mat irányítja az egyén cselekvéseit illetve a 
környezetre adott reakcióit. Az egyén által 
konstruált kép tehát központi szerepet játszik 
a pszichológiai működésben, és így bárki 
megtanítható arra, hogy a képiség hatékony 
eszközének a segítségével az emberi műkö-
dést kontrollálni és módosítani tudja, akár 
erre kiképzett személyről van szó, akár más-
ról (Klinger, 1981). 
 A képszerűségnek a megértésre és felidé-
zésre, illetve a memóriára gyakorolt jótékony 
hatását először az ókori görög tudósok írták 
le, de a római szónokok is nagy jártasságra 
tettek szert ebben, ugyanis amikor hosszas 
beszédeket tartottak, a képszerűséget hasz-
nálták fel mnemotechnikai segédeszközként. 
Az ilyen jellegű képszerűségre Allan Paivio 
kanadai pszichológus újabb keletű úttörő 
munkájában empirikus kutatással is alátá-
masztott elméleti magyarázattal szolgált 
(Paivio, 1971). Az általa kidolgozott kettős 
kódolás elmélete szerint az információ visz-
szanyerését fokozza az a tény, hogy számos 
konkrét szó verbális és képi rendszerekben 
egyaránt megjeleníthető, kettős jelzőingere-
ket nyújtva ezzel az információ felidézésé-
hez. Minthogy a képszerűség fontos fogalom 
a kognitív pszichológiában, napjainkban több 
területen is kutatják. Ezek a területek a kö-
vetkezők: egyéni különbségek a képszerű-
ségben, a képiség hasznosíthatósága a prob-
lémamegoldásban és más komplex emberi 
viselkedésekben (ideértve a kreativitást is), a 
vizualitáson kívüli érzékleti modalitásokban 
megnyilvánuló képszerűség, és a tapasztala-
tok érzelmi kódolásának a lehetősége. 
 Minden jel arra mutat, hogy a mentális 
képnek perdöntő szerepe van a kreativitás 
különféle területein, kezdve az építészettől 
egészen a molekuláris tudományig (Shepard, 

1978). A képiségen keresztül történő 
információfeldol-gozás képességét a gyerme-
kek és a felnőttek kreatív képzeletének a fej-
lesztésére is felhasználják (Khatena, 1979). 
Ezenkívül a képszerűség irányított fókuszolá-
sa a tapasztalat szerint olyan hatékony erőfor-
rás, mely az egyénből felszínre hozza a szitu-
áció vagy a probléma egészleges és közvetle-
nül átélt jelentésének az értelmét (Gendlin, 
1980). Az ilyen irányított képszerűség a 
sportbeli vagy az előadói teljesítmények fo-
kozására is felhasználható, de a tanórákon is 
bőséges lehetőség nyílik az alkalmazására 
(Roberts, 1983). Rose (1980) az egyik tanul-
mányában leírja az általa alkalmazott irányí-
tott fantázia módszerét, amelynek segítségé-
vel a tanulók könnyebben sajátják el az új 
fogalmakat, továbbá nagyobb önbizalomra 
tesznek szert a szóbeli felelés és a konfliktu-
sok kezelése tekintetében. 
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KHATENA, JOE (1925 –     ) 
 
A szingapúri születésű Joe Khatena az egye-
temi tanulmányait a szülőföldjén és az Egye-
sült Államokban végezte. A Georgia-i Egye-
temen szerzett doktori fokozatot pszichológi-
ából (1969), jelenleg pedig a Mississippi Ál-
lami Egyetem Neveléslélektani Tanszékének 
a tanszékvezető egyetemi tanára. Khatena a 
pszichológia és a pedagógia tudományában 
elért eredményei miatt köztiszteletben álló 
személyiség, amit az is kifejez, hogy számos, 
nevezetes személyeket bemutató könyvben 
(mint például a nemzetközi Ki kicsoda a 
társadalomellátás-ban, Amerikai férfiak és 
nők a tudományban, A pedagógia vezető 
személyiségei vagy a Ki kicsoda a határtu-
dományban és a technológiában) találkozha-
tunk a nevével. 
 

 
 

Joe Khatena 
 

 Khatena — hogy a tehetség többdimenzi-
ós voltát bebizonyítsa és az Egyesült Álla-
mok Oktatási Minisztériuma által elismert 
hat tehetségterület jogosságát igazolja — az 
intelligencia strukturális modellje mellett 
kötelezte el magát, azzal a fenntartással, hogy 
a Guilford-féle strukturális intelligenciamo-
dell nem ad magyarázatot azokra az érzelmi 
és motivációs tényezőkre, amelyek pedig a 
magasabb szintű kreatív működéshez nélkü-

lözhetetlenek. Hangsúlyozza, hogy a pedagó-
gusoknak és a szülőknek elsősorban a diákok 
kreativitását kell gondozni, mert minden bi-
zonnyal a kreativitás az a jegy, amely a tehet-
ség megőrzését lehetővé teszi. A tehetségfej-
lesztés terén végzett eredményes munkáját az 
Egyesült Államok Oktatási Minisztériumától 
kapott kitüntetése (1976), a Nemzeti Tehet-
ségtársaság elnökségébe való beválasztása 
(1979) és a Társaságtól kapott "A társaság 
kiváló tudósa" cím (1982) is bizonyítja. 
 Khatena a tudományos munkássága során 
mindvégig a kreativitás perceptuális összete-
vőivel és az ilyen jellegű kiváló képesség 
azonosítására szolgáló méréses módszerek 
kidolgozásával foglalkozott. Ennek eredmé-
nye a Kreatív Percepciót Vizsgáló Kérdőív 
(Khatena – Torrance Creative Perception 
Inventory, 1976), a Hangokkal és Képekkel 
történő Kreatív Gondolkodás Mérése ( 
Torrance – Khatena – Cunnington Thinking 
Creatively with Sounds and Images Measure, 
1980) és a Többszörösen Tehetségesek Per-
cepcióját Vizsgáló Kérdőív (Khatena – Mor-
se Multitalent Perception Inventory, 1985), 
melyeket társszerzőként jegyez. Önálló mű-
veiben — A tehetséges gyermekek tanítása az 
alkotó képzelet  felhasználására (Teaching 
Gifted Children to Use Creative Imagination 
Imagery, 1979), A tehetségesek neveléslélek-
tana (Educational Psychology of the Gifted, 
1982) és A képszerűség és az alkotó képzelet 
(Imagery and the Creative Imagination, 
1984) — nemcsak a kreativitás és a tehetség 
elméleti vonatkozásait járja körül, hanem 
részletesen leírja azokat a módszereket is, 
amelyek segítségével a gyermekek verbális 
originalitását és mentális képzeletét fejlesz-
teni lehet. 
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KISEBBSÉGI  TEHETSÉGES 
GYERMEKEK 
 
A kisebbségi tehetséges diákokkal kapcsolat-
ban nehéz kérdésekkel találja szembe magát 
mind a pedagógus, mind az érdeklődő nyil-
vánosság. A gondot jelentő területek a követ-
kezők: a meghatározás, a szociokulturális 
szemlélet, az elfogulatlan mérés, a speciális 
tanterv és a tanácsadás. 
 A meghatározás, a szociokulturális szem-
lélet és az elfogulatlan mérés kérdését 
Marland (1972) tehetségdefiníciója szemszö-
géből a legcélszerűbb áttekinteni. Marland 
lényegében úgy határozta meg a tehetségese-
ket, mint akik "kiváló teljesítményre képe-
sek", és akiknek specifikus beavatkozásra 
van szükségük ahhoz, hogy ezt a képességü-
ket realizálni tudják. Marland felfogásában a 
tehetséges egyénnek a következő területek-
nek legalább az egyikén kell kiváló teljesít-
ményt vagy képességet tanúsítania: értelmi 
képesség, tanulmányi teljesítmény, kreatív 
illetve produktív gondolkodás, vezetés, vizu-
ális és előadóművészetek. Gallagher, Weiss, 
Oglesby és Thomas (1983) 28 amerikai állam 
tehetségdefiníciójáról mutatták ki, hogy ezek 
mindegyikében a Marland-féle meghatározás 
tükröződik. 
 A Marland Jelentés és az ehhez kapcsoló-
dó tehetségdefiníciók — közülük egyik A 
tehetséges gyermekek oktatásának 1978-as 
törvényében (The Gifted and Talented 
Children's Education Act of 1978) is megje-
lenik — burkolt célzást tartalmaznak arra 
nézve, hogy egy adott személy képességének 
vagy teljesítményének az értékét az egyén 
szociokulturális helyzete határozza meg. 
Azonkívül ott van annak a problémája, hogy 
az adott teljesítményt vagy képességet minek 

az alapján ítélik kiválónak. Lehetséges, hogy 
ugyanaz a teljesítmény vagy képesség a helyi 
normák szerint kiválónak minősül, míg az 
országos normák szerint nem. 
 Hogy kik a kisebbségi diákok? Erre a kér-
désre csak akkor tudunk válaszolni, ha az 
alapvető problémákat — a szociokulturális 
szemléletet, az elfogulatlan mérést és a meg-
határozást — közelebbről is szemügyre vesz-
szük. Az azonosítási és szűrési eljárások 
ugyanis erősen függenek a szociokulturális 
szemlélettől, magától a méréstől és a szelek-
ciós kritériumoktól. 
 A homokfestés ma is hagyományos művé-
szeti ágnak számít azokon a vidékeken, ame-
lyek az ősi délnyugat-amerikai kultúrák nyo-
mait hordozzák. Megtörténhet-e, hogy az 
ilyen területen való tehetséget észre sem ve-
szik a tipikus amerikai iskolákban? Ha a vá-
lasz igen, akkor a probléma a szociokulturális 
szemléletből és a teljesítménynek az adott 
kontextuson belüli értékeléséből származik. 
Egyesek úgy érvelnek, hogy a zsírkőmetszés 
vagy a mesemondás éppen olyan művészeti 
ágak, mint a portréfestészet. Csakhogy egy 
adott szociokul-turális környezetben bizo-
nyos művészeti ágak nagyobb hagyománnyal 
rendelkeznek, és így többre is tartják azokat. 
Ennek viszont az a kockázata, hogy az olyan 
tehetségről, amelyet az amerikai szociokultu-
rális kontextus főárama nem sokra értékel, 
egyszerűen nem vesznek tudomást. 
 Az intellektuális képesség és teljesítmény 
mérése a korrekt és hiteles mérésekkel kap-
csolatban vet fel problémákat. Témánk 
szempontjából két dolog tartozik ide: a mérés 
elfogulatlansága és a helyzet relativitása. Az 
elfogulatlan mérés a tanulói teljesítmény 
olyan érvényes és megbízható értékelése, 
amely az adott tanuló nyelvi-kulturális hátte-
rének és testi-érzékszervi állapotának egy-
aránt megfelel. A relatív helyzet arra vonat-
kozik, hogy a tehetséges egyének azonosítása 
a többi kisebbségi tanuló helyzetéhez való 
viszonyításon, vagy általában a tanulók hely-
zetéhez való viszonyításon alapuljon-e. Míg 
az elfogulatlanság a mérés egyik kívánatos 
jellemzőjeként fogható fel, addig a relatív 
helyzet — mint kritérium — az azonosítással 



és a szűréssel kapcsolatos döntéseknél alkal-
mazható. 
 LeRose (1978) valamint Mercer és Lewis 
(1978) a kisebbségi tehetséges tanulók azo-
nosításában a relatív helyzeten alapuló meg-
ítélést tartják helyénvalónak. A LeRose által 
javasolt  eljárásban az adott kisebbségi cso-
portot az iskolások egy bizonyos hányada 
képviselné, és a kisebbségi diák tehetséges 
mivoltának a megítéléséhez pedig egy tanu-
lónak az ezen csoporton belüli relatív helyze-
tét használnák fel. Mercer és Lewis a relatív 
helyzet problémájára más megközelítést ja-
vasolnak. Lényegében egyfajta, a kisebbségi 
diákokon belüli mérce felállítását indítvá-
nyozzák. Ez az összehasonlító alap aztán a 
kisebbségi és a nem kisebbségi diákok telje-
sítményének az értelmezésére is felhasznál-
ható. 
 A standardizált tesztek kisebbségi népe-
ken belüli elfogulatlanságát időnként erősen 
megkérdőjelezik. Kaufman és Kaufman 
(1983) a kisebbségi tanulók esetében még az 
olyan teszteket is kifogásolják, mint amilyen 
a WISC. Szerintük a tipikus standardizált 
képességtesztek elfogultak a kisebbségek 
képességeinek a mérésében. Jensen (1983) 
ezzel szemben a Kaufman-ék által a WISC 
alternatívájaként javasolt K-ABC tesztbatté-
riát kifogásolja. Jensen szerint a K-ABC 
tesztbattéria alkalmazása magasabb pontszá-
mot eredményez ugyan a néger tanulók ese-
tében, viszont kevésbé megbízható, mint a 
WISC. Parker és Parker (1981) az összes 
írásbeli tesztet elmarasztalják. Szerintük a 
tehetséges kisebbségi diákok szűrésére és 
azonosítására használt írásbeli tesztekre mo-
ratóriumot kell hirdetni, és helyettük a köz-
vetlen megfigyelésre támaszkodó becslési 
eljárások kidolgozását és alkalmazását kell 
szorgalmazni. Mindenesetre a hivatkozott 
szerzők alapján az a következtetés vonható 
le, hogy a standardizált teszteket — ha már 
mindenképpen szükség van az alkalmazásuk-
ra — a lehető legnagyobb körültekintéssel 
kell értelmezni, a különféle szituációkban 
tanúsított tanulói viselkedések közvetlen 
megfigyelésén keresztül pedig további adato-
kat kell gyűjteni. 

 A már azonosított és gondozásba vett te-
hetséges kisebbségi tanulók számára speciális 
tantervet és támogatást kell biztosítani. Ide 
tartozik a tanulók céljaihoz és élettapasztala-
taihoz igazodó tananyag, a megfelelő sze-
repmodellek elérhetősége, a változatos tanu-
lási módokról való gondoskodás, továbbá az 
otthoni, az iskolai és a társadalmi értékek és 
elvárások közötti híd megteremtése. 
 A tehetséges kisebbségi diákok részére 
történő tanácsadással kapcsolatban Frasier 
(1979) valamint Colangelo és LaFrenz (1981) 
a kulturális tájékozottság és a tapintatosság 
követelményét hangsúlyozzák. Mint rámutat-
nak, különösen a pályaválasztásra való előké-
szítésnél fontos ezt a két követelményt szem 
előtt tartani. 
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KIVÉTELES  GYERMEKEK VÉ-
DELMÉRE  ALAKULT  TANÁCS 
 
A Kivételes Gyermekek Védelmére Alakult 
Tanács (Council for Exceptional Children, = 
CEC) a kivételes gyermekekről való gondos-
kodás előmozdítása érdekében létrehozott 
legnagyobb szakmai szervezet a világon. 
1922-ben alapították a Columbia Egyetem 
Speciál-pedagógiai Főiskolájának az égisze 
alatt. Az Egyesült Államokra és Kanadára 
kiterjedő szervezetnek ma kb. 50.000 tagja, 
57 területi központja, 962 helyi egysége és 46 
diákegyesülete van. 13 szakosztályból áll, 
melyek a következők: a mozgáskorlátozottak, 
a viselkedési zavarok, a mentálisan retardál-
tak, a tanulási zavarok, a kommunikációs 
zavarok, a látáskorlátozottak, az általánosan 
és specifikusan tehetségesek, a kora gyer-
mekkori nevelés, a speciálpedagógiai irányí-
tás, a pályaválasztás, a technológia és média, 
a pedagógiai diagnosztikai ellátás és a peda-
gógusok továbbképzésének a szakosztálya. 
 Az utóbbi években mind látványosabbá 
vált az a tevékenység, amelyet a CEC a tehet-
ségesek és korlátozott képességűek támoga-
tójaként és a szövetségi törvényhozásban 
való képviselőjeként folytat. A szervezet két 
kiadványt jelentet meg: a Kivételes gyerme-
kek  (Exceptional Children) és A kivételes 
gyermekek tanítása (Teaching Exceptional 
Children) című folyóiratot. Az előbbi inkább 
elméleti és kutatási jellegű, míg az utóbbi 
inkább a gyakorlati igényeknek igyekszik 
megfelelni. Emellett a CEC több száz saját 
kiadású könyvvel, multimédia-csomaggal, 

bibliográfiával rendelkezik, az ERIC 
(Educational Resources Information Center) 
számítógépes adatbázisán keresztül pedig 
csaknem másfél millió — a tehetségesekre és 
a korlátozott képességűekre vonatkozó — 
szakirodalmi hivatkozás érhető el. A CEC 
támogatásával évente megrendezésre kerülő 
országos konferenciák a szakemberek, a 
szakmán kívüliek és a szülők ezreit vonzzák. 
Ugyancsak a CEC jóvoltából került sor a 
közelmúltban azoknak az osztatlan sikert 
aratott műhelyfoglalkozásoknak a megrende-
zésére, amelyek olyan fontos témákkal fog-
lalkoztak, mint a mikroszámítógépeknek a 
speciális oktatásban való felhasználása, a 
fekete kivételes gyermekek és a kora gyer-
mekkori speciális oktatás problémája. 
 A CEC 1922-ben történt alapítása nem 
volt minden előzmény nélküli. Már azelőtt is 
léteztek olyan szervezetek, amelyek a korlá-
tozott képességűek felkarolását tűzték ki cé-
lul. Ilyen volt a Siketek Amerikai Oktatóinak 
a Szövetsége, 1850; a Vakok Oktatóinak 
Amerikai Egyesülete, 1853; a Siketek Ame-
rikai Iskolái Vezetőinek az Egyesülete, 1863; 
az Értelmileg Visszamaradottakat Képviselő 
Amerikai Egyesület, 1876; a Siketek Beszéd-
tanításának Előmozdítására Alakult Amerikai 
Egyesület, 1890; és a Nemzetnevelési Társa-
ság 1897-ben alakult Speciálpedagógiai 
Szakosztálya. A CEC-et ugyanabban az év-
ben alapították, amelyben a Kivételes Gyer-
mekek Kutatására és Fejlesztésére Alakult 
Nemzeti Társaság (National Association for 
the Study and Education of Exceptional 
Children) — ami egy hasonló profilú szerve-
zet volt — felbomlott. A Nemzetnevelési 
Társaság egyébként a Speciálpeda-gógiai 
Szakosztályát már négy évvel azelőtt meg-
szüntette. 
 A CEC-et Elizabeth E. Farrell, a Colum-
bia Egyetem Speciálpedagógiai Főiskolájá-
nak az oktatója, a Nemzetnevelési Társaság 
korábban megszüntetett Speciálpedagógiai 
Szakosztályának a volt aktivistája, valamint 
11 kollégája és az egyetem nyári szemeszte-
rének felsőbb éves hallgatói alapították egy 
New York-i belvárosi étteremben tartott ösz-
szejövetelükön 1922 augusztus 10-én. A fris-



sen alapított szervezet eleinte még saját iro-
dával sem rendelkezett, az anyagi lehetőségei 
pedig rendkívül korlátozottak voltak. Csak a 
tagok konok bizakodása tartotta életben. Első 
két évtizedében a különféle külső és belső 
problémák miatt minduntalan a megszűnés 
veszélye fenyegette. 
 Wooden (1980) szerint a szervezet a tal-
pon maradását három dolognak köszönhette: 
(1) a helyi egységek létesítésén keresztül ki-
alakított hálózatának, (2) a helyi szintű 
szakmai programok tervezésében és lebonyo-
lításában derekasan helytálló vidéki vezeté-
sének, és (3) a tagokban kialakított — az 
összes kivételes gyermek iránti — egyetem-
leges felelősségérzetnek. A CEC ugyanis 
jóval átfogóbb szemléletet képviselt, mint 
azok a korábbi egyesületek, amelyek a kivé-
teles gyermekek kategóriáján belül csupán 
egy-egy meghatározott csoport iránt mutattak 
érdeklődést. 
 A 30-as évek gazdasági válsága után az 
országgal együtt a CEC is stabilizálódni kez-
dett. A Tanács belső struktúrájának az újra-
szervezése és anyagi helyzetének a javulása a 
CEC szerepvállalásának és tevékenységének 
a kibővülését tette lehetővé. Annak ellenére, 
hogy tagjainak a száma az 1970-es években 
elért rekordhoz képest némileg csökkent, a 
CEC-et ma is az általa felvállalt szakterület 
első számú képviselőjének tekintik. Más 
szervezetekkel együttműködve azon van, 
hogy valamennyi kivételes gyermeket és fia-
talt támogasson. A Kivételes Gyermekek 
Védelmére Alakult Tanács székhelye jelenleg 
a Virginia állambeli Reston-ban van. 
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KOGNITÍV  STÍLUSOK 
 
A kognitív stílusok olyan konstrukciók, ame-
lyek annak a megvilágítására szolgálnak, 
hogy a személyiségváltozók hogyan befolyá-
solják a megismerést. Kogan meghatározása 
szerint a kognitív stílusok "a figyelem, az 
emlékezés, az észlelés és a gondolkodás 
módjaiban tükröződő egyéni különbségeket 
fejezik ki" (Kogan, 1980, 64. old.). Lehetsé-
ges, hogy két egyénnek ugyanolyanok az in-
formációfeldolgozási képességei, és mégis az 
iskolai munkájukat, a foglalkozásbeli sikere-
iket vagy más viselkedéseiket tekintve jelen-
tős különbség van közöttük, csak azért, mert 
a kognitív stílusaik eltérnek (Mann és 
Sabatino, 1985). 
 A kognitív stílusok tanulmányozása a II. 
világháború után kezdődött, amikor a háború 
és a háborút követő időszak pszichiátriai ál-
dozataival való törődés a személyiségfejlesz-
tésben és a pszichoterápiában sürgető fel-
adatként jelentkezett. Így jelent meg az ér-
deklődés aziránt is, hogy a személyiségválto-
zók milyen módon befolyásolják a kognitív 
változókat. A kognitív stílusok koncepciója 
az ebben az időszakban készült tanulmányok 
nyomán vált ismertté. 
 A kognitív stílusokról írt első, nagy feltű-
nést keltő munka a Menninger Klinikán dol-
gozó George Klein és munkatársainak a tol-
lából jelent meg. Míg Klein-ék alapműve 
ezeket perceptuális attitűdöknek fogta fel, 
addig a későbbi kutatások a kognitív szem-
pontokat helyezték előtérbe, annak leírására 
pedig, hogy a személyiségtényezők hogyan 
lépnek kölcsönhatásba a kognitív képessé-
gekkel és hogyan befolyásolják azokat, a 
kognitív kontroll kifejezést használták. 
 A kognitív stílusok meghatározására sok-
féle javaslat született. Ezek abban általában 
megegyeznek, hogy a kognitív stílusokat úgy 
kell elképzelni, mint olyan személyiségjel-
lemzőket, amelyek más személyiségjellem-
zőkkel vannak összefüggésben. Továbbá míg 
a kognitív stílusokat nem mindig lehet meg-
különböztetni vagy elválasztani a kognitív 



képességektől, addig a kognitív tartalmaktól 
viszont igen. 
 A kutatások sokféle kognitív stílust külö-
nítettek el. Egyesek a kognitív működés 
szempontjából hasonló, míg mások eltérő 
következményekkel járnak. Nem meglepő 
tehát, hogy a gyermekek és a felnőttek kogni-
tív stílusát más-más szempontok szerint 
vizsgálják. 
 Az iskolás korú gyermekek esetében 
ugyan a kognitív stílusok vizsgálatára több-
nyire papír-ceruza eljárásokat használnak, de 
egyébként erre a célra problémamegoldást 
igénylő feladatokat és percepciót vizsgáló 
segédeszközöket is alkalmaznak. Az utóbbi-
ak közül a legszellemesebb a dönthető szoba 
illetve szék módszere (Goldstein és 
Blackman, 1977). A vizsgálatban az egyén 
egy kis szoba padlójára erősített széken ül. 
Mind a szoba, mind a szék —változtatható 
szögben — jobbra is, balra is dönthető. Az 
egyik változatban — az ún. Szoba Beállítási 
Próbában — a szobát 56 fokos szögben, a 
széket pedig 22 fokos szögben döntik meg. A 
próbálkozási lehetőségek száma nyolc. Négy 
esetben a szoba is, a szék is ugyanabba az 
irányba dől, a másik négy esetben az ellenke-
ző irányba. A vizsgálat tárgya annak a meg-
határozása, hogy ilyen körülmények között az 
egyén mennyire tudja úgy irányítani a vizsgá-
latvezetőt, hogy az függőleges helyzetbe hoz-
za a szobát. A Test Beállítási Próbában a 
szoba dőlt helyzetben marad, és az egyén úgy 
próbálja irányítani a vizsgálatvezetőt, hogy őt 
magát hozza függőleges helyzetbe a szék 
állításával. A valódi függőleges és a kísérleti 
személy által függőlegesnek jelzett irány által 
bezárt szöget eleinte arra használták, hogy az 
egyénnek a mező tagolására való képességét 
megállapítsák, később a személyiség mező-
függésének illetve mezőfüggetlenségének a 
mértékét kívánták ezzel meghatározni. 
 A kognitív stílus megállapítása általában 
úgy történik, hogy a feladatokban nyújtott 
teljesítmény alapján meghatározzák az egyén 
pontszámát, majd az egyént elhelyezik egy 
kétpólusú kontinuum mentén, aminek a két 
pólusa egy-egy ellentétes stíluspárt képvisel 
(pl. kiegyenlítő–kiélező, formakötött–

formalabilis, stb.). A pontszám többnyire az 
egyik vagy a másik pólushoz van közelebb, 
az adott stílus pedig annál inkább jellemző az 
egyénre, minél közelebb van a pontszáma az 
adott pólushoz. Egyes kognitív stílusok ese-
tében azonban más módszereket alkalmaz-
nak: kérdésekre adott válaszok, vagy problé-
mák megoldatása segítségével állapítják meg, 
hogy több stíluskategória közül az egyén me-
lyikhez tartozik. Ez a kategória azt a módot 
hivatott azonosítani, ahogyan az egyén — rá 
jellemzően — észlel, gondolkodik, problé-
mákat old meg, stb. A gondolkodási stílust 
vizsgáló feladatok például aszerint kategori-
zálják a gyermekeket, hogy mennyire hajla-
mosak az elemzésre, az osztályozásra vagy a 
viszonyításra. 
 Kogan (1980) szerint — egyébként ezzel 
sokan nem értenek egyet — a kognitív stílu-
sokat annak alapján kellene osztályozni, hogy 
a kapott eredmények mennyire megítélhetők, 
vagyis egy-egy stílusnak milyen mértékben 
vannak pozitív illetve negatív következmé-
nyei. Egyes kognitív stílusok ugyanis — mint 
például a Witkin-féle mezőfüggés-
mezőfüggetlenség — világosan érzékeltetik a 
jó illetve rossz kognitív teljesítményt, mások 
viszont csak közvetve utalnak rá, sőt olyanok 
is akadnak, amelyek csak utalni látszanak. 
Például az "energiaráfordítás" valójában 
egyikre sem utal, hanem inkább a gondolko-
dás eltérő módjaihoz jelent támpontot. Végül 
bizonyos kognitív stílusoknál csupán a 
nyelvhasználat körülményeiből lehet arra 
következtetni, hogy mit hogyan értelmeznek. 
 Jóllehet a kognitív stílusok tanulmányozá-
sa felnőtteken kezdődött, később azonban a 
kutatások súlypontja egyre inkább a fiatalabb 
korosztályra tevődött át, ideértve a tehetsé-
ges, a tanulási problémákkal küzdő és a sérült 
gyermekeket is. Mind a "normál", mind a 
speciális oktatást igénylő gyermekek vizsgá-
latában két kognitív stílus a legnépszerűbb: a 
mezőfüggés-mezőfüggetlenség és a gondol-
kodási tempó. Blackman és Goldstein (1982) 
szerint ennek a nagy népszerűségnek a fő oka 
egyrészt az, hogy a megállapításukra szolgáló 
eszközök viszonylag könnyen hozzáférhetők, 
másrészt ezek azok a kognitív stílusok, ame-



lyekről úgy tűnik, hogy fontos szerepük lehet 
az iskolai munkában. 
 A kutatások megállapították, hogy a 
mezőfüggetlen diákok jobban és önállóbban 
tanulnak mint a mezőfüggők, jobban olvas-
nak, valamint jobbak a matematikában és a 
természettudományi tárgyakban. A 
mezőfüggetlenek inkább a "felfedező" típusú 
tanulási szituációban dolgoznak eredménye-
sebben, míg a mezőfüggők számára a struk-
turált tanulási szituációk jelentik a nagyobb 
segítséget. A tehetséges gyermekek nagyobb 
valószínűséggel mezőfüggetlenek mint a 
mentálisan retardáltak (Mann és Sabatino, 
1985), a tanulási zavarokkal küzdő gyerme-
kek között pedig több a mezőfüggő, mint a 
jól olvasók között. 
 Egy másik kognitív stílus a reflektív–
impulzív dimenzió mentén jellemzi a gyer-
mekeket a problémamegoldást igénylő fel-
adatokban nyújtott teljesítményük alapján. A 
kutatások szerint — ahogy az várható is volt 
— a reflektív (= megfontolt, körültekintő. A 
ford.) gyermekek általában jobban tanulnak, 
míg az impulzív (= meggondolatlan, a pilla-
nat hatása alatt cselekvő. A ford.) gyermekek 
pontatlanabbul olvasnak és több velük a ma-
gatartási probléma. 
 Az utóbbi évek agyfélteke-kutatásai arra a 
feltételezésre vezettek, hogy az eltérő kogni-
tív stílusok az agy két féltekéjével vannak 
összefüggésben (Kane, 1984). Elképzelhető, 
hogy az egyének az egyes kognitív stílusokat 
attól függően preferálják és alkalmazzák, 
hogy jobb vagy bal féltekei beállítottságúak-
e. 
 A kognitív stílusok jelenleg legnépszerűbb 
változatai illetve leágazásai az ún. tanulási 
stílusok. Mivel a tanulási stílusok esetében 
sokkal inkább a tanulási preferenciákon van a 
hangsúly, semmint a személyiségjellemző-
kön, ezeket a pedagógia is jóval kedvezőbben 
fogadta. Mindenesetre annyi bizonyos, hogy 
az iskolával és a tanulmányi teljesítménnyel 
foglalkozó kutatók az összes kognitív stílus 
közül ezeket a konstrukciókat tartják a leg-
többre. 
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KOGNITÍV STRATÉGIÁK 
 
