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Előszó 
 
 
A Kossuth Lajos Tudományegyetem (mai neve: Debreceni Egyetem) Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszékén 1997 szeptemberében indult meg a „tehetségfejlesztési szak-
értő” szakirányú szakképzés posztgraduális formában, közel száz hallgatóval. A kép-
zés programjának előkészítésében kiindulási pontként szolgált az Európai Tehetségta-
nács (European Council for High Ability) továbbképzési programja, amelyet a 
Nijmegeni Egyetem Tehetségkutató Központja dolgozott ki F. J. Mönks professzor, az 
ECHA elnökének irányításával. Érdemben ezt a programot vettük át, tartalmilag hoz-
záigazítva a magyar körülményekhez. Nem véletlen tehát, hogy képzési programunk 
megvalósítása során is nagy érdeklődés kísérte munkánkat az ECHA részéről, s meg-
győződve képzésünk magas színvonaláról, korszerűségéről, zárásként a magyar dip-
loma mellett a képzés résztvevői megkapták a nemzetközi ECHA-Diplomát is. Ezt 
követően jött létre Tanszékünk szakmai koordinálásával az ECHA-Diplomások Műhe-
lye – indulásként közel száz pedagógus részvételével. Ebben a kötetben az ő írásaikból 
adunk közre válogatást, többnyire záródolgozatuk tartalmi összefoglalására épülnek 
ezen tanulmányok. Sok értéket rejtenek ezek az írások, s a kiadással is az a célunk, 
hogy ezen gyöngyszemek a tehetséggondozásról minél szélesebb körben jussanak el a 
gyakorló pedagógusokhoz és más szakemberekhez. A kötet megkülönböztetésére 
szolgáló szám (I.) azt jelzi, hogy szándékunkban áll folyamatosan megjelentetni az 
ECHA-Diplomások Műhelyeinek produktumait. Nem véletlen ezen első kötet megje-
lenésének időpontja sem: az ECHA 7., a Debreceni Egyetemen 2000. augusztusában 
megrendezendő Nemzetközi Konferenciájára adjuk ki. Köszönetünket kívánjuk kife-
jezni ezzel is az European Council for High Ability-nek, s külön is Franz. J. Mönks 
professzornak a magyar tehetség-ügy támogatásában, fejlesztésében nyújtott segítsé-
gükért. 
 

A SZERKESZTŐK 
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László Ágnes 
 

MENTÁLIS KÉPESSÉGTERÜLETEK 
FELTÉRKÉPEZÉSE 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ELSŐ NÉGY OSZTÁLYÁBAN 
 
 

 
 
5 éves foglalkozom fejlesztéssel a Budapest, III. kerület Bárczi Géza u. 2-ben működő 
Általános Iskolában. Az alsó tagozaton egy évfolyamot kísérek elsőtől negyedik osztá-
lyig. Felzárkóztatás és tehetséggondozás a feladatom. 

Nincs tudomásom olyan mérési rendszerről, ami általános iskola alsó tagozatában, 
első osztálytól folyamatosan nyomon követné a gyerekek fejlődését. A beiskolázást 
megelőző, iskolaérettségi, iskolakezdő ciklus mérésrendszerének gazdag a szakiro-
dalma (pl. Porkolábné dr. Balogh Katalin, Deákné B. Katalin, Szautner Jánosné). Az 
általános iskolában azonban fokozatosan más képességterületekre helyeződik át a 
hangsúly, és a visszacsatolást a tantárgyi mérések jelentik. 

Többször nekifutottam olyan mérési rendszer kidolgozásának, ami folyamatosan 
követhetné a gyerekek általános kognitív képességeinek fejlődését, ami nem bonyolult, 
nem túl időigényes, eredményéből következtetni lehet az esetleges tantárgyi sikerte-
lenség okaira, vagy a húzóerőként számba vehető képességekre, de megfelelő szakmai 
segítség hiányában rendre elbizonytalanodtam. 

Tanulmányaink során a mentális tehetségdiagnosztika eszközeiként verbális, 
nonverbális és kreativitástesztek, illetve szülői-pedagógusi megfigyelések, tulajdon-
ságlisták értelmezésével ismerkedtünk meg. A tesztbattériákba csak provizórikus bete-
kintést nyertünk, mivel ezek pszichológiai vizsgálatokra vannak hitelesítve. 

Biztatást kaptunk saját tapasztalaton alapuló mérési módszerek kidolgozására és el-
végzésére. Jelen tanulmányban közreadott vizsgálati módszergyűjtemény ennek a 
munkának az eredménye. 

Olyan, a személyiség és képesség fejlesztő munkát támogató vizsgálatrendszert kí-
vántam kidolgozni, amely egyrészt horizontálisan láthatóvá teszi a gyermek képessé-
geit, másrészt lehetőséget kínál egy vertikális, fejlődést követő adminisztrációra. 

A vizsgálatok során nyelvi, gondolkodási, kreativitás képességet nézünk, illetve 
emberábrázolást, szülői és tanítói kérdőívvel. Az összegyűjtött munkákat folyamato-
san, évenként egymás mellé tesszük, nyomon követve a fejlődést. A vizsgálatok elvég-
zését éves gyakorisággal tervezzük, de kellő gyakorlat megszerzése után szükség sze-
rint gyakrabban. 

Célunk a vizsgálati eredmények validitásának folyamatos ellenőrzése, melyhez az 
iskolapszichológus vizsgálatainak eredményeivel való egyeztetés szolgál támpontul. 
Ezt, mivel feltételezem, hogy a teljes csoporttal elvégzett pszichológusi kontroll nem 
szolgál nagyobb bizonyító erővel, mint a szúrópróbaszerű vizsgálat, az utóbbit alkal-
mazzuk. Folyamatában ez is kellő adatot jelent majd. A teljes csoport pszichológiai 
mérése időben az adott személyi feltételek mellett nem elvégezhető. 
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A VIZSGÁLATI MÓDSZEREK BEMUTATÁSA 
 
A verbális képességek mérése 
Az első feladatcsokor verbális képességeket mér. A feladatok: hallás utáni emlékezet, 
olvasás utáni emlékezet, szókincsvizsgálat, főfogalom keresés. 
 Hallás után írt szavak. Háromszori tagolt olvasás után első és második osztályban a 
leírt szavak közül keresik ki. Jellegében ez eltér az írásbeli reprodukálástól, azonban 
ennél a korosztálynál a kialakulatlan íráskészség legalább annyira torzítaná az eredmé-
nyeket. Egymás után harminc szó, már eleve gátolja a gyengébb képességűeket. 
 

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 
mező színes vödör szamár 
vizes vadász tündér asztal 
liba eszköz alvás kerül 
kávé avar sárga retek 
cipő görbe kukac falat 
festeget kölni fog etet 
lapos boldog vásár bogár 
szavak föld kender vendég 
hegedű menetel négyzet ernyő 
kezek alapos csiga vidám 
tojás kulcs okos néz 
pakol zavar harag karó 
pók lépked ajtó vonat 
teve pipa visít karó 
óvoda határ betű pap 

 
 

Tábláról, 3 perces néma olvasás után felidézett szavak. Elsőben egyszeri közös ol-
vasással segítettem. 