Kognitív stratégiáknak nevezzük azokat a 
kognitív eljárásokat, amelyeket a kognitív 
működéseink felügyeletére, ellenőrzésére és 
irányítására alkalmazunk. Bár a kognitív stra-
tégiákat — különböző elnevezések alatt — 
régóta tanulmányozzák, mégis magát a kife-
jezést a mai értelemben valószínűleg Bruner, 
Goodnow és Austin (1956) használta először. 
Az ilyen stratégiák fejlesztése és korrigálása 
iránt az utóbbi években mind nagyobb az 
érdeklődés. 
 Legyünk akár gyermekek vagy felnőttek, 
tehetségesek vagy értelmileg visszamaradot-
tak, a gondolkodásunk és viselkedésünk el-
lenőrzésére és irányítására mindannyian kog-
nitív stratégiákat használunk. A szótalálás 
módja — a természetét tekintve — éppen 
olyan stratégia, mint a számtani alapművele-
tek végrehajtása. De ugyanígy stratégiailag 
meghatározott az, ahogyan a diákok jegyze-
telnek vagy ahogyan a témazáró teszt beadása 
előtt a válaszaikat ellenőrzik, sőt még az is, 



ahogyan valaki egy munkaértekezlet alatt 
viselkedik. 
 Bár a kognitív stratégiák koncepciójának a 
kidolgozására többféle kognitív elmélet rá-
nyomta a bélyegét, mégis valamennyiük kö-
zül a legnagyobb hatást az információfeldol-
gozás elmélete gyakorolta. Young — aki a 
kognitív stratégiákat az információfeldolgo-
zás oldaláról értelmezte — nyomatékosan 
aláhúzta, hogy a legtöbb feladatot illetve 
problémát többféle módon is meg lehet olda-
ni, és "ezekhez az egyéneknek számos kü-
lönböző stratégia áll a rendelkezésére ... a 
stratégiák pedig leginkább azokhoz a szubru-
tinokhoz hasonlítanak, amelyeket a számító-
gép-programozók használnak a programo-
záshoz (Young, 1978, 357-358. old.). 
 A kognitív stratégiák elvileg különböznek 
a kognitív kapacitástól (képességektől) és a 
tudástól (ismeretektől). Ezeket olyan kognitív 
technikáknak tekintjük, amelyek mintegy 
útmutatóként szolgálnak a képességeink fej-
lesztéséhez és a tudásunk felhasználásához. 
A stratégiák elsajátítása formális és informá-
lis úton egyaránt történhet. Az oktatás szem-
pontjából a jelentőségük abban áll, hogy gya-
koroltathatók és ezáltal fejleszthetők. 
 Itt kell megemlíteni, hogy vannak állandó 
és vannak módosítható kognitív jellemzők 
(Baron, 1978). Az állandó kognitív jellemző-
ket (vagyis az olyan kognitív képességeket, 
mint az intelligencia vagy az emlékezet) a 
környezeten keresztül nemigen lehet befolyá-
solni, legalábbis számottevő mértékben bizo-
nyosan nem. A módosítható kognitív jellem-
zők (mint amilyenek a kognitív stratégiák is) 
azonban hajlamosak a változásra, és az okta-
tás illetve a korrekciós munka révén jelentős 
mértékben fejleszthetők. Bár az állandó kog-
nitív jellemzők végeredményben valamennyi 
kognitív folyamatnál — így a kognitív straté-
giáknál is — megszabják a fejlesztés határait, 
mégis egyes kutatók úgy gondolják, hogy a 
kognitív stratégiák hatékony használata révén 
a megismerés "szögesdrótjait" jelentő kogni-
tív határok oly mértékben áttörhetők, hogy 
például a szellemileg visszamaradott (retar-
dált) tanulók, ha megtanítják őket a kognitív 
stratégiák helyes használatára, bizonyos terü-

leteken megközelíthetik az épek által nyújtott 
átlagos kognitív teljesítményeket. A mentáli-
san retardáltaknál a stratégiák fejlesztésével 
kapcsolatban az egyik legfontosabb kutatást 
Belmont és Butterfield (1975) végezte. A 
stratégiák fejlesztése során azt tapasztalták, 
hogy bizonyos feladatoknak a mentálisan 
retardált tanulók ugyanolyan szinten eleget 
tudtak tenni, mint a nem retardáltak. 
 Egyes kognitív stratégiák — általános 
jellegüknél fogva — sokféle tevékenység 
esetében alkalmazhatók. Például a munka 
gondos ellenőrzése egy olyan általános stra-
tégia, amely a legtöbb feladat esetén hasz-
nosnak bizonyul. Más stratégiák viszont — 
mint például az írásbeli (oszlopos) összeadás 
módozatai — csak meghatározott helyzetek-
ben alkalmazhatók. 
 Vannak rövid távú és vannak hosszú távú 
kognitív stratégiák. Például ha egy diák úgy 
vizsgázik, hogy a megadott tételek közül vá-
laszthat, akkor az ilyenkor alkalmazott stra-
tégiái nyilvánvalóan rövid távú célokat szol-
gálnak. De ha ugyanez a diák egy diplomát 
adó intézménybe való bekerülését tervezgeti, 
akkor már hosszú távú stratégiákat mozgósít. 
 A kognitív stratégiák alkalmazása időn-
ként teljesen tudatos is lehet. Máskor ezek 
automatikusan működnek és alig vagy egyál-
talán nem tudatos a használatuk. Rendszerint 
akkor veszünk leginkább tudomást róluk és 
alkalmazásuk akkor jelenti a legnagyobb ne-
hézséget, amikor először tanuljuk, vagy ami-
kor korrigálni illetve fejleszteni próbáljuk 
ezeket. Szabályként fogadható el, hogy minél 
automatikusabban működnek a kognitív stra-
tégiák, minél kevésbé vagyunk a működésük 
tudatában, annál zavartalanabbul és könnye-
debben tudnak működni. A tehermentesítés 
révén  pedig a megismerési apparátusunk a 
feladat vagy a probléma további összetevőin 
hatékonyabban tud dolgozni. Például egy 
zongoraművész, amikor először játszik le egy 
új darabot, a mű megszólaltatásához szüksé-
ges kognitív stratégiákat tudatosan alkalmaz-
za. Amíg begyakorolja a művet, addig a zenei 
árnyalatokat tudatos erőfeszítéssel igyekszik 
megoldani. Az előadás alatt azonban a zon-
goraművész játékát éppen irányító stratégiák 



már alacsonyabb tudatossági szinten vagy 
teljesen automatikusan működnek. Bármelyik 
stratégiának a nagyfokú tudatosítása egysze-
rűen lehetetlenné tenné a zökkenőmentes 
játékot, különösen a nagy gyorsaságot igény-
lő részek alatt. 
 Az egyén által elsajátított és használt kog-
nitív stratégiák az egyén tapasztalatától, az 
oktatástól, a képességektől és az érettségtől 
függenek. Egy felnőtt rendszerint bonyolul-
tabb és hatékonyabb stratégiákat használ, 
mint egy 10 éves gyermek. Egy tehetséges 
gyermek összetettebb stratégiákat használ és 
a stratégiák szélesebb skáláján mozog, mint 
egy mentálisan retardált gyermek. Egy siket 
gyermek számára — a nyelvi képességek 
korlátai miatt — bizonyos stratégiák szük-
ségképpen hozzáférhetetlenek, másokat vi-
szont akár olyan szinten is megtanulhat hasz-
nálni, hogy ezekben felülmúlja a halló gyer-
mekeket (Mann és Sabatino, 1985). 
 Nem mindegyik kognitív stratégia egy-
forma hatékonyságú. Az a stratégia, ami egy 
adott életkorban hatékonynak bizonyul, más 
életkorban már nem biztos hogy hatékony. 
Például az első osztályos tanuló által használt 
számolási stratégiák abban az életkorban 
valóban hatékonyak. Viszont ha később is 
ugyanezeket használja, akkor ez már negatív 
következményekkel is járhat. Vagy: a tehet-
séges diák által játszi könnyedséggel használt 
stratégiákat a tanulási nehézségekkel küzdő 
gyermek nem tudja eredményesen alkalmaz-
ni. 
 Egyes stratégiák még ártalmasak is lehet-
nek. Ha egy visszahúzódó gyermek nem 
megfelelő stratégiákkal közelít a többi gyer-
mekhez, akkor a kívánt barátság elnyerése 
helyett elutasításban lesz része. Egy gyer-
meknek azért is meggyűlhet a baja a maga-
sabb matematikával, mert leragad az alacso-
nyabb szintű számolási stratégiák használatá-
nál, pedig ezek már terhesek és gátolják a 
megértést. Az ilyen tanulók esetében a kogni-
tív stratégiák fejlesztése csak akkor lehet 
sikeres, ha a helyes stratégiák elsajátíttatása 
mellett a helytelen korábbiakat elfelejtetjük 
velük. 

 De ne elég azt tudni, hogy hogyan kell egy 
adott stratégiát helyesen használni. Az is kö-
vetelmény, hogy a stratégia használója jártas 
legyen a stratégia alkalmazásában, és tudja, 
hogy mikor megfelelő ez a stratégia és mikor 
kell helyette más stratégiát használni. Úgy 
tűnik, hogy az új stratégiák hatékonnyá válá-
sa szempontjából a változatos feltételek mel-
lett végzett rendszeres gyakorlás a leglénye-
gesebb. 
 Az iskolai siker végeredményben azoknak 
a hatékony stratégiáknak a számától függ, 
amelyeket a tanuló megfelelően tud használ-
ni. A jó képességű, tehetséges gyermekek 
azért vallhatnak szellemileg kudarcot, mert 
az iskolai munkájuk során vagy nem tudnak 
eléggé hatékonyan bánni a stratégiákkal, vagy 
helytelen illetve nem megfelelő stratégiákra 
támaszkodnak, vagy pedig egyszerűen nem 
rendelkeznek megfelelő, hatékonyan hasz-
nálható stratégiákkal. Ugyanakkor a korláto-
zott képességű gyermekek azért lehetnek 
szellemileg sikeresek, mert a kognitív straté-
giáikat megtanulták felhasználni arra, hogy a 
hiányosságaikat ellensúlyozzák illetve mini-
malizálják. 
 A kognitív stratégiák osztályozására több-
féle rendszert javasolnak. Baron (1978) sze-
rint ezeket háromféle módon kellene csopor-
tosítani: (1) központi stratégiák, amelyek 
alapvetőek a további stratégiák kialakítása 
szempontjából; (2) általános stratégiák, ame-
lyek számos helyzetben használhatók; és (3) 
speciális stratégiák, amelyek az alkalmazás 
egy-egy sajátos típusára vonatkoznak. 
 Newell (1979) a stratégiák osztályozását 
egy fordított stratégiai kúp segítségével írta 
le. A kúp alján rengeteg olyan stratégia foglal 
helyet, amelyek csak bizonyos problémák 
vagy szituációk esetében alkalmazhatók (pl. 
az írásbeli összeadás stratégiája). Az ilyen 
stratégiák meglehetősen erősek, és ha megfe-
lelően használjuk ezeket, az alkalmazási terü-
letükön felmerülő problémák hatékonyan 
megoldhatók velük. Ezek azonban csak egyes 
speciális problémák esetében használhatók, 
illetve csak sajátos feltételek mellett működ-
nek. 



 Ahogy a Newell-féle fordított kúp teteje 
felé haladunk, úgy egyre jobban általánosít-
ható, de egyre kevésbé hatékony stratégiákat 
találunk. A kúp legtetején néhány nagymér-
tékben általános stratégia helyezkedik el, 
amelyek szinte bármilyen probléma vagy 
szituáció esetében alkalmazhatók, de ezek 
gyengék és önerejüknél fogva egyetlen speci-
ális problémát sem tudnak megoldani. Példá-
ul annak az ellenőrzése, hogy valaki gondo-
san végzi-e az iskolai munkáját, alacsony 
hatásfokú stratégia, és önmagában egyetlen 
sajátos problémával sem tud mit kezdeni. A 
két szint között vannak a közbülső stratégiák, 
amelyek változó specifikussággal és erővel 
rendelkeznek. Ez a kúp azt sugallja, hogy a 
kognitív stratégiák fejlesztésének az lenne a 
legcélravezetőbb megközelítése, ha egy álta-
lános korrekciós szempont felől fognánk 
hozzá a közbülső stratégiák kialakításához 
(Brown és Palincsar, 1982). Így például az 
írott oldalak balról jobbra történő pásztázásá-
nak a módszere olyan stratégia, amelynek 
egyfelől van egy specifikus — azaz a betűol-
vasásra alkalmazott — összetevője, másfelől 
bizonyos mértékű általánosíthatósággal is 
rendelkezik, mivel az olvasás többféle válto-
zatára kiterjeszthető (pl. kottaolvasás). 
 Különbséget szoktak tenni a kognitív stra-
tégiák fejlesztésének "vak" és "tájékoztatott" 
formája között. A "vak" fejlesztési progra-
mok esetében a résztvevők nem ismerik a 
fejlesztés célját. A "tájékoztatott" fejlesztési 
programok esetében nem csupán a stratégiá-
kat fejlesztik, hanem a tanulók ahhoz is se-
gítséget kapnak, hogy a fejlesztés célját és az 
ebből származó előnyöket megértsék. Bizo-
nyíték van arra, hogy a fejlesztés mindkét 
formája hatékony lehet. Mégis, úgy tűnik, 
hogy a "tájékoztatott" feltétel mellett végzett 
stratégiafejlesztés esetében a tanulók a straté-
giákat hatékonyabban használják, és alkal-
mazásukat azután is folytatják, miután a fej-
lesztési program formálisan véget ér 
(Kendall, Borowski és Cavanaugh, 1980). 
 A kognitív stratégiák területén jelenleg a 
metakogníció iránt a legnagyobb az érdeklő-
dés. A metakogníció azt a kognitív stratégiák 
feletti rendszert jelenti, amely az alacsonyabb 

szintű stratégiákat, valamint a kognitív visel-
kedésbe való — a stratégiák fejlesztését célzó 
— beavatkozásokat szabályozza és ellenőrzi. 
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KOGNITÍV STÍLUSOK 
 
 
 
KONVERGENS ÉS DIVERGENS 
GONDOLKODÁS 
 
A konvergens és divergens gondolkodásnak a 
Guilford-féle strukturális intelligenciamo-
dellből származó koncepcióját leginkább a 
tehetségesek oktatásában kamatoztatják. 
Mindkettőt olyan magasabb szintű gondolko-
dási eljárásnak tekintik, amelyeket az egyé-



nek a döntések meghozatalakor alkalmaznak 
(Guilford, 1966, 1984). 
 A konvergens gondolkodás a gondolkodá-
si folyamat leszűkítését igényli. Ennek során 
az egyén olyan osztályozási szempontokat 
dolgoz ki, amelyek segítségével a tárgyak és 
a fogalmak közötti viszonyokat tisztázni tud-
ja. Az eljárás eredményessége a felidézési és 
felismerési stratégiák mozgósíthatóságán áll 
vagy bukik. A konvergens gondolkodás pro-
duktumai hajlamosak az "egyedüli helyes" 
válasz formájában megjelenni. A bírálók sze-
rint a tipikus iskolai oktatás a kelleténél jóval 
nagyobb arányban követeli meg a konvergens 
gondolkodást, többnyire a kreatív (divergens) 
folyamatok rovására (Steffin, 1983). 
 Divergens gondolkodás esetén a letapoga-
tási folyamat egyszerre több szálon fut, ami 
lehetővé teszi, hogy az egyén több lehetséges 
megoldást dolgozzon ki. A kreativitással, a 
problémamegoldással és a kritikai gondolko-
dással foglalkozó kutatások jelentős része a 
divergens gondolkodás koncepciójából táp-
lálkozik (Steffin, 1983). 
 Guilford (1984) a divergens gondolkodás 
három összetevőjéről beszél. Az egyik a 
fluencia (= folyékonyság, könnyedség. A 
ford.), mely az adott inger vonatkozásában az 
egyén számára rendelkezésre álló asszociáci-
ók bőségére utal. A másik a flexibilitás (= 
hajlékonyság, rugalmasság. A ford.), amely 
mint az információk többfajta osztályának 
egyidejű tekintetbe vétele határozható meg. 
A flexibilitás lehetővé teszi, hogy az egyén 
újszerű kombinációkat hozzon létre. A har-
madik, az elaboráció (= kidolgozás, előkészí-
tés. A ford.) olyan integratív folyamat, amely 
egy átfogó terv kialakításával végződik. En-
nek segítségével a gondolkodó most már a 
hiányos információkra építve is képes felte-
véseket megfogalmazni. 
 Egyes tanulmányok szerint a tanulók di-
vergens produkcióinak a számát azzal lehetne 
növelni, ha a pedagógus az órai beszélgetés 
során olyan kérdéseket tenne fel, amelyek 
többféle válaszra adnak lehetőséget (Pucket-
Cliatt, Shaw és Sherwood, 1980; Thomas és 
Holcomb, 1981). Ezek a tanulmányok egyéb-
ként arról is említést tesznek, hogy a többféle 

válaszra lehetőséget adó kérdések alkalmazá-
sa a pedagógusoknak is jót tenne, már csak 
azért is, mert a bemagolás-jellegű emlékezeti 
tevékenységbe vetett hitüket megingatná. 
 Steffin (1983) szerint ma a divergens gon-
dolkodás fejlesztésében az új távlatokat a 
személyi számítógépek jelentik. A mind kifi-
nomultabb számítógépes szimulációk a vál-
tozatosságuk és a felhasználó által kézben 
tartott párbeszédre való képességük révén a 
diákokat olyan algoritmusok kialakítására 
tudják megtanítani, amelyeket aztán a tanulá-
si szituációkon keresztül általánosítani tud-
nak. 
 Ami a kivételes gyermekeket illeti, igaz, 
hogy a közelmúltban a tanulási zavarokkal és 
a nyelvi hiányosságokkal küzdő tanulókkal is 
végeztek vizsgálatokat, kimutatván, hogy a 
divergens gondolkodás gyakoroltatása fej-
lesz-tőleg hat a kreativitásukra (Burrows és 
Wolf, 1983; Jaben, 1983), de azért a vonat-
kozó kutatási szakirodalom döntő többségét 
mind a mai napig mégiscsak azok a tanulmá-
nyok teszik ki, amelyek a tehetségesek krea-
tív gondolkodásának a megfigyelésével és 
fejlesztésével foglalkoznak. 
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INTELLIGENCIASTRUKTÚRA 
KREATIVITÁS 
KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS 
 
 
 
KORAI TEHETSÉGGONDOZÁS 
 
A tehetséges kisgyermekek gondozásának a 
célja a gyermeki képesség kibontakoztatása, a 
tanulás iránti érdeklődés felkeltése és a szü-
lők  támogatása. A korai tehetséggondozást 
az utóbbi években mind nagyobb figyelem 
övezi, ugyanis számos szerző (Isaacs, 1963; 
Fox, 1971 , Whitmore, 1979, 1980) arra a 
következtetésre jutott, hogy a tehetségesek 
között előforduló későbbi alulteljesítés egyik 
oka a korai években hiányzó támogatásban és 
intellektuális kihívásban keresendő. A tehet-
séges kisgyermekek gondozását felvállaló 
programok viszont idejében lehetővé teszik a 
szülők és a pedagógusok közötti párbeszéd 
megindulását, ami jótékony hatással lehet a 
szülők megnyerésére és a támogató szülői 
attitűd kialakulására (Karnes, Shwedel és 
Linnemeyer, 1982). A korai azonosításnak és 
a szülők felkészítésének különösen az olyan 
tehetséges kisgyermekek esetében van nagy 
jelentősége, akik anyagilag hátrányos helyze-
tű családból valók. 
 A szükségesség ellenére alig néhány olyan 
program létezik, amelyeket kimondottan a 3-
4 éves gyermekek számára terveztek 
(Roedell, Jackson és Robinson, 1980). Hogy 
miért ritkák az ilyen programok, az több té-
nyezőre vezethető vissza. (1) A tehetséges 
kisgyermekek gondozásához hiányoznak az 
állami és a szövetségi ösztönzők. (2) a 3-4 
éves gyermekek tehetségazonosításához je-
lenleg rendelkezésre álló mérési eszközök 
érvényességét és megbízhatóságát sokan 
kétségbevonják. (3) A tehetséges kisgyerme-
kek szülei többnyire járatlanok a gondozandó 
sajátosságok, az igénybe vehető szolgáltatá-

sok és az általuk biztosított érdekképviselet 
tekintetében. 
 Mindazonáltal a tehetségfejlesztési témájú  
legfrissebb szakirodalom áttekintése azt mu-
tatja, hogy a tehetséges gyermekek igényei-
nek a korai életévekben történő felismerése 
egyre nagyobb hangsúlyt kap (Karnes, 1983; 
Whitmore, s.a.). A publikációk főleg az azo-
nosítási eljárásokkal, a sajátosságokkal, a 
programokkal és a felvetődő kérdésekkel 
foglalkoznak. 
 Mint jeleztük, a korai tehetségfejlesztő 
programok elterjedésének az egyik akadálya 
az, hogy az igazán kiváló, a képességeit ko-
rán megcsillogtató átlagos, és az ingergazdag 
környezet következtében magas teljesítményt 
nyújtó átlagos gyermekek közötti különbség 
kimutatására alkalmas mérési eszközök nél-
külözik az érvényességet és a megbízhatósá-
got. A probléma egy további vonatkozása a 
"későn virágot hozó" tehetséges gyermekeket 
azonosító mérések hatékonyságával kapcso-
latos. Újabban ugyanis vitatják, hogy a stan-
dardizált intelligenciatesztek ebben az élet-
korban valóban el tudják-e különíteni az elő-
reszaladt fejlődést a normális fejlődéstől 
(Silverman, 1986), és hogy a tehetséget nem 
úgy kellene-e inkább felfogni, mint a vizsgá-
lat időpontjában előrehaladottnak mutatkozó 
fejlődést, semmint potenciális felnőtti telje-
sítményként értelmezni. Egyébként abból, 
hogy a jelenleg rendelkezésre álló mérőesz-
közök nem tökéletesek, még nem következik, 
hogy a gyermekeket az ilyen jellegű szolgál-
tatások köréből ki kell zárni. 
 A kisgyermekeknél alkalmazott standardi-
zált mérőeszközök érvényességi és megbíz-
hatósági problémái miatt mindenki egyetért 
abban, hogy a tehetséges kisgyermekek azo-
nosítása során többféle — formális és infor-
mális — forrásból származó adatra kell tá-
maszkodni. 
 Karnes és Johnson (1986) számos olyan 
formális eszközt sorol fel, amelyeket a tehet-
séges kisgyermekek — intellektuális, 
perceptuá-lis-motoros, szociális, kreatív, énes 
vonatkozású és zenei — potenciális és jelen-
legi működési szintjének a megállapítására 
alkalmaznak. A tehetséges kisgyermekek 



azonosításához többnyire a következő teszte-
ket használják: az intelligenciához a Stan-
ford-Binet-t és az Emberrajzot, a teljesít-
ményhez a Peabody Individual Achievement 
Test-et és a Woodcock-Johnson 
Psychoeducational Battery 2. részét, a kreati-
vitáshoz és a divergens gondolkodáshoz pe-
dig a Thinking Creatively in Action and 
Movement tesztet (Torrance, 1981) és a 
Structure of Intellect Learning Ability Tests, 
Primary Form-ot (Meeker, 1984). 
 Informális adatforrásként jöhetnek szóba a 
szülőtől és a tágabb közösségtől származó 
észrevételek, a pedagógusok számára rend-
szeresített listák és a gyermeki produktumok 
(Karnes és Johnson, 1986).  Ami a szülők 
kikérdezését és a gyermeki teljesítmény szülő 
általi becslését illeti, erre a célra az egyik 
legjobban kidolgozott kérdőíves eljárásnak a 
Seattle Child Development Preschool 
Comprehensive Parent Questionnaire-t 
(Roedell, Jackson és Robinson, 1980) tartják. 
Ugyancsak értékes információk nyerhetők a 
gyermekorvosoktól, a hitoktatóktól és egyál-
talában a társadalom mindazon képviselőitől, 
akik bizalmas viszonyban vannak a gyer-
mekkel. A pedagógusok számára rendszeresí-
tett listákat a különféle tehetségterületeken 
nyújtott kisgyermeki teljesítmény megállapí-
tása céljából dolgozták ki (Karnes és mtsai, 
1978a, 1978b). Végül hasznos adatokkal 
szolgálnak a gyermek által készített gyűjte-
mények, valamint a művészi, tudományos 
vagy más kreatív produktumok is. 
 A gyermekről összegyűjtött adatokat aztán 
egy  bizottság mérlegeli, melynek a feladata a 
tehetségesek azonosítása illetve kiválasztása. 
A bizottságot tehetséggondozó pedagógusok, 
diagnosztikában jártas szakemberek, szülők 
és a közösség képviselői alkotják. Időnként 
előfordul, hogy olyan azonosítási kritériumo-
kat alkalmaznak, amelyek megegyeznek a 
helyi iskolai körzetek által használtakkal, 
lehetővé téve ezzel a gyermekeknek a kisis-
koláskori programokba való bekerülését, 
viszont ez a lépés nem mindig bizonyul sze-
rencsésnek. 
 A tehetséges kisgyermekek sajátosságait a 
legkönnyebben úgy figyelhetjük meg, ha ösz-

szehasonlítjuk őket az azonos korú, nemű és 
műveltségi csoporthoz tartozó többi gyer-
mekkel. Értelmi tekintetben a tehetséges kis-
gyermekeknek többnyire fejlettebb a szókin-
cse, nagyobb az általános tájékozottsága, 
hamarabb kezdenek érdeklődni a könyvek és 
a számok iránt, hosszabb ideig tudnak figyel-
ni, kitartóak és kreatívak a problémamegol-
dásban, élénk a képzeletük, széleskörű és 
elmélyült az érdeklődésük, szokatlanul jól 
emlékeznek a részletekre, és erős vágy él 
bennük arra, hogy a "miért"-re választ kapva 
a tudásukat gyarapítsák. 
 Társas-érzelmi tekintetben sok tehetséges 
kisgyermek olyan vonásokkal rendelkezik — 
mint például az idősebb gyermekekhez való 
csatlakozás preferálása, a mély érzelmek át-
élésére való képesség, a magas szintű empá-
tia —, amelyek védtelenné teszik őket a 
stresszel szemben. Ráadásul a saját egyenet-
len fejlődésük is frusztrálhatja őket, például 
abból adódóan, hogy a fejlett gondolkodásuk 
a produktumok terén csak átlagos finommo-
toros koordinációs eredményekkel párosul, s 
ezt a szándékuk szempontjából kudarcnak 
élik meg. Kitano (1985a) egyes tehetséges 
kisgyermekeknél  versengésre és tökéletes-
ségre való törekvésre utaló vonásokat is ta-
lált. Mindezek a társas-érzelmi jellemzők 
sérülékennyé teszik a kisgyermekeket, ami-
nek következtében később visszahúzódó, 
bátortalan, vagy agresszív, figyelemfelhívó 
viselkedés alakulhat ki náluk. 
 A tehetséges kisgyermekeket gondozó 
programok célkitűzései egyrészt ezekből a 
kognitív, társas-érzelmi és fejlődési sajátos-
ságokból következnek, másrészt abból, ami a 
korai azonosításhoz a racionális alapot adja: 
a kihívás és az ösztönzés nyújtására való 
igényből. A programok célkitűzései a követ-
kezőkben foglalhatók össze: (1) pozitív atti-
tűdök kialakítása önmaguk és a tanulás iránt, 
(2) pozitív szociális értékek és interakciós 
képességek kialakítása (idetartoznak a 
proszociális attitűdök, az önállóság, az érzé-
kenység, a feladat iránti elkötelezettség és a 
kockázatvállalás), (3) a kreatív és a magasabb 
szintű gondolkodási képességek kialakítása 
és alkalmazása, és (4) az alapvető készségek 



(nyelvi és mozgásos könnyedség) és az álta-
lános tájékozottság tekintetében kompetencia 
kialakítása. 
 A kisiskolás korú tehetséges gyermekek 
programjaiban alkalmazott modellek közül 
többet a korai tehetséggondozó programok is 
átvesznek. Például az Illinois-i Egyetem égi-
sze alatt folyó programok (Karnes és 
Bertschi, 1978; Karnes, Shwedel és 
Linnemeyer, 1982) az intelligencia strukturá-
lis modelljét és a nyitott osztály modelljét 
egyesítik. A Hunter Főiskola (Camp, 1963) 
és az Új Mexikói Állami Egyetem (Kitano és 
Kirby, 1986a, 1986b) programjai a tehetséges 
kisgyermekeket a tanegységek és az általuk 
kidolgozott tervek ötvözetei alapján foglal-
koztatják. Az Astor program (Ehrlich, 1980) 
egyszerre célozza meg a Bloom (1956) taxo-
nómiája szerinti magasabb szintű képessége-
ket, a tanulmányi (academic) képességeket és 
a kreativitást. De a Taylor-féle összetett te-
hetség koncepcióját (Taylor, 1968) és a 
Renzulli-féle gazdagítási triász modelljét 
(Renzulli, 1977) is felhasználják a tehetséges 
kisgyermekek programjaiban. 
 Az utóbbi néhány év tehetséges kisgyer-
mekekkel kapcsolatos tapasztalatai több 
olyan kérdést is felvetnek, amelyekkel ezen 
réteg gondozása során szembe kell nézni 
(Kitano, 1985b). A korai tehetséggondozó 
programok hatásvizsgálatai (Karnes, Shwedel 
és Lewis, 1983a, 1983b; Vantassel-Baska, 
Schuler és Lipschutz, 1982) azt mutatják, 
hogy ha a gondozási programokat a gyerme-
kek igényeinek a kielégítését szem előtt tart-
va tervezték meg, akkor ezek a gyermekek 
tanulmányi, szociális és érzelmi téren egy-
aránt előnyökre tesznek szert. A korai tehet-
séggondozásnak azonban van néhány olyan 
kérdése, amelyek mind a mai napig megvála-
szolatlanok: Csak azért tegyenek szert ezek a 
gyermekek bizonyos jártasságokra, mert ké-
pesek rá? Milyen hosszabb távú kihatásai 
vannak a korai azonosításnak és a korai te-
hetségfejlesztésnek? A korai, tehetségként 
való azonosítás a szülőnek is ugyanúgy meg-
változtatja a tehetséges gyermeke iránti elvá-
rásait mint a gyermeknek a saját maga 
irántiakat? Vajon a korai gazdagító progra-

mok nem teszik feleslegessé a későbbi regu-
láris oktatást? 
 Sok tehetséges gyermek a korai tehetség-
gondozási programokba olyan tanulmányi  
jellegű alapkészségekkel és ismeretekkel 
kerül be, amelyek tekintetében messze meg-
haladják az irántuk támasztott elvárásokat. 
Ezeknél a gyermekeknél az emberi értékek és 
a proszociális motiváció erősítése lenne a 
kívánatos. Egyes tehetséges gyermekek, ami-
kor bekerülnek egy olyan csoportba, amely a 
tehetség szempontjából homogénnek számít, 
a korábbi csúcsteljesítő státuszukat elvesztik. 
Csak egy hosszú kutatás tisztázhatná, hogy a 
korai azonosítás és tehetségfejlesztés milyen 
hatással van az énképre. Mindenesetre annyi 
bizonyos, hogy sok tehetséges gyermek már 
az iskoláskor előtt is képes az új ismeretek és 
készségek gyors ütemben történő elsajátításá-
ra. Megfelelő ösztönzés és kihívás nélkül 
azonban az első iskolai tapasztalatokat 
jónéhányan kiábrándítónak fogják találni. 
Ezért nagyon fontos, hogy a korai tehetség-
gondozás által nyújtott gazdagító progra-
moknak az iskolában is legyen folytatása. 
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KREATIVITÁS 
 
A kreativitás meglehetősen bonyolult és sok-
arcú emberi viselkedés. A kreativitást magya-
rázó elméletek a tudás és a képzelet újszerű 
kombinációjának alkalmazásaként való meg-
határozástól egészen addig a felfogásig ter-
jednek, miszerint a kreativitás "olyan tudatta-
lan folyamat, amelynek révén a libidinózus és 
agresszív energiák kulturálisan szentesített 
viselkedésekbe konvertálódnak" (Freud, 
1924). 
 MacKinnon (1978) szerint nincs értelme 
annak, hogy a sokféle értelmezés közül bár-
melyiket is kitüntessük és a kreativitás egye-
düli helyes meghatározásaként elfogadjuk; a 
kreativitás ugyanis olyan fogalom, amely az 



összes eddig javasolt értelmezést hordozza, 
és ahogy a kutatások folytatódnak, valószínű-
leg még sokkal többet is fog hordozni. Mint-
hogy egyetlen olyan elmélet sincs, amelyik 
teljes képet adna róla, ezért napjainkban 
mind többen próbálkoznak azzal, hogy a kre-
ativitás jelentését az egészlegességre való 
törekvés jegyében közelítsék meg. Clark 
(1983) például ezeket az elméleteket az em-
ber pszichikus működésének négy területe 
(gondolkodás, érzelem, érzékelés, intuíció) 
alapján próbálta egybeszervezni. Álláspontja 
szerint mindegyik felfogás csak egy részt 
képviselhet az egészből, a kreativitást pedig 
csak a részek integrálása útján lehet megkö-
zelíteni. 
 A kreativitás leginkább a folyamat, a sze-
mélyiség, a produktum és a környezet oldalá-
ról ragadható meg. Mi történik a kreatív fo-
lyamat során? Wallas (1926) a folyamatot 
négy szakaszból állónak írta le. Ezek a kö-
vetkezők: előkészítés, lappangás, megvilágo-
sodás és igazolódás. Torrance úgy határozta 
meg a folyamatot, mint "a problémákra való 
érzékenyítődés illetve a problémák tudatosí-
tása ... a rendelkezésre álló információk ösz-
szegyűjtése ... a megoldásra való törekvés ... 
és az eredmények közreadása" (Torrance és 
Myers, 1970, 22. old.). 
 A folyamatra vonatkozó szakaszos elkép-
zelést Taylor (1960) is támogatta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a kreativitásnak öt szint-
je létezik, mindegyik szinthez más-más pszi-
chológiai folyamatok tartoznak és ezek mó-
dosíthatják a folyamat lépéseit. Az öt szint a 
következő: 

(1) kifejező kreativitás, aminek a spontán 
kifejezés bármilyen formája elfogadható, 
tekintet nélkül az eredetiségre és az ered-
mény minőségére; 

(2) produktív kreativitás, ahol a hangsúly 
inkább a képességen van, semmint a spon-
taneitáson és az újszerűségen; 

(3) feltaláló kreativitás, ahol a hangsúly a 
már meglévő dolgok újszerű felhasználá-
sán van; 

(4) újító kreativitás, ahol új elvek illetve el-
képzelések kerülnek kidolgozásra; 

(5) teremtő kreativitás, ami a művészet és a 
tudomány lényeges alapelveit érintő legel-
vontabb eszmék illetve feltevések kreatív 
megfogalmazásában nyilvánul meg. 

 Guilford (1959) a kreativitás lényegét a 
divergens gondolkodásban jelölte meg és 
ennek megfelelően a következő összetevőket 
különítette el benne: általános problémaérzé-
kenység, fluencia, flexibilitás, originalitás, 
újrafogalmazás és elaboráció. 
 A kreativitás és a kreatív folyamat terén az 
agyféltekék működésével kapcsolatos kutatá-
sok nyitják a legújabb távlatokat. Az a meg-
figyelés, hogy a kreatív egyéneknél a jobb 
féltekei, míg a logikusan, racionálisan gon-
dolkodóknál a bal féltekei működés dominál, 
olyan elméletekhez vezetett, amelyek a krea-
tív tevékenységet a két agyfélteke közötti 
kölcsönhatásból vezetik le. Az agyféltekék 
működésével összefüggő vizsgálatok részle-
tei iránt érdeklődő olvasóknak Clark (1983), 
valamint Kitano és Kirby (1986) munkáit 
ajánljuk. 
 Kreatív produktumnak tekinthető — akár 
a tervezés stádiumában is — minden olyan 
ötlet, elképzelés, művészi alkotás vagy tu-
dományos elmélet, amelyek bizonyos kritéri-
umoknak megfelelnek. MacKinnon (1978) 
szerint ezek alatt a kritériumok alatt a pro-
duktum eredetiségét illetve újszerűségét és a 
probléma, a szituáció vagy a cél szempontjá-
ból való jelentőségét kell érteni. Emellett a 
produktumnak esztétikai szempontból kelle-
mesnek kell hatnia, továbbá a hagyományos 
nézetek és tapasztalatok meghaladásával és 
átformálásával hozzá kell járulnia az emberi 
létezés újszerű feltételeinek a megteremtésé-
hez. 
 A kreatív egyének közös jellemzője a kör-
nyezeti ingerekre való szokatlan érzékenység, 
a gondolkodásbeli önállóság, a viselkedésbeli 
nonkonformitás és a feladatokban való kitar-
tás. A kiemelkedően kreatív emberek további 
közös vonása, hogy kedvüket lelik az ötletek 
gyártásában, kifejezetten szeretik a humort, 
magas toleranciát tanúsítanak a kétértelmű-



séggel szemben és a munkájuk során erősen 
önérvényesítőek. 
 A kreatív potenciál kioldásának szempont-
jából kritikus tényező a nyitott és elfogadó 
környezet. Kneller (1966) szerint a kreativi-
tás útjában álló legfőbb akadályok kulturális 
és biológiai természetűek. Arieti (1976) a 
kreatív társadalomra vonatkozó elképzelésé-
ben részletesen leírja, hogy milyen kulturális 
sajátosságok segítik elő a kreativitás kibonta-
kozását. Olyan társadalmat képzel el, amelyik 
nem a közvetlen kielégülésre helyezi a hang-
súlyt, hanem a toleranciára, a divergens 
szemléletre és a kreativitást előmozdító ösz-
tönzők és jutalmak alkalmazására. Torrance 
(1962) azokat a változókat tekinti fontosnak, 
amelyek szokatlan kérdésfeltevésekre ösztö-
nöznek, továbbá az értékelés állandó kény-
szere nélkül teszik lehetővé a teljesítményt. 
 A kreativitás és az intelligencia természe-
tére vonatkozó vita mind a mai napig nincs 
meggyőzően lezárva. Kitano és Kirby (1986) 
szerint a kutatók végső soron csak abban 
értenek egyet, hogy a kreativitás nem azonos 
az általános intelligenciával. Vagyis "lehet 
valaki nagyon okos, de nem kreatív, vagy 
erősen kreatív, ugyanakkor nem szükségkép-
pen intellektuális tehetség" (Kitano és Kirby, 
1986, 192. old.). Becslésük szerint a magas 
kreativitáshoz átlagban legalább 120-as IQ-ra 
van szükség. Az IQ-szintek viszont a kreatív 
tevékenység jellegétől függően ettől el is tér-
hetnek. 
 A kreativitás és az intelligencia közötti 
kapcsolat feletti vita túlnyomó része a mérés 
körül zajlik. Bár a kreativitás mérésére több 
különböző eljárást is kidolgoztak, még min-
dig nem eldöntött az a kérdés, hogy a kreati-
vitást teljesítménytesztekkel vagy a kreatív 
gondolkodást vizsgáló tesztekkel kellene-e 
mérni. A kreativitás mérésére leggyakrabban 
a Kreatív Gondolkodás Torrance-féle Teszt-
jeit használják (Torrance Tests of Creative 
Thinking, 1974), amelyek mind a verbális, 
mind a figurális kreativitást egyszerű ponto-
zás útján állapítják meg. Ettől eltérő módon 
mérik a kreativitást azok a tesztbattériák, 
amelyeket Guilford (1959), valamint Wallach 
és Kogan (1965) dolgozott ki. 

 A kreatív gondolkodásra való tanítás mód-
szertani kimunkálása Parnes (1967) és 
Torrance (1979) érdeme. Parnes — Kreatív 
Problémamegoldási Eljárás néven (Creative 
Problem Solving Process) — egy öt lépésből 
álló, a tudást és a képzeletet ötvöző módszert 
dolgozott ki, Torrance pedig — Lappangási 
Modell néven (Incubation Model) — egy 
olyan három szakaszból álló oktatási modellt 
szerkesztett, amelyben a kreativitást szolgáló 
célok tartalmi célokkal egészülnek ki. A kre-
ativitásra való tanítás módszereiről bővebbet 
Clark (1983), valamint Kitano és Kirby 
(1986) munkáiban olvashatunk. 
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KREATÍV PROBLÉMA- 
MEGOLDÁS 
 
A Kreatív Problémamegoldás (Creative 
Problem Solving, = CPS) a tudás és a képze-
let felhasználásának strukturált modellje, 
melynek célja, hogy a felvetődő problémákat 
kreatív, újszerű és hatékony módon tudjuk 
megoldani. Az eljárás Alex F. Osborn (1953) 
eredeti kidolgozásában három lépésből állt: a 
ténymegállapításból (problémameghatározás 
és előkészítés), az ötletkeresésből (ötletter-
melés és ötletkidolgozás) és a megoldás meg-
találásából (értékelés és alkalmazás). Ezt a 
szekvenciális problémamegoldási eljárást 
Parnes (1967) egy olyan öt lépéses átfogó 
modellé dolgozta át, amely a kreatív gondol-
kodás és viselkedés alap-, valamint alkalma-
zott kutatásaiból származó megállapításokat 
integrálja. Az öt lépés a következő: ténymeg-
állapítás, problémamegha-tározás, ötletkere-
sés, a megoldás megtalálása és a megoldás 
elfogadtatása. 
 Az Osborn – Parnes Modell néven is is-
mert CPS a kreatív gondolkodási készségek-
nek a problémamegoldásban történő haszno-
sítására ösztönző módszerek legelterjedteb-
bike. A CPS alapelve az ítélkezés felfüggesz-
tése. Ez az elv Osborn azon megfigyelésén 

alapul, hogy amikor az ötletkeresés ideje az 
ítélkezést visszafogták, legalább 70 %-kal 
több jó ötlet született (Osborn, 1953). Az 
eljárás összes pontján mind a konvergens, 
mind a divergens gondolkodás állandóan 
aszerint jelenik meg, hogy éppen melyik az a 
lépés, amelyről az egyén a következőre tér át. 
A CPS eljárása a következőképpen zajlik le. 
Az első lépést megelőzően van  egy előkészí-
tési vagy "tálalási" szakasz, amely alatt meg-
határozzuk, hogy a szituáció azonosítása il-
letve felismerése milyen jelentőséggel bír 
ránk nézve. 
 A ténymegállapítás szakaszában a hang-
súly azon van, hogy az összes olyan lehetsé-
ges háttérinformációt megszerezzük, amelyek 
közelebb visznek a tényleges probléma meg-
határozásához. Adatokat gyűjtünk, tények 
után kutatunk, ami pedig a szituációval kap-
csolatban a tudomásunkra jut, azt alaposan 
megvizsgáljuk. Az ítélkezést mindaddig fel-
függesztjük, amíg az összes lehetséges alter-
natívát fel nem dolgoztuk. A következő lépés 
a problémára összpontosít. 
 A problémameghatározás szakaszában a 
hangsúly a probléma újrafogalmazásán van. 
Ennek során a problémát többféle nézőpont-
ból is szemügyre vesszük, átfogalmazzuk, 
pontosítjuk és elemezzük. Amint a probléma 
körvonalazódni kezd, tanácsos az "Én hány-
féleképpen tudnám ... " kifejezéssel élni, ez-
zel is elősegítve az ötletek termelését és azok 
további kidolgozását. Az újonnan felmerülő 
tények vagy adatok néha arra kényszeríthet-
nek, hogy a jobb ténymegállapítás érdekében 
visszatérjünk az első lépéshez. 
 Ha már a problémát kielégítően meghatá-
roztuk, harmadik lépésként az ötletkeresés 
következik. Most az a cél, hogy minél több-
féle ötletet és megoldási lehetőséget vessünk 
fel. Különösen ebben a fázisban fontos az 
ítélkezés felfüggesztése. Az ötletek mennyi-
ségi kitermeléséhez számos technikát alkal-
mazhatunk. Közülük az ötletbörze a legis-
mertebb. Az ötletbörze alkalmazásának négy 
sarkalatos szabálya van, amelyek az ötletek 
szabad áradását hivatottak biztosítani, még 
mielőtt az érdemi elbírálásukra  sor kerülne. 
Az ötletbörze négy szabálya a következő: (1) 



az ítélkezés felfüggesztése, (2) a "vad", kép-
telen ötletek üdvözlése, (3) a mennyiségre 
törekvés és (4) a kombinációra és a tovább-
fejlesztésre való törekvés. Az ötlettermelés 
serkentésére természetesen más módszereket 
is alkalmazhatunk. Ilyen módszer még a tu-
lajdonságlista, a szinektika, a morfológiai 
elemzés, az átfutás, az erőltetett kérdések, a 
"mi lenne, ha ..." és a szabad asszociáció 
technikája. 
 A negyedik lépésben, a megoldás 
megtalálá-sának a szakaszában a cél azoknak 
az alternatíváknak a kiválasztása, amelyek 
minden valószínűség szerint a legnagyobb 
eséllyel járulnak hozzá a probléma megoldá-
sához. Az értékeléshez szempontokat dolgo-
zunk ki, és ezeket minden szóba jöhető meg-
oldásra alkalmazzuk.  A legjobbnak tűnő 
ötletet illetve ötletkombinációt kiválasztjuk 
és ennek segítségével megoldjuk a problé-
mát. A nem választott ötleteket nem kell fél-
redobni, mert később még hasznosak lehet-
nek. 
 Az utolsó lépés, a megoldás elfogadtatása 
során  az ötlet hasznosítását készítjük elő. 
Most a feladat az, hogy az ötletet elfogadha-
tóvá tegyük. Ez az ötlet kivitelezésére, to-
vábbfejlesztésére és "eladására" vonatkozó 
terv kidolgozását jelenti. Itt minden olyan 
tényezőt tekintetbe kell venni, amelyek segít-
hetik vagy gátolhatják a terv megvalósítását. 
 Parnes (1967) a kreatív produktivitásban a 
tudás és a képzelet szerepét hangsúlyozta. A 
Kreatív Problémamegoldási Szabadegyetem 
kurzusain, az egyetemi foglalkozásokon és 
még számtalan másfajta ülésen sikeresen 
demonstrálta, hogy ezt az eljárást könnyű 
megtanulni és sokféle szituációra lehet al-
kalmazni. Azóta már rengetegen megtanulták 
— köztük főiskolai hallgatók, kormánytiszt-
viselők, üzletemberek, művészek, pedagógu-
sok, szülők sőt gyermekek —, hogy hogyan 
lehet a CPS módszerének segítségével gya-
korlati problémákat megoldani. 
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KREATÍV PROBLÉMAMEGOL-
DÁSI SZABADEGYETEM 
 
A Kreatív Problémamegoldási Szabadegye-
tem (Creative Problem Solving Institute, = 
CPSI) egy olyan multidiszciplináris, több 
szintű program, amelynek célja, hogy a részt-
vevők a kreatív problémamegoldás elveivel 
és módszereivel megismerkedjenek. Az Alex 
F. Osborn által 1955-ben létrehozott szabad-
egyetem a New York-i Állami Egyetem 
Buffalo-i Főiskolájának az égisze alatt, a 
Kreatív Pedagógia Alapítvány (Creative Edu-
cation Foundation) támogatásával működik. 
A CPSI programja kezdetben az ötletbörzére 
(brainstorming) épült, egy olyan eljárásra, 
amelyet Osborn vezetett be, és amely a krea-
tív gondolkodást hivatott serkenteni csopor-
tos keretek között. Osborn-nak  ugyanis az 
volt a nézete, hogy "a legtöbbünk kreatívab-
ban dolgozik, ha egy munkának úgy lát neki, 
hogy megfelelő partnerekkel szövetkezik, 
mivel az együttműködés nemcsak nagyobb 
erőfeszítésre késztet, hanem a spontán asszo-
ciációs képességünket is fokozza" (Osborn, 
1953, 72. old.). Megfogalmazásában a krea-
tív probléma-megoldási eljárás három lépés-
ből áll: (1) ténymegállapítás, (2) ötletkeresés 



és (3) a megoldás megtalálása (Osborn, 
1953). 
 S. J. Parnes — aki Osborn-t követően lett 
a CPSI igazgatója — az eredeti modell alap-
elveit megtartotta, de az eljárást kibővítette 
és egy eklektikusabb megközelítésbe ágyazta. 
Parnes megközelítését Kitano és Kirby a kö-
vetkezőképpen foglalta össze: "A modell öt 
lépésből áll és számos — kutatásokkal is 
alátámasztott — kreativitást serkentő techni-
kát testesít meg, beleértve az ötletbörzét, a 
szinektikát, a lappangást, a tükrözést, az ítél-
kezés felfüggesztését, az erőltetett kapcsola-
tokat és a gyakorlati alkalmazást" (Kitano és 
Kirby, 1986, 205. old.). Parnes öt lépése: (1) 
ténymegállapítás, (2) problémameghatározás, 
(3) ötletkeresés, (4) a megoldás megtalálása, 
(5) a megoldás elfogadtatása. 
 A nyaranta indított szabadegyetemnek 
négy nagy programja van: (1) az Ugródeszka 
Program (Springboard Program), (2) a CPSI 
Ifjúsági Program (CPSI Youth Program), (3) 
a Bővített Program (Extending Program) és 
(4) a Vezetői Képességeket Fejlesztő Prog-
ram (Leadership Development Program). Az 
Ugródeszka Programot és a CPSI Ifjúsági 
Programot olyan 7-16 éves korú résztvevők 
számára tervezték, akik a kreatív probléma-
megoldás terén vagy kevés, vagy semmilyen 
előzetes tapasztalattal nem rendelkeznek. A 
Bővített Program a résztvevők számára a 
kreativitás világába való bevezetés többféle 
módját kínálja. Ebben a programban több — 
más-más módszerrel dolgozó — kreativitást 
fejlesztő csoportot is indítanak, és ki-ki abba 
jelentkezik, amelyik az érdeklődésének a 
legjobban megfelel. A Vezetői Képességeket 
Fejlesztő Programban a hangsúly az önfej-
lesztésen és a kreatív problémamegoldás ta-
nítását szolgáló speciális vezetői képességek 
kialakításán van. 
 A minden nyáron megrendezésre kerülő 
szabadegyetem mellett évente több regionális 
kreatív problémamegoldási tanfolyamot, 
szimpóziumot és műhelyfoglalkozást is tar-
tanak. A CPSI nyári és más programjai az 
üzletemberek, a pedagógusok, a diákok, vagy 
éppen a közigazgatásban dolgozó vezetők 
számára egyaránt nagy vonzerőt jelentenek. 

A résztvevők képzését a kreativitás különbö-
ző területein nagy tapasztalattal rendelkező 
szakemberek végzik. 
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KREATIVITÁSTESZTEK 
 
Kreativitásteszteket tulajdonképpen már több 
mint 50 éve alkalmaznak a kognitív képessé-
gek kutatásában és az általánosan és specifi-
kusan tehetségesek azonosításában a speciális 
fejlesztési programokba való beiskolázás 
céljából. Igazából azonban a nagyjából 1953-
tól 1963-ig tartó időszak volt az, amely a 
tehetség és a kreativitás iránti érdeklődés 
rendkívüli felfokozódása és az ezzel párhu-
zamosan biztosított anyagi támogatás követ-
keztében az ezen a területen folytatott kutatá-
soknak nagy lendületet adott. Jelentős előre-
lépések is történtek ebben a periódusban. 
Torrance nagyszabású kreativitáskutatásba 
kezdett, továbbá olyan klasszikusnak számító 
munkák jelentek meg, mint Guilford-tól 
(1959) Az intellektus három arca (Three 
Faces of Intellect), vagy Getzels és Jackson 
(1962) tollából  az Intelligencia és kreativitás 
(Intelligence and Creativity). Guilford legna-
gyobb hatású felvetése a konvergens és a 
divergens gondolkodás fogalma volt, lévén 
hogy az utóbbi szorosan összefügg a kreatív 



gondolkodással. Getzels és Jackson  gyökere-
sen megváltoztatták az IQ és a kreativitás 
kapcsolatára vonatkozóan addig uralkodó 
nézetet. Széleskörű kutatásaikkal bebizonyí-
tották, hogy a kreativitás messze függetle-
nebb az IQ-tól, mint ahogy azt korábban 
gondolták, kiváltképp a magasabb IQ tarto-
mányban. A modern kreativitástesztek kidol-
gozásának ez a munka vetette meg az alapját. 
A 60-as évek nagy fejlesztési hajrája óta 
egyébként a kreativitástesztek csak nagyon 
keveset változtak. 
 A legtöbb jelenleg rendelkezésre álló 
kreativitástesztet a kreativitás természetének 
a tanulmányozására létrehozott széles skálájú 
kutatási projektek keretében dolgozták ki. A 
két igazán jelentős battéria közül az egyiket, 
a Dél-Kaliforniai Egyetem Tesztjeit Guilford 
és munkatársai állították össze a Képességku-
tatás nevű projekt (Aptitude Research Pro-
ject) keretében, míg a másikat, a Kreatív 
Gondolkodás Torrance-féle Tesztjeit 
(Torrance Tests of Creative Thinking) E. 
Paul Torrance dolgozta ki, miközben a gyer-
meki kreativitás fejlesztését szolgáló tanterv 
és tanítási módszerek kialakításán fáradozott. 
Torrance kutatási programjához a keretet az 
1960-as évek második felétől A Kreatív Vi-
selkedés Georgiai Kutatásai (Georgia Studies 
of Creative Behavior) nevű projekt biztosítja. 
 Bár ezeket, és még sok másfajta, a keres-
kedelemben is beszerezhető teszteket megle-
hetősen gyakran alkalmazzák a kreativitás 
becslésére, ugyanakkor jónéhány 
pszichometriával foglalkozó szakember az 
összes ilyen tesztet kísérleti jellegűnek tekin-
ti, mondván, hogy a kreativitástesztek itemei 
— igen kevés kivételtől eltekintve (mint pél-
dául a Welsh-féle Alakpreferencia Teszt) — 
nyitottak, ennélfogva a pontozásuk szubjek-
tív. Nagyon fontos lenne tehát a kreativitás-
tesztek pontozásának a megbízhatóságát 
megállapítani, még mielőtt átültetnék ezeket 
a gyakorlatba. A kreativitástesztek normatív 
adatai általában meg sem közelítik azt a 
szignifikanciaszintet, amit a jó intelligencia- 
és teljesítménytesztekkel szemben pszicho-
metrikus standardként felállítanak. Igaz, hogy 
egyes tesztek esetében megbízható és érvé-

nyes adatok állnak rendelkezésre (ilyenek a 
Torrance-féle kreativitástesztek), másoknak 
viszont rendkívül szűk az adatbázisa. A 
Torrance-féle teszteket eddig több mint 1000 
publikált tanulmányban és doktori disszertá-
cióban használták fel. Mindazonáltal a fog-
lalkozási vagy más helyzetekben megnyilvá-
nuló jelentősebb kreativitás-, intelligencia- és 
személyiségváltozók és a jelenleg rendelke-
zésre álló kreativitástesztekkel mért kreativi-
tás közötti összefüggéseket még a Torrance-
féle tesztekkel végzett nagyobb volumenű 
kutatások is homályban hagyják. 
 A jelentősebb kreativitás-skálák a kreati-
vitás többdimenziós mérésére törekednek, 
olyan változókat felvéve, mint a fluencia, az 
originalitás, a szokatlan válaszok, a flexibili-
tás, stb. Nem világos azonban, hogy ezek a 
dimenziók eléggé függetlenek-e egymástól 
ahhoz, hogy elkülönítésük a mérési módszer-
ben is indokolt lenne. Ráadásul a kreativitás 
mérését meglehetősen specifikusnak találták, 
vagyis a mért kreativitásbeli teljesítmény 
nemigen általánosítható az olyan feladatokra 
és helyzetekre, amelyek kívül esnek a teszt 
hatókörén. 
 Mindezen problémák ellenére a kreativi-
tástesztek a tehetségeseknek szánt progra-
mokban változatlan népszerűségnek örven-
denek. Mivel  a kreativitás nehezen legyőzhe-
tő fogalomnak bizonyult, ennélfogva az az 
áldatlan helyzet, ami a kreativitástesztekből 
nyert  pszicho-metrikus adatok körül kiala-
kult, tulajdonképpen a fogalom természetét 
tükrözi. A kreativitástesztek valószínűleg 
jobbak, mint ahogy azt a legtöbb 
pszichometrikus szakember gondolja 
(Wallach, 1968; Bennett, 1972). Az ilyenfajta 
tesztekkel kapott viszonylag keveset mondó 
kutatási eredményekben — összehasonlítva 
az intelligenciát és a tanulmányi teljesítményt 
mérő tesztek eredményeivel — sokkal inkább 
a fogalom természetében rejlő nehézségek, 
semmint a jelenleg használatos tesztek (pl. a 
Torrance-féle tesztek) belső gyengeségei fe-
jeződnek ki. 
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A KREATÍV VISELKEDÉS 
GEORGIAI KUTATÁSAI 
 
A Kreatív Viselkedés Georgiai Kutatásai 
nevű projekt (Georgia Studies of Creative 
Behavior) egy olyan kutatási program, amely 
a kreativitás tanulmányozását tűzte ki célul. 
E. Paul Torrance kezdeményezésére jött létre 
1966-ban a Georgiai Egyetemen, mintegy 
folytatva és kibővítve a Minnesotai Egye-
temnek A Kreatív Viselkedés Minnesotai 
Kutatásai nevet viselő, hasonló profilú kuta-
tási és fejlesztési programját (1958–1966). 
Mindkét kutatási program a kreatív képesség 
azonosításával, a kreatív gondolkodási ké-
pesség fejlődési mintázataival, a felnőtti 
kreatív teljesítőképesség előrejelzésével, a 
jövő kutatásával, a kreatív gondolkodást fej-
lesztő oktatási modellekkel és stratégiákkal, a 
pedagógusképzéssel, a kreatív problémameg-
oldással és a kreatív viselkedés kultúrközi 
vizsgálatával foglalkozott illetve foglalkozik. 
 A Minnesotai és a Georgiai Kutatásokhoz 
elméleti és gyakorlati téren egyaránt számos 

érdem fűződik. Ezeknek a programoknak 
köszönhető többek között a kreatív gondol-
kodást vizsgáló tesztek battériájának a kidol-
gozása és finomítása (Torrance Tests of 
Creative Thinking, = TTCT, 1966), melyek 
az óvodásoktól a felnőttekig minden korosz-
tály vizsgálatára alkalmasak; egy 22 évig 
tartó longitudinális kutatás, amelynek célja, 
hogy megállapítsák azoknak a felnőtteknek a 
kreatív teljesítőképességét, akiknek az IQ-ját 
és kreativitását már általános iskolás koruk-
ban is mérték; a Lappangási Modell 
(Incubation Model) — azaz a kreatív 
goldolkodást és lappangást fokozó oktatási 
modell — kidolgozása; az Ideális Tanulói 
Tulajdonságok Listájának (Ideal Pupil 
Checklist) és a Kreatív Magatartásjegyek 
Torrance-féle Listájának (Torrance Checklist 
of Creative Positives) az összeállítása; vala-
mint a Jövőbeni Problémák Megoldása 
(Future Problem Solving) nevű programnak 
és a Tehetséges Gyermekek és Tanára-
ik/Szponzoraik Nemzetközi Hálózatának 
(International Network of Gifted Children 
and their Teachers/Sponsors) a létrehozása. 
 A Torrance és a felesége, J. Pansy 
Torrance által vezetett Georgiai Kutatások 
programja számos máshová való doktorálni 
kívánó vagy doktori fokozatot szerzett hall-
gató és odalátogató tudós kutató munkáját is 
támogatja. Ahogy Torrance (1984) megje-
gyezte, a kérdések, a javaslatok és a kutatási 
megállapítások révén végeredményben már a 
világ minden tájáról részt vettek ebben a 
programban. 
 A Kreatív Viselkedés Georgiai Kutatásai 
központjának a címe: 185 Riverhill Drive, 
Athens, GA 30601. A program jelenleg a 
mentori kapcsolatok természetének a kutatá-
sával, a szociodráma oktatási stratégiaként 
való alkalmazásával és a TTCT pontozási 
eljárásának a korszerűsítésével foglalkozik, a 
Georgiai Egyetem Torrance Kreativitáskuta-
tási Központjával (Torrance Center for 
Creative Studies) közösen pedig a Kreatív 
Tudósprogram (Torrance Creative Scholars 
Program) és a Kreatív Tudós-Mentori Háló-
zat (Torrance Creative Scholar-Mentor Net-
work) kialakításán fáradozik. 



 A Minnesotai és a Georgiai Kutatások 
eddig mintegy 1500 cikket, 35 könyvet és 
monográfiát, továbbá rengeteg oktatási anya-
got, filmet, diafilmet, és más kreatív tanulás-
sal kapcsolatos anyagot eredményeztek. 
Ezeknek az anyagoknak, valamint a kreativi-
tással, a tehetséggel és a jövőkutatással fog-
lalkozó más beszámolóknak a gyűjteményét a 
Torrance-ról elnevezett könyvtárban és irat-
tárban őrzik, melyeknek a Georgiai Egyetem 
Könyvtára ad helyet, vezetésükről pedig a 
Torrance Kreativitáskutatási Központ gon-
doskodik. 
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LEGKÖZELEBBI FEJLŐDÉSI 
ZÓNA 
 
A legközelebbi fejlődési zóna koncepcióját 
L. S. Vigotszkij szovjet pszichológus körvo-

nalazta az 1934-ben bekövetkezett halála 
előtti években megjelent néhány írásában.  Ez 
volt az a koncepció, amelyik az egyik legfon-
tosabb összetevőjét képezte annak a többször 
is kifejtett nézetének, amit a szociális inter-
akciónak a kognitív fejlődésben betöltött 
szerepéről vallott, és amely elméleti fogó-
dzókat adott a kognitív fejlettség becslésére 
irányuló alternatív megközelítésekhez. Jelen-
tőségét mi sem mutatja jobban, mint hogy az 
elmélet, a kutatás és a gyakorlat terén egy-
aránt hagyományokat teremtett a Szovjetuni-
ón belül. Különösen sokat merített belőle az 
ún. cselekvés-elmélet, melyet Vigotszkij ta-
nítványai és munkatársai dolgoztak ki. Az 
elmúlt évtizedben — Vigotszkij munkássá-
gának az ismertté válásával párhuzamosan — 
a legközelebbi fejlődési zóna koncepciója 
nyugaton is serkentőleg hatott a kognitív fej-
lődés elméletére, kutatására (Rogoff és 
Wertsch, 1984; Wertsch, 1985a, 1985b) és 
becslésére (Brown és French, 1979; Lidz, s. 
a.; Minick, s. a.). 
 Vigotszkij elmélete és kutatása a követke-
ző négy fő alapelvre épült: 
 

1. Az olyan komplex kognitív folyama-
toknak a közege, mint amilyen a gon-
dolkodás vagy az emlékezés is, nem 
mindig egyedi. Ez a közeg gyakran egy 
pár vagy egy nagyobb csoport, amely-
nek a közös cselekvését a beszéd szer-
vezi és közvetíti. Vigotszkij szerint a 
kognitív funkciók többnyire 
intermentális, és nem intra-mentális jel-
legűek. 

2. Bizonyos kognitív folyamatoknak az 
egyénen belül történő fejlődése azon 
értelmi cselekvéseket szervező és köz-
vetítő eszközök alapos megismerésé-
nek és belsővé tételének az eredménye, 
amelyekkel az egyén a szociális inter-
akció illetve az intermentális működés 
során először találkozik. 

3. Ezek a komplex értelmi cselekvéseket 
szervező és közvetítő eszközök a társa-
dalmi és kulturális rendszerek törté-



nelmi fejlődésének egy-egy oldalát 
képviselik. 

4. A közvetítő értelmi cselekvések ezen 
társadalmilag és történetileg kialakult 
eszközei — a gyermeknek a felnőttek-
kel és a többnyire jó képességű kortár-
saival való együttműködő cselekvésén 
keresztül — generációról generációra 
szállnak. 

 
 A legközelebbi fejlődési zóna koncepciója 
ezen alapelvek logikus kiterjesztéséből szár-
mazik. Vigotszkij úgy érvelt, hogy az egyén 
fejlettségét az egyedfejlődés bármely pontján 
két különböző módon lehet megállapítani: (1) 
Ha úgy vizsgáljuk az egyén tevékenységét, 
hogy közben az egyén egyedül dolgozik, ak-
kor az ún. érett folyamatokat állapíthatjuk 
meg.  Vigotszkij nézete szerint ezek a folya-
matok az egyén azon értelmi cselekvést szer-
vező és közvetítő módjait tükrözik, amelyek-
kel az egyén a szociális interakcióban először 
találkozott. A kísérletezés és a becslés ha-
gyományos módszerei az egyén kognitív fej-
lődésének ezt az oldalát tárják fel. (2) Ha 
olyankor elemezzük az egyén cselekvését, 
amikor olyan személy nyújt neki segítséget, 
aki az adott feladatban járatosabb vagy aki a 
kognitív fejlődés magasabb szintjén jár, ak-
kor az ún. érésben lévő kognitív folyamatokat 
állapíthatjuk meg. Ha tehát arra a szintre 
összpontosítjuk a figyelmünket, amelyen az 
egyén a másokkal való együttműködés során 
teljesít, akkor nemcsak az egyén jelenlegi 
fejlettségi állapotába nyerhetünk bepillantást, 
hanem azon következő illetve legközelebbi 
fejlődési szakaszába is, amely az egyén fejlő-
dése során — megfelelő szociális interakció 
illetve együttműködés révén megszerzett 
elegendő tapasztalat esetén — ezután fog 
megjelenni. 
 Vigotszkij a legközelebbi fejlődési zónát a 
gyermeknek az önállóan végzett cselekvése 
által meghatározott fejlettségi szintje és a 
felnőttel vagy kompetensebb kortárssal való 
együttműködés során megvalósuló teljesít-
ményszintje közötti különbségként írta le. 
Szigorúan véve a legközelebbi fejlődési zóna 
felső tartománya nem jellemző a gyermekre. 