 
1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 
lap kalap mentő birka 
ég nevet kopasz város 
ló poros bukfenc rohan 
méz majom papír édes 
hó ceruza vásárol takar 
nő esküvő tenger szúnyog 
tép kémény borsó ártalom 
ver okos táska szemüveg 
kör tükör elefánt kíváncsi 
ad hajó gomba havas 
hús kantár száraz láda 
rab manó reszel titok 
kel kifli párna kér 
tó orgona habos beszél 
őz olvas zakó kutya 
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Emlékezet, szókincs, főfogalom vizsgálat 1. osztály  név: ………………………... 
 
 

1. Húzd alá a hallott szavakat! 

mező   kendő   vizes  banán  liba  kávé   zokni   cipő   szappan 

festeget  lapos vigyáz   gyors  szavak  hegedű  fordítás kezek rigó 

hinta  tojás  pakol   verseny   alku   mandula  pók   takaró beszélget 

teve   medence   harapós    óvoda   ház    este   csavarog 
 
 

2. Írd ide azokat a szavakat, amelyeket a táblán láttál! 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
 

3. Húzd alá az értelmes szavakat! 

inga  henge  otel  ürge  lép sap vonó  makk futyul notesz tebez 

keddi  anko   iste  bogrács bocskor pimor kémény biceg ferre 

mázol sipku zsineg viláj  motyó  sámli 
 
 

4. Mi a közös szó rá? 
 Például: asztal – szekrény: bútorok 
 
muskátli – tulipán: ………………………. 

sajt – vaj:   ………………………………. 

cinke – veréb: …………………………….. 

autó – motor: …...………………………... 

puli – foxi: ………...……………………… 

kanál – villa: …………..………………… 

sapka – ing: .……………………………….. 

alma – szilva: ………..…………………… 

apa – anya: ………...……………………… 

ceruza – toll: ….…………………………. 

eső – hó: ………..…………………………. 

saláta – répa: …….………………………. 

kalapács – ásó: …………………………….. 

kifli – zsemle: ………….…………………. 

cipő – csizma: …………….………………. 
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Emlékezet, szókincs, főfogalom vizsgálat 2. osztály  név: ………………………... 
 
 

1. Húzd alá a hallott szavakat! 

színes vadász  kölni  sánta  eszköz görbe eper  hamu kulcs  menetel  

föld alapos kantár zavar  lépked  hasznos  zebra  hát gyertya  fogkrém 

győz  érett  távol  retek  bogár kép gond  hamis  lépcső  mester 
 
 

2. Írd ide azokat a szavakat, amelyeket a táblán láttál! 

……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
 

3. Húzd alá az értelmes szavakat! 

kilü vánszorog  suba  velip  kotlós nemped  csermely ködmön etojis 

fakó  zopi  basa  menta citvir  zakó  vepo  csorba  dipra  irka küllő 

amte  csillár bebot kulacs hemer mécses  seberli  höriccs 
 
 

4. Mi a közös szó rá? 
 Például: hajó – csónak: vízi járművek 
 
vörös – fekete: ………………………… 

Dani – Peti: ……………………………. 

hegedű – furulya: ……………………… 

bors – paprika: ………………………… 

labda – görkori: ……………………….. 

Duna – Tisza: ………………………….. 

sapka – kendő: …………………………. 

iskolás – óvodás: ………………………. 

orr – fül: ……………………………….. 

tavasz – nyár: ………………………….. 

legó – baba: ……………………………. 

szőke – ősz: ……………………………. 

ágy – kanapé: …………………………... 

füzet – radír: ……………………………. 

kandúr – bika: ………………………….. 
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Emlékezet, szókincs, főfogalom vizsgálat 3. osztály  név: ………………………... 
 
 

1. Írd le a hallott szavakat! 
 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
 

2. Írd le az olvasott szavakat! 
 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
 

3. Mi a közös szó rá? 
 Például: liba – tyúk: baromfi 
 
búza – rozs: ………………………… Budapest – Szeged: ………………… 
gyűrű – lánc: ……………………….. pad – fotel: …………………………. 
kamra – szekrény: …………………. szappan – sampon: …………………. 
gömb – kocka: ……………………... füzet – radír: ………………………... 
puska – kard: ………………………. lábas – fazék: ………………………. 
ház – templom: …………………….. férj – feleség: ………………………. 
kocka – gömb: ……………………… bors – paprika: ……………………… 
arany – ezüst: ……………………….  
 
 

4. Mit jelentenek az alábbi szavak? 
 
aratás: …………………………………………..  
pohár: ………………………………………….. 
kerékpár: ………………………………………... 
paróka:  ………………………………………….. 
cola:  ………………………………………….. 
pásztor: …………………………………………. 
sekély:  ………………………………………….. 
gerinc:  ………………………………………….. 
fészek:  ………………………………………….. 
zabla:  ………………………………………….. 
firka:  ………………………………………….. 
tánc:  ………………………………………….. 
jutalom: …………………………………………. 
persely: …………………………………………. 
kártya:  ………………………………………….. 
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Emlékezet, szókincs, főfogalom vizsgálat 4. osztály  név: ………………………... 
 
Írd le a hallott szavakat! 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
Írd le emlékezetből a táblán látott szavakat! 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
……………… ……………… ……………… ……………… ……………… 
 
Mi a közös szó rá? 

1. galamb – rigó: ………………………………... 
2. ceruza – kréta: ………………………………… 
3. ing – harisnya: ………………………………… 
4. fül – orr: ………………………………………. 
5. tejföl – joghurt: ……………………………….. 
6. bányász – szabó: ……………………………… 
7. csikó – borjú: …………………………………. 
8. Nap – Hold: …………………………………… 
9. sógor – testvér: ………………………………... 
10. óra – mérleg: …………………………………... 
11. tolvaj – rabló: ………………………………….. 
12. biológia – fizika: ………………………………. 
13. rádió – újság: ………………………………….. 
14. víz – levegő: …………………………………… 
15. készpénz – csekk: ……………………………… 
 
Mit jelent? Írd le röviden! 

1. egér: …………………………………………..  
2. kalács: ………………………………………….. 
3. vonat:  ……………………………………….…. 
4. ősz:   ………………………………………….. 
5. tarkó:  ………………………………………….. 
6. zápor: …………………………………………… 
7. járda:  ………………………………………….. 
8. kilométer: ………………………………………. 
9. komondor: ……………………………………… 
10. réz:   ………………………………………….. 
11. áfonya: ………………………………………….. 
12. kucsma: …………………………………………. 
13. unokafivér: ……………………………………… 
14. piac: …..…………………………………………. 
15. tépelődés: ………………………………………… 
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A fenti két feladat az emlékezet képességét méri. A szómagyarázat, főfogalom fel-
adatokra jellemző, hogy az egyéni képességekkel szemben inkább a szociokulturális 
háttér tükrei. 