A legközelebbi fejlődési zóna a gyermek és a 
nekik segítséget nyújtók közötti interakció-
ban teremtődik meg. Azt a szintet, amelynél 
a gyermek együttműködő értelmi cselekvés-
ben képes részt venni, részben a felnőtt ér-
deklődése és a gyermek bevonását serkentő 
képességei, részben az a tudás, képesség és 
érdeklődés határozza meg, amelyek lehetővé 
teszik a gyermek számára, hogy az 
intermentális cselekvésben részt vegyen és az 
így szerzett tapasztalatot a maga javára for-
dítsa. 
 A legközelebbi fejlődési zóna koncepció-
jának a becslési gyakorlatban való alkalma-
zása módot adna a gyermek erősségeinek és 
gyengéinek a minőségi megállapítására, és 
hozzájárulhatna a kognitív működés fejlet-
tebb szintjére való eljutáshoz szükséges tá-
mogatási módszerek azonosításához (Minick, 
s. a.). Vigotszkij elméletének a továbbfejlesz-
tésével és alkalmazásával az utóbbi időkben 
nyugaton is foglalkoznak (Brown és French, 
1979; Campione, Brown, Ferrara és Bryant, 
1984). Ezek az elképzelések egyébként jól 
összeegyeztethetőek Feuerstein-nek és má-
soknak a dinamikus mérési technikák kialakí-
tása érdekében tett erőfeszítéseivel 
(Feuerstein, 1979; Lidz, s. a.). 
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LÉPTETÉSI PROGRAM 
 
A Léptetési Programot (Advanced Placement 
Program) — a középiskolások főiskolai szin-
tű kurzusainak és vizsgáinak a programját — 
1955-ben vezették be az Egyesült Államok-
ban. Irányítója a College Board, mely egy 
állami és magán középiskolákból, főiskolák-
ból, egyetemekből álló nonprofit tagsági 
szervezet. Ez a program arra ad lehetőséget, 
hogy a középiskolás diákok a főiskolára be-
kerülve előrébb lépjenek ("előléptessék" 
őket), és/vagy tanulmányi pontot kapjanak. 
 A Léptetési Program alapgondolata, hogy 
a középiskolákban — középiskolás diákok-
nak, középiskolai tanárok közreműködésével 
— főiskolai kurzusokat is eredményesen le-
het oktatni. A tematikák és a vizsgák 14 sza-
kon 26 alapozó jellegű főiskolai kurzust érin-
tenek. Ezek a szakok a következők: művé-
szet, biológia, kémia, számítástechnika, an-
gol, francia, német, közigazgatás és politika, 
történelem, latin, matematika, zene, fizika és 
spanyol. A kurzusok tematikáit a College 
Board által megbízott középiskolai tanárok és 
főiskolai oktatók munkaközösségei készítik a 
Pedagógiai Vizsgálatsegítő Szolgálat  
(Educational Testing Service) segítségével. A 
vizsgáztatást a Pedagógiai Vizsgálatsegítő 
Szolgálat végzi. 
 Az egy vagy több léptetési kurzust — ún. 
AP kurzust — kínáló középiskolák döntő 
többsége elég nagy létszámú ahhoz, hogy 
akár külön ilyen osztály indítására is felha-
talmazást kapjon. A kisebb iskolák rendsze-
rint az önálló felkészüléshez szükséges időt 
biztosítják azok számára, akik a léptetési 
vizsgákon részt kívánnak venni. Az AP kur-
zusok tanárait tematikákkal és tantervi útmu-
tatókkal látják el. Ez utóbbi a tanterv céljait 
és a megvalósításukhoz javasolt stratégiákat 
tartalmazza. Azt nem követelik meg a taná-
roktól, hogy a feladatokat és az órai tevé-
kenységet részletesen rögzítő tanmeneteket 
készítsenek és eszerint haladjanak, ugyanak-
kor ha segítségre van szükségük, hét regioná-
lis léptetési iroda (Advanced Placement 
Regional Office) áll a rendelkezésükre, de 

emellett ott vannak a Léptetési Program kon-
ferenciái is. 
 Az AP kurzusok a tehetséges diákok szá-
mára kínálnak igényes tanulási lehetőségeket. 
Az ilyen kurzusokon részt vetteknek a lépte-
tési vizsgákat nem kötelező letenni, viszont 
akik a vizsga mellett döntenek és a vizsgán 
megfelelnek, azoknak megvan a lehetőségük 
arra, hogy a főiskolára bekerülve előrébb 
lépjenek és/vagy tanulmányi pontot kapjanak. 
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MÁGNES – ISKOLÁK 
 
Az alternatív iskolák néven is emlegetett 
mágnes-iskolákat (magnet schools) azért hoz-
ták létre, hogy az általuk biztosított speciális 
tantervek és/vagy oktatási módszerek kínála-
tából a pedagógusok, a diákok és a szülők 
tetszésük szerint választhassanak. A legtöbb 
mágnes-iskola jól körülírt oktatási céllal, 
emellett kiváló tanítási feltételekkel is ren-
delkezik, és így mágnesként vonzza a diáko-
kat (Carrison, 1981). Ezek az iskolák nem 
csupán a tanulási stílusok, hanem a tantárgyi 
sajátosságok tekintetében is széles választé-
kot biztosítanak, és a választási lehetőségeket 
a diákok specifikus tehetségével illetve ér-
deklődésével összhangban alakítják ki 
(Power, 1979). A mágnes-iskolák eredetileg a 



tehetségfejlesztő programokat voltak hivatot-
tak szolgálni — mint például New York-ban 
a Bronx-i Tudományos Középiskola (Bronx 
High School of Science), vagy ugyancsak 
New York-ban az Előadóművészetek Szak-
középiskolája (High School of Performing 
Arts) —, azonban a 60-as évek vége óta egy-
re nagyobb hangsúlyt fektettek arra, hogy 
alternatív iskolákká váljanak és a közvetlen 
környékükről magukhoz vonzzák a diákokat 
(Power, 1979; Barr, 1982). Ez a hangsúlyel-
tolódás a mágnes-iskolákba való felvételi 
követelményeket is módosította: a meghall-
gatás és a tanulmányi képességen alapuló 
kemény verseny helyébe a faji arányokat is 
tekintetbe vevő önként jelentkezés lépett. 
 Vernon Smith, az Indiana Egyetemen ta-
lálható Állami Oktatás Választási  Központ-
jának (Center for Options in Public Educati-
on) a vezetője szerint az alternatív iskolák öt 
mozzanatban különböznek a reguláris isko-
láktól: az oktatás stílusában, a tantervben, a 
tanulók összetételében, az anyagi forrás te-
kintetében és az irányításban. 
 A mágnes-iskolák az évek során igen sok-
féle programot dolgoztak ki. Vannak közöt-
tük tudományos és matematikai programok, 
aztán van egyénre szabott oktatás, környezet-
védelmi oktatás, globális oktatás, kétnyelvű 
és több szintű kulturális oktatás, tehetségfej-
lesztés, egészségügyi ellátás, piackutatás, 
főiskolai előkészítés, vizuális és előadómű-
vészi pályára való felkészítés, kereskedelem 
és cégvezetés, humán ellátás, jog és állam-
igazgatás, szállítmányozás, többfajta 
speciálpedagógiai pálya, vissza az alapokhoz, 
továbbá olyan mikro-társadalmi programok, 
amelyek segítségével a diákok megtervezhe-
tik és működtethetik a saját demokratikus 
társadalmukat (Power, 1981; Doherty, 1982; 
Clinchy, 1984). A mágnes-iskolák a kereske-
delemi és ipari források kiaknázásán keresz-
tül speciális anyagokat, oktatást és tapasztala-
tokat tudnak biztosítani a diákoknak. A pat-
ronált iskola fogalma ezt az üzemekkel való 
kapcsolatot fejezi ki (Barr, 1982). 
 A 80-as években — az iskolarendszeren 
belül bekövetkezett szervezeti és politikai 
változások miatt — a mágnes-iskolákat igen 

sok kritika érte. A felvetődő kérdések főleg a 
választási szabadsággal, az oktatási reform-
mal, a szegregáció megszüntetésével, a kötött 
foglalkozásokkal és a társadalmi vezetők 
bevonásával összefüggésben jelentkeztek. 
Ezen kérdések legtöbbje a programok minő-
sége körül forog. Tényleg annyira jók ezek a 
programok? Lényegesen különböznek a regu-
láris programoktól? Megvalósul bennük az 
integráció? Egyáltalán miért legyenek olyan 
programok, amelyek sokkal jobbak, mint a 
reguláris programok? Mi a helyzet a szegé-
nyekkel? Mi legyen azokkal a diákokkal, 
akik nem kerülhettek be a mágnes-iskolákba? 
Mindezek a kérdések még valószínűleg hosz-
szú ideig vita tárgyát fogják képezni. Majd a 
jövő fogja azt eldönteni, hogy a mágnes-
iskolák beváltották-e a hozzájuk fűzött remé-
nyeket, vagy csupán egy elhibázott iskola-
koncepció termékei voltak. 
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MAKER, C. JUNE (1948 –      ) 
 
C. June Maker a BS fokozatát (Bachelor of 
Science, = a természettudományok baccalau-



reusa. Baccalaureátus: a legalsó egyetemi 
fokozat. A ford.) 1970-ben szerezte pedagó-
giából a Western Kentucky Egyetemen, az 
MS fokozatát (Master of Science, kb. termé-
szettudományi doktor. A ford.) pedig 1971-
ben a tehetségfejlesztés pedagógiájából a 
Southern Illinois-i Egyetemen. 1971 és 1974 
között az Illinois-i Egyetem Kivételes Gyer-
mekek Tanszékének (Department of 
Exceptional Children) a megbízásából regio-
nális szupervizorként dolgozott. 1974-ben és 
1975-ben az Egyesült Államok Oktatási Mi-
nisztériumának felügyelete alatt működő 
Szövetségi Tehetségügyi Hivatal (Federal 
Office of Gifted and Talented) megbízottja-
ként tevékenykedett. Ezután visszatért a tanu-
láshoz és 1978-ban  doktori (PhD) fokozatot 
szerzett neveléslélektanból a Virginiai Egye-
temen. 
 Maker jelentősebb munkáinak témái a 
következők: tanterv és tanítási stratégiák a 
tehetségesek számára (Maker, 1982), a speci-
fikus zavarokkal küzdő intellektuálisan tehet-
ségesek (Maker, 1985) és a tehetség azonosí-
tása a fogyatékos egyéneknél (Maker, 1976). 
 Maker a szakmai tevékenységét is ezekre 
a területekre igyekezett összpontosítani. Fő 
célkitűzése a tehetséges egyének oktatásának 
a javítása, különösképpen azoké, akiknek a 
tehetségét feltehetően nem vették észre. A 
legfontosabb feladatainak a következőket 
tekinti: (1) a pedagógusok számára hangsú-
lyozni, hogy mindenekelőtt a gyermek erős-
ségeinek a felismerésére törekedjenek és ezek 
fejlesztésére koncentráljanak, (2) felhívni a 
figyelmet a kivételes gyermekek krónikusan 
alulellátott, ugyanakkor tehetséges csoportja-
ira és (3) az elvek és a kutatási eredmények 
terjesztése és a gyakorlatban való hasznosítá-
sa. 
 Maker sokrétű szakmai tevékenységéből 
még mentori feladatok ellátására és kutatásra 
is futotta. Jelenleg docens az Arizonai Egye-
temen, ahol speciálpedagógiát tanít és az 
óvodás és alsó tagozatos gyermekek nyári 
gazdagítási programját koordinálja. 1972 óta 
a Nemzeti Tehetségtanács (National 
Association for Gifted Children) vezetői tes-
tületének a választott tagja, 1975 óta pedig 

különböző vezetői tisztségeket tölt be a Te-
hetségvédő Társaságban (The Association for 
the Gifted). Mint a tehetségfejlesztési prog-
ramok tanácsadója több mint 50 iskolának 
dolgozott. 
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MARLAND JELENTÉS 
 
A Marland Jelentés válasz volt egy megbí-
zásra. Az Egyesült Államok Kongresszusa S. 
P. Marland Jr. oktatásügyi államtitkárt egy 
vizsgálat irányításával bízta meg, melynek a 
feladatai a következők voltak: 
 

1. Határozza meg, hogy milyen nagyság-
rendű programok szükségesek a tehet-
séges gyermekek igényeinek a kielégí-
téséhez. 

2. Mutassa ki, hogy jelenleg milyen szö-
vetségi programokat hasznosítanak a 
tehetséges gyermekek igényeinek a ki-
elégítésében. 

3. Értékelje az összes létező szövetségi 
programot abból a szempontból, hogy 
hogyan lehetne ezeket hatékonyabban 
felhasználni ezen igények kielégítésére. 

4. Javasoljon olyan új programokat — ha 
egyáltalán van ilyen —, amelyek kielé-
gítik ezeket az igényeket. (Marland, 
1972, VIII.) 

 



A Marland Jelentés a tehetséges fiatalokról 
való gondoskodás hiányát rögzítette, továbbá 
az is megfogalmazást nyert benne, hogy szé-
les körben téves elképzelések élnek erről a 
populációról. Többek között a következőket 
állapította meg: 
 

1. Mértéktartó becslések szerint kb. 1,5 – 
2,5 millió tehetséges gyermekkel kell 
számolni. 

2. A tehetségesek alig néhány százaléká-
nak az ellátása biztosított. További igen 
nagy létszámú és jelentős rétegei (pl. a 
kisebbségek és a korlátozott képessé-
gűek illetve fogyatékosok) semmiféle 
gondoskodásban nem részesülnek. 

3. Még ott is, ahol a gondoskodáshoz a 
törvényes közigazgatási keret a rendel-
kezésre áll, az elsőbbségi jogok érvé-
nyesítésének, a válságos helyzet meg-
oldásában való érdekeltségnek, és az 
erre képzett személyi állománynak a 
hiánya miatt a tehetségfejlesztést szol-
gáló programok kivitelezése megvaló-
síthatatlan. 

4. A tehetségesek azonosítását az iskolai 
vezetők, a pedagógusok, a tanácsadók 
és a pszichológusok közömbössége sőt 
ellenállása is akadályozza. 

5. Az állami és a helyi önkormányzatok az 
oktatás területén — szolíd anyagi tá-
mogatással együtt vagy anélkül — a 
szövetségi kormánytól várják az irányí-
tást. 

6. A tehetségesekről való gondoskodás — 
mint szövetségi feladat — gyakorlatilag 
nem létezik. 

 
Ezek a megállapítások (további másokkal 
egyetemben) az Egyesült Államok Oktatási 
Minisztériumát cselekvésre ösztönözték: fel 
kell számolni a tehetséges gyermekek általá-
nos mellőzöttségét. Kezdetnek a következő 
intézkedésekről döntöttek: 
 

1. Minden egyes regionális minisztérium-
ban ki kell jelölni egy alkalmazottat, 
aki a tehetségesek oktatását összefogja. 

2. Az Akadályozottak Oktatásügyi Hivata-
lának a felügyelete alatt Tehetségügyi 
Hivatalt kell létrehozni. 

3. Az iskolarendszerekért felelős állam-
titkárhelyettes állítson össze egy előter-
jesztést az államtitkár számára a tehet-
séges gyermekek oktatását elősegítő 
kormányzati szintű teendőkre és azok 
végrehajtására. 

4. Támogatás biztosítandó két, 1972-ben 
megszervezésre kerülő nyári vezető-
képző tanfolyam számára; az alapkuta-
tásokat kiegészítő szakirányú progra-
mok számára; valamint a tanulási prob-
lémákkal és a kisebbségi csoportok le-
hetőségeinek a realizálásával kapcsola-
tos munkához indítandó szakmai to-
vábbképző tanfolyamok számára. 

 
A Marland Jelentésnek az volt a célja, hogy 
felhívja a figyelmet a tehetséges gyermekek-
re. A beszámoló ajánlásai nagy szerepet ját-
szottak az állami és szövetségi szintű tehet-
ségfejlesztési programok kidolgozásában. 
Központi jelentőségűnek bizonyult abból a 
szempontból is, hogy a szövetségi kormány a 
tehetséges fiatalok oktatását fontos feladatá-
nak tekintse. 
 
 
HIVATKOZÁS 
 
Marland, S. P., Jr. (1972). Education of the gifted and 

talented. Report of the Congress of the United 
States by the U. S. Commissioner of Education. 
Washington, DC: U. S. Government Printing Offi-
ce. 

 
        PHILIP E. LYON 
        College of St. Rose 
 
GYERMEKI TEHETSÉG 
TEHETSÉGES GYERMEKEK 
 
 
 



A MATEMATIKÁBÓL KORÁN 
ÉRŐ FIATALOK KUTATÁSA 
 
A Matematikából Korán Érő Fiatalok Kutatá-
sa (Study of Mathematically Precocious 
Youth, = SMPY) elnevezésű programot 
Julian Stanley hívta életre és hivatalosan 
1971. szeptember elsején indították. Stanley-
nek a téma iránti érdeklődését egy 13 és fél 
éves fiú keltette fel, aki a különféle standar-
dizált matematikatesztekben kimagaslóan jól 
teljesített. Nyugtalanítani kezdte, hogy az 
ilyen tehetségeket — mint amilyen ez a fiú is 
— nem ismerik fel és nem gondozzák megfe-
lelően. A Johns Hopkins Egyetem felügyelete 
alatt működő SMPY létrehozásának az ötlete 
innen származik. 
 Az SMPY arra rendezkedett be, hogy az 
általános iskolák utolsó két évfolyamán és a 
középiskolák első két évfolyamán tanuló, 
matematikából csúcsteljesítőnek bizonyuló 
diákokkal foglalkozzon (Johnson, 1983). Az 
ilyen diákok többnyire a következő sajátos-
ságokkal jellemezhetők: szélsebes az észjárá-
suk, átfogó a gondolkodásuk, kedvet éreznek 
a matematikai struktúrák elemzéséhez, haj-
lamosak az elvonttal foglalkozni és a mate-
matikai jellegű munkákban fáradhatatlanok 
(Heid, 1983). Az SMPY programjába való 
bekerülésnek az a feltétele, hogy a diákok — 
még a 13. életévük betöltése előtt — az Isko-
lai Képességvizsgálat (Scholastic Aptitude 
Test, = SAT) matematikai részében (SAT–
M) legalább 700 pontot érjenek el. A 13. 
életévüket betöltötteket is felveszik, de csak 
abban az esetben, ha ahány hónappal betöl-
tötték a 13. évüket, annyiszor további leg-
alább 10 pontot érnek el a SAT–M-ben. Pél-
dául annak a diáknak, aki 13 éves és 2 hóna-
pos, legalább 720 pontot kell elérnie a SAT–
M-ben ahhoz, hogy az SMPY programjába 
való bekerülésnél egyáltalán szóba jöhessen 
(Stanley és Benbow, 1983). 
 A program célja a kiválasztottak matema-
tikából történő előrehaladásának a gyorsítása. 
Stanley és Benbow (1982) szerint megenged-
hetetlen, hogy az idejekorán tehetséget eláru-
ló diákok a nekik lassú matematika órákon 
hervadozzanak. Szerintük a matematikát a 

tanulók egyéni képességeihez igazodva kel-
lene tanítani. A matematikából korán tehet-
ségesnek bizonyuló diákoknak így keveseb-
bet kellene matematika órákra járni, a felsza-
baduló koncentrációképességet pedig olyan 
tárgyakra lehetne fordítani, mint például a 
fizika (Tursman, 1983). Mivel kevesebbet 
járnak matematika órákra, egyben kevesebb 
időt töltenek az iskolában is. Ez pedig lehe-
tővé tenné a számukra, hogy még középisko-
lás korukban főiskolai kurzusokon vegyenek 
részt és a szokásosnál hamarabb felvételizze-
nek a főiskolára (Stanley és Benbow, 1982). 
Az SMPY éppen ezt a célt szolgálja. Stanley 
azt is nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az 
SMPY programjában részt vevő diákokból 
hamarabb lesz munkaerő. 
 Az SMPY nyári program. A diákok azo-
nosítása, elbírálása és kiválogatása a tanév 
folyamán történik. A kiválasztottak 8 hetes 
programban vesznek részt. Hetente egyszer 
jönnek össze és az adott napon szűk 5 órát 
töltenek együtt. A kurzus teljes időtartama 
alatt egy diák-tanárra sohasem esik több öt 
tanulónál (Stanley, 1980). Valamennyi "okta-
tó" (diák-tanár) az SMPY-t végzett hajdani 
tanulókból kerül ki, akiknek az életkora álta-
lában 13 és 20 év között mozog. A mintegy 
35 órás program alatt a tanulóknak a kezdő 
állapottól számított plusz 2 iskolai év anya-
gának alapos ismeretéről kell tanúbizonysá-
got adniuk (Stanley, 1980). 
 Az ilyen drámai eredmények eléréséhez az 
SMPY "az előírt oktatást követő diagnoszti-
kus ellenőrzés" didaktikai módszerét alkal-
mazza (Stanley, 1980; Stanley és Benbow, 
1983). Az értékelés során azt határozzák 
meg, amit a tanuló nem tud. Ilyenkor az "ok-
tatók" azonnal megállnak és segítenek a hiá-
nyosság megszüntetésében, vagyis az értéke-
lés szakaszosan történik, nem pedig a kurzus 
végén. (Stanley és Benbow, 1982). 
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NASH, WILLIAM R. (1943 –      ) 
 
A Cincinnati államban született William R. 
Nash a BA fokozatát (Bachelor of Arts, = a 
bölcsészettudományok baccalaureusa. Bacca-
laureátus: a legalsó egyetemi fokozat. A 
ford.) pszichológiából (1965), az MEd foko-
zatát (Master of Education, = kb. pedagógiai 
bölcsészdoktor. A ford.) pedig pedagógiából 
(1967) szerezte a Georgiai Egyetem Főisko-
láján. Ezután a Georgiai Egyetemen tanult 
tovább, ahol E. Paul Torrance irányítása alatt 
neveléslélektanból szerzett EdD fokozatot 
(Doctor of Education, = a pedagógia filozófi-
ai doktora. A ford.) 1971-ben. 1972-ben ke-
rült a Texasi A & M Egyetem (Texas A & M 
University, = TAMU) Neveléslélektani Tan-
székére. Ma ennek a tanszéknek az egyetemi 
tanára és egyben a TAMU Tehetség Intézeté-
nek (Institute for the Gifted and Talented) az 
igazgatója. 
 
 

 
 
 

William R. Nash 
 
 

 Nash szakmai érdeklődésének és legjelen-
tősebb írásainak a középpontjában a tehetsé-
gesek nevelése és a kreatív gondolkodási 
képesség állt. Legutóbb egy olyan fontos 
munkában működött közre, amely a szakterü-
let fogalmai között kíván az eddigieknél jobb 
eligazodást nyújtani (Haensly, Reynolds és 
Nash, 1986). Ennél is nagyobb jelentőségű 
azonban Nash-nek a tehetséges gyermekek 
érdekében kifejtett pártfogói és politikai te-
vékenysége. Nash a Nemzeti Tehetségtársa-
ság (National Association for Gifted 
Children, = NAGC) szinte valamennyi vá-
lasztott posztját betöltötte, beleértve az ösz-
szes alelnöki és elnöki posztot is. A tehetség-
fejlesztési programokkal kapcsolatos ügyek-
ben számos iskolai körzetnek volt a tanács-
adója, továbbá más olyan nevezetes szerveze-
teknek is dolgozott, mint a Sid W. Richard-
son Alapítvány és a Texasi Skót Szeretet-
szolgálat (Texas Scottish Rite Hospital). A 
tehetségügyi országos találkozók és konfe-
renciák gyakran felkért szónoka. 
 Mindemellett Nash számos tehetséges 
fiatal mentoraként is tevékenykedett. A nála 
doktorált hallgatók közül sokan a legjobb 
úton vannak ahhoz, hogy a maguk területén 
vezetőkké váljanak, nemegyszer vezetői 
tisztségekre törekedve a NAGC-ben, oktatói 
állásokat megpályázva a különböző egyete-
meken, és a tehetségesek számára további 
intézményeket létrehozva szerte az ország-
ban. 
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NEMI KÜLÖNBSÉGEK A TANU-
LÁSI KÉPESSÉGEKBEN 
 
Közhelynek számít — amit egyébként az 
epidemiológiai kutatások is alátámasztanak 
—, hogy a tanulás és a beilleszkedés terén a 
fiúkkal több baj van, mint a lányokkal. Ha-
sonló problémák esetén a fiúkat hamarabb 
küldik pszichológushoz, mint a lányokat 
(Caplan, 1977). Emellett a tanulási problé-
mák miatt kezelt fiúk számát valamennyi 
életkori kategóriában többre becsülik, mint a 
lányokét (Eme, 1979). A nyilvánvalóan léte-
ző nemi különbségek okai meglehetősen vita-
tottak. Van, aki azt állítja, hogy a fiúk bioló-
giai illetve fejlődési szempontból némiképp 
hátrányos helyzetűek, és a tanulási és beil-
leszkedési problémák ebből származnak 
(Ullian, 1981). Más szerint a pedagógusok 
vagy a hivatásos szakértők kevésbé elnézőek 
a fiúkkal, mint a lányokkal szemben (Pleck, 
1981). Végül többek szerint a közfelfogás a 
lányokkal kapcsolatos problémákat máskép-
pen ítéli meg illetve nem tekinti olyan fon-
tosnak. Ez a vita vezet el bennünket ahhoz a 
kérdéshez, hogy vajon a gyermekek tanulási 
képességeiben szintén léteznek ilyen azono-
sítható nemi különbségek? 
 Sokan vélekednek úgy, hogy a fiúk és a 
lányok kognitív képességei nem egyformák. 
Hétköznapi megfigyelések szerint is míg a 
matematikai képességek tekintetében a fiúk a 
jobbak, addig a verbális területen a lányok. 
Maccoby és Jacklin (1974) a pszichológiai 

nemi különbségekkel foglalkozó szakiroda-
lom áttekintése alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy a nemek között három olyan 
kognitív jellegű különbség van, amelyek iga-
zán megalapozottnak tekinthetők: a lányok 
jobb verbális képességekkel rendelkeznek 
mint a fiúk, míg a fiúknak a vizuális-térbeli 
és a matematikai képességük jobb mint a 
lányoké. A szerzők további következtetése, 
hogy a nemi különbségek a verbalitás terén 
11 éves kor után, a matematikai képességek 
terén 12 éves kor körül, a térbeli képességek 
tekintetében pedig a serdülőkorban válnak 
kifejezetté. 
 Más kutatók szerint a verbális és a térbeli 
képességek terén a nemi különbségek jóval 
korábban jelentkeznek annál, mint amiről 
Maccoby és Jacklin beszámolt. Számos kuta-
tó azt találta, hogy a lányok már rendkívül 
korán — szinte egy hónapos koruktól kezdve 
— egy kevéssel meghaladják a fiúk verbális 
képességeit; ezt a csekélyke előnyüket az 
iskoláskorig végig megtartják; 10-11 éves kor 
után viszont a fölényük észrevehetően meg-
erősödik és kifejezettebbé válik (Oetzel, 
1966; McGuinness és Pribram, 1979; Peter-
sen és Wittig, 1979). Noha a nemi különbsé-
gek inkább a serdülőkor alatt és után láthatók 
világosabban, a fiúk magasabb szintű térbeli 
teljesítménye már 6 éves koruk körül megje-
lenhet (Harris, 1978; McGuinness és 
Pribram, 1979). A fiúk és a lányok közötti 
különbség nagysága főként a térbeli képesség 
jellegétől függ. Maccoby és Jacklin (1974) 
különbséget tesz nem elemző jellegű térbeli 
képességek (vagyis amelyek verbális közvetí-
tés nélkül realizálódnak) és elemző jellegű 
térbeli képességek (vagyis amelyek realizálá-
sához szóbeli közvetítés szükséges) között. 
Posztpubertás korban a térbeli képességek 
tekintetében a fiúk következetesen jobb 
eredményeket érnek el mint a lányok, külö-
nösen a nem elemző jellegű térbeli képessé-
gek terén (Maccoby és Jacklin, 1974; Peter-
sen és Wittig, 1979). 
 Ami az általánosításokat illeti, a szóbeli, a 
térbeli és a matematikai területen mutatkozó 
nemi különbségeket nem lehet fenntartás 
nélkül elfogadni. Sherman (1978) átvizsgálta 



azokat az adatokat, amelyeket Maccoby és 
Jacklin a kognitív jellegű nemi különbségek 
alátámasztására felhasznált, és arról számolt 
be, hogy a nemi eltérések nagysága valójában 
igen csekély. Hyde (1981) — ugyancsak a 
Maccoby és Jacklin által felhasznált adatok 
metaanalíziséből — szintén arra a következ-
tetésre jutott, hogy mind a verbalitás, mind a 
térbeliség, mind a matematika terén igen ki-
csik a nemi különbségek. Úgy tűnik, hogy a 
nemi különbségek a populáció varianciáját 
mindössze 5 %-ban magyarázzák. Nagy álta-
lánosságban a verbális képességek tekinteté-
ben a nemi különbségek valamivel kisebbek, 
a térbeli képességek tekintetében valamivel 
nagyobbak. Éppen ezért Hyde a kognitív ké-
pességekben mutatkozó, statisztikailag szig-
nifikáns nemi különbségek gyakorlati jelen-
tőségét megkérdőjelezi. Másképpen fogal-
mazva a pedagógiai következményét tekintve 
jobbára semmitmondó az a hétköznapi meg-
figyelés, miszerint míg a lányok a verbális 
feladatokban jobbak, addig a fiúk a térbeli és 
a matematikai területen jeleskednek. Sőt, a 
nemi különbségek vizsgálatával foglalkozó 
szakirodalom közelebbről történő áttekintése 
alighanem arra a következtetésre juttatja az 
olvasókat, hogy a fiúk és a lányok között 
jóval több a hasonlóság, mint a különbség. 
 Vajon vannak-e nemi különbségek az is-
kolai teljesítményben? A rendelkezésre álló 
bizonyítékok ellentmondásosak. Egy öt éves 
longitudinális kutatás — amely 5 éves korú 
gyermekekkel indult — vajmi kevés különb-
séget tudott kimutatni (Anastas és Reinherz, 
1984). Ugyanakkor az iskolai teljesítmény 
országos adatainak az átvizsgálása során azt 
tapasztalták, hogy (1) a fiúk matematikai 
teljesítménye magasabb a lányokénál, (2) a 
fiúk valamennyi természettudományi terüle-
ten jobb eredményeket érnek el és (3) a lá-
nyok verbális teljesítménye — ideértve a 
olvasás megértését és az irodalmat is — fe-
lülmúlja a fiúkét (Fennema, 1982). 
 Ha feltételezzük, hogy az iskolai teljesít-
ményt a tanulási lehetőségek is befolyásol-
hatják (pl. a kurzusokon való részvétel, a 
képzés ára) és hogy a fiúknak általában több 
lehetőségük van matematikát és természettu-

dományi tárgyakat tanulni, akkor arra a kö-
vetkeztetésre juthatunk, hogy a lányok azért 
teljesítenek alacsonyabb szinten matematiká-
ból és a természettudományi tárgyakból, mert 
ezeken a területeken a lehetőségük is keve-
sebb a bizonyításra. Jóllehet a kutatások elég 
ritkán veszik azt figyelembe, hogy az eltérő 
teljesítmény és szellemi képesség milyen 
mértékben vezethető vissza az eltérő szocia-
lizációs és oktatási körülményekre, mégis a 
legtöbb társadalomtudós úgy véli, hogy a 
képességek illetve a teljesítmény tekintetében 
mutatkozó valamennyi, vagy szinte vala-
mennyi nemi különbség a fiúk és a lányok 
eltérő kulturális és társadalmi lehetőségeinek, 
valamint az irántuk támasztott eltérő elvárá-
soknak köszönhető (Levine és Ornstein, 
1983). Ha tehát nemi különbségekkel talál-
kozunk és azok okai felett kezdünk töpren-
geni, akkor nem árt  óvatosnak lenni. 
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NEMZETI  
TEHETSÉGTÁRSASÁG 
 
A Nemzeti Tehetségtársaságot (National 
Association for Gifted Children, = NAGC) 
1954-ben alapították. Jelenleg mintegy 5000 
tagot számlál és 20 regionális csoportja van. 
Tagjai pedagógusok, könyvtárosok, egyetemi 
oktatók, iskolai vezetők és szülők. A NAGC 
a tagjain keresztül a tehetségfejlesztés ügyé-
nek az előmozdítására törekszik. Azt reméli, 
hogy tevékenysége nyomán növekedni fog a 
gyermekek kreativitása és az önálló gondol-
kodásra való képessége. 

 A NAGC a kiadványain keresztül — főleg 
A tehetséges gyermek című, negyedévente 
megjelenő folyóirata (Gifted Child 
Quarterly) útján — a tehetséges gyermekek 
fejlesztésével kapcsolatos hírekkel, informá-
ciókkal látja el a pedagógusokat és a szülő-
ket. A NAGC az éves összejöveteleit rend-
szerint októberben vagy novemberben tartja. 
 
        MARY LEON PEERY 
        Texas A & M University 
 
A TEHETSÉGES GYERMEK 
 
 
 
NEMZETKÖZI TEHETSÉGÜGYI 
SZEMLE 
 
A Nemzetközi Tehetségügyi Szemle (Gifted 
International) a Tehetség Világtanács (World 
Council for Gifted and Talented Children) 
által kiadott folyóirat. Alapítója és jelenlegi 
szerkesztője Dr.Dorothy Sisk, a Dél-Floridai 
Egyetem tanára. A folyóirat a tehetségfejlesz-
téssel kapcsolatos elméleti tárgyú és kutatá-
sokról beszámoló cikkeket, gyakorlati meg-
oldásokról és problémákról való eszmecseré-
ket közöl szerte a világból. Az első számban 
Sisk a folyóirat célkitűzéseit a következő-
képpen fogalmazta meg: 
 

1. Teremtsen fórumot az eszmecserére a 
kutatás, az azonosítási eljárások, a tan-
terv és a tehetségesek számára hasz-
nosnak bizonyuló fejlesztési módszerek 
tekintetében. 

2. Alakítson ki együttműködést a tehetség-
fejlesztés gyakorlati eljárásainak és 
eszközeinek a közreadása terén. 

3. Serkentse a kultúrközi kutatásokat, és 
adjon lehetőséget a megállapítások 
közzétételére. 

 
A Nemzetközi Tehetségügyi Szemlére való 
előfizetési megrendeléseket Sisk-nek — aki 
egyúttal titkára is a Világtanácsnak — a ne-
vére kell címezni a következő helyre: College 



of Education, University of South Florida, 
Tampa, Florida. 
 