Első és második osztályban a szómagyarázat helyett az értelmes és értelmetlen sza-
vak különválogatása került be. Ez ugyan csak a passzív szókincs mélységéig mér, de 
így is tájékoztató jellegű. 

 
Figyelem, logika, térlátás, soralkotás mérése 

A feladatlap alapvetően nem e részképességek elkülönített mérésére készült, a kapott 
értékek csak jelzésszerűek e területeken. Az összeállított feladatsor egészlegesen tájé-
koztat a nonverbális, intellektuális területekről. Az eredeti ötletet a negyedikes kérdőív 
tapasztalata adta, mellyel az előző tanévben 103 tanulót mértem. A kapott százalékos 
eredmények 80 %-ban egyeztek a tanulók tanulmányi eredményével. 14 tesztben az 
elért eredmények alulmaradtak a tanulók tanulmányi átlagához képest, azonban közü-
lük kilenc tanulónak közép-, vagy felsőfokú végzettségű szülei voltak. Itt a verbális 
mechanizmusok kompenzálását feltételeztem, amit az ez évi komplexebb vizsgálatsor 
igazolt is. Ebből a lapból vezettem vissza az első, másodikos, harmadikos íveket. 

A válogatás kifejezetten osztálykeretben történő vizsgálatot célzott meg. Az eredeti, 
negyedik osztályos ív önálló munkára készült, a tavalyi 60 %-os átlageredmény meg-
felelő nehézségi fokot jelent. Az idei méréseknél történt eltérések világossá teszik, 
hogy kifejezetten nagy csoportban, önálló munkaként adnak nagy szórást. Az idei fel-
vételnél elkövetett eltérések befolyásolták az eredményeket. Az első osztályokban két 
osztálynál ismertettem a feladatokat, de a harmadik – jól olvasó osztályban – nem. A 
gyerekek itt belevetették magukat a munkába. Azok a tanulók, akik kimaradtak a cso-
portos felvételből, szintén pontosabb munkát végeztek, bár ez nem igazolható egyér-
telműen. Viszont az a két tanuló, akinek elkeveredett a munkája, újra megírta külön, 
szintén 20 pontos javulást ért el. A harmadik osztály eredményeit még nem dolgoztam 
fel, de ránézésre túl pontosak a megoldások. Kollégám fél csoportban, táblai magyará-
zattal instruálta a feladatokat, ami a gondolkodtató feladatoknál nem vezetett önmagá-
ban eredményre, viszont nagyobb fokú pontosságra ösztökélte a gyerekeket. Így a 
közvetett bizonyítékok értelmezése szerint ezeknek a vizsgálatoknak az optimális fel-
vétele osztálykeretben 30-40 perc. 

 
A feladatok forrásai: 

H. J. Eysenck: Ismerd meg az I.Q.-dat: I/3, II/4, II/2, IV/3 
Bánki – Flamm: Agyteszt: III/3, 5 
Kun Erzsébet: Tojás-tánc: IV/7 
Walt Disney füzetek: I/5, II/5 
Szautner Jánosné: Nebuló: I/2, I/4 
Agymozgató – füzetsorozat: II/2, III/4, IV/4, 5, 6 
Illetve saját kiegészítés: I/1, 6 II/1, III/6 
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Kreativitás vizsgálat 

Témája első osztályban kéz-rajz, második osztályban folt kiegészítés, harmadikban 
Torrance körök szabad elhelyezésben, negyedikben rendezett, 6 x 7-es formában. Az 
elemzésnél nem a hozzárendelt fluencia, flexibilitás, originalitás mérőskálával dolgo-
zunk, mert ennek értékelése rendkívül időigényes, és lelkiismeretes pontozás mellett is 
hagy kérdéseket. A szubjektív, csoporton belüli eltérések megítélésének szempontja 
első, második osztályban a tartalmi és formai kreativitás. Harmadik, negyedik osztály-
ban az ötletek száma, ritkasága (fluencia, originalitás) ad támpontot. 

 
Emberábrázolás 

A Goodenough-féle eljárásról írja Torda Ágnes Példatár az emberalak és a 
vizuomotoros koordináció diagnosztikus értékeléséhez c. könyvében: A rajz színvona-
lának vizsgálatával feltárul a gyermek szenzo-motoros tevékenységének fejlettsége, az 
élmények, ismeretek, képességek integrációjának foka és minősége. A rajz a gyermek 
egész személyiségének kifejezése, ezért nem elegendő a mechanikus „kiértékelés”, 
hanem figyelni kell a rajz „üzenetére” is. 

A rajzok igazán szakszerű értelmezésében még nincs gyakorlatunk. A feldolgozás a 
pontozásos értékelés szerint, nagy gyerekcsoportnál sok időt igényel, a reális elemzés 
fontos szerepet hagy a szerzett tapasztalatoknak. Legfontosabbnak egyelőre a gyűjtés 
megkezdését tartjuk. A/4-es íven évenként egymás mellé tesszük a 4 kis rajzot, így 
elsősorban a fejlődést követjük nyomon. Mentális teljesítmények mellé állítva akkor 
informatív értékű, amikor a gyenge teszteredmények mellett kiemelkedő rajzot talá-
lunk. Gyógypedagógusok tapasztalata szerint ebben az esetben ép intellektusú, de 
másképp gondolkodó gyerekekről van szó. Miattuk választottam be ezt az eljárást. Ér-
tékelését egy osztályban végeztem el. 

 
Szülői, tanítói kérdőívek 

Ezek célja elsősorban az elgondolkodtatás volt, illetve a figyelem ráirányítása olyan 
tulajdonságokra, melyek fontosak a tehetség meglétéhez, megbecsültség híján azonban 
elsorvadhatnak. A szerkesztés fő szempontja a könnyen kezelhetőség. 

A vizsgálatok célszerű időpontja: a félév nyugalmasabb környéke. 
 
 

A vizsgálatra fordított idő (osztályonként) Személyi feltételek 
   

Előkészület 2 óra fejlesztő pedagógus 
Adatfelvétel 3 óra fejlesztő pedagógus 
Tanítói kérdőívek kitöltése 3 óra osztálytanító 
Értékelés 3 óra fejlesztő pedagógus 
Adatok feldolgozása 6 óra fejlesztő pedagógus 
Egyéni anyagok elrendezése 2 óra fejlesztő pedagógus 
Megbeszélés, elemzés 1…. óra közösen 
Adekvát intézkedések folyamatosan közösen, szülő, szak-

ember bevonásával 
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                    Név: ……………………….… 
Kedves Szülők! 
 
Iskolánk hagyományosan törekszik az egyéni bánásmód megteremtésére, amennyire 
ez önkormányzati általános iskola keretei között lehet. A gyerekek megismeréséhez 
otthoni megítélésükről, szokásaikról, szeretnénk tájékozódni. Ehhez kérjük az alábbi 
kérdőív kitöltését. Vizsgálatunk célja a tehetség korai azonosítása, a feltárt tehetség-
motívum erősítése. 
_____________________________________________________________________ 

 
Ha néhány szóval, gondolattal jellemezné gyermekét, mi jut eszébe róla elsősorban 
(őszintén)? ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Mit csinál otthon gyermeke? 
a. Kedvenc időtöltése? ………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
b. Rendszeres iskolán kívüli képzésben részt vesz-e? (Sport, zene, nyelv, színjátszás, 

korrepetálás stb.) …………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………... 
c. A család kedvenc közös időtöltése, foglalatosságai? ……………………………….. 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Jelentkeztek-e nehézségek a gyermeke nevelésével, tanulmányi előrehaladásával kap-
csolatban? ………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Tapasztalt-e valami különlegeset fejlődése során? ……………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Az alábbi részképességek mellett a következő jelölést alkalmazzák: + jelet írjanak a 
négyzetbe, ha különösen jónak, – jelet, ha gyengének, és hagyják üresen, ha átlagos-
nak tartják gyermeküket benne! 
 
Általános intellektuális képességek  Speciális képességek  
    

Fejlett gondolkodási képességek    Mozgás   
Gyors észlelés   Kézügyesség   
Változatos szóhasználat   Zenei   
Jó kritikai képesség   Matematikai   
Megjegyzés: ………………………. 
…………………………………….. 

 Konkrétan: ………….…. 
…………………………. 
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Kreativitás  Motiváció  
    

Játékosság   Kíváncsi   
Eredetiség   Lelkes   
Képzelőerő   Elmélyülten dolgozik   
Rugalmasság   Szívesen vállal feladatokat   
Humorérzék   A megkezdett feladathoz visszatér   
Kockázatvállalás     
 
 
Szociális fejlettség  
  

Önállóság, tevékenységben, véleményalkotásban   
Könnyen teremt kapcsolatot   
Érzelmi élete kiegyensúlyozott   
Felelősségteljes   
Jó tervező, szervező   
Megjegyzés: …………………………….…………..  
 
 
Kérem, válaszaikat március 11-ig küldjék vissza! 
 
                     Köszönettel: 
 
 
Budapest, 1999. március 8. 
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Tanítói kérdőív 
 
Ha egy szóval, néhány gondolattal jellemeznéd …………………………….…-t, mit 
írnál róla? ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………... 
 
Szülőkkel együtt tudtok-e működni? …………………………. 
 
Az alábbi részképességek mellett a következő jelölést alkalmazzátok: + jelet írjatok a 
négyzetbe, ha különösen jónak, – jelet, ha gyengének és hagyjátok üresen, ha átlagos-
nak tartjátok benne! 
 
Általános intellektuális képességek  Speciális képességek  
    

Fejlett gondolkodási képességek    Mozgás   
Gyors észlelés   Kézügyesség   
Változatos szóhasználat   Zenei   
Jó kritikai képesség   Matematikai   
Megjegyzés: ………………………. 
…………………………………….. 

 Konkrétan: ………….…. 
…………………………. 

 

 
 
Kreativitás  Motiváció  
    

Játékosság   Kíváncsi   
Eredetiség   Lelkes   
Képzelőerő   Elmélyülten dolgozik   
Rugalmasság   Szívesen vállal feladatokat   
Humorérzék   A megkezdett feladathoz visszatér   
Kockázatvállalás     
 
 
Szociális fejlettség  
  

Önállóság, tevékenységben, véleményalkotásban   
Könnyen teremt kapcsolatot   
Érzelmi élete kiegyensúlyozott   
Felelősségteljes   
Jó tervező, szervező   
Megjegyzés: …………………………….…………..  
 
 
Kezesség: ……………………. 



 28 

 

 
 



 29 

EREDMÉNYEK 
 

Főfogalom meghatározás: évfolyam átlag 16 pont. 
Értékelés: 0, 1, 2 pontos meghatározás. Pl. sajt-vaj: rosszul értelmezett válasz   0 pont 

étel, kaja       1 pont 
tejtermék       2 pont 

Megoszlás: 

1 – 5 pont: 5 fő ….. 
6 – 10 pont: 10 fő ………. 

11 – 15 pont: 16 fő ……………. 
16 – 20 pont: 20 fő ……………….. 
21 – 25 pont: 19 fő ………………. 
26 – 30 pont: 1 fő . 

 
Az egyéni eredményekre jellemző, hogy a családi háttért tükrözi elsősorban. 
Az osztályok eredményei a következő oldalakon találhatók. 
 
Nyelvi feladatok összesítése: évfolyamátlag 40 pont. 
Megoszlás: 

0 – 9 pont: -  
10 – 19 pont: 2 fő .. 
20 – 29 pont: 15 fő …………… 
30 – 39 pont: 13 fő …………. 
40 – 49 pont: 32 fő ………………………….. 
50 – 59 pont: 10 fő ………. 
60 – 69 pont: 2 fő .. 
70 – 79 pont: -  
80 – 90 pont: -  

 
A 46 pontos átlagot elért osztály nyelvi, irodalmi kommunikációs programmal dol-

gozik. Tapasztalatunk szerint a gyerekek jól kezelik a szövegeket, önállóak. Az osz-
tályhoz képest alulteljesítők sem maradnak el jelentősen az évfolyam átlagtól. A húsz 
pontot elért tanuló sokat hiányzott. 

Az alacsony pontszámot elért tanulók közül többen diszlexiájuk miatt rendszeresen 
vesznek részt felzárkóztatáson. 2 kettős anyanyelvű, tanulási nehézséget nem mutató 
tanulónk problémájára ez a vizsgálat irányította a figyelmet. Náluk anyanyelvi kont-
rollt alkalmazunk, mivel amennyiben nyelvi nehézségeik vannak, az alulteljesítéshez 
vezethet. 

A rendszeres anyanyelvi mérések – szövegértés, hangos olvasás – miatt az eredmé-
nyek nem szolgáltak váratlan meglepetéssel, viszont ráirányították a figyelmet azokra 
a tanulókra, akiknek nincsenek írás-olvasás problémáik, viszont a nyelvi kompetenciá-
juk hiányos. 