        JOHN F. FELDHUSEN 
        Purdue University 
 
 
 
OLVASÁS ÉS TEHETSÉG 
 
A tehetséges tanulók olvasási készségének a 
fejlesztésével kapcsolatban a legtöbben — 
mégha másképp fogalmazzák is meg — négy 
terület fontosságára hívják fel a figyelmet : 
(1) a technikai készségre, (2) a befogadásra, 
(3) a fogalmazásbeli és irodalmi eszközöknek 
az ismeretére, valamint (4) az olvasottak ér-
tékelésére és hasznosítására (Barbe, 1961; 
Endres, Lamb és Lazarus, 1969; Cushenbery 
és Howell, 1974). Dole és Adams (1983) 
szerint a tehetségesek olvasástanítási prog-
ramjai tulajdonképpen csak annyiban külön-
böznek a többi tanuló számára készült prog-
ramoktól, hogy az előbbiekben nagyobb 
hangsúlyt fektetnek az elemzés-, az értékelés- 
és a kutatásbeli jártasságra, a retorikai tech-
nikákra és az önállóságra. 
 A tehetséges tanulók retorikatanításának a 
középpontjában a szövegelemzés, a zsáner-
példák használata és a szociokulturális kon-
textus tanítása áll (Rindfleisch, 1981). Vida 
(1979) és Brown (1982) a jól megválasztott 
irodalmi zsánerpéldák mellett a nem regény 
jellegű forrásmunkáknak a szerepét húzzák 
alá. Az írásmű befogadása a művel való ta-
lálkozáson és a műre való reagálási lehetősé-
geken alapul. A tehetségesek olvasástanítási 
programjait áttekintve McCormick és 
Swassing (1982) a könyvtárak és a forrás-
anyagok hozzáférhetővé tételét emelik ki. 
Rámutatnak továbbá arra, hogy a mű tanulói 
befogadását a fontos személyek (szülők, pe-
dagógusok) befogadási módjainak a leképe-
zése és követése is elősegíti. 
 A kritikai olvasás az olvasottak értékelé-
sével függ össze. Ide tartozik a forrás megíté-
lése: mi az, amit az adott dologról valóban 
tud, szemben azzal, amit feltételez vagy 
megalapozatlanul állít róla. Ide tartozik a 
szöveg meggyőző erejének az elemzése. 

Boothby (1980) a kritikai olvasás fejlesztésé-
ben a közvetlen és a másodlagos illetve mö-
göttes jelentés megkülönböztetésének a jelen-
tőségét hangsúlyozza. Miller (1982) a kritikai 
olvasás fejlesztése során a propagandafogá-
sok, a hasonlatok, valamint az eufémizmus 
használatának a kiemelését javasolja. De a 
bizonyítékok mérlegelése és súlyozása is 
éppúgy a kritikai olvasáshoz tartozik, mint az 
írásbeli közlés vagy érvelés felépítettségének 
a vizsgálata. 
 A kreatív olvasás körébe a szöveggel való 
interakció, a szöveggel összefüggő problé-
mamegoldás és a szöveg tartalmának a hasz-
nosítása tartozik. A kreatív olvasás során a 
tehetséges tanuló az előzetes ismereteinek a 
segítségével megszűri a tanultakat. A kreatív 
olvasás fejlesztésének a célja, hogy a tanuló 
az ismereteit újszerűen tudja felhasználni. 
Torrance és Meyers (1970) szerint a tehetsé-
ges tanulók kreatív olvasásra való tanításának 
az első lépése a megfelelő célok kijelölése, 
mint például (1) az ellentmondó állításokon 
illetve ellentmondásos helyzetek feletti el-
gondolkodás, (2) a megoldandó probléma 
"tálalása", (3) az érvelés vagy a magyarázat 
szempontjából kritikusnak tekinthető hiányzó 
információ vagy fogalom megtalálása. 
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OSBORN, ALEXANDER 
FAICKNEY (1888 – 1966) 
 
Alexander Faickney Osborn — hirdetőválla-
lati díjbeszedő, pénzügyi szakértő, polgári 
vezető, író és pedagógus — leginkább arról 
nevezetes, hogy ő volt az, aki a kreativitás 
taníthatóságára először rámutatott. Mint írják 
róla: "eredeti gondolkodó és tehetséges író, 
akinek a kreatív gondolkodás és probléma-
megoldás alapkérdéseire adott világos és 
gyakorlatias magyarázata tízezrek gondolko-
dását, tanítását és kutatását fogja befolyásolni 
legalább egy fél évszázadon keresztül" 
(Isaksen és Treffinger, 1985, 4. old.). 
Osborn-nak köszönhetjük többek között az 
ötletbörzének (brainstorming) nevezett kép-
zeletszervezési technika bevezetését és a kre-
atív problémamegoldás tanítási rendszerének 
a kidolgozását is. 
 Számos könyvet írt a kreativitásról, köz-
tük olyanokat, mint a Találd ki, hogyan (How 
to Think Up, 1942), Kreativitásod hatalma 
(Your Creative Power, 1948), vagy a Hasz-
náld az eszed (Wake Up Your Mind, 1952). 
Legnépszerűbb, ma már klasszikusnak szá-
mító könyve, Az alkalmazott képzelet: A kre-
atív gondolkodás elvei és eljárásai (Applied 
Imagination: Principles and Procedures of 
Creative Thinking, 1953) eddig tizennyolc 
kiadást ért meg. Osborn-nak a képzelet ha-
talma iránti elkötelezettsége jelentős hatást 

gyakorolt a kreatív potenciál fejlesztésére. 
Szilárdan hitt abban, hogy az embereket meg 
lehet tanítani kreatívabban gondolkodni, és 
ez a meggyőződése késztette arra, hogy 1954-
ben Buffalo-ban (New York) létrehozza a 
Kreatív Pedagógia Alapítványt (Creative 
Education Foundation). Az alapítvány célja a 
kreatív gondolkodási képességek fejlesztésé-
re vonatkozó információk terjesztése és az 
évente megrendezésre kerülő egyhetes Krea-
tív Problémamegoldási Szabadegyetem 
(Creative Problem Solving Institute) szpon-
zorálása. Ez az alapítvány tette lehetővé, 
hogy a Kreatív Viselkedés (Journal of 
Creative Behavior) című, a kreativitás fej-
lesztésével foglalkozó negyedéves folyóirat 
első száma 1967-ben megjelenjen. 
 
 
HIVATKOZÁSOK 
 
Dodge, E. N. (Ed.).(1968). Encyclopedia of American 

biography. (Vol. 38). New York: American 
Historical. 

Isaksen, S. G. & Treffinger, D. J. (1985). Creative 
problem solving: The basic course. New York: 
Bearly. 

Osborn, A. F. (1957). Applied imagination: Principles 
and procedures of creative thinking. New York: 
Scribner. 

Staff. (1971). The national encyclopedia of American 
biography. (Vol. 53). New York: James T. White. 

 
        MARY M. FRASIER 
        University of Georgia 
 
KREATIVITÁS 
KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS 
KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁSI SZABAD-
EGYETEM 
 
 
 
PIAGET ELMÉLETE ÉS A TE-
HETSÉG 
 
Piaget elméletéből következően az értelmi 
fejlődés szakaszai mind az intellektuálisan 
tehetségeseknél, mind az értelmi fogyatéko-
soknál ugyanazt a sorrendet követik mint az 
átlagos gyermekeknél, csak a fejlődés ütemé-



ben van különbség. Carter és Ormrod (1982) 
a vonatkozó kutatásokat áttekinve megállapí-
tották, hogy az értelmi fogyatékos, az átlagos 
és a tehetséges gyermekek értelmi fejlődésé-
nek a szakaszai valóban ugyanazt a sorrendet 
mutatják. Piaget-nak a sorrend változatlansá-
gára vonatkozó nézetét tehát tények támaszt-
ják alá. A tehetséges és nem tehetséges tanu-
lók közötti eltérések kutatása azonban el-
lentmondásos eredményeket hozott. Carter és 
Ormrod szerint ezek az ellentmondásos 
eredmények főként a vizsgált csoportok kö-
zötti életkori eltéréseknek tulajdoníthatók. 
Például az egészen fiatal tehetséges gyerme-
kek a kognitív fejődés ütemében már csak 
azért sem múlhatják felül az átlagos gyerme-
keket, mert Piaget szerint a fejlődés határait 
az érés és a tapasztalat szabja meg, és ezek a 
korai években sem mennyiségileg sem minő-
ségileg nem térhetnek el jelentősen egymás-
tól. 
 Arra ugyan van némi bizonyíték, hogy 
egy-egy szakaszon belül a tehetséges gyer-
mekek gyorsabban fejlődnek mint az átlago-
sak, viszont a konkrét és a formális szakasz-
ba történő átmenetekhez már ugyanakkor 
érkeznek el, mint a kortársaik. Ezzel szem-
ben Carter és Ormrod (1982) valamint Carter 
(1985) kutatásai azt mutatják, hogy a tehetsé-
ges gyermekek nemcsak egy-egy adott szaka-
szon belül fejlődnek gyorsabban, hanem a 
soron következő szakaszokba való átmenetük 
is hamarabb következik be. Carter és Ormrod 
(1982) 125 tehetséges és 98 átlagos, 10-15 
éves gyermekekre kiterjedő vizsgálatukban 
azt találták, hogy a tehetségesek valamennyi 
életkori szinten felülmúlták a kontrollcso-
portbelieket és hamarabb végeztek formális 
műveleteket. Míg a tehetséges diákok már 
12-13 éves korukban beléptek a formális mű-
veletek szakaszába, addig az átlagos diákok 
— beleértve a 15 éveseket is — a formális 
műveletekkel még nem is próbálkoztak. Car-
ter (1985) 185 intellektuálisan tehetséges, 
325 kitűnő átlagú és 168 átlagos 10-16 év 
közötti gyermekek kognitív fejlődését hason-
lította össze. A legfontosabb eredmény az 
volt, hogy a tehetségesek az összes életkori 
szinten felülmúlták az intellektuálisan átlagos 

gyermekeket, az alacsonyabb életkori szinte-
ken (10-14 év) pedig a kitűnő átlagú gyerme-
keket is. Carter értelmezése szerint ezek az 
adatok azt mutatják, hogy a tehetséges gyer-
mekek a kognitív előnyükre még a 10. élet-
évük előtt tesznek szert. E vizsgálatok alap-
ján az intellektuálisan tehetséges gyermekek 
előbb túljuthatnak a kognitív fejlődés maga-
sabb fokait képviselő szakaszokon, mint az 
átlagos kortársaik. 
 Köznapi megfigyelések szerint a tehetsé-
ges gyermekeket korábban kezdik foglalkoz-
tatni az erkölccsel és az értékkel kapcsolatos 
problémák. Ezzel szemben a tehetséges 
gyermekek szociálkognitív fejlődésének a 
kutatása nem hozott egyértelmű bizonyítékot 
arra nézve, hogy a tehetségesek ezen a terüle-
ten előrébb lennének, mint az egykorú társa-
ik. Az erkölcsi gondolkodásnak tehát nem 
sok köze lehet a verbális intelligenciához. Az 
intellektuálisan tehetséges diákok közül 
egyesek valóban a tanújelét adják annak, 
hogy az erkölcsi megítélés tekintetében elő-
rébb tartanak, azonban az összes tehetséges 
diákra nézve ez már nem igaz. 
 Az egykorú társaiknál intellektuálisan 
fejlettebb tehetségesek esetében olykor speci-
ális beavatkozásokra lehet szükség az unalom 
és a vele járó frusztráció kialakulásának a 
megelőzése érdekében. Arra azonban ne 
számítsanak a pedagógusok, hogy az összes 
tehetséges gyermek a saját életkora feletti 
értelmi fejlődési szakasznál tart. Helyesebben 
teszik, ha a kognitív fejlettség szintjét min-
den gyermek esetében külön-külön határoz-
zák meg. 
 A Piaget által leírt — kiegyensúlyozáson 
keresztül történő — fogalomalkotásnak nagy 
jelentősége van a tehetségesek oktatásában. 
A Piaget elméletéből következő fejlesztési 
irányelvek pedig — mint például az intellek-
tuális képességek optimális szinten való 
használata, az önirányítás fejlesztése, a ma-
gasabb szintű gondolkodási képességek (pl. 
analízis, szintézis, ítéletalkotás) gyakorlása 
— következetesen összhangban vannak a 
tehetségfejlesztés célkitűzéseivel. A piaget-i 
irányelveknek megfelelő speciális tehetség-



fejlesztési módszerekről Kitano és Kirby 
(1986) munkájában olvashatunk részletesen. 
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INTELLIGENCIA 
 
 
 
PLATÓN ÉS A TEHETSÉG 
 
Platón volt az első ókori filozófus, aki a diá-
kok csoportokba való sorolását három szintes 
közoktatás keretei között képzelte el. Platón 
ezzel a besorolással az "aranyat érő szívvel és 
értelemmel bíró embereket" kívánta elkülöní-
teni, hogy olyan képzést és nevelést kapja-
nak, amelyek révén a legmagasabb szintű 
állami — királyi, uralkodói vagy vezető 
tisztviselői — funkciók betöltésére is alkal-
massá válnak. Megfelelő nevelés nélkül 
ugyanis a legokosabb diák sem lenne képes 
az állam polgárait szolgálni (Burt, 1975). 
 A platóni három szintes közoktatás közös 
elemi iskolát, szelektív felvételű középisko-
lát, és még szelektívebb felvételű állami 
egyetemet foglalt magába. Az elemi szinten a 
tananyag az irodalomra, a zenére és az ál-
lampolgári ismeretekre terjedt ki. A középfo-
kú oktatás a matematika, a számtan, a sík- és 
térmértan, a csillagászat és az összhangzattan 
tanulmányozásán keresztül katonai és polgári 
foglalkozásokra készített fel. A felsőoktatás-
ban 5 évet kellett "dialektikus" tanulással 
eltölteni, majd azok számára, akiket az ideá-

lis állam vezetőinek szemeltek ki, 15 év gya-
korlati tapasztalatszerzés következett 
(Brumbaugh, 1962). Őket vezetőknek illetve 
felügyelőknek képezték, majd később külső 
hadviselésre és belső rendőrségi munkára 
alkalmazták. Néhány kiválasztottat a szintén 
15 évnyi szigorú intellektuális képzés a filo-
zófusi életre készített fel. Platón ideális álla-
ma a király-filozófusaitól illetve a filozófus-
királyaitól függött (Platón, 1973/393 i. e.). 
 Platón köztársasága a férfiak és a nők ok-
tatását egyaránt kötelezővé tette. Ez a gondo-
lat a maga idejében forradalminak számított. 
A lélek és a test fejlesztéséhez a nőknek 
ugyanolyan lehetőségek álltak a rendelkezé-
sére, sőt a harc művészetére is kiképezték 
őket. Ha egy nő jó képességekkel rendelke-
zett, a legmagasabb közszolgálatban is 
ugyanolyan jogokkal vett részt mint a férfiak. 
Minden foglalkozás nyitott volt a számára, 
noha — érthetően — fizikailag gyengébb 
volt. A férfiről azt gondolták, hogy ereden-
dően méltóságra és vitézségre termett, a nő-
ről pedig azt, hogy fegyelmezettségre és mér-
tékletességre (Morrow, 1960). 
 A nevelési rendszeren belüli tehetséges 
tanulók elképzelésére főleg a köztársaságban 
a matematikáról folytatott nyílt vita a bizo-
nyíték. Platón úgy vélte, hogy valamennyi 
tanulót be kellene vezetni a matematika rej-
telmeibe, mert — mint fejtegette — ez az a 
tárgy, amely a leginkább hatással van a tanu-
ló mentális erőire, élesíti az elméjét és segít 
lekötni a figyelmét. Ugyanakkor a magasabb 
matematikában való jártasságot már csak 
azon keveseknél ítélte szükségesnek, akiket 
jövendőbeli uralkodóknak szemeltek ki. 
Ezeknek a tehetséges diákoknak viszont 
rendszeres alapossággal és precizitással kel-
lett volna foglalkozniuk a magasabb matema-
tikával (Morrow, 1960). E felsőfokú stúdi-
umra a diákok akkor találtattak alkalmasnak, 
ha bizonyságot adtak arról, hogy a tananyag 
különféle területei közötti általános össze-
függéseket felfogták. Ha a diák mind a gya-
korlati, mind az elméleti jellegű összefüggé-
seket megértette, 30 éves korában felvehette 
minden lehetséges tudományok legmagaszto-
sabbikát és legtökéletesebbikét – a filozófiát. 
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TEHETSÉGES GYERMEKEK 
 
 
 
RENZULLI, JOSEPH S. (1936 –     ) 
 
Joseph S. Renzulli a BS fokozatát (Bachelor 
of Science, = a természettudományok bacca-
laureusa. Baccalaureátus: a legalsó egyetemi 
fokozat. A ford.) a Glassboro-i Állami Főis-
kolán szerezte (1958), az MEd fokozatát 
(Master of Education, kb. pedagógiai böl-
csészdoktor. A ford.) a Rutgers Egyetemtől 
(1962), az EdD fokozatát (Doctor of Educa-
tion, = a pedagógia filozófiai doktora. A 
ford.) pedig a Virginiai Egyetemtől kapta 
neveléslélektanból (1966). Jelenleg nevelés-
lélektant tanít a Connecticut-i Egyetemen és 
ugyanitt a Tehetségesek Tanítási Programjá-
nak (Teaching Talented Program) a vezetője. 
 
 

 
 
 

Joseph S. Renzulli 
 
 

 Renzulli munkássága a kiemelkedő képes-
ség azonosítási módszereinek és a tehetség 
kibontakozását maximálisan elősegítő fej-
lesztési modelleknek a kidolgozására irányul. 
Az ő nevéhez fűződik a gazdagítási triász 
modellje (Enrichment Triad Model), melynek 
a három eleme a következő: általános 
explorációs tevékenységek, csoporttréningek 
és a reális problémák egyéni vagy kiscsopor-
tos elemzése (Renzulli, 1984). 
 Az általa kidolgozott "forgóajtó" azonosí-
tási modell (Revolving Door Identification 
Model, Renzulli, 1981) a fiatalokban szuny-
nyadó kiváló képesség azonosításának a ru-
galmas megközelítését nyújtja. Az iskolai 
szintű gazdagítási modellje (Schoolwide 
Enrichment Model, Renzulli, 1985) — mint 
az iskola egészére kiterjedő általános jellegű 
gazdagítás terve — pedig úgy szolgálja az 
általánosan és specifikusan tehetségeseknek a 
fejlesztését, hogy egyazon rendszer keretei 
között nemcsak a kiválóakról gondoskodik, 
hanem egyben valamennyi diáknak a tan-
anyagban való elmélyülését is elősegíti. 
 A sokirányú szakmai tevékenysége mellett 
1974-75-ben elnöke volt a Nemzeti Tehet-
ségtársaságnak (National Association for 
Gifted Children). 1984-ben ugyanez a szer-



vezet "A Nemzeti Tehetségtársaság Kiváló 
Tudósa" címmel tüntette ki. 
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GAZDAGÍTÁS 
GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ 
NEMZETI TEHETSÉGTÁRSASÁG 
 
 
 
ROEPER SZEMLE 
 
A Roeper Szemle (Roeper Review) a tehetsé-
ges diákok nevelésével kapcsolatos cikkek 
közlésére specializálódott folyóiratok egyike. 
1977 óta jelenik meg a Roeper Városi és Me-
gyei Iskola (Roeper City and County School) 
gondozásában. Eredetileg alkalmi tájékoztató 
kiadványnak szánták azon szülők számára, 
akiknek a gyermekei a Roeper Városi és Me-
gyei Iskolába jártak. 
 A folyóirat hármas célkitűzése: (1) a te-
hetséggel összefüggésben felmerülő legfon-
tosabb filozófiai, morális és szaktudományos 
kérdések bemutatása, (2) az ezen kérdésekre 
vonatkozó különféle nézetek, vélemények 
közreadása és (3) az elméleti meggondolások 
átültetése a gyakorlatba az iskolában, otthon 
és a tágabb közösségben történő hasznosítás 
céljából (Staff, 1983). 
 A Roeper Szemle írói és olvasói gyakorló 
pedagógusok, iskolai és tanügyi vezetők, 
pedagógusképző intézmények oktatói, pszi-
chológusok és tudósok. Néhány kiragadott 
példa a tartalomra a folyóirat eddig megjelent 
számaiból: a pedagógusok felkészítése a te-

hetségesek oktatására; a társadalomtudomá-
nyok a tehetségfejlesztés szolgálatában; a 
speciális társadalmi rétegekhez tartozó tehet-
séges diákok; valamit a tehetséges diákokkal 
és az oktatásukkal kapcsolatos megfigyelések 
illetve észrevételek. 
 A Roeper Szemle levelezési címe: Roeper 
Review, Box 329, Bloomfield Hills, MI 
48013. 
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SIDIS, WILLIAM JAMES (1898 – 
1944) 
 
William James Sidis a huszadik század elejé-
nek híres csodagyermeke volt, akinek rövid 
és túlnyomórész boldogtalan életére tragikus 
esemény tett pontot. Sidis történetére és halá-
lára meglehetősen gyakran találunk hivatko-
zásokat azokban a régebbi munkákban, ame-
lyek az intellektuálisan tehetségesek gyorsí-
tott előrehaladását és speciális fejlesztésük 
minden más formáját ellenezték. A különféle 
informális beszámolók azonban Sidis életé-
nek szinte minden mozzanatát torzítva adják 
vissza. Montour (1977) szerint Sidis történe-
tének a gyorsítás elutasítására való felhaszná-
lása a Sidis alakját övező tévhit következmé-
nye. A Sidis-tévhit pedig — közönséges szó-
használattal — "korán érett, korán rodhadt"-
at jelent. 
 Sidist 11 éves korában (1909-ben) vették 
fel a Harvard Főiskolára. Egy évvel később 
már a magasabb matematikáról tartott elő-
adásokat a Harvard Matematika Klubban. 
Sidis az intellektuális erőfeszítések tekinteté-
ben egész életén át szokatlan teljesítményt 
nyújtott. Montour (1977) beszámolója szerint 
3 éves korában már folyékonyan és értelme-
sen olvasott, 6 hónappal később pedig írt is. 4 



éves korára hibátlanul tudott gépelni. 6 éves 
korában angolul, oroszul, franciául, németül 
és héberül olvasott, röviddel ezután pedig 
latinul és görögül is megtanult. 8 éves korá-
ban úgy felelt meg a Massachusetts-i Műsza-
ki Egyetem felvételi vizsgáján, hogy a tízes 
alapú logaritmustábla helyett új, tizenkettes 
alapú logaritmustáblát dolgozott ki. Már ab-
ban az időben kellő felkészültséget mutatott 
ahhoz, hogy a Harvardra felvegyék, azonban 
az életkorára hivatkozva elutasították. Sidis a 
BA fokozatát (Bachelor of Arts, = a bölcsé-
szettudományok baccalaureusa. Baccalaureá-
tus: a legalsó egyetemi fokozat. A ford.) 
1914-ben szerezte, ámbátor úgy hírlik, hogy a 
fokozat elnyeréséhez szükséges munkájával 
már 2 évvel azelőtt elkészült. Sidis sokféle 
területen folytatott egyetemi tanulmányokat, 
egy évig még jogot is tanult, azonban maga-
sabb egyetemi fokozatot sohasem szerzett. 
Miután mint oktató egy sikertelen évet zárt a 
Rice Egyetemen, 20 éves korában megvetően 
hátat fordított az egyetemi köröknek. Bús-
komorrá vált, kiábrándulttá és a társadalom-
ból visszavonulttá (Montour, 1977). A magá-
nyos ember életét választotta, és alacsony 
szintű irodai munkát végzett egészen a halá-
láig. 1944-ben baleset következtében hunyt 
el, 46 éves korában. 
 Sidis tudományos közleményei mindössze 
két könyvre korlátozódtak. A Megjegyzések 
az áttételek halmozódásáról (Notes on the 
Collection of Transfers) 1926-ban jelent 
meg. Az 1925-ben publikált (bár 1919-20-
ban íródott) Az élő és élettelen (The Animate 
and Inanimate) című jelentősebbik kötetét 
James energiamegmaradási tétele bizonyítá-
sának szentelte. 
 Sidis egyetemnek való hátat fordítása és a 
társadalomból való kivonulása minden való-
színűség szerint csak rendkívül közvetett 
módon függhet össze az intellektuális tehet-
ségével, a korán jelentkező képességeivel, és 
bizonyosan nem a tanulmányok gyorsításá-
nak a következménye. Montour (1977) hitelt 
érdemlően bizonyítja, hogy mindez a basás-
kodó, zsarnoki, ugyanakkor érzelmileg sivár 
apa elleni lázadásnak volt az eredménye, aki 
bármilyen gyengeséget — annak legelső jelé-

re is — szigorúan megtorolt. Bár a gyorsítás 
ellenzői előszeretettel hivatkoznak Sidis ese-
tére, Sidis története aligha szól mellettük. 
Annál több van viszont azokból a  gyorsítási 
esetekből, amelyek sikerességükkel  a gyorsí-
tási programok létjogosultságát húzzák alá. A 
sok közül itt csak néhány nevet említünk: 
közéjük tartozik Norbert Wiener (Sidis egyik 
osztálytársa), John Stuart Mill, Merrill 
Kenneth Wolf, David Noel Freedman vagy 
John Raden Platt is (Montour, 1977). Az 
intellektuálisan korán érő fiatalok nevelésé-
hez tehát valóban érdemes a gyorsítás mód-
szerét választani. 
 "Nem a szélsőséges gyorsítás volt az, ami 
érzelmileg és értelmileg tönkretette Sidist, 
hanem a szülői kizsákmányolás és az érzelmi 
kiéhezettség kölcsönhatása " (Montour, 1977, 
276. old.). Sidis életének az eseményeit tehát 
gyakran eltúlozzák és a félreértelmezik. Min-
denesetre a Sidis-tévhit a tehetségfejlesztést 
szűkebb keretek közé szorította, néhány he-
lyen még ma is rendületlenül tartja magát, 
már-már mitoszként sújtva a tehetségfejlesz-
tési programokat. 
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GYORSÍTÁS 
A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ FIATA-
LOK KUTATÁSA 
 
 
 
STANLEY, JULIAN C. (1918 –     ) 
 
Julian C. Stanley a BS fokozatát (Bachelor of 
Science, = a természettudományok baccalau-
reusa. Baccalaureátus: a legalsó egyetemi 
fokozat. A ford.) a Georgiai Egyetem Főisko-



láján szerezte (1937), az EdM fokozatát 
(Master of Education, kb. pedagógiai böl-
csészdoktor. A ford.) és az EdD fokozatát 
(Doctor of Education, = a pedagógia filozófi-
ai doktora. A ford.) pedig a Harvard Egyete-
men (1946 illetve 1950) kísérleti neveléslé-
lektanból. Jóllehet Stanley-nek a tesztelmélet, 
a kísérleti terv (Campbell és Stanley, 1963) 
és a statisztika terén kifejtett munkásságát is 
igen nagyra tartják, mégis a nevét a tehetsé-
ges diákok gondozása érdekében tett erőfe-
szítésein keresztül ismerik a legtöbben. Je-
lenleg pszichológiát tanít a Johns Hopkins 
Egyetemen, emellett az egyetem égisze alatt 
működő "A matematikából korán érő fiatalok 
kutatása" (Study of Mathematically 
Precocious Youth, = SMPY) elnevezésű 
programnak a vezetője. 
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 Stanley-nek az intellektuálisan tehetsége-
sek iránti érdeklődését egy tesztekről és mé-
résekről tartott kurzus keltette fel, még 1938-
ban, a Georgiai Egyetemen. Pályakezdését 
követően pedagógiai kutatásmódszertannal 
foglalkozott, egészen 1971-ig, amikor a 
Spencer Alapítványtól kapott támogatás lehe-
tővé tette a számára, hogy a Johns Hopkins 
Egyetemen az SMPY-t  életre hívja (Stanley, 
Keating és Fox, 1974; Benbow és Stanley, 
1983). Az SMPY-vel az volt a célja, hogy a 
matematikából tehetséges fiatalokat azonosít-
sa, és lehetővé tegye, hogy a matematikát és 

más — a matematikával összefüggő — tár-
gyakat gyorsabban és magasabb színvonalon 
tanulják, mint ahogy azt az iskolában előírt 
tananyag révén tehetnék. Az SMPY program-
jában azok a fiatalok vehetnek részt, akik az 
Iskolai Képességvizsgálat (Scholastic 
Aptitude Test, = SAT) matematikai részében 
(SAT–M) még a 13. életévük betöltése előtt 
legalább 700 pontot érnek el. Ez olyan magas 
követelmény, hogy 10.000 tanuló közül leg-
feljebb 1 ilyen kiváló ha akad. A tehetség 
felkutatásának a koncepcióját ma már az 
egész Egyesült Államokban elfogadják. Je-
lenleg tehetségkutatás a Johns Hopkins Egye-
temen a Tanulmányi téren Tehetséges Fiata-
lok Léptetési Központjában (Center for the 
Advancement of Academically Talented 
Youth), valamint a Duke Egyetem, a 
Northwestern Egyetem, a Kaliforniai Egye-
tem (Berkeley), a Denveri Egyetem és a Wa-
shingtoni Állami Egyetem által indított prog-
ramok keretében folyik. 
 Az országosan és nemzetközileg is ismert 
Stanley Fulbright-díjas kutató tudós 
(Louvaini Egyetem, 1958-1959) és 
Fulbright–Hays-díjas előadó (Ausztália és Új 
Zéland, 1974). 1965-1966-ban elnöke volt az 
Amerikai Neveléskutató Társaságnak (Ame-
rican Educational Research Association, = 
AERA). Számos kitüntetés tulajdonosa, köz-
tük 1980-ban megkapta az AERA által ado-
mányozott "A neveléskutatás terén szerzett 
kiemelkedő érdemeiért" kitüntetést is. 
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A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ FIATA-
LOK KUTATÁSA 
TANULMÁNYI TÉREN TEHETSÉGES GYER-
MEKEK 
 
 
 
SZILÁRD VAGY FOLYÉKONY 
INTELLIGENCIA 
 
A szilárd és folyékony intelligenciának az 
elmélete Raymond Cattell-től származik. A 
több mint 40 éve született elképzelés Charles 
Spearman munkáján alapul (Sperman, 1932). 
Ebben a munkában Spearman arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az intelligencia egy 
egységes, átfogó képesség, amelyet az összes 
tesztben kimutatott közös faktor jelenít meg. 
Ezt az egyetemleges faktort Spearman "g" 
faktornak (general factor) nevezte el, ezzel 
utalva arra, hogy általános képességbeli fak-
torról van szó. 
 Ez a faktor volt az alapja a Cattell által 
megfogalmazott kétfaktoros elméletnek. Az 
elmélet azt mondja ki, hogy minden teszt két 
faktort mér: egy általános faktort (g), amelyik 
mindegyik tesztben közös, és egy speciális 
faktort (s), amelyik csak az adott tesztre jel-
lemző (Cattell, 1963). A Cattell-féle intelli-
genciadefinícióban az általános képesség 
faktora két kategóriára válik szét. Ezt a két 
kategóriát nevezzük ma szilárd intelligenciá-
nak és folyékony intelligenciának. 
 Cattell és Horn (1978) szerint a folyékony 
intelligencia főleg a biológiai tényezők hatá-
sainak az eredménye, míg a szilárd intelli-
gencia elsősorban a nevelési és kulturális 
hatásokból származik. Kimutatták, hogy a 
folyékony intelligencia arra a sajátos képes-
ségre vonatkozik, amelynek a révén az egyén 
szabályokat és összefüggéseket fog fel és 
értelmez, míg a szilárd intelligencia a folyé-
kony intelligenciának a tanult szimbólumok, 
a nyelv és a matematika terén való sajátos 
használatából ered. Cattell és Horn szerint a 
folyékony intelligenciát feltehetően az örök-
lés határozza meg, és olyan feladatokkal álla-
pítható meg, amelyekben az elemző képessé-

gen van a hangsúly; a szilárd intelligenciát 
pedig az oktatás határozza meg, és az egyén 
által felhalmozott teljesítményképes tudásban 
tükröződik. 
 A folyékony és szilárd intelligenciát az 
egyén tanulási és problémamegoldási képes-
ségének a meghatározása útján lehet mérni. A 
folyékony intelligenciát ábraanalógiával, 
minta utáni kirakással és az emlékezeti terje-
delem vizsgálatával lehet megállapítani; a 
szilárd intelligenciát pedig olyan területeken 
lehet megragadni, mint a szókincs, az általá-
nos tájékozottság és az iskolai teljesítmény 
(Cattell és Horn, 1978). 
 Lansdell (1962) a kutatási beszámolójában 
megemlíti, hogy a szilárd és folyékony intel-
ligencia koncepciója igen hasznosnak bizo-
nyult a neurológiai károsodásban szenvedő 
egyének kezelése során. Tapasztalata szerint 
a kiterjedt agykárosodás a szilárd és a folyé-
kony képességeket egyaránt érinti, de a fo-
lyékony képességek esetében kifejezettebb 
következményekkel jár. Valószínűleg emiatt 
van az, hogy főleg az absztrakt gondolkodás-
ban mutatkoznak hiányosságok, és nem any-
nyira a specifikus tudás terén. 
 Más kutatások a szilárd és a folyékony 
intelligenciát az egyéni különbségek oldalá-
ról igyekeztek megragadni. Kneif és James 
(1978) úgy találták, hogy amennyiben a tanu-
lók szerényebb általános képességekkel ren-
delkeznek, akkor a matematikai fogalmak 
megtanulásához a folyékony képességeket 
aktivizáló oktatás lenne az eredményesebb. A 
jobb általános képességű tanulók esetében 
viszont a szilárd képességekre építő oktatás 
jelentené a nagyobb segítséget. Ez arra utal, 
hogy a szilárd képességeket csak bizonyos 
feltételek mellett lehet hasznosítani. 
 A szilárd és a folyékony intelligenciával 
kapcsolatos legfrissebb kutatások témái a 
következők voltak: a képességbeli tényezők 
és a kognitív folyamatok (Lansman, 1982), a 
rövid tartamú memória elsődlegességi és 
recencia összetevői (Crawford és Stankov, 
1983) és a hatodik osztályosok információ-
feldolgozási sebessége. Ez utóbbi vizsgálat-
ban (Jenkinson, 1983) az emlékezeti letapo-
gatást és a képazonosítást mérték, de nem 



sikerült semmilyen oksági összefüggést ki-
mutatni a feldolgozás sebessége és a szilárd 
illetve a folyékony intelligencia között. 
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g FAKTOR ELMÉLET 
INTELLIGENCIA 
 
 
 
SZÜLETÉSI SORREND 
 
A születési sorrend kifejezéssel a gyermek-
nek a családban elfoglalt sorrendi pozícióját 
jelöljük. Azok a kutatások  azonban, amelyek 
a  születési sorrendnek a személyiségre, az 
elmebetegségre, az intelligenciára. a teljesí-
tőképességre, a foglalkozásra és más válto-
zókra gyakorolt hatását tanulmányozták, 
meglehetősen ellentmondásos eredményeket 
hoztak, jóllehet előzetesen nem kevés re-
ményt fűztek hozzájuk. A következőkben a 

személyiségre és az intellektuális működésre 
irányuló kutatásokból mutatunk be néhányat 
a felvetődő problémákkal és a lehetséges 
magyarázatokkal együtt. 
 A születési sorrend tanulmányozása leg-
alább Galtonig (1874) nyúlik vissza, aki sze-
rint a tudósok között számottevően több az 
elsőszülött. Alfred Adler (1958), aki szintén 
meg volt győződve a családi pozíciónak a 
fejlődésre gyakorolt hatásáról, ezt írta: 
 

Akármelyik felnőttet is vizsgáltam, mindegyiknél 
azt tapasztaltam, hogy a kora gyermekkori élmé-
nyek örökre megmaradó nyomokat hagytak ben-
nük. A családban elfoglalt helyzet is ilyen kitöröl-
hetetlen bélyeg az életstíluson. (154. old.) 