A jó nyelvhasználatra képes tanulók differenciált, önálló munkára képesek, az 
anyanyelvi tehetséggondozást részben ez által tudjuk megvalósítani. 
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1. táblázat 
 

                 
No. E.1 E.2 Sz. Fő. Nyö Sor. Figy. Log. Méret Lab. Más. Kö. Ő. ŐQ RQ K 

1 9 6 11 18 44 100 100 0 100 100 70 85 129 140 130 4 
2 8 8 7 4 27 100 100 0 0 100 20 53 80 80 94 2 
3 14 7  17 49 100 100 0 33 50 80 60 109 118 91 4 
4 12 7 9 14 42 100 100 0 100 100 100 83 125 142 100 4 
5 10 4 15 14 43 100 90 25 100 90 70 79 122 132 100 3 
6 13 5 11 25 54 100 100 50 100 100 20 77 141 141 95 5 
7 13 7  10 49 100 100 25 66 100 90 80 129 143 100 4 
8 13 7 5 16 41 100 0 25 100 90 90 67 108 121  3 
9 3 6 6 12 27 0 100 0 0 100 70 45 72 82 110 2 

10 12 4 9 14 39 100 100 75 100 90 80 79 118 100  5 
11 14 7 7 13 41 100 100 0 66 100 75 73 114 132 55 2 
12 10 5  11 26 100 90 0 66 80 70 67 93 104 120 2 
13 3 4 2 16 25 50 100 25 100 90 70 72 97 107 100 2 
14 13 8 8 20 49 100 100 100 100 100 98 100 149 161 146 5 
16 15 4 10 24 53 100 90 100 100 100 100 97 150 164   
17 13 5 11 21 50 100 100 50 100 100 85 89 139 157 100 5 
18 15 6 6 8 35 50 100 0 100 100 98 74 109 115 86 3 
19 12 6 13 17 48 100 100 25 100 100 30 76 124 138 100 2 
20 3 3 6 15 27 100 100 50 100 100 90 90 117 123 100  
21 14 6 8 17 45 25 100 50 66 100 90 72 117 127 115 3 
22 11 4 10 25 50 100 100 50 66 80 90 81 131 161 124 5 
23 15 7 9 21 52 100 100 50 100 100 70 86 138 148 100  
24 12 6 6 13 37 50 100 0 100 100 90 84 117 138 117 3 
25 12 6 7 19 44 50 100 0 33 40 85 48 92 98 83 3 
26 14 6 10 24 54 100 100 25 100 100 100 87 141 153 140 3 
27 12 5 10 20 47 100 100 50 100 100 90 90 137 168 150 5 
28 8 2 6 6 22 100 100 50 100 100 95 91 113 117 110 3 

Átlag 8 5,6 8 16 41,5 86 95 56 81,3 86 78,4 77 119 130   
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2. táblázat 
 

              

No. E.1 E.2 Szó. Fő. Nyö Sor. Figy. Log. Mér. Lab. Más. Kö. Ö. 

1 15 8 13 21 57 0 0 0 0 60 50 61 118 
2 7 5 1 19 32 100 10 0 100 90 40 57 89 
3 10 12 15 27 68 100 30 75 100 100 100 84 138 
4 14 12 15 27 51 100 100 0 100 95 90 81 149 
5 8 5 14 24 51 50 100 75 100 80 95 83 134 
6 14 8 7 23 52 50 100 75 0 90 30 57 109 
7 9 5 10 24 48 100 100 50 100 80 80 85 133 
8 9 8 4 20 41 100 0 50 100 90 90 71 112 
9 13 6 6 12 37 50 100 75 100 90 90 84 134 

10 14 3 10 10 37 100 0 50 100 100 70 70 107 
11 9 5 11 18 43 0 100 0 100 50 50 50 93 
12 11 6 8 21 46 100 100 50 0 80 30 60 106 
13 14 5 10 20 47 100 80 75 100 100 80 87 134 
14 9 8 13 23 53 0 100 0 100 80 70 58 111 
15 12 7 7 24 50 100 100 50 100 100 65 84 134 
16 14 9 13 24 60 100 80 0 66 100 95 73 133 
17 13 1 13 19 46 100 100 0 100 100 90 82 128 
18 10 1 6 3 20 0 0 0 100 85 60 41 61 
19 8 7 10 12 37 0 70 25 0 100 10 34 71 
20 13 2 13 18 46 50 100 21 100 100 60 72 118 
21 12 8 5 16 41 50 0 0 66 85 70 41 91 
22 12 5 13 21 51 100 90 0 0 90 70 59 110 
23 10 9 7 19 45 100 0 50 100 100 80 72 118 
24 12 4 9 22 47 100 100 50 0 80 20 59 110 
25 12 5 11 22 50 100 0 0 100 50 90 57 107 
26 12 8 4 22 46 0 100 0 0 100 75 46 92 

Átlag: 11 6,2 9,5 19,7 46 67 63,8 29,7 70,5 88 67,3 65,7 113 
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3. táblázat 
 
              

No. E.1 E.2 Szó. Fő. Nyö Sor. Figy. Log. Mér. Lab. Más. Kö. Össz. 

1 13 5 8 5 31 100 100 50 66 100 70 81 112 
2 2 2 1 8 13 100 100 0 100 80 90 91 91 
3 0 2 7 14 23 0 100 50 100 90 75 69 92 
4 6 3 9 12 28 100 100 25 100 80 20 71 99 
5 13 4 3 6 26 100 100 50 100 100 70 86 112 
6 15 4 9 18 46 100 70 75 100 100 50 83 127 
7 6 3 6 11 26 50 90 75 33 70 70 65 91 
8 8 4 8 14 34 50 100 25 100 100 40 70 105 
9 4 4 6 8 22 100 20 50 66 100 50 65 87 

10 14 6 6 19 47 100 100 75 0 100 90 77 124 
11 11 7 7 9 34 100 0 25 66 0 50 39 73 
12 15 4 9 14 42 100 80 75 66 100 10 72 114 
13 11 2 7 12 32 100 10 0 100 90 40 57 89 
14 10 6 7 19 44 50 80 50 100 10 60 59 103 
15 14 5 13 22 52 50 90 50 100 100 100 82 134 
16 14 3 14 18 49 100 85 75 100 100 75 89 138 
17 12 7 9 16 44 100 100 75 100 100 90 93 137 
18 13 4 10 19 46 0 100 50 100 100 40 65 105 
19 9 6 8 6 29 100 0 25 100 90 70 62 91 
20 7 2 4 2 15 50 40 50 100 10 70 53 68 
21 7 2 12 17 38 100 0 50 100 100 90 76 114 
22 14 5 9 16 44 100 80 25 100 100 60 77 121 
23 12 3 4 4 23 100 10 25 0 100 95 55 78 
24 12 3 5 8 28 100 10 25 0 100 95 55 98 
25 12 7 7 16 42 100 20 50 66 30 95 60 102 
26 14 5 8 7 34 100 10 25 60 100 60 59 93 
27 13 5 11 16 45 100 0 50 0 100 50 50 95 
28 12 7 14 18 51 50 100 75 100 100 95 87 138 

Átlag: 10 4,29 7,9 13 35 82,1 60,5 61 76 84 66,8 70 105 
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Az első osztályos nem verbális feladat értékelése és eredményei 
 
1. feladat    

     
 Megjegyzés: jelen mérésben csak az első sorozat szerepelt, így az értékelés 

csak 0, 50 és 100 százalékot tartalmaz. 
 