 
 A születési sorrend iránti érdeklődés abból 
a felismerésből származik, hogy a családban 
szerzett tapasztalat jelentős hatást gyakorol 
az ember fejlődésére. A család a gyermek 
első szociális egysége, ennélfogva a születési 
sorrend a gyermek környezetét és a gyermek-
kor során lejátszódó dinamikus interakciókat 
is számottevően befolyásolhatja. 
 Az elgondolás szerint mindegyik születési 
pozícióhoz más és más interakciós mintázat 
kapcsolódik, és ennek eredményeként — 
ugyanazon a családon belül — a gyermekek 
eltérő szociális-tanulási tapasztalatokra tesz-
nek szert (Adler, 1958; Forer, 1976). Ezek-
nek a tapasztalatoknak a jellege és állandó 
volta eltérő viselkedéses vonásokhoz vezet-
het. Például a születési sorrend egyfajta mű-
ködését tükrözi az az időmennyiség is, ame-
lyet a szülők az adott gyermekre fordítanak. 
A szülők legalább kétszer annyi időt töltenek 
az elsőszülöttel való közvetlen érintkezéssel, 
mint az utána következő gyermekekkel (Whi-
te, Kaban és Attanucci, 1979). Továbbá az 
idősebb gyermeknek több lehetősége van 
arra, hogy a nyelvi képességeket gyakorolja, 
a kisebb testvéreivel szemben kötelezettséget 
vállaljon és tanítsa őket (Harris, 1973, Smith, 
1984). 
 Harris (1973) az elsőszülöttet felnőttesen 
művelt lénynek írja le, minthogy ennek a 
gyermeknek a nevelésében a szülők aktívab-
ban vesznek részt. Ahogy további gyerme-
kekkel gyarapodik a család, a szülők egyre 



kevesebb időt töltenek a közvetlen törődés-
sel,  a gyermeknevelés kötelezettségeiből 
pedig mind több hárul az idősebb testvérekre. 
A fiatalabb gyermekek esetében nagyobb a 
valószínűsége annak, hogy egymással egy-
forma műveltségűek lesznek. Ezért az első-
szülött vagy az "egyke" gyermek várhatóan 
jobban azonosul a szülővel, mint a később 
született gyermekek (Schacter, 1959; Sutton-
Smith és Rosenberg, 1970). 
 Mivel mindegyik sorrendi pozíció eltérő 
interakciós mintázattal jár együtt, az ugyan-
abból a családból való gyermekek eltérő szo-
ciális-tanulási tapasztalatokra tesznek szert. 
Az adott viselkedésekhez társuló eltérő meg-
erősítések az elsőszülöttből olyan vonásokat 
hívnak elő, mint a jobb vezetői képesség és a 
függetlenség, a később születetteknél pedig a 
nagyobb függőséget táplálják (Schacter, 
1959). A személyiségfejlődés szociális elmé-
lete ezt úgy veti fel, hogy a gyermek által 
észlelt — a születési pozícióból származó — 
személyközi kapcsolatok jelentőségét hang-
súlyozza. 
 Mindegyik sorrendi pozícióhoz tartozóan 
más és más személyiségprofilt írnak le, habár 
ezek a leírások olykor következetlenek és át 
is fedik egymást. 
 
Elsőszülött. Az elsőszülöttek magasabb er-
kölcsi színvonalon állnak, nagyobb a telje-
sítményigényük, szociálisan korábban érnek, 
valamint nagyobb az elismerési és megbecsü-
lési igényük (Forer, 1976; Harris, 1973). Job-
bak továbbá a vezetői képességek tekinteté-
ben, függetlenebbek, és érzékenyebbek a 
stresszre (Sutton-Smith és Rosenberg, 1970). 
 
Másodszülött. A másodszülöttek jellegzete-
sen jó szociális képességekkel rendelkeznek, 
szívesen vesznek részt csoportos tevékenysé-
gekben, és az életben jobb kapcsolatokat tar-
tanak fenn, mint az elsőszülöttek. Ugyanak-
kor a viselkedésükben függőbbek, és jobban 
keresik a felnőttek segítségét illetve támoga-
tását (McGurk és Lewis, 1972; Forer, 1976). 
 
Középsőnek született. A másodszülöttekhez 
hasonlóan a középsőnek születetteknek is 

jobbak az interperszonális képességeik, job-
ban kinyilvánítják az érzésekre való fogé-
konyságukat és a másokra való igényüket 
(Miller és Maruyama, 1976; Falbo, 1981). A 
középső gyermekkel általában kevesebb a 
viselkedési probléma, egészségesebben vi-
szonyulnak az élethez, és a felnőttek tapasz-
talata szerint az új vagy fenyegető szituáci-
ókban kevésbé szoronganak (Yannakis, 
1976; Touliatos és Lindholm, 1980). A velük 
egykorúak normái jobban érdeklik őket, a 
kortársak javaslatait pedig szívesen fogadják. 
(Harris, 1973). 
 
Utoljára született. A legfiatalabb gyermek-
nek nagyobb az esélye arra, hogy függővé 
válik, továbbá hogy az egykorúak felé orien-
tálódik (Schacter, 1959). Ezzel a születési 
pozícióval egyébként az alkoholizálásra és a 
cigarettázásra való erőteljesebb hajlam jár 
együtt (Ernst és Angst, 1983). 
 
Egyetlennek született. Az "egykék" inkább 
vezetők, semmint beosztottak, és az önálló 
viselkedést preferálják (Falbo, 1981). 
Schacter (1959) szerint az egyedüli gyerme-
kek több szorongást és félelmet élnek meg a 
serdülő- és felnőttkorukban, mint a később 
született gyermekek. Minden alapot nélkülöz 
viszont az a szóbeszéd, hogy az "egykék" 
elutasítják az együttműködést, magányosak 
és önzők (Falbo, 1984). 
 
 A gyermeknek a születési pozícióra vo-
natkozó észlelését sokféle tényező befolyá-
solhatja. A testvérek neme és a köztük lévő 
életkori különbségek éppolyan fontosak le-
hetnek, mint az örökbefogadott és a mosto-
hagyermekek helyzete. Adler (1958) szerint 
például ha egy fiúgyermeknek csupa leány-
testvére van, az jobban kiemelheti férfiúi 
mivoltát. Egy másodszülött átveheti a fejlő-
désben lemaradt elsőszülött kötelezettségeit. 
Az örökbefogadott vagy a mostohagyerme-
kek esetében az előző családból hozott inter-
akciós mintázatok az új sorrendiségi helyzet-
re való ráhangolódásban lehetnek fontosak. 
Forer (1976) szerint annál jobb a beilleszke-
dés, minél fiatalabbak a gyermekek az átállás 



idején, és minél közelebb áll a megelőző és a 
jelenlegi helyzet egymáshoz. 
 A tekintélyes mennyiségű ellentmondásos 
adat és vélemény láttán azonban felvetődik, 
hogy a születési sorrend változóinak az érté-
ke a személyiség megértése szempontjából 
komolyan megkérdőjelezhető (Stagner és 
Katzoff, 1936; Schooler, 1972; Ernst és 
Angst, 1983). Ernst és Angst (1983) a szüle-
tési sorrend és a személyiség összefüggését 
elemző tanulmányukban a következőkre ju-
tottak: 
 

A születési sorrendnek és a tesvérek számának 
nincs erős hatása a személyiségre. Jelen kutatás 
szerint a neurózis hátterében inkább a szétesett ott-
hon, a rideg nevelési stílus és a szülőkkel való kap-
csolatban túl korán bekövetkező zavarok állnak; a 
magasabb teljesítménnyel pedig inkább a maga-
sabb jövedelem, a magasabb társadalmi osztály ... 
és egy békés otthon jár együtt. 

 
A szerzők azt nem tagadják, hogy egyes ese-
tekben fontos lehet a születési sorrend, de 
fenntartják azt a véleményüket, hogy más 
szociális változókkal összehasonlítva a szüle-
tési sorrend jelentősége eltörpül és éppen 
ezért túlértékelt. 
 Zajonc és Markus (1976) jól ismert ke-
reszteződési modellje ebből a szempontból 
azért fontos, mert feltevéseket fogalmaz meg 
a születési sorrend és az intellektuális képes-
ségek kapcsolatára vonatkozóan. A modell 
szerint mindegyik gyermeknek az intelligen-
ciája a család átlagos intellektuális környeze-
te (ÁIK)  alapján jósolható meg, ahol az ÁIK 
egyenlő a család összesített intellektuális 
szintjének és a családtagok számának a há-
nyadosával. A modell szerint egy olyan két-
gyermekes családban, ahol a gyermekek kö-
zött a korkülönbség csak néhány év, a máso-
dik gyermek esetében alacsonyabb IQ várha-
tó. Egy olyan családban viszont, ahol az első- 
és másodszülöttek közötti korkülönbség a 7 
évet meghaladja, a tétel az ellenkezőjére for-
dul. A korkülönbségen kívül a modell az 
elsőszülötteknél azt a különleges előnyt is 
tekintetbe veszi, hogy ők a testvéreiknek 
szánt tanításból is tanulnak. A modell továb-
bá feltételezi, hogy az apa nélküli családban 

élő gyermekek és az ikrek esetében az IQ 
értékeknek éppúgy alacsonyabbaknak kell 
lenniük, mint a nagyobb családból való ké-
sőbb születetteknél. 
 Sajnálatos módon a kereszteződési modell 
nem vesz tudomást arról, hogy a család mére-
te és az intellektuális teljesítmény között kö-
vetkezetesen fordított kapcsolatot találtak. 
Továbbá nem a születési sorrendnek, hanem 
a testvérek számának és a szocioökonómiai 
státusz csökkenésének volt — némileg — 
hangsúlyosabb hatása az intellektuális telje-
sítményre; nem  beszélve arról, hogy a mo-
dell felvetései többnyire szavakban nyilvá-
nulnak meg, vagyis számszerű mérésekkel 
nincsenek alátámasztva (Steelman, 1985). És 
ami fontosabb, jelenleg úgy tűnik, hogy a 
születési sorrenddel kapcsolatban beszámolt 
hatások valójában a testvérek számának vagy 
a szocioökonómiai státusznak a műtermékei, 
tehát a születési sorrend állítólagos vonzatai 
lényegében véletlenszerűek (Steelman, 
1985). A fordított kapcsolat alól az egyedüli 
kivételt az egyetlen gyermek jelenti (akinek 
alacsonyabb a pontszáma a feltételezettnél). 
 Page és Grandon (1979) a születési sor-
rend és az intellektuális működés között talált 
korrelációra egy másféle értelmezést javasol-
nak: a keveredés elméletét. Szerintük az in-
tellektuális teljesítményt a társadalmi osztály, 
a faj, a család mérete és a születési sorrend 
együtt, egymásra kölcsönösen hatva határoz-
zák meg. Az elemzéseik azonban azt mutat-
ják, hogy a hatás nagyságát tekintve a társa-
dalmi osztály és a faj a két domináns tényező, 
míg a család méretének és a születési sor-
rendnek a jelentősége lényegében elhanya-
golható. 
 Nyomós okunk van tehát kétségbevonni, 
hogy a születési sorrend akár az intellektus 
terén, akár a személyiség terén komoly befo-
lyással bír. Azt, hogy a különböző sorrendi 
pozíciókhoz eltérő profilok tartoznának, ma 
már kételkedéssel kell fogadnunk. Bizonyos 
időszakokban és egyes kultúrákban a születé-
si sorrend valóban jelentős fejlődési tényező 
lehetett. Amikor fontos volt az elsőszülött-
ség, az elsőszülött fiúk élettapasztalata mér-
hetetlenül különbözött a többi testvér életta-



pasztalatától, és ez kétségkívül hozzájárult a 
sikerességükhöz. A mi társadalmunkban 
azonban az elvárásokban, a szocializációban, 
az oktatási és a gazdasági lehetőségekben 
ilyen extrém különbségek hosszabb ideig és 
rendszeresen nem fordulnak elő. Ezért nem 
valószínű, hogy adott vonások oksági kap-
csolatban lennének a születési sorrenddel. A 
születési sorrenddel kapcsolatos adatok ér-
telmezésében tehát rendkívül óvatosnak kell 
lenni. A születési sorrend hathat ugyan a fej-
lődésre, azonban az eddigi kutatások arra 
utalnak, hogy ennek a változónak mind a 
személyiségre, mind az intellektuális műkö-
désre gyakorolt hatása csekély és következet-
len. 
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TANÁCSADÁS ÉS TEHETSÉG 
 
Korántsem biztos, hogy a tehetséges gyerme-
kekből produktív, kiválóan teljesítő, tehetsé-
ges felnőttek lesznek. A tehetséges diákok-
nak ugyanis az iskolai éveik alatt nemcsak a 
pályaválasztás és a beilleszkedés hagyomá-
nyos nehézségeivel, hanem a tehetségükből 
fakadó különleges bonyodalmakkal is szem-
be kell nézniük. Nyilvánvaló, hogy a sajátos 
problémák miatt a tanácsadási programoknak 
is sajátos profilúaknak kell lenniük. 



 Az érzelmi fejlődés támogatása, a 
szociabilitás erősítése, a továbbtanulásra való 
előkészítés, a pályaválasztás segítése és a 
vezetői képességek fejlesztése mind olyan 
feladat, amelyekre a tanácsadóknak alaposan 
fel kell készülni (Rice, 1985). Nem állja meg 
a helyét az a feltételezés — pedig sok tanács-
adó így gondolja —, hogy a tehetséges diá-
kok maguktól is helyesen tudnak dönteni és 
kezükbe tudják venni a sorsuk irányítását. 
 A tehetségtanácsadási programok rendsze-
rint csoportos és/vagy egyéni ülésekből áll-
nak. Az ülések céljait a tehetségesek sajátos 
tulajdonságaival és igényeivel összhangban  
kell meghatározni. A mindenkit érintő érzel-
mi és szocializációs kérdések csoportos kere-
tek között is megbeszélhetők, például filozó-
fiai jellegű eszmecserék segítségével, erköl-
csi dilemmák boncolgatásával, vagy az érté-
kek körében való eligazodás gyakorlásával 
(Colangelo és Zaffran, 1979). Azoknak a 
diákoknak az esetében viszont, akik tár-
sas/érzelmi beilleszkedési problémákkal küz-
denek, a tanácsadást egyénileg célszerű vé-
gezni (Rice, 1985). 
 Ugyancsak személyre szabottan célszerű 
végezni a továbbtanulásra való előkészítést 
és a pályaválasztási tanácsadást is. A tanács-
adó ugyan nem dönthet a diákok helyett, de 
kinek-kinek segítséget nyújthat például a 
kutatómunkában való jártasság kialakításá-
hoz, az olvasottság szélesítéséhez, a vizsgá-
zási stratégiákhoz, vagy a kurzusok megvá-
lasztásához és sorrendjéhez (Barbe és 
Renzulli, 1981). 
 Az egyéni tanácsadásnak főleg abban kell 
támogatnia a tehetséges diákokat, hogy a 
tehetség útvesztőivel megbirkózzanak. Az 
önismeret, az önirányítás, az önfegyelem 
vagy a feszültségkezelés kérdéséről minden 
tehetséges diákkal, de külön-külön célszerű 
elbeszélgetni. 
 A vezetői képességek fejlesztése egyéni és 
csoportos módszerekkel is megvalósítható. 
Mivel a tehetség nem jelent egyben vezetői 
alkalmasságot is, ezért a vezetői képességek 
fejlesztése szerves része kell hogy legyen 
valamennyi tanácsadási programnak. 

 Tanácsot adni tulajdonképpen bármilyen 
keretek között lehet. A tanteremben, az elő-
csarnokban vagy mondjuk egy táborozás al-
kalmával éppúgy, mint a tanácsadó irodájá-
ban. A módszereket illetően viszont más a 
helyzet. Sokféle tanácsadási technika létezik, 
de a tehetségesek esetében nem mindegyik 
javasolható. A tehetségtanácsadási progra-
mokban eredményesen alkalmazható techni-
kák közül — Swassing (1985) leírása alapján 
— itt hármat említünk. 
(1) A mentori kapcsolatok. A mentori kap-
csolatok ebből a szempontból azért haszno-
sak, mert a mentorok a megküzdő (coping) 
viselkedés modellálása révén a konflikusok 
kezelésére is megtanítják a tehetséges diáko-
kat. 
(2) A biblioterápia. Kitűnő tanácsadási mód-
szer a biblioterápia. Sok tehetséges diák igen 
fejlett olvasási készséggel rendelkezik és 
csak úgy falja a könyveket. A sikeres egyé-
nekről szóló életrajzok és önéletrajzok pedig 
remek példák arra, hogy milyen tulajdonsá-
gok alapján lesz valakiből jó vezető. 
(3) A humor. A tehetséges diákok gyors ész-
járására építő humor enyhítheti a feszültséget 
és alternatív értelmezéseket nyújthat a szemé-
lyes dilemmákból való kiútkereséshez. A 
humort elsősorban a problémamegoldást, a 
kreatív gondolkodást és az önismeretet fej-
lesztő gyakorlatok során lehet alkalmazni. 
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TANULÁSI STÍLUSOK 
 
A tanulási stílusok a legegyszerűbben úgy 
határozhatók meg mint azok a módok, ame-
lyek révén a tanulók személyiségjellemzői — 
igényei és preferenciái —  befolyást gyako-
rolnak a tanulásukra (Mann és Sabatino, 
1985). Mindazonáltal a tanulási stílusoknak 
számos más meghatározása is létezik. 
 Bennett (1979) definíciója szerint a tanu-
lási stílus "a tanulás előnyben részesített 
módja. A személyiségnek és a mentális jel-
lemzőknek azt az együttesét fejezi ki, aho-
gyan a tanuló észlel, emlékezik, gondolkodik 
és problémákat old meg" (Holland, 1982, 8. 
old.). Hunt (1974) szerint a tanulási stílusok 
elérhetőségi jellemzőket tükröznek, azaz a 
tanulónak a hozzáférés szempontjából speci-
fikus kognitív és motivációs jellemzőit kép-
viselik. Dunn (1983) szerint a tanulási stílu-
sok az egyén befogadási és tárolási módjait, 
valamint a tudásának vagy a képességeinek 
az alkalmazását befolyásoló fizikai, élettani, 
érzelmi és általános jellegű összetevők kom-
binációjából állnak. Dunn úgy véli, hogy a 
legtöbb ember esetében a rajtuk erősen érző-
dő stílus-összetevők száma 6-14 között mo-
zog. Észrevehető, hogy ezeknek a meghatá-
rozásoknak van egy közös vonása: valameny-
nyi a tanulási preferenciákat emeli ki. 
 A tanulási stílusok valójában a kognitív 
stílusok részhalmazai (Mann és Sabatino, 
1985). Kutatásuk többnyire a hagyományos 
kognitív stílusok tanulmányozását jelenti. A 
hagyományos kognitív stílus-
konstrukciókhoz képest azonban a tanulási 
stílus-konstrukciók jóval 
oktatáscentrikusabbak, azaz a vizsgálatuk és 
alkalmazásuk rendszerint oktatási kontextu-
sokhoz kötődik. A kognítív stílusok átfogó 
kategóriájához képest egy további különbség 
a környezeti eseményekre való irányultságuk. 
Leegyszerűsítve azt lehetne mondani, hogy a 
kognitív stílus kutatóit főleg az egyéneknek a 
környezetre való reagálása és a környezet 

strukturálása érdekli, a tanulási stílus kutatóit 
pedig az, ahogyan a környezet hat ezekre az 
egyénekre. 
 Noha a kognitív stílusokat ma már szinte 
kizárólag papír/ceruza módszerekkel vizsgál-
ják, eredetileg pszichológiai laboratóriumok-
ban fogalmazódtak meg, precízebb kutatási 
hagyománnyal rendelkeznek és szélesebb 
adatbázisra támaszkodnak, mint a tanulási 
stílusok. Az utóbbiakhoz az információ főleg 
viselkedési kategóriákat tartalmazó listákból  
és kérdőívekből származik. 
 A tanulási stílusok vizsgálatában szinte 
mindegyik elméleti szakember más-más 
szempontot érvényesít. Ausburn és Ausburn 
(1978) a tanulási stílusok kognitív stílusok-
ként való vizsgálatára helyezik a hangsúlyt és 
fordítva. Geogoric (1979) a tanulási stíluso-
kat annak alapján ragadja meg, hogy a diákok 
az absztrakt vagy a konkrét úton történő tanu-
lást kedvelik-e jobban, és hogy milyen kiin-
dulópontokat részesítenek előnyben. Így 
négyféle tanulót különböztet meg: absztrakt–
tervszerű, konkrét–tervszerű, absztrakt–
véletlenszerű és konkrét–véletlenszerű tanu-
lókat. A Hunt (1974) által javasolt elvi mo-
dell a komplexitás, az érettség, az önállóság 
és a szociális környezethez való alkalmazko-
dás dimenzióit foglalja magába. 
 Dunn és Dunn (1975, 1977, 1979) — 
akiknek a munkássága kimondottan iskolai 
irányultságú — a tanulási stílus-változók 
négy jelentősebb kategóriáját azonosították: 
(1) környezeti, (2) érzelmi, (3) szociológiai 
és (4) fizikai. 
 Dunn-ék környezeti kategóriája azokat a 
tanulási stílus-elemeket foglalja magába, 
amelyek a diákoknak a különböző környezeti 
feltételek közepette megnyilvánuló tanulási 
preferenciáival függenek össze. A környezeti 
feltételekhez tartozik a megvilágítás, a zaj, a 
hőmérséklet és a típus (ez utóbbi a formális 
vagy a kevésbé strukturált tanulási feltételek 
előnyben részesítését jelenti). Dunn-ék ér-
zelmi kategóriája a diákok motiváltságát, 
kitartását, érzékenységét és a struktúraigényét 
veszi figyelembe. A szociológiai kategória az 
önállóan vagy a társakkal együtt történő tanu-
lásra vonatkozik. A fizikai igények kategóriá-



ja a tanulás modalitásával kapcsolatos prefe-
renciákat tartalmazza, továbbá egyéb olyan 
testi-fizikai igényeket, amelyeket a szerzők a 
tanulás szempontjából fontosnak tartanak. 
 A kognitív stílus korrigálását célzó be-
avatkozásokkal szemben — melyek a prob-
lémás vagy a korlátozott képességű tanulók 
számára többnyire a tanulási stílusuk átalakí-
tásán vagy tökéletesítésén keresztül próbál-
nak segítséget nyújtani — a tanulási stílusok 
korrekciós munkája kevesebb változást igé-
nyel a tanulóktól, és többnyire az oktatásban, 
valamint a tanulási körülményekben tesz 
szükségessé módosításokat. Másképpen fo-
galmazva arra kell törekedni, hogy a progra-
mokat igazítsuk a tanulókhoz, és ne a tanu-
lóknak kelljen a standard programokhoz iga-
zodniuk. Dunn és Dunn szerint azt, hogy a 
diákok tanulási stílusai hozzáidomuljanak a 
tanár stílusaihoz, az oktatás javítása útján 
lehet elérni. Kitson (1982) lehetségesnek 
tartja, hogy a tanulási hiányosságoknak tűnő 
mozzanatok mögött valójában olyan tanulási 
stílusok állnak, amelyekre eddig nem figyel-
tek fel az oktatásban. 
 Az utóbbi években az olvasás korrekció-
jával foglalkozó pedagógusoknak azt taná-
csolják, hogy próbáljanak a problémás olva-
sók tanulási stílusaihoz igazodó módszereket 
alkalmazni (Carbo, 1983). Ugyanezt ajánlják 
a tehetségesekkel és a fogyatékosokkal fog-
lalkozó pedagógusoknak is (Dunn, 1983; 
Smith, 1983). A tanulási stílusok mintegy 
vezérfonalat jelenthetnek a fogyatékosok 
integrációját célzó törekvésekhez (Jones, 
1980). Emellett a tanulási stílusokhoz igazo-
dó oktatási és óravezetési módszerek alkal-
mazása a tehetséges gyermekek igényeinek a 
kielégítésével összefüggésben is tanácsolható 
(Ricca, 1984). 
 Jóllehet a tanulási stílusra vonatkozó kuta-
tások feltárnak bizonyos különbségeket a 
tanulók és a tanulási preferenciáik között, 
azonban ezek a különbségek nem adnak elég-
séges magyarázatot a tanulói varianciákra, 
legalábbis ahhoz nem, hogy támpontoknak 
lehessen tekinteni a pedagógiai beavatkozá-
sokhoz. De egyébként is vitatható, hogy a 
tanulási feltételeknek az egyedi tanulói igé-

nyekhez való igazításában meddig lehet el-
menni. A speciálpedagógiában — az indivi-
dualizált oktatási tervek révén — nyilván 
tovább, mint a reguláris oktatásban. 
 Ami a dolog pozitív oldalát illeti, a diákok 
tanulási stílusát igen könnyű (és olcsó) meg-
határozni a különféle papír/ceruza és a meg-
figyeléses módszerek segítségével, a diákok 
tanulási stílusaiba való bepillantás pedig va-
lóban hasznos lehet a pedagógusok számára. 
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KOGNITÍV STÍLUSOK 
 
 
 
TANULÁSI STRATÉGIÁK 
 
Tanulási stratégiáknak nevezzük az olyan 
stratégiákat, amelyeket az emberek a különfé-
le dolgok megtanulása vagy az azokra való 
emlékezés közben alkalmaznak. Nem azono-
sak a tanítási statégiákkal, amelyek viszont a 
tanulás és az emlékezés megkönnyítésére 
szolgáló pedagógiai tevékenységek. Egy-egy 
tanulási statégiára többféleképpen is meg 
lehet tanítani a tanulót, a fő az, hogy az adott 
stratégiát egyfajta tanulási segédeszközként 
lehessen használni. 
 Gagne (1970) nyolcféle tanulást különböz-
tet meg: jeltanulást, inger-válasz típusú tanu-
lást, láncszerű tanulást, szóbeli asszociatív 
tanulást, diszkriminációs tanulást, fogalomel-
sajátítást, szabálytanulást és problémamegol-
dó tanulást. Az iskolai tanulás szempontjából 
az utóbbi négy a fontos, a többinek főleg a 
fogyatékosok nevelésében van jelentősége. 
 A továbbiakban az egyes tanulási fajták-
hoz használt tanulási stratégiák természetét 
néhány példa segítségével világítjuk meg. A 
diszkriminációs tanulásnál — mely a hasonló 
inputok közötti különbségtétel és az ezekre 
való reagálás képességének az elsajátítását 
jelenti — igen fontos az ingerek sorrendisé-
ge, a megcélzott ingerek kritikus vonásainak 
a kiemelése, a helyes választ követő azonnali 

megerősítés, az ismétlés és a gyakorlás. A 
diszkriminációs tanuláshoz a mnemotechnika 
stratégiáját hívhatjuk segítségül. A b és p 
megkülönböztetéséhez például az a mnemo-
technikai eljárás alkalmazható, hogy a b úgy 
néz ki, mint egy baba, a b pedig egyben en-
nek a szónak a kezdőbetűje. A mnemotech-
nika a verbális asszociatív tanulásban is fel-
használható (páros asszociációk). Levin és 
munkatársai (1980) például az amerikai ál-
lamok és kezdőbetűiknek a tanításához a 
mnemotechnika tanulási stratégiáját vették 
igénybe. 
 A fogalomelsajátítás lépéseinek a Gagne 
(1970) által felállított sorrendje más-más 
tanulási statégiák egymás utáni alkalmazásá-
ra támaszkodik. Ez a sorrend a következő: 
(1) a fogalom bemutatása egyszerű példák 
segítségével, (2) összetett példák említése, 
(3) a helyes válaszok megerősítése, (4) a he-
lyes és a helytelen példák szembeállítása, (5) 
a megerősített fogalomra új példák kérése. 
 A szabálytanuláshoz Gagne (1970) szerint 
előbb tájékoztani kell a tanulót a tőle elvárt 
teljesítmény jellegéről, aztán fel kell szólítani 
a szabály alapját képező fogalom felidézésé-
re, a felidézéshez — ha szükséges — ráveze-
tő ingereket kell alkalmazni, és végül fel kell 
szólítani a tanulót arra, hogy a szabályt né-
hány konkrét eseten szemléltesse. 
 További példák a tanulási stratégiákra (a 
mnemotechnikán kívül): vizuális elképzelés, 
képszerűség, szóbeli megfogalmazás, ismét-
lés, elosztott gyakorlás, jelzőingerek, néma 
felmondás és utánzás. 
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KÉPSZERŰSÉG 
TANULÁSI STÍLUSOK 
 
 
 
TANULMÁNYI TÉREN TEHET-
SÉGES GYERMEKEK 
 
Tanulmányi téren tehetségeseknek nevezzük 
azokat a gyermekeket, akik kiváló értelmi 
képességgel rendelkeznek, illetve egy-egy 
meghatározott tantárgy iránt speciális fogé-
konyságot tanúsítanak. A tanulmányi téren 
való tehetség koncepciója Witty (1940) tehet-
ségdefiníciójából táplálkozik, amely szerint a 
tehetség bármely társadalmilag hasznos tevé-
kenységben megmutatkozó, tartósan kiemel-
kedő teljesítmény. Mivel itt olyan gyerme-
kekről van szó, akik egy vagy több tantárgy-
ban tartósan kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tanak, ezért Witty definíciója értelmében ők 
is tehetségesnek számítanak. A címke tulaj-
donképpen arra való, hogy az ilyen gyerme-
keket megkülönböztesse azoktól, akik ugyan-
csak tehetségesek, de a tehetségük más, az 
Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma 
által hivatalosan elismert területeken nyilvá-
nul meg, így a kreatív illetve a produktív 
gondolkodás, a vezetés, a vizuális és elő-
adóművészetek, valamint a pszichomotoros 
képességek területén (Renzulli, 1978). 
 A tanulmányi téren tehetségesek azonosí-
tása az intelligencia- és más teljesítménytesz-
tekben elért eredmények, a tanulmányi telje-
sítmény, és az adott területen született pro-
duktumok alapján történik. További szem-
pont lehet, hogy az ilyen gyermekek bizonyos 
tárgyakból olykor 2-8 évvel is megelőzhetik a 
velük egykorúakat (Clark, 1983). 
 Meg kell jegyezni, hogy az egyik területen 
megmutatkozó tehetség nem mindig jelent 
más területen is tehetséget. Például az a 
gyermek, aki kimagaslóan fogékony a mate-
matikára, nem biztos, hogy ugyanolyan jól 
teljesít más tantárgyak óráin is. A tanulmányi 
téren tehetséges gyermekek gyorsítást 
és/vagy gazdagítást igényelnek. 
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TEHETSÉGES GYERMEKEK 
 
Ma már sok ezer amerikai iskolában elfogad-
ják azt a tényt, hogy a tehetséges gyermekek 
másképpen tanulnak és más személyiségjel-
lemzőkkel rendelkeznek, mint az átlagos 
vagy a szerény képességű gyermekek. Más-
ságuk következtében speciális igényeket tá-
masztanak az oktatással szemben, és emiatt 
differenciált oktatási programokra van szük-
ségük. 
 A tehetségesekre jellemző sajátosságok a 
következők: 
 

1. Gyorsan és könnyedén sajátítják el az új 
anyagot. 

2. Korán érnek. Teljesítményük és képes-
ségeik az életkorukhoz képest sokkal 
magasabb szintűek. 

3. Nagy szókinccsel rendelkeznek, korán 
kezdenek olvasni, folyékonyan fejezik 
ki magukat és jó helyesírók. 

4. Gyors felfogásúak, helyesen következ-
tetnek, intellektuálisan elmélyültek, lo-
gikusak. 

5. Kiterjedt ismereteik vannak a világról, 
egy szituációnak több összetevőjére is 
reagálnak, szociális téren tájékozottak. 