2. feladat: megtalált legalább 3 különböző formát, kör, háromszög, négyszög. 
    Formánként azonos színűre színezte       100 % 
    Ehhez képest, gyengébb teljesítményt százalékos 

viszonyban jelöltem. 
Nem értékeltem eltérően, hogy valaki megkülönböztette a négyzetet a téglalaptól, vagy 
négyszögként egységes formának vette, vagy ha az eltérő formájú háromszögeket egy-
ségben, vagy külön értelmezte. Ezen a téren más gondolkodásbeli kapcsolatok egybe-
vetésével próbálom a későbbiekben árnyaltabbá tenni az értelmezést. Ld. Három példa 
a helyesnek elfogadott értelmezési típusokhoz. 
 
3. feladat:           Forma megfelelő     25 % 

Hajszálak száma megfelelő 25 % 
Orr azonos       25 % 
Szem megfelelő      25 % 
        össz.:  100 % 

 
4. feladat:          Helyes formánként    33 % 
             Mind jó           100 % 
 
5. feladat a bejárt út %-ban kifejezve, illetve téves irányba való eltérésenként -10 %, 
vonalátlépésnél -20 %. 
 
6. feladat elemzéséhez ld. Példák a 6. feladat értékeléséhez 
Elért pontokat, osztályátlagokat lásd az 1., 2., 3. táblázat Kö. rovatában. 
Szórás: 

0 – 30 pont: -  
30 – 39 pont: 1 fő . 
40 – 49 pont: 4 fő …. 
50 – 59 pont: 14 fő ………….. 
60 – 69 pont: 11 fő ……….. 
70 – 79 pont: 18 fő ……………… 
80 – 89 pont: 22 fő …………………. 

90 – 100 pont: 7 fő ……. 
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További méréseknél célszerű kevesebb instrukciót adni, mert a nyelvi-irodalmi 
programmal dolgozó gyerekek szinte rá vetették magukat a feladatra, még a felolvasás 
is el maradt, de alacsonyabb értéke mellett az ő osztályátlagukat érzem reálisnak. 

Tanulság, hogy bármilyen közös értelmezés megkönnyíti a munkát, mert az infor-
máció kezelése része a tudás érvényesítésének, így ebben a csoportos felvételi formá-
ban fontos szerepe van. 

A táblázatok Ö oszlopa a verbális és a nem verbális pontok összegét jelenti. Az első 
táblázatban szereplő ÖQ pontok életkori hónapokkal való visszaosztása alapján szüle-
tett. Míg az Ö a gyerekek jelenlegi teljesítményét mutatja, az ÖQ a korával egybeve-
tettet. 

 
Emberrajz ábrázolások Goodenough skála és képlet szerint /szerzett rajz jegyek 
pontjai x három + 36 osztva életkor hónapok x 100/ egy osztályban számoltam ki. Itt 
nem tapasztaltam a RQ magasabb színvonalát a vizsgálat többi eredményéhez képest 
egyetlen esetben sem. A feldolgozás éves összehasonlításban folytatódik majd. A je-
lenleg tapasztaltakból 4 szintet példaként állítottam össze (ld. a tanulmány utolsó 4 
ábráját). 
 
Kreativitás vizsgálat: A rajzok feldolgozásával egy osztályban készültem el. Formai 
és tartalmi szempontok szerint 1-5 osztályzatot kaptak. A feldolgozott rajzok értékét az 
1. táblázat K oszlopa tartalmazza. A többi osztály értékelése még tart. 
 
A szülői és tanító kérdőívek elemzését nem statisztikai szempontból értelmezzük. Az 
esetmegbeszéléseknél lehet fontos szerepük. Idézetként a szülői kérdőívek gyermekjel-
lemzéseiből álljon itt néhány! 

„Kicsit koravén gondolkodású, jó képességű, a legtöbb dologban maximalista, ám sér-
tődékeny, érzékeny.” 
„Aranyos. (Kevés ez a hely leírni.)” 
„Mozgékony, hanyag, hajlamos a felületességre, érdeklődő, kíváncsi és szereti a társa-
ságot.” 
„Egy cserfes, játékos, kíváncsi kis manó.” 
„Nagyon határozott, talpraesett, önállóságra törekvő. Széles érdeklődési köre van. Ki-
egyensúlyozott és jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik. Nagy a mozgásigé-
nye.” 
„Izgő-mozgó kisfiú, aki általában jókedvű, játékos és barátságos. Bizonyos helyzetek-
ben viszont igen feszült, pl. ha „macerálják”. Általában hamar megbékél konfliktusos 
helyzetek után. Szeret tanulni, még ha nem is megy mindig könnyedén.” 
„Jószívű, jó kapcsolatteremtő, értelmes, néha egy kicsit akaratos, fogékony az új dol-
gokra, kedves, érdeklik a tudományos dolgok.” 
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Három példa a helyesnek elfogadott értelmezési típusokhoz 
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Példák a 6. feladat értékeléséhez 
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 A rajzokat ilyen formában tennénk egymás mellé a 4 év alatt. Ezek most más-más 
tanulók munkái, négy szintet ábrázolnak. A rajz alatt a számolt rajz quotiens (RQ) és a 
vizsgálat korhoz viszonyított pontértéke (ÖQ) áll. 
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Oláh Judith 
 

TEHETSÉGES TANULÓK AZONOSÍTÁSA ÉS 
TANULÁSA A PEDAGÓGIAI KÖZÉPISKOLÁBAN 

 
 
 
 
Társadalmi és gazdasági átalakulások diktálta pedagógiai embereszményünk az aktív, 
alkalmazkodni tudó és alkotó ember. A piacgazdaság rávezetett bennünket arra, hogy 
nem elég ma már iskolai esélyegyenlőséget biztosítani a felnövekvő nemzedéknek. 
Nem elég az átlagos szintet előíró tantervnek eleget enni, nem elég a pedagógiai esz-
köztárunkat jóhiszeműen ugyan, de mindenkinél egyformán használni, és nem elég 
értékelési rendszerünket rutinszerűen alkalmazni. Jövőnk egyre inkább az értelmes és 
kreatív emberektől függ, akik az új és nagyon bonyolult helyzetekben is megtalálják a 
társadalmat és környezetet előrelendítő újszerű megoldásokat. Ők a tehetségesek közül 
a legtehetségesebbek, akiket erre a nagy feladatra fel kell és fel lehet készíteni. 