 



A fenti jellemzőkből fakadnak azok az igé-
nyek, amelyek a speciális oktatást szükséges-
sé teszik. Ezek az igények Van-Tassel (1979) 
felsorolásában a következők: 
 

1. A gondolkodás és az érzelem összetett-
ségi szintjének megfelelő kognitív és 
affektív hatások iránti igény. 

2. A divergens alkotásokra lehetőséget adó 
alkalmak iránti igény. 

3. A folyamat/végtermék közötti kapcso-
latra rálátást adó munka iránti igény. 

4. A velük intellektuálisan azonos szinten 
levőkkel való beszélgetés iránti igény. 

5. Az emberi értékrendszer megértését 
elősegítő tapasztalatok iráni igény. 

6. Az összefüggések megértése iránti 
igény. 

7. A fejlődés ütemét gyorsító és az elmé-
lyülést lehetővé tevő kurzusok iránti 
igény. 

8. Az új tananyagrészek megismerése 
iránti igény. 

9. A képességeknek a valóságos problé-
mák megoldására való alkalmazása 
iránti igény. 

10. A kritikai gondolkodásra, a kreatív 
gondolkodásra, a problémamegoldásra, 
a rendkívüliséggel való megküzdésre, a 
döntéshozatalra és a vezetésre való 
megtanítás iránti igény. 

 
Általánosan tehetségesek (gifted) azok a 
gyermekek, akik kiváló általános intellektuá-
lis képességgel rendelkeznek. Specifikus 
tehetséggel rendelkezőknek (talented) azokat 
nevezzük, akik a bölcsészettudományok, a 
természettudományok, az üzleti élet, stb. va-
lamilyen speciális területén sajátos érzék, 
hajlam vagy képesség jeleit mutatják (Gagne, 
1985). Renzulli (1979) szerint a tehetséghez 
a feladat iránti elkötelezettség (motiváció) és 
a kreativitás is hozzátartozik. Feldhusen 
(1986) a tehetség fogalmát azzal egészíti ki, 
hogy a tehetséghez szükség van egy olyan 

énre, amely ezeket a specifikus képességeket 
vagy hajlamokat felismeri és elfogadja. Ezzel 
szemben Gagne (1985) azon az állásponton 
van, hogy az olyan személyiségtényezők, 
mint a motiváció, a feladat iránti elkötelezett-
ség és az én, valójában nem tehetségfaktorok. 
Szerinte ezeket az általános képességnek a 
specifikus hajlamok illetve képességek irá-
nyába való fejlődését elősegítő katalizátorok-
nak kell tekinteni. 
 A nevelési intézmények néha már egészen 
korán — az óvodában vagy az első osztály-
ban — azonosítják a tehetségeseket és spe-
ciális programokat nyújtanak a számukra. 
Richert, Alvino és McDonnel (1982) az 
egész Egyesült Államokra kiterjedően meg-
vizsgálták, hogy milyen módszereket alkal-
maznak az általános és specifikus tehetséggel 
rendelkező gyermekek azonosítására. Arra a 
megállapításra jutottak, hogy a tehetségesek 
azonosítására alkalmazott tesztek és becslő 
skálák tekintetében messzemenően nagyok az 
eltérések, és az ezekkel való visszaélés is 
előfordult. Különösen azt tették szóvá, hogy 
a legnagyobb hiányosság a vezetői tehetség 
azonosítása terén mutatkozik. Azt azonban 
ők is elismerték, hogy a tehetségnek ezt a 
területét a legnehezebb körülírni. 
 Gallagher, Weiss, Oglesby és Thomas 
(1983) az ország összes iskolájában felmér-
ték, hogy a tehetségfejlesztési programokat 
milyen gyakorlati megoldások jellemzik. 
Arra a megállapításra jutottak, hogy az álta-
lános iskolákban az ún. forrásközpont (tanu-
lási műhely) modellje a legnépszerűbb, ez-
után pedig a tehetségesek számára indított 
speciális, emelt szintű osztályok következ-
nek. A középiskolákban viszont az emelt 
szintű, azaz a szokásosnál magasabb köve-
telményeket támasztó osztályok terjedtek el a 
legjobban, míg a forrásközpontok a második 
helyre kerültek. 
 Néhány amerikai államban most hoznak 
olyan rendelkezést, hogy valamennyi iskola 
köteles speciális programokat biztosítani a 
tehetséges gyermekek számára. Sok helyen 
külön támogatást irányoznak elő az iskolák-
nak, kimondottan azzal a céllal, hogy a tehet-
ségesek speciális oktatásáról gondoskodni 



tudjanak. Egyre jobban terjed az a felismerés, 
hogy ezeknek a gyermekeknek a képességei a 
maguk teljességében csak akkor realizálód-
nak, ha korán azonosítják és differenciált 
fejesztésben részesítik őket. Bloom (1985) 
közelmúltban végzett kutatásai azt tanúsítják, 
hogy a tehetségeseket minél korábban kell 
azonosítani, és minél korábban kell őket spe-
ciális oktatásban részesíteni a specifikus haj-
lamuknak illetve képességüknek megfelelő 
területen. Az így megtervezett iskolai prog-
ramok révén — otthoni támogatás mellett — 
a tehetséges gyermekek olyan magas telje-
sítményt érhetnek el, mint a felnőttek. 
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TEHETSÉGFEJLESZTÉS 

 
A Tehetségfejlesztés (Journal for Education 
of the Gifted, = JEG) a Kivételes Gyermekek 
Védelmére Alakult Tanács (Council for 
Exceptional Children) egyik szakosztályának, 
a Tehetségvédő Társaságnak (The 
Association for the Gifted, = TAG) a hivata-
los folyóirata. 1978-ban alapították és ne-
gyedévenként jelenik meg. A TAG tagjai 
tagsági jogon kapják. 
 A folyóirat az általánosan és specifikusan 
tehetségesekkel kapcsolatos ismeretek és 
tapasztalatok közreadásának és elemzésének, 
valamint a tehetséges diákok fejlesztésére 
vonatkozó elképzelések és eltérő nézőpontok 
feletti eszmecserének biztosít fórumot. Cik-
kei elméleti jellegű munkákat, helyzetjelen-
tést, kritikát, valamint kísérleti és leíró kuta-
tásokról szóló beszámolókat tartalmaznak. A 
Tehetségfejlesztés főleg (1) a tehetségfejlesz-
téssel összefüggő eredeti kutatásokról szóló 
tudósításokat, (2) elméleti és helyzetfeltáró 
jellegű dolgozatokat, (3) a már létező, vagy 
újonnan kidolgozott tehetségfejlesztési mo-
dellekhez kapcsolódó fejlesztési programok 
és oktatási módszerek leírásait, (4) a tehet-
ségfejlesztés szakirodalmára vonatkozó átte-
kintéseket, és (5) a történeti áttekintéseket 
szorgalmazza. Valamennyi benyújtott kézirat 
átnézése ún. vak módszerrel történik. A kéz-
iratok elkészítésére vonatkozóan az Amerikai 
Pszichológiai Társaság által előírt formai 
követelmények az irányadók. A folyóirat 
jelenlegi szerkesztője a Detroit-i Wayne Ál-
lami Egyetemen dolgozó Beverly N. Parks. 
 
        CECIL R. REYNOLDS 
        Texas A & M University 
 
TEHETSÉGVÉDŐ TÁRSASÁG 
 
 
 
TEHETSÉGFEJLESZTÉSI INTÉ-
ZET 
 
A Tehetségfejlesztési Intézetet (Gifted Edu-
cation Resource Institute) 1978-ban alapítot-
ták az Indiana állambeli Purdue Egyetemen. 
Célkitűzései: (1) a tehetséges gyermekekkel 



összefüggő kutatások irányítása, (2) doktori 
fokozatszerző programok nyújtása, (3) az 
iskoláknak a tehetségfejlesztési programok 
kidolgozásához segítség nyújtása, (4) a tehet-
séges fiatalok számára a szombati napokra és 
a nyári időszakra szervezendő speciális prog-
ramok koordinálása, (5) a tehetséges fiatalok 
pszichológiai ellátásának a biztosítása (vizs-
gálat és tanácsadás), (6) a tehetséges gyerme-
kek azonosításával és fejlesztésével kapcsola-
tos legújabb fejleményekről az iskolák tájé-
koztatása. Az intézet igazgatója Dr. John F. 
Feldhusen. Az egyetem oktatói karából vele 
együtt összesen kilenc minősítéssel rendelke-
ző szakember dolgozik az intézetben. Évente 
mintegy 15 doktori ösztöndíjas hallgatót fo-
gad, akik a képzésük idejére ideköltöznek és 
az intézet által irányított kutatási témákon 
dolgoznak. Az intézet szorosan együttműkö-
dik Indiana állam Oktatási Minisztériumával 
és az Indiana állambeli iskolákkal: egyrészt 
felkészíti a pedagógusokat a tehetségfejlesztő 
munkára, másrészt fejlesztési programokat 
dolgoz ki a tehetséges fiatalok számára. 
 
        JOHN F. FELDHUSEN 
        Purdue University 
 
FELDHUSEN, JOHN, F. 
 
 
 
TEHETSÉG–TERV 
 
A Tehetség-tervet (Project Talent) — az 
amerikai fiatalok vizsgálatának nagyszabású 
programját — az 1950-es évek végén dolgoz-
ták ki. A vizsgálathoz szükséges 5 %-os min-
tát az Egyesült Államok minden szegletébe 
való középiskolás diákokból hozták létre, s 
az ebbe bekerültekhez egy kimondottan erre 
a célra összeállított battériát juttattak el. A 
battéria nagyságára jellemző, hogy a benne 
szereplő tesztek és kérdőívek kitöltése két 
napot vett igénybe. A megvizsgáltak megha-
tározott időközönként történő nyomon köve-
tésével adatbázist szándékoztak kialakítani 
arról, hogy a férfiak és a nők hogyan bonta-
koztatják ki és hasznosítják a képességeiket. 
A Tehetség-terv céljai a következők voltak: 

(1) az emberi erőforrások országos szintű 
feltérképezése, (2) a fiatalok pályaválasztásá-
nak és pályamegvalósításának az eddigieknél 
jobb megértése, (3) a munkavégzésre való 
felkészítés szempontjából a legjelentősebb, 
az iskolából és az életből származó élmé-
nyek, tapasztalatok azonosítása (Flanagan és 
mtsai, 1962). 
 A vizsgálati csoportba több mint 440.000 
diák tartozott. Ez az 5 %-os minta úgy volt 
összeállítva, hogy a vizsgálat indításakor, 
tehát 1960 tavaszán az Egyesült Államok 
összes állami és magán középiskolájába járó 
9., 10., 11. és 12. osztályos diákot reprezenta-
tív módon képviselte. Emellett még ugyan-
ebben az évben másféle, kiegészítő minták 
vizsgálatára is sor került. Közülük az egyik 
az összes 15 évest képviselte, akárhányadik 
osztályba is jártak a középiskolában. Egy 
másik minta Tennessee állam Knox megyé-
jében (Knoxville) az összes középiskolásra 
kiterjedt. Végül a harmadik mintában 100 
iskolából való több mint 10.000 diákot — 
akiket 1960-ban eredetileg mint kilencedik 
osztályosokat vizsgáltak — 1963-ban mint 
tizenkettedik osztályosokat újabb kétnapos 
vizsgálatnak vetettek alá. 
 A Tehetség-terv battériája a képesség- és 
teljesítménytesztek, valamint az elméleti és a 
készségtárgyakat felmérő tesztek széles ská-
láját vonultatta fel. Volt még benne egy 
szakmai érdeklődést vizsgáló kérdőív, egy 
személyiségkérdőív, és egy életrajzi kérdőív 
is, mely utóbbi csaknem 400 kérdést tartal-
mazott az iskolai életről, az iskolán kívüli 
tevékenységekről, az általános egészségi ál-
lapotról, a vágyakról, a törekvésekről, az ott-
honról és a családról. Ezenkívül több mint 
1000 résztvevő középiskolástól az oktatási és 
a tanácsadási programokra, a felszereltségre, 
a tanári karra és a diákközösség sajátosságai-
ra vonatkozóan is kértek adatokat. 
 A Tehetség-terv eredeti forgatókönyve a 
vizsgálatok megismétlését 1, 5, 10 és 20 év 
múlva írta elő. Később ez az érettségi évét 
követő 1, 5 és 11 évre módosult. Például az 
eredetileg 12., 11. 10. és 9. osztályos diáko-
kat aszerint vizsgálták meg 1961 és 1963 
között, hogy az irányadónak tekintett 19. évet 



mikor töltötték be. A vizsgálatokat levelezés 
útján bonyolították le. Annak érdekében, 
hogy a populációról pontos statisztikát kap-
janak, a nemválaszolók egy véletlenszerű 
mintáját intenzíven is követték (kérdőívvel 
vagy szükség esetén interjúval). 
 A követéses vizsgálatok mindegyike a 
középiskolán túli oktatás, a pályaválasztás, a 
munkával kapcsolatos tapasztalatok és a csa-
ládalapítási tervek után tudakozódott és az 
egyének személyiség- és pályafejlődési cso-
mópontjai szerint volt időzítve. Az egy évre 
és az öt évre történő vizsgálatok azokat az 
éveket vették célba, amelyekben a résztvevők 
— akár közvetetten az intézményes képzésen 
keresztül, akár közvetlenül a gyakorolt fog-
lalkozás révén — hozzákezdtek a választott 
pályájuk megvalósításához. A tizenegy évre 
történő vizsgálat idején a legtöbben már túl-
jutottak a formális képzésen, a munkaválla-
lók sorába léptek és családot alapítottak. Ez a 
legutolsó vizsgálat valamennyi egyén eseté-
ben az iskolai felkészítéssel, a pályával és az 
általános életminőséggel való elégedettségre 
irányult. 
 A kutatás egy másik, szűkebb vonalát a 
visszafele követési terv jelentette. Ez az 
irányvonal például arra épült, hogy az 1960-
as évek közepén az orvosi egyetemre beirat-
kozottaknak kb. az 5 %-a a Tehetség-terv 
mintájának a résztvevőiből került ki. Ez pe-
dig lehetőséget adott arra, hogy a felvettek 
neveit egybevessék a Tehetség-terv aktáival, 
és így — végeredményben az orvosi egye-
temre beiratkozottak véletlenszerű mintáján 
— értékes adatokhoz lehetett jutni az egye-
temet megelőző időszakra vonatkozóan. 
 A Tehetség-terv eredményei sokkal széle-
sebb körűek annál, semmint hogy egy ilyen 
szócikk keretében minden részletről szólni 
lehessen. A hatalmas anyagra részben a tech-
nikai beszámolók és a Tehetség-terv stábja 
által 1962-től napjainkig megjelentetett ta-
nulmányok adnak rálátást, részben azon kuta-
tók cikkei, akik az információkhoz a Tehet-
ség-terv adatbankja (Project Talent Data 
Bank) révén jutottak hozzá. Ezeknek a be-
számolóknak egy jó része az egyetemi 
könyvtárakban is hozzáférhető, míg mások a 

következő címen szerezhetők meg: 
Publication Service, American Institutes for 
Research, P.O. Box 1113, Palo Alto, 
California, 94302. 
 Az első eredményekről a Tehetség-terv 
stábja 1964-ben számolt be. Ez a jelentés az 
Egyesült Államokban élő tehetségesek feltér-
képezését tartalmazta (Flanagan és mtsai, 
1964). Az egy év eltelte utáni vizsgálat egyik 
legfeltűnőbb mozzanata a pályaválasztási 
elképzelésekben bekövetkezett változások 
hatalmas aránya volt. 1960-ban ugyanis min-
den vizsgált diáknak nyilatkoznia kellett a 
pályaelképzeléséről. A végzős középiskolás-
ként pályaválasztóknak több mint a fele az 
érettségi után egy évvel megváltoztatta az 
elképzelését (Flanagan és mtsai, 1966). De 
ennél is nagyobb arányú volt a módosítás 
azoknál, akik 1961 és 1963 között érettségiz-
tek. Figyelemre méltó volt viszont az, hogy a 
pályválasztásban bekövetkezett módosítások 
jobban összhangban voltak a képességekkel 
és az érdeklődéssel. 
 Az öt évre és a tizenegy évre történt vizs-
gálatok eredményeiről is készült beszámoló 
(Wilson és Wise, 1975; McLaughlin és 
Gilmartin, 1977). A tizenegy év elteltével 
végzett vizsgálat egyik fontos megállapítása 
az volt, hogy a 29 éves férfiak és nők közel 
25 %-a — ilyen vagy olyan egyetemi fokozat 
megszerzése érdekében — még mindig to-
vább akart tanulni (Wise és mtsai, 1977). 
 A vizsgálatok során összegyűjtött adatok 
— a személyazonosságra vonatkozó infor-
mációk nélkül — a Tehetség-terv hozzájáru-
lásával és költségtérítéses alapon a kutatók 
rendelkezésére állnak. Az ezeknek az ada-
toknak a felhasználásával készült és kívülál-
lók által készített mindmáig legátfogóbb ta-
nulmány Christopher Jencks és munkatársai 
tollából jelent meg Az egyenlőtlenség: A csa-
lád és az iskoláztatás hatásának újbóli felmé-
rése Amerikában (Inequality: A 
Reassessment of the Effect of Family an 
Schooling in America) című könyvben. 
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        Texas A & M University 
 
 
 
 
 
TEHETSÉGVÉDŐ TÁRSASÁG 
 
Az 1958-ban alapított Tehetségvédő Társaság 
(The Association for the Gifted, = TAG) a 
Kivételes Gyermekek Védelmére Alakult 
Tanács  (Council for Exceptional Children, = 
CEC) 13 szakosztályának az egyike. 1985 
októberében 2000 tagot számlált. Öt célt tű-
zött ki maga elé, melyek a következők: (1) 
elősegíteni, hogy a tehetséges diákokra és 
fejlesztési igényeikre vonatkozóan egységes 
álláspont alakuljon ki a szülők, a pedagógu-
sok és a laikus tömegek között, (2) tájékozta-
tást nyújtani a tehetségfejlesztés szakterüle-
tének legfrissebb kérdéseiről és irányzatairól, 
(3) szót emelni annak érdekében, hogy a te-
hetségesek a törvényhozás részéről szövetsé-

gi, állami és helyi szinten egyaránt támoga-
tást kapjanak, (4) ismeretterjesztést végezni a 
tehetségfejlesztésben rész vevő valamennyi 
érdekelt között, és (5) gyarapítani a tehetsé-
ges diákokkal kapcsolatos ismereteket. 
 A TAG két kiadványt jelentet meg, me-
lyek minden tagnak járnak. Az egyik, a Te-
hetségfejlesztés folyóirata (Journal for the 
Education of the Gifted), a tehetségesekkel 
kapcsolatos ismereteket elemző és közlő el-
méleti, kutatási és leíró cikkek fóruma. A 
másik, a TAG–UP–DATE a TAG hírlevele. 
 A tagság felől a következő címen lehet 
érdeklődni: Association for the Gifted, 1920 
Association Drive, Reston, VA 22091. A 
TAG tagjaitól elvárják, hogy belépjenek a 
CEC-be. Az arra jogosultak számára — ked-
vezményes díjfizetési kötelezettséggel — 
külön diák-tagsági kategória áll rendelkezés-
re. 
 
        MARY K. TALLENT 
        Texas Tech University 
 
KIVÉTELES GYERMEKEK VÉDELMÉRE 
ALAKULT TANÁCS 
TEHETSÉGFEJLESZTÉS 
 
 
 
TELJESÍTMÉNYIGÉNY 
 
A teljesítményigényt másképpen teljesít-
ménymotivációnak vagy teljesítményszük-
ségletnek is nevezik és n:Ach-nak jelölik. A 
fogalmat először Murray (1938) határozta 
meg, aki szerint a teljesítményigény "az aka-
dályok legyőzésére, a feladatvégzésre irányu-
ló energia, valamilyen nehézségnek a lehető 
legjobb és leggyorsabb leküzdésére való tö-
rekvés igénye" (80-81. old.). Murray azonban 
nem törekedett arra, hogy a teljesítménymo-
tiváció területén kísérletes kutatásokat foly-
tasson, így a fogalom nem kapott különösebb 
figyelmet, egészen McClelland-ig (1951), aki 
a motiváció egyfajta kognitív elméletét dol-
gozta ki és a teljesítményigény ennek az 
egyik elemét képezte. McClelland elmélete 
azt mondja ki, hogy egy személynek az adott 
feladat megközelítésére való hajlandósága 
(erőfeszítés) a teljesítményigény erejének 



illetve a kudarc elkerülésének igénye erejé-
nek az a működése, amely a személynek a 
siker illetve a kudarc valószínűségéről való 
szubjektív vélekedésétől és az elérendő cél 
vonzerejétől függ. McClelland (1951) és 
Atkinson (1964) szerint a teljesítményigény 
belső késztetés, tehát a teljesítmény növeke-
dése nincs összefüggésben  a külső jutalmak 
növekedésével. A teljesítményigényt általá-
ban a Thematic Apperception Test-tel (TAT) 
mérik, bár Hermans (1970) erre a célra egy 
papír/ceruza módszert is kidolgozott, amelyet 
n:Ach néven ismerünk. 
 Ami a teljesítményigény kialakulását illeti, 
Crandall (1963) arra a következtetésre jutott, 
hogy a magas teljesítményigénnyel rendelke-
ző gyermekeknek olyan anyjuk volt, aki a 
korai években jutalmazta a teljesítményt és a 
teljesítményjellegű tevékenységeket. Amikor 
a gyermekek egy nehéz problémával kerültek 
szembe, az ilyen anyák nem törték össze ma-
gukat, hogy segítségadás ürügyén kiszolgál-
ják  őket. Crandall további következtetése, 
hogy a teljesítménymotivációt fejlesztő vi-
selkedésekre a közép- és a felsőbb társadalmi 
osztályhoz tartozó szülők nagyobb gondot 
fordítottak, mint az alacsonyabb osztályhoz 
tartozó szülők. 
 Számos kutatás arra kereste a választ, 
hogy a teljesítmény milyen hatást gyakorol a 
feladatvégzésre és a személyiségre. Weiner 
(1970) úgy találta, hogy a magas igényszintű 
személyek kudarc esetén is kitartanak, míg az 
alacsony igényszintű személyek a válaszaik-
ban még gátoltabbakká válnak. Továbbá az 
alacsony igényszintű személyek akkor kez-
denek bele valamilyen teljesítményjellegű 
tevékenységbe, ha a siker valószínűsége a 
100 %-ot közelíti, míg a magas igényszintű 
személyek akkor dolgoznak a legjobban, ha a 
siker valószínűsége 50 % körül van. Weiner 
és Kukla (1970) a teljesítményigény kutatását 
összekapcsolták Rotter-nek (1966) a kont-
rollhelyre vonatkozó kutatásával. Általános 
iskolás tanulókat vizsgálva arra a következte-
tésre jutottak, hogy a magas igényszintű 
gyermekek a sikereiket a saját erőfeszítéseik 
eredményének tekintették. A kudarcot mind a 
magas, mind az alacsony igényszintű gyer-

mekek maguknak tulajdonították, azonban a 
magas igényszintű gyermekek a kudarc okát 
az erőfeszítés hiányában látták, míg az ala-
csony igényszintű gyermekek a képességbeli 
hiányosságokban jelölték meg. 
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ALULTELJESÍTŐ TEHETSÉGESEK 
 
 
 
TELJESÍTMÉNYTESZTEK 
 
A teljesítménytesztek az oktatásban alkalma-
zott standardizált méréses módszerek leggya-
koribb formái. A 80-as évek igencsak moz-
galmasaknak bizonyultak a teljesítménytesz-
tek publikálása szempontjából: egyetlen évti-
zed leforgása alatt szinte valamennyi fonto-
sabb teszt új, korszerűsített kiadásban látott 
napvilágot. Mint ismeretes, a standardizált 
teljesítménytesztek csoportos és egyéni tesz-



tekre oszthatók. A csoportos tesztek új kiadá-
sát az összes nagy kiadó — a CTB/McGraw-
Hill, a The Psychological Corporation, a 
Riverside Publishing Company és a Science 
Research Associates (SRA) — a 80-as évek 
közepére időzítette. Az egyik nagy szériát, az 
Alapkészségek Iowa Tesztjét (Riverside's 
Iowa Test of Basic Skills) a Riverside és az 
SRA közösen jelentette meg, két másik nagy 
szériával, a Kaliforniai Teljesítménytesztek-
kel (CTB's California Achievement Tests) és 
az Alapkészségek Átfogó Tesztjével 
(Compre-hensive Test of Basic Skills) pedig 
a CTB/McGraw-Hill és a The Psychological 
Corporation rukkolt elő. 
 Az első komolyabb teljesítménymérő szé-
ria, a Stanford Teljesítményteszt (Stanford 
Achievement Test) 1923-ban jelent meg a 
World Books Company gondozásában. Ma 
ez az eszköz a 7. kiadásánál tart. A mostani 
Stanford Teljesítménytesztek szériája ezt a 7. 
kiadást, továbbá a Stanford Korai Iskolai 
Teljesítményteszt (Stanford Early School 
Achievement Test) 2. kiadását, valamint a 
Stanford Tanulmányi Készségek Tesztjének 
(Stanford Test of Academical Skills) a 2. 
kiadását foglalja magába. Az új Stanford 
sorozat — ugyanúgy, mint az elődje — átfo-
gó teljesítménymérő eszköz, mely az olvasá-
son, a matematikán és az anyanyelven kívül a 
természet- és a társadalomtudományi tár-
gyakra is kiterjed. A 
SESAT/STANFORD/TASK sorozat az óvo-
dáskorúaktól a 13 évesekig terjedő korosz-
tályt célozza meg, és egységes pontozási 
rendszere révén folyamatos mérést tesz lehe-
tővé. Mind a Stanfordnak, mind a TASK-nek 
tíz különböző szintje van és mindegyik szint 
két, egymással egyenértékű változattal ren-
delkezik. 
 A SESAT két szintjét az óvodáskor kezde-
tétől az 1. osztályos korig terjedő korosztály-
ra tervezték. A Stanford Teljesítményteszt 
hat battériából áll, melyek az iskolai fő tár-
gyakban mutatott alapkészségeket mérik. A 
TASK-ből két szint szintén az alapkészsége-
ket méri, ezek 8-13 éves diákokhoz készül-
tek. A Stanford a passzív képességeket, így 
például a passzív szókincset vagy a passzív 

megértést is méri (a passzív képességek mé-
rése az 1973-as kiadásban bukkant fel elő-
ször). 
 A Stanford olvasási tesztje a teszteredmé-
nyek tanórán történő hatékony felhasználását 
azzal könnyíti meg, hogy a teljesítményt 
nemcsak számokkal fejezi ki, hanem minden 
tanulóhoz szöveges útmutatást is ad az olva-
sás gyakoroltatásának az irányára vonatkozó-
an. Ilyen jellegű információ azelőtt csak a 
diagnosztikai tesztekből állt rendelkezésre. 
 A Stanford a tanulókat az olvasási képes-
ségük szerint csoportokba sorolja, aminek 
következtében a pedagógusok pillanatokon 
belül át tudják tekinteni, hogy kik azok, 
akiknek az esetében hasonló készségfejlesztő 
munkára van szükség. 
 A tanulók olvasási készségét változatos 
szemelvények segítségével állapítják meg. 
Külön teljesítménykategóriák állnak rendel-
kezésre a szövegolvasáshoz, a funkcionális 
olvasáshoz és a szórakoztató olvasáshoz. A 
szövegolvasást vizsgáló szemelvények a ta-
nuló tankönyveiben található olvasmányokra 
emlékeztetnek. A funkcionális olvasást vizs-
gáló itemek többnyire utalványokból, belépő-
jegyekből, összeszerelési útmutatókból áll-
nak. A szórakoztató olvasás vizsgálatára 
szolgáló olvasmányok pedig olyan anyagok 
— például fantasztikus regényekből való 
részletek vagy versek —, amilyeneket valaki 
a saját kedvtelésére szokott olvasni. 
 A Stanford Írásvizsgálati Program (Stan-
ford Writing Assessment Program) a tanulók 
írásbeli kifejezőképességét tesz próbára. A 
programhoz készült kézikönyv szerint az 
írásbeliséget felmérő feladatok négyfajta ki-
fejezési módot vizsgálnak: a leírást, az elbe-
szélést, a magyarázatot és a kifejtést. 
 A Stanford helyesírási tesztjének a szavait 
nem az olvasókönyvek szószedeteiből, ha-
nem a tankönyvekben szereplő helyesírási 
listákból válogatták ki. A javítási útmutató 
felsorolja és ízekre szedi a leggyakoribb he-
lyesírási hibákat, ami nagymértékben meg-
könnyíti a pedagógusok számára a diákok 
által elkövetett hibák hangtani és szerkezeti 
elemzését. A Stanford a természet- és a tár-



sadalomtudományok mellett környezetvéde-
lemből is felméri a tanulókat. 
 Az egyéni teljesítményteszteket azok a 
tanulók kapják, akik valamilyen oknál fogva 
külön elbírálást igényelnek. A 80-as években 
ezekből is szélesedett a kínálat. A sok kisebb 
kiadó szinte elárasztotta velük a piacot. Az 
egyéni tesztek fő kiadója az American 
Guidance Services. Ennek a gondozásában 
jelent meg például a Peabody-féle Egyéni 
Teljesítményteszt (Peabody Individual 
Achievement Test), a Woodcock-féle Olva-
sási Tesztek (Woodcock Reading Tests), 
vagy a Matematikai Feladványok Megoldása 
(Key Math) is. A cég legújabb kiadványa a 
Kaufman-féle Pedagógiai Teljesítményvizs-
gálat (Kaufman Test of Educational 
Achievement), mely egy rövid és egy átfogó 
változattal rendelkezik. A rövid változat szű-
rési és besorolási célokat szolgál. A globális 
teljesítményt vizsgálja matematikából, olva-
sásból és helyesírásból, a szubteszt-eredmé-
nyekhez és az öszesített eredményekhez 
normákat ad meg, felvétele pedig 30 percet 
vesz igénybe. 
 Az átfogó változat ideális eszköz annak a 
meghatározására, hogy az adott diák esetében 
melyek a leginkább korrekcióra szoruló terü-
letek. A tanulói hibák kategorizálására hiba-
elemző ívet használ. A standardizált adatok-
kal való egybevetés, valamint a vizsgálatve-
zető által összegyűjtött más bizonyítékok 
alapján azután már könnyen meghatározható, 
hogy miben jó és miben gyenge a tanuló. A 
kézikönyv egyébként meglehetősen terjedel-
mes fejezetet szentel a eredmények értelme-
zésének. 
 Az átfogó változat szintén normatív pon-
tozású. Az összevont olvasási, az összevont 
matematikai és az összevont teljes eredmé-
nyek normái mellett a dekódoló olvasás, az 
értő olvasás, a matematikai számítások, a 
matematikai alkalmazások és a helyesírás 
szubtesztjének a normáit külön is megadja. 
Az átfogó változat felvételi ideje az 1-3. osz-
tályosok esetében 60 perc, a 4-12. osztályo-
sok esetében 60-75 perc. 
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Lewis M. Terman 
 