A probléma fontosságát világszerte felismerték, így a tehetség fogalmának megha-
tározásával, a tehetség azonosításával, a tehetségesek tanulásával és tanításával foglal-
kozók száma a hetvenes évektől rohamosan nő. Ma már a tehetséget sokarcú jelenség-
nek tekintik, magát a fogalmat pedig többféle sajátos tehetséget magába foglaló gyűj-
tőfogalomként értelmezik. Ez a felfogás tükröződik a tehetség hivatalos meghatározá-
sában, melyet a Nemzeti Tehetségügyi Hivatal az Egyesült Államokban is magáévá 
tett. Az 1972-ben megjelent Marland-jelentés szerint tehetségesek azok a szakemberek 
által annak azonosított gyerekek, akik már bizonyították teljesítményüket és/vagy po-
tenciális képességeiket a következő területek bármelyikén, általános intellektuális ké-
pesség, specifikus tanulmányi képesség, kreatív vagy produktív gondolkodás, vezetői 
képesség, vizuális és előadóművészetek és pszichomotoros képesség és ezirányú ké-
pességeik kiteljesítése érdekében differenciált pedagógiai programokat igényelnek. (5) 

A következő évtizedekben a tehetségeseknek több mint száz definícióját gyűjtötték 
össze, melyeket Hany (1987) négy nagy csoportba rendez, vonásorientált definíciók, 
kognitív definíciók, teljesítményorientált modelleket és pszicho-szocio-kulturális mo-
delleket leíró definíciók. (3) A vonásorientált definíciók és a kognitív definíciók az 
egyén lelki sajátosságaira utalnak, a teljesítményorientált modellek a sajátosságokat a 
tevékenység eredménye irányából, a képességek realizálódása szempontjából közelítik 
meg, a pszicho-szocio-kulturális modellek a környezet és a tanulás hatásait hangsú-
lyozzák. A legösszetettebb a pszicho-szocio-kulturális megközelítés, mely figyelembe 
veszi a belső és külső környezet, valamint a múlt-, jelen- és jövőbeli jelenségek dina-
mikus kölcsönhatását. 

A tanulás fogalmát, annak tartalmát és terjedelmét sokan és rendkívül sokféle mó-
don írták le, kidomborítva azt az elméleti hátteret, mely kiinduló pontjukként szolgált. 
Báthory Zoltán (1992) a tanulás szűk és tág értelmezését vizsgálva, szemléltette az 
iskolai tanulásnak a pszichikus folyamatokhoz való viszonyát. (18) 

A tanulási képesség egy általánosított szinten kifejezett egyéni tulajdonság, mely 
más tényezőket is magába foglal, melyek befolyásolják a tanulás sikerét. Egyes szer-
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zőkénél az értelmi teljesítmény vagy intelligencia és a tanulási képesség jelentése kö-
zeli. Így a tanulási képességet is képlet alapján kiszámolva, számszerűen próbálták 
kifejezni. Tm = H. R. I. (Tm – tanulási mutató, H – a szempont elsajátításáig vétett 
hiba, R – ismétlés, I – tanulási idő) 

Mint egyéni sajátosság a tanulási képesség viszonylag állandó, bizonyos életkorban. 
Maximális paraméterei 25-26 éves korra tehetők, amelyek aztán körülbelül évi 1 %-kal 
csökkennek. 

A tehetségesek magas szintű tanulási képessége nem mindig társul sikerrel, esetleg 
azonnali sikerrel. A felnőtt korukban híressé vált tudósok és művészek között nem ritka a 
gyermekkorukban tanulási zavarokkal küszködő tehetség, mint például Einstein és Picas-
so. Einsteint, akit valószínűsíthető jobb agyfélteke dominanciája a zenéhez vonzott, anyja 
megtanította énekelni és a gyermek az éneken keresztül tanult meg beszélni. Picasso 10 
évesen még nem tudott olvasni. Anyja rajztanár volt és átvitte a gyermekét abba az isko-
lába, ahol ő tanított. Ezek után már csak felfelé ívelt a művész életútja. Ismét a jobb félte-
kei feldolgozás, jelen esetben az ábrázolás került előtérbe. Ha a feldolgozás során a két 
félteke szoros együttműködése megvalósul, több funkció vehet részt a folyamatban. A 
részképességgyenge alkotók előnyt faragtak hátrányukból. (20) 

A kutatás céljának megfogalmazásakor abból a közismert tényből indultam ki, hogy 
a tanítóképző középiskolába jó intellektuális képességű, a tanulási tevékenységet szí-
vesen elfogadó, tanulási-tanítási tevékenységre erősen motivált, az átlagosnál több, jó 
speciális képességgel rendelkező, magas szintű korábbi iskolai teljesítményt elért tanu-
ló jelentkezik és jut be, akik átlagos vagy átlag alatti szociokulturális környezetből 
származnak és többségükben lányok. 

 
A tanulmány célja: 
1. a nagyváradi Tanítóképző középiskolába járó tanulók képességstruktúrájának meg-

ismerése, 
2. tehetséges tanulók egy csoportjának azonosítása a 17-18 évesek között, 
3. figyelem fejlesztő gyakorlatok alkalmazása, mint közvetett fejlesztés, a hatéko-

nyabb tanulási stratégiák kialakítása érdekében. 
 
A vizsgált minta: 
A vizsgált minta 36 fős 11. osztály, melynek összetétele 34 lány és 2 fiú. Időben, pe-
dagógiai képzésüknek körülbelül felénél tartanak, vagyis már elvégezték a 9-10. osz-
tályt, és még hátra van a 12-13. osztály. 
 
Alkalmazott módszerek az 1. és 2. cél megvalósításához: 
A nemzetközi kutatások tapasztalatait felhasználva az adatok gyűjtése objektív és 
szubjektív módszerek alkalmazásával valósult meg, melyek a következők voltak: 
1. Kreativitás vizsgálatára 

– Körök teszt (Torrance, 1968) 
– Szokatlan használat teszt (Barkóczi és Klein, 1968) 

2. Intelligencia vizsgáló részpróbák 
– Főfogalom feladat (Herskovits M.) 
– Szókincs próba (Herskovits M.) 
– Emlékezet próba (Herskovits M.) 
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– Brickenkamp d2 teszt – figyelem vizsgálatához 
3. Csoportos nonverbális intelligencia teszt (Raven, P.M.) 
4. Tanulási stratégiát vizsgáló kérdőív (Kozéki és Entwisle, 1986) 
5. Tanulási stílus kérdőív (Bernáth – Horváth – Páldi, 1981 és D. A. Kolb nyomán) 
6. Szociometriai felmérések 
7. Tanári vélemény 
8. Személyes kikérdezés 
9. Osztálytársak véleménye 

A tehetségesek kiválasztása az alkalmazott módszerek eredményei alapján történt. 
Az kerülhetett be a tehetségesek csoportjába, aki több próbánál is a legmagasabb kate-
góriába tartozó eredményt érte el. Figyelmen kívül maradt az a statisztikai szempont, 
mely szerint a tehetségesek a populáció 5%-át képezik. Ennek alapján legfeljebb 1-2 
gyereket lehetett volna kiválasztani a 36 tanuló közül. 
 
Alkalmazott módszerek a 3. cél megvalósításához: 
A) Figyelemfejlesztő gyakorlatok 
B) Egyéni tanulási stratégiák és stílusok elemzése 
C) A figyelem fejlettebb szintű tulajdonságainak integrálása a tanulási tevékenységbe. 