 

Lewis M. Terman a Clark Egyetemen tanult. 
A doktori fokozatát is itt szerezte pedagógiá-
ból és pszichológiából, G. Stanley Hall irá-
nyítása alatt. Előbb tanárként, aztán iskola-
igazgatóként, majd főiskolai oktatóként dol-
gozott. 1910-ben került a Stanford Egyetem-
re, ahol 1922-től az 1942-ben történt nyug-
díjba vonulásáig a pszichológiai tanszéknek 
volt a vezetője. 
 A mentális tesztek iránti szenvedélyes 
érdeklődése — ami még a Clark Egyetemen 
töltött tanulóévekből származott — csakha-
mar a születőfélben lévő tesztelési mozgalom 
vezető alakjává emelte. Pályafutása során 
több tucat tesztet dolgozott ki. Közülük a 



legismertebb és a legszélesebb körben hasz-
nált a Stanford-Binet Intelligenciateszt volt, 
amelyet a Binet-Simon Intelligenciaskála 
átültetésével 1916-ban alakított ki és 1937-
ben dolgozott át. Közreműködött az Army 
Alpha és Beta, az első csoportos intelligen-
ciatesztek kidolgozásában is, amelyeket az I. 
világháború idején a katonák osztályozására 
használtak. A Stanford-Binet 1916-os publi-
kálásával Terman vezette be az Egyesült Ál-
lamokban az intelligenciahányados (IQ) kife-
jezést, egy olyan szakkifejezést, amely csak-
hamar az általános szókincs részévé vált. 
 A tehetséges gyermekek első átfogó vizs-
gálatát is Terman indította el 1921-ben. 
Munkatársaival együtt több mint 250.000 
iskolás korú gyermeket vizsgált meg abból a 
célból, hogy 1500, 140 feletti IQ-jú tanulót 
kiválogasson. Ezt a fiúkból és lányokból álló 
mintát aztán egy olyan követéses vizsgálat-
nak vetette alá, amely még napjainkban is 
tart. A korabeli közszájon forgó hiedelmek-
kel szemben Terman azt találta, hogy a ma-
gas IQ-val rendelkező gyermekek egészsége-
sebbek, boldogabbak és kiegyensúlyozottab-
bak mint az átlagos képességű gyermekek, 
később pedig mind a választott szakmájuk-
ban, mind a magánéletükben sikeresebbek. 
Terman — akit a tehetségfejlesztési mozga-
lom alapítójaként is szokás tisztelni — a 
megállapításaival a tehetségfejlesztési prog-
ramok kidolgozását kívánta szolgálni. 
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TERMAN TEHETSÉGKUTATÁ-
SAI 
 
1911-ben az akkor már a Stanford Egyete-
men dolgozó Lewis M. Terman tervszerű 
adatgyűjtésbe kezdett. Azokról a gyermekek-
ről kívánt minél több adatot összegyűjteni, 
akik a Stanford-Binet Intelligenciatesztben 
kivételesen magas pontszámot értek el. Az 
1920-as évek elejétől (Melita Oden-nel 
együtt) a Stanford-Binet tesztet már célzato-
san azokkal a tanulókkal vette fel, akiket a 
tanáraik "nagyon értelmesnek" tartottak. 
1925-ben nagyszabású kutatássorozatba fo-
gott, amelynek a segítségével azt kívánta 
feltárni, hogy ezek a gyermekek milyen sajá-
tos vonásokkal rendelkeznek és mennyire 
térnek el az átlagos gyermekektől. 
 Terman mintája 1500 főből állt (800 fiú és 
700 leány). A mintába azok kerültek be, akik 
az iskolai populációban mért intelligencia 
legfelső 1 %-ába tartoztak, vagyis az intelli-
genciatesztben legalább 140, vagy ennél ma-
gasabb IQ-t értek el. 
 Terman és Oden (1951) a tehetség-
mintájukba tartozó diákok jellemzőit a kö-
vetkezőképpen foglalták össze: (1) fejletteb-
bek, egészségesebbek és vonzóbb megjelené-
sűek; (2) az olvasás, a nyelvhasználat és a 
matematikai gondolkodás terén kiválóak; (3) 
számolásból, helyesírásból, történelemből és 
állampolgári ismeretekből szintén kiválóak  
(ezek a területek láthatóan nem azonosak a 2. 
pontban leírtakkal); (4) spontán és változatos 
az érdeklődésük; (5) könnyebben tanulnak 
meg olvasni, továbbá több és színvonalasabb 
könyvet olvasnak, mint az átlagos gyerme-
kek; (6) kevésbé hajlamosak arra, hogy a 
tudásukkal kérkedjenek vagy azt felnagyít-
sák; (7) érzelmileg kiegyensúlyozottabbak; 
(8) szinte valamennyi jellemvonásukban fe-
lülmúlják az átlagos gyermekeket. 
 Az 1947-es, az 1951-es és az 1959-es 
vizsgálatokat később más szerzők az elvárt és 
a valóságos teljesítmény összehasonlításával 
egészítették ki. Ezek a kutatások azonban 
kevesebb "tökéletes" emberről számoltak be, 



vagyis az egyes területeken nyújtott szellemi 
teljesítmény tekintetében nem az összes 
egyén találtatott zseninek (Feldman, 1984). 
Ugyanakkor Terman-nak az érzelmi stabili-
tásra (Schlowinski és Reynolds, 1985), a já-
tékban megnyilvánuló spontaneitásra és krea-
tivitásra (Barnett és Fiscella, 1985), valamint 
az olvasási képességre (Anderson, Tollefson 
és Gilbert, 1985) vonatkozó megállapításait a 
legújabb kutatások is alátámasztották. 
 A Terman-féle eredeti mintához tartozó 
teljes adatállományt a Stanford Egyetemen 
őrzik zárt anyagként. Becslések szerint a for-
rásadatokból készült kódolt válaszoknak ke-
vesebb mint a felét dolgozták fel. 
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TERMAN ZSENIALITÁS-
KUTATÁSAI 
 
Lewis M. Terman amerikai pszichológust 
leginkább úgy tartják számon, mint a Stan-
ford-Binet Intelligenciaskála kidolgozóját. 
Azt már kevesebben tudják róla, hogy 1925 
és 1959 között öt kötetet is publikált a zse-
nialitás vizsgálatáról. 
 1921-ben Terman, aki akkor pedagógiát 
tanított a Stanford Egyetemen, 1528 tehetsé-
ges gyermek longitudinális vizsgálatába fo-
gott. A minta egyik része olyan általános is-
kolásokból állt, akik a Stanford-Binet-ben 
140-es vagy ennél magasabb IQ-t értek, a 
másik része pedig olyan középiskolásokból, 
akik a Terman-féle Csoportos Tesztben 
(Terman Group Test) a legmagasabb pont-
számot kapták. A diákok átlagos életkora 11 
év volt. Terman az intelligencián kívül szá-
mos más változóról is gyűjtött adatokat, így a 
szocioökonómiai státuszról, a személyiségről 
és az iskolai teljesítményről is. A vizsgála-
toknak az volt a célja, hogy az intelligenciá-
val együtt járó sajátosságokat azonosítsák, és 
hogy ezeknek a kivételesen okos egyéneknek 
az életében lezajló eseményeket nyomon kö-
vessék (Treffinger, Pyryt, Hawk és 
Houseman, 1979). 
 Terman és Oden (1959) a tehetséges 
gyermekek jellemzőit a következőképpen 
összegezték. Ezeknek a gyermekeknek több 
mint a fele hátrányos helyzetű családokból 
származott. Testileg fejlettek, jól tápláltak, 
egészségesek voltak. A standardizált telje-
sítménytesztek életkoruknak megfelelő szint-
jeit mintegy 2-3 évvel túlszárnyalták. Ugyan-
akkor az oktatásuk az életkoruknak megfele-
lő szinten folyt. Könnyebben tanultak meg 
olvasni és több könyvet olvastak mint a kor-
társaik. A preferált játékaikban a tipikus nemi 
különbségek tükröződtek. Legtöbbjük a sza-
badidejében olyan tevékenységekkel foglalta 
le magát, amelyek a tőlük jóval idősebbekre 
jellemzőek. Terman és Oden (1959) arra a 
következtetésre jutott, hogy ezek a gyerme-



kek szinte minden téren felülmúlják a velük 
egyidős nem tehetségeseket. Mindazonáltal 
felhívták a figyelmet arra, hogy a tehetsége-
sek legalább annyira különböztek egymástól, 
mint amennyire az átlagosok csoportjába 
tartozóktól. 
 Közismert az a hiedelem, miszerint a ma-
gas IQ érzelmi kiegyensúlyozatlansággal pá-
rosul. Ennek azonban ellentmond az a tény, 
hogy miközben ezek a gyermekek felnőtté 
cseperedtek, ritkábban fordult elő náluk sú-
lyos elmebetegség, mint azoknál, akik nem 
tartoztak az intelligencia élmezőnyébe (Oden, 
1968). Felnőttként jobb egészségnek örvend-
tek és a halálozási arányuk is alacsonyabb 
volt az átlagos populációban találtnál. 
 Terman tehetséges egyénei az intellektuá-
lis képességeiket egész felnőttkorukon át 
meg-őrízték (Oden, 1968). A férfiak 71 %-a, 
a nők 67 %-a egyetemi diplomát szerzett; a 
férfiak 68 %-a és a nők 24 %-a pedig leg-
alább egy tudományos fokozatot is szerzett. 
A férfiak 86 %-a értelmiségi munkakörben 
dolgozott és több mint 2500 cikket, 200 
könyvet és 350 szabadalmat publikált. A nők 
42 %-a teljes állásban dolgozott, főként pe-
dagógusként vagy titkárnőként. A nők a na-
gyobb sikereiket a szakmai szerepeikben ér-
ték el. Hasonló teljesítményekről számol be 
egy újabb keletű, másik felnőtti mintán vég-
zett kutatás is (Powell, 1983). 
 Minden negyedik vagy ötödik tehetséges 
felnőtt egy vagy több mellékfoglalkozást is 
folytatott. Nemcsak a szakmájukban, hanem 
a társadalmi szervezetekben is aktívak vol-
tak, és több mint 90 %-uk nyilatkozott úgy, 
hogy általában vagy szinte mindig elmegy 
szavazni. A gyermekeiknél átlagosan 132-es 
IQ-t állapítottak meg. 
 Oden (1968) azt is megvizsgálta, hogy 
milyen különbségek vannak a Terman-féle 
követéses mintához tartozó legsikeresebb és  
legkevésbé sikeres férfiak között. Terman és 
Oden (1959) meghatározása szerint a siker a 
következőket jelenti: a célkitűzések megva-
lósítása, a boldog családi élet, a jólét, a szo-
ciális segítőkészség és a lelki béke. A sikeres 
férfiak esetében nagyobb volt a valószínűsé-
ge annak, hogy olyan ép, magasabb szocio-

ökonómiai státuszú családból származtak, 
amelyben nagyra értékelték a kezdeményező-
képességet és a tanulmányi sikereket. Erős 
pozitív korrelációt találtak a tanulásban és az 
életben elért sikerek között. Sears és Barbee 
(1977) beszámolója szerint a Terman-féle 
vizsgálatban résztvevő nők legtöbbje elége-
dett volt az életével, a dolgozó nők pedig 
méginkább elégedettek voltak. A sikerrel 
pozitív korrelációt mutatott még (az elége-
dettségen kívül) a neveltetés, az egészség, a 
korai szülői támogatás és az önbizalom is. 
Érdekes módon az életben elért sikerek tekin-
tetében a 180 feletti IQ-val és a 140-150 kö-
zötti IQ-val rendelkezők között nem volt 
szignifikáns különbség (Feldman, 1984). 
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TORRANCE, ELLIS PAUL 
(1915 –      ) 
 
Ellis Paul Torrance az AA fokozatát 
(Associate of Arts, főiskolai fokozat az Egye-
sült Államokban. A ford.) a Georgiai Katonai 
Főiskolán (1936), a BA fokozatát (Bachelor 
of Arts, = a bölcsészettudományok baccalau-
reusa. Baccalaureátus: a legalsó egyetemi 
fokozat. A ford.) a Mercer Egyetemen 
(1940), az MA fokozatát (Master of Arts, kb. 
bölcsészdoktor. A ford.) a Minnesotai Egye-
temen (1944), a PhD fokozatát (Doctor of 
Philosophy, = filozófiai doktor. A ford.) pe-
dig a Michigani Egyetemen szerezte (1951). 
1966-tól a visszavonulásáig a Georgiai Egye-
temen dolgozott mint tanszékvezető és a ne-
veléslélektan tanára. Noha 1984-ben formáli-
san nyugdíjba ment, a nevével fémjelzett 
kutatási programokban továbbra is aktívan 
tevékenykedik. 
 
 

 
 
 

Ellis Paul Torrance 
 
 

 Torrance a kreativitással, a tehetséggel 
valamint a nevelés jövőjével foglalkozó, több 
kötetet kitevő közleményei révén nemzetkö-
zileg is elismert tudós. Filozófiájának a kö-
zéppontjában az a törekvés áll, hogy a neve-
lési célokat és elképzeléseket módosítsa. Sze-
rinte a jövő nevelési intézményeinek nem-

csak a tanulási képességet kell fejleszteniük, 
hanem a gondolkodási képességet is. A szo-
ciodráma átalakításával és finomításával 
olyan csoportos problémamegoldási technikát 
dolgozott ki, amely ma már a rugalmas gon-
dolkodás tanításának az egyik bevált eszköze. 
A különböző kulturális és életkori csoportok-
hoz tartozó tehetséges egyének azonosítása 
érdekében tett erőfeszítései nyomán jöttek 
létre a kreatív gondolkodást vizsgáló tesztjei 
(Torrance Tests of Creative Thinking, = 
TTCT). Összességében Torrance az egész 
kiemelkedő pályafutását annak a szolgálatába 
állította, hogy segítsen a társadalomnak fel-
ismerni az egyén kreatív képességét és a kre-
atív képesség jelentőségét a jövőre nézve. 
 Torrance-nak mintegy 1100 közleménye 
és 27 könyve jelent meg, köztük olyanok, 
mint az Útmutató a kreatív tehetséghez 
(Guiding Creative Talent), A nevelés és a 
kreatív képesség (Education and the Creative 
Potential), Kreatív tanulás és tanítás 
(Creative Learning and Teaching), vagy A 
megvilágosodás és a kreativitás nyomában 
(The Search for Satori and Creativity). 118 
doktori és 39 magiszteri (kb. bölcsészdoktori. 
A ford.) disszertációnak volt a témavezetője. 
 Torrance és felesége, Pansy a megalapítói 
a Jövőbeni Problémák Megoldása (Future 
Problem Solving, 1974) elnevezésű prog-
ramnak, amely ezerszámra tanítja a gyerme-
keket problémamegoldásra Amerikában és 
külföl-dön egyaránt. Ugyancsak Torrance 
hozta létre a Tehetséges Diákok és Tanáraik/-
Szponzoraik Nemzetközi Hálózatát (Interna-
tional Network of Gifted Students and their 
Teachers/Sponsors). Számos kitüntetés és 
ösztöndíj tulajdonosa. Köztük külön is emlí-
tést érdemel az Alumnusok Alapítványától (a 
Georgiai Egyetem volt hallgatói, polgárai 
által létesített alapítványról van szó. A ford.) 
kapott Kiváló Professzori cím, valamint a 
Japán Tudományos Ismeretterjesztő Társa-
ságtól a kreativitásnak és a kreatív oktatásnak 
a japán nevelési intézményeken belüli kutatá-
sához kapott ösztöndíj. 
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TORRANCE KREATIVITÁSKU-
TATÁSI KÖZPONT 
 
A Torrance Kreativitáskutatási Központot 
(Torrance Center for Creative Studies) a kre-
atív képesség fejlesztését szolgáló kutatások 
összefogása érdekében létesítették. Kutatási 
és fejlesztési programja Ellis Paul Torrance-
nak, a tősgyökeres georgiainak, a Georgiai 
Egyetem Alumnusok Alapítványa által Kivá-
ló Professzori címmel kitüntetett nagy öreg-
jének a szellemi hagyatékára épül. Ezt a ha-
gyatékát a következő megállapítása fejezi ki 
a legjobban: 
 

Az emberi teljesítmény szinte minden területén a 
kreativitás az a jegy, amely az igazán kiválót meg-
különbözteti a többitől. A rendkívüli teljesítmény 
produkálásához nem elegendő a magas intelligen-
cia, a specifikus tehetség és a nagyfokú szakmai 
hozzáértés ... Mérhetetlenül fontos a társadalom-
nak, hogy a kreatív tehetségünket felismerje, fej-
lessze és hasznosítsa. Civilizációnk jövője — maga 
a fennmaradásunk — az utánunk következő gene-
ráció kreatív képzeletének a minőségétől függ. 
(Torrance, 1959, 1. old.) 

 
 Torrance-ot, a kreatív képesség azonosítá-
sára és fejlesztésére irányuló kutatás nagy 
úttörőjét leginkább a Kreatív Gondolkodás 
Torrance-féle Tesztjeinek (Torrance Tests of 
Creative Thinking, = TTCT), a világon a 

legelterjedtebb kreativitásteszteknek a kidol-
gozása és tökéletesítése terén kifejtett mun-
kássága révén ismerik. 
 A Torrance Központ kutatási és oktatási 
programjának a céljai: a kreatív képesség 
becsléséhez és fejlesztéséhez szükséges tech-
nikák és eljárások kutatása és értékelése; a 
kreatív gondolkodást fokozó stratégiák ki-
dolgozása, alkalmazása és értékelése; vala-
mint a kreativitás fejlesztését előmozdító 
országos és nemzetközi programrendszerek 
támogatása. 
 A Torrance Központ kutatási és fejlesztési 
programjának a szerkezete négy — becslési, 
fejlesztési, képzési és értékelési — összete-
vőből épül fel. Mindegyik összetevő a maga 
módján a kreativitással kapcsolatos ismerete-
ink felülvizsgálatához és bővítéséhez, vala-
mint a kreatív képességet fokozó oktatási és 
értékelési módszereket továbbfejlesztéséhez 
kíván hozzájárulni. 
 A becslési összetevő alapját a kreatív ké-
pesség becslését és a kreatív fejlődés értéke-
lését elősegítő eszközöknek és eljárásoknak a 
kutatása képezi. A Torrance által kidolgozott 
tesztekkel kapcsolatos kutatásokat — a 
validitási vizsgálatokat, az adminisztráció és 
a pontozási eljárás tökéletesítését, valamint a 
kreatív képességet fejlesztő stratégiák hatás-
vizsgálatait — a Torrance Központon keresz-
tül koordinálják, együttműködve az Iskolai 
Vizsgálatsegítő Szolgálattal (Scholastic Test-
ing Service), a Torrance tesztek kiadóival és 
A Kreatív Viselkedés Georgiai Kutatásai 
(Georgia Studies of Creative Behavior) nevű 
programmal. 
 A fejlesztési összetevő alapját két program 
képezi, amelyekkel a kreatív gondolkodást 
serkentő illetve gátló technikákat, valamint a 
kreatív fejlődést ösztönző módszereknek és 
tevékenységeknek a természetét kívánják 
tanulmányozni. A Jövőbeni Problémák Meg-
oldása (Future Problem Solving, = FPS), 
melyet E. Paul Torrance és J. Pansy Torrance 
hívott életre 1974-ben, a problémamegoldás 
kifejezetten interdiszciplináris szemléletű 
programja. Az a meggyőződés motiválta, 
hogy a civilizációban eljutottunk arra a pont-
ra, amelynél a pedagógia a tanterv nagy ré-



szét arra kell hogy fordítsa, ami a diákok gya-
rapítását, gazdagítását és a jövőről alkotott 
képük pontosabbá tételét elősegíti (Torrance, 
1980). Az FPS ma már nemzetközi program. 
Székhelye: St. Andrews College, Laurinburg, 
North Carolina; igazgatója: Anne Crabbe. A 
Torrance Központ a georgiai FPS programot 
koordinálja. 
 A Torrance Központ másik jelentősebb 
programja a Kreatív 'Tudósprogram' 
(Torrance Creative Scholars Program). Ez a 
program azoknak a tehetséges gyermekeknek 
a pedagógiai ellátását biztosítja, akik a 
Torrance-féle kreativitástesztekben (TTCT) 
elért teljesítményükkel az ország legjobb 1,5 
%-a közé kerültek. A program Torrance azon 
nézetével függ össze, miszerint 
 

mindazon embereknek, akik társadalmi, tudomá-
nyos vagy művészeti téren rendkívülit cselekedtek, 
egyetlen közös jellemzőjük van: a kreativitásuk. 
Mivel olyan korban élünk, amelyben a változások 
mind gyorsabban követik egymást, a természeti 
erőforrásaink pedig kimerülőben vannak, a kölcsö-
nös egymásrautaltság és az egységes minták hiánya 
nyomósabb okok mint valaha ahhoz, hogy a kreatív 
módon tehetséges gyermekek és felnőttek tisztes-
séges lehetőséget kapjanak a kibontakozásra. Meg 
kell keresnünk ezeket a "világra szóló" kincseket, 
és úgy kell támogatnunk őket, hogy megadhassák a 
társadalomnak mindazokat a dolgokat, amelyekre 
annak oly rettenetesen nagy szüksége van. 

 
 A Kreatív 'Tudósprogram' egyedülálló 
sajátossága a mentori elem alkalmazása. A 
programnak ez az eleme egy egész éven át 
működtetett mentori hálózatot biztosít a krea-
tív 'tudósok' számára. Torrance kreatív 'tu-
dós-mentorainak' azokat a Torrance által ki-
válogatott egyéneket nevezik, akik különböző 
módokon 'mentori' szolgáltatásokat nyújtanak 
a kreatív 'tudósoknak'. Ezek a 'mentorok' az-
tán kreatív 'tudósokká' is átminősülhetnek, és 
akkor a program szolgáltatásaiból ők is ré-
szesülnek. 
 A Kreatív 'Tudósprogram' számára a 
TTCT pontozását és a pontok hitelesítését az 
Iskolai Vizsgálatsegítő Szolgálat végzi. A 
programok és szolgáltatások kidolgozása és 
bővítése a Torrance Központon keresztül 
történik. 

 A harmadik — képzési — összetevő a 
kreativitás iránt érdeklődő pedagógusok to-
vábbképzését szolgálja. Ez az összetevő a 
Georgiai Egyetem Neveléslélektani Tanszéke 
által kínált magiszteri és doktori fokozatszer-
ző programokkal működik együtt. A 
Torrance Központon keresztül meghirdetett 
képzési programok a következők: a Nyári 
Kreativitási Szabadegyetem (Torrance Center 
Summer Creativity Institute), a Kihívás Prog-
ram (Challenge Program) a még iskolába 
nem járóktól az ötödik osztályosokig terjedő 
korosztályt tanítók számára, és a Látogató 
Tudósprogram (Visiting Scholars Program) 
az országosan és nemzetközileg elismert tu-
dósok számára. Emellett ott vannak még az 
évente megrendezett Torrance Előadások (E. 
Paul Torrance Lecture), valamint az a könyv-
tár és archívum is, amelyet Torrance adomá-
nyozott az egyetemnek. A Torrance Központ 
elkövetkezendő célja egy Torrance nevével 
fémjelzett egyetemi kutatási tanszék létesíté-
se. 
 Az utolsó, értékelési összetevő a becslési 
technikák, a képzési stratégiák és a Torrance 
Központ által koordinált különféle program-
rendszerek mennyiségi és minőségi értékelé-
sére irányul. 
 A Torrance Kreativitáskutatási Központot 
formálisan Mary M. Frasier hozta létre 1984 
tavaszán a Georgiai Egyetemen. Az Egyetem 
Pedagógiai Főiskolájának Neveléslélektani 
Tanszékén található. Címe: Torrance Center 
for Creative Studies, College of Education, 
422 Aderhold Hall, University of Georgia, 
Athens, GA 30602. 
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A 95–561. SZ. TÖRVÉNY 
 
A 95–561. sz. törvény, azaz A tehetséges 
gyermekek oktatásának 1978-as törvénye 
(The Gifted and Talented Children's Educati-
on Act of 1978) a már jóval korábban életbe 
lépett elemi és középfokú oktatási törvény 
(Elementary and Secondary Education Act) 
kiegészítéseként jelent meg, a IX. cikkely A 
fejezeteként. A törvény meghatározása sze-
rint tehetséges gyermekek azok a 18. élet-
évüket még be nem töltött egyének, akik 
olyan, már kinyilvánított vagy feltételezhető 
képességekkel rendelkeznek, amelyek magas 
teljesítmény elérését jelzik olyan területeken, 
mint az intellektuális, kreatív, specifikus ta-
nulmányi vagy vezetői képességek, vagy a 
vizuális és előadóművészetek, és akik emiatt 
speciális pedagógiai ellátást illetve foglalkoz-
tatást igényelnek. 
 Az anyagi fedezetet a Tehetséges Gyer-
mekek Oktatási Programja (Gifted and 
Talented Children's Education Program) biz-
tosította kétféle támogatási keret útján. Az 
egyik fajta támogatás az összes állami okta-
tás-ügyi szervezet számára kiírt pályázaton 
keresztül a tehetséges gyermekek érdekeit 
szolgáló programok tervezésének, kidolgozá-
sának, működtetésének és továbbfejlesztésé-
nek a költségeit volt hivatott fedezni. A má-
sik fajta támogatásért személyiségfejlesztő 
tréningek vezetésére, modellek kidolgozásá-
ra, ismeretterjesztésre vagy kutatásra vállal-
kozó állami és magán szervezetek, cégek, 
intézmények folyamodhattak. 
 Az oktatás megszilárdítását és fejlesztését 
célzó 1981-es törvény (Education and 
Consolidation Improvement Act of 1981) 2. 

fejezetének 1981. augusztus 13-i hatályba 
lépésével ez a kétfajta támogatás összevonás-
ra került. Az egységesített anyagi támogatást 
kizárólag az államok és a körzetek vehetik 
igénybe a tehetséges gyermek számára bizto-
sított szolgáltatások folytatásához. 
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TÚLTELJESÍTÉS ÉS TEHETSÉG 
 
Miközben az alulteljesítő tehetséges diákok 
problémáiról igen sok szó esik a szakiroda-
lomban, addig a túlteljesítő tehetségesekről 
szóló írásokkal jóval ritkábban lehet talál-
kozni. A diákok kategorizálásához általában 
az (intelligencia- és képességtesztekkel mért) 
elvárás és a (teljesítménytesztekkel mért) 
teljesítmény közötti eltérést szokták felhasz-
nálni, ami megmutatja, hogy adott tanuló 
alul- vagy túlteljesítő-e. A "tiszta" kategóriák 
felállítását  nehezíti, hogy a mérési kritériu-
mok nem egységesek, emiatt előfordulhat, 
hogy az a gyermek, aki az egyik mérési rend-
szerben túlteljesítőnek minősül, egy másik 
mérési rendszer alkalmazása esetén kikerül 
ebből a kategóriából (Tannenbaum, 1983). 
 Egyes szerzők szerint az elvárás és a telje-
sítmény közötti különbség kialakulásában 
meghatározott pszichoszociális tényezők 
játszanak szerepet. Például Whitmore (1980) 
szerint a túlteljesítő tehetséges diák jobban 
tud uralkodni az iskolai tanulmányaival kap-
csolatos szorongásán, az érzései adekvátab-
bak, magabiztosabb és magasabb az önérté-
kelése, mint az alulteljesítő párjáé. Emellett a 
túlteljesítő tehetséges diákot jobban érdeklik 
a tanulmányi jellegű, mint a társas tevékeny-
ségek. Asbury (1974) viszont az eltérő telje-
sítmény mögött nem talált ilyen állandó 
pszichoszociális faktorokat. 
 Érdekesen fejtegeti ezt a problémát 
Tannenbaum (1983). Szerinte az elvárás és a 
teljesítmény közötti bármekkora — a túltelje-
sítés irányába mutató — eltérés az elvárás 



meghatározása során elkövetett mérési hiba 
következménye. Ennélfogva a túlteljesítés 
"teljes egészében az alulbecslésből származó 
illúzió". Mivel az elvárás mérése a gyermeki 
képesség kimutatását jelenti, a túlteljesítés 
csak látszólagos lehet, hiszen ezzel egy olyan 
abszurd helyzet állna elő, miszerint a diák a 
saját képességein felül is képes lenne teljesí-
teni. 
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ZSENIALITÁS 
 
A zsenialitást régen isteni eredetűnek vélték. 
Az ilyen emberről azt hitték, hogy megszállta 
a Géniusz (innen az elnevezés), vagyis az 
értelmi erőinek és szellemiségének a fejlődé-
sét egy felsőbbrendű lény irányítja. Ma ezzel 
a problémakörrel a filozófia és a pszichológia 
foglalkozik. Galton (1869) — a zsenialitás 
mennyiségi koncepciójának a kidolgozója — 
veleszületettnek illetve öröklöttnek tartotta, 
Lombroso (1891) pedig az őrültséghez ha-
sonló abnormális pszichológiai megnyilvánu-
lásnak fogta fel. Hirsch (1931) még azt is 
indítványozta, hogy a zseniális embereket 
önálló pszichobiológiai fajnak kellene tekin-
teni. 
 A zsenialitás szót — jelzői értelemben — 
elsősorban a kivételesen kiemelkedő tehet-
ség, képesség vagy teljesítmény megjelölésé-
re szokták használni. Manapság már ritkáb-

ban találkozhatunk vele, mert a tehetség il-
letve a tehetséges kifejezés szinte teljesen 
kiszorította a szóhasználatból. Galton (1892) 
szerint zsenialitás alatt a "kivételesen ki-
emelkedő, ugyanakkor veleszületett képessé-
get" kell érteni. (8. old.). Viszont azt is hoz-
zátette, hogy a zsenialitás nem tekintendő 
szakkifejezésnek. Galton megpróbálta bebi-
zonyítani, hogy a zsenialitás illetve a kiváló 
képesség öröklött. 
 Terman (1925) a tehetséges gyermekekkel 
végzett nagyszabású longitudinális kutatása 
során használta ugyan a tehetség szót, mégis 
az ebből készült könyvsorozatának a Kutatá-
sok a zsenialitás eredetéről (Genetic Studies 
of Genius) címet adta. Megjegyzendő azon-
ban, hogy Terman a zsenialitás eredetére vo-
natkozó felfogást jelentősen kibővítette: "A 
zsenialitás az öntörvényű természetes fejlő-
désből és azokból a környezeti hatásokból 
ered, amelyek jóra és rosszra egyaránt ráve-
hetik. Olyan tudományos problémák ezek, 
amelyek úgyszólván páratlan jelentőségűek 
az emberi jólétre nézve." (1925, 5. old.). De 
Terman tovább is ment annak a felvetésével, 
hogy a zsenialitással kapcsolatban három 
probléma van: a természete, az eredete és a 
nevelése. Magától értetődik, hogy abban az 
időszakban a kutatást leginkább az adottság – 
nevelhetőség problémája foglalkoztatta. 
 A zsenialitás eredete és nevelhetősége 
terén végzett kutatások során gyakran folya-
modtak a kiváló illetve kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó emberek vizsgálatához. A Ku-
tatások a zsenialitás eredetéről II. kötetében 
Catherina Cox és mások (beleértve Lewis 
Termant is) 300 elhunyt zseniális tudós és 
művész életének a korai szakaszát dolgozták 
fel. Ezen az úton járt úttörő kutatásában an-
nak idején Galton (1869) is. Jóval később 
Goertzel-ék (1962) életrajzi kutatása folytatta 
ezt a hagyományt, amiről A kiválóság bölcsői 
(Cradles of Eminence) című könyvük tanús-
kodik. 
 Bloom (1985) frissebb keletű kutatása 
viszont olyan élő személyekre irányult, akik 
már kivívták a világ elismerését. Elődeihez 
hasonlóan Bloom is arra a megállapításra 
jutott, hogy a zsenialitás, az általános tehet-



ség, a specifikus tehetség vagy a kiemelkedő 
képesség igen gyakran koraérett viselkedés 
formájában jelentkezik, például olyan fiatal-
kori eredményekben, amelyek az abban az 
életkorban szokásos teljesítményeket messze 
meghaladják. Egyre többen kezdik felismer-
ni, hogy a tehetséget nagyrészt a család, az 
iskola és más változók határozzák meg. 
 A zseniális kifejezést ma már egyre rit-
kábban használják. Csak az igazán kivételes 
tehetség megjelölésére elevenítik fel néha-
napján. 
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