A figyelemfejlesztő gyakorlatok megtervezésénél a figyelemnek a tanulásban betöl-
tött rendkívül fontos szerepéből indultam ki. A figyelem az a képességegyüttes, amely 
optimális feltételeket biztosít az információk felfogásához és feldolgozásához, nélküle 
elképzelhetetlen a hatékony tanulási technika. Gyakorlatokat végeztünk a figyelem 
terjedelmének, tartósságának, megosztásának és átvitelének, valamint az önkéntelen és 
szándékos megfigyelés fejlesztésére. (19) 

A.1. A figyelem terjedelmének fejlesztéséhez használt gyakorlatok: 
– Ismétlődő számcsoportok 
– Hibakeresés – jelazonosság 
A.2. A figyelem megosztásának fejlesztéséhez használt gyakorlatok: 
– Szókeresés 
A.3. Gyakorlatok a figyelem tartósságának a fejlesztéséhez: 
– Hibakeresés – jelazonosság 
– Hibakeresés – jelritmus 
– Ismétlődő számcsoportok 
A.4. Gyakorlatok a figyelem átvitelének fejlesztéséhez: 
– Hibakeresés – jelpárok 
A.5. Gyakorlatok az önkéntelen megfigyelés fejlesztéséhez: 
– Tárgyak, tárgycsoportok, komplex jelenségek megfigyeltetése 
A.6. Gyakorlatok a szándékos megfigyelés fejlesztésére: 
– Tárgyak, emberi arc megfigyelése, emberi mozgás felidézése. 

Az azonosítás számszerű eredményeit rangsorolásra, majd öt kategória kialakítására 
használtam, melynek alapján az osztály tanulóit nagyon jó, jó, átlagos, gyenge és na-
gyon gyenge kategóriákba soroltam. Így kifejezhettem a tanulók kategóriánkénti szá-
mát és arányukat az osztályban, valamint kiválogathattam a nagyon jó kategóriába ke-
rült tanulókat, mint tehetség-gyanúsakat. Az azonosítás eredményei a következők: 
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sor 
sz. 

próba osztály 
átlag e. 

az osztály telj. 
szélső határai 

nagyon jó telj. 
kateg. határai 

nagyon jó kat. 
tanulók száma 

1. figyelem – N 
figyelem – T % 

374 
94,41 

202-507 
86,12-99,74 

441-507 
98,01-99,74 

5 
8 

2. emlékezet 12,38 9-15 15 3 
3. főfogalom 17,44 12,5-19,5 19,5-20 3 
4. szókincs 25,25 15-34 33-34 3 
5. Körök-teszt 

originalitás 
flexibilitás 
fluencia 

 
8,74 

11,05 
26,05 

 
2,80-16,46 
3-16 
13-16 

 
11-16,46 
15-16 
35-36 

 
6 
3 
6 

6. Szok. haszn. 
originalitás 
flexibilitás 
fluencia 

 
7,83 

10,52 
16,61 

 
2,28-16,90 
3-19 
4-30 

 
14-16,90 
16-19 
26-30 

 
2 
2 
4 

7. Raven P.M.  38-52 
 

60-53 
52-48 

0 
16 

 
Kiválasztottam azokat a tanulókat, akik az alkalmazott próbáknál nagyon jó ered-

ményt értek el. Ők az osztály tehetségígéretes tanulói, akik 1-7 próbánál értek el na-
gyon jó eredményt, összesen 19 tanuló. 

 
Próbák száma 1 2 3 4 5 6 7 
Tanulók száma    (19) 7 5 4 1 1 - 1 
 

Ha kiválasztási feltételként megszabom, hogy azokat válogatom ki, akik több pró-
bánál érték el a nagyon jó eredményt, a táblázat így alakulhat: 
 
Próbák száma 2 3 4 5 6 7 
Tanulók száma    (12) 5 4 1 1 – 1 
 

Így tehát a 19 tanulólétszámról, mely az osztály 52,77 %-a, a csoportlétszám 12-re, 
azaz 33,33 %-ra csökken. A csoportlétszám a csoportfoglalkozások céljához és a lehe-
tőségekhez alakítható. 

A szociometriai felmérés a következő eredményeket nyújtotta: 
 
Választások sz.        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9      T 
Tanulók száma        4 8 8 5 6 2 1 1 0 1     36 
Kölcsönös válasz-   0 
tással rendelkezők 
száma                       

4 7 5 4 2 1 1 0 1     25 

 
– Kölcsönösségi index:  69,44  (az átlag 85-90) 
– Sűrűségi mutató:      1,38  (stabil csoport 1 fölött) 
– Kohéziós index:    26,31  (15 fölött magas) 
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A mutatók szerint stabil csoportról beszélhetünk, valamint magas fokú kohézióról, 
ami jó együttes teljesítményt tesz lehetővé. Csak négy gyermek érezheti magát magá-
nyosnak az osztályban, akiket miután felismertünk a felmérés segítségével, igyekez-
tünk az osztályközösségbe bevonni, társas kapcsolataikat kiépíteni, javítani. 

A tanulási stratégiák vizsgálatára használt Kozéki és Entwisle szerzőpáros kérdőíve 
nyomán a következő összesített eredményeket kaptam: 

 
Tanulási stratégia mélyrehatoló reprodukáló szervezett instrumentális 
Tanulók száma 26 8 2  
Osztály átlag/stratégia 72,09 58,87 61,54 17,67 
Tehetséges tanulók sz. 10 – 2 – 
Tehetségesek átlaga 72,25 56,25 62,08 18,58 
 

A tanulási stílusok vizsgálatára használt Bernáth – Horváth – Páldi kérdőív nyomán 
megismerhettem a tanulók érzékleti modalitásait, társas környezeti szükségleteit, 
reagálástípusát és a következő számszerű eredményeket kaptam: 

 
 Tanulási stílus Tanulók sz. az 

osztályban 
%  Tehetséges 

tanulók sz. 
% 

1 auditív 16 44,44   8 66,66 
2 vizuális   4 11,11   2 16,66 
3 mozgásos 12 33,33   2 16,66 
4 társas   3   8,33 – – 
5 egyéni – – – – 
6 impulzív   1   2,77 – – 
7 reflektív – – – – 
T  36  12  

 
A tanulási stílust és a különböző kompetenciák összefüggéseit vizsgáló D.A. Kolb 

által szerkesztett kérdőív a következő eredményeket nyújtotta: 
 
 Kompetencia kör Tanulók 

száma 
%  Tehetségesek 

száma 
% 

1 Alkalmazkodó 13 37,14   3 25,00 
2 Nyitott divergens   7 20,00   2 16,66 
3 Asszimiláló   6 17,14   2 16,66 
4 
T 

Célratörő, konvergens   9 
35 

25,71   5 
12 

41,66 

 
A D. A. Kolb tanulási stílus kérdőív alapján kapott eredmények a pontértékek ösz-

szege szerint a következők voltak: 
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 Tanulási stílus Az osztály 

átlagértékei 
A tehetségesek 

átlagértékei 
1 Konkrét, tapasztaláson alapuló 16,22 15,23 
2 Reflektív, megfigyelő 13,40 12,38 
3 Absztrakt, elméletalkotó 14,82 15,38 
4 Aktív, kísérletező 15,37 15,23 

 
Az osztály átlagértékei és a tehetségesek átlagértékei közti korrelációszámításra a 

dolgozat nem tér ki, de a különbségek olyan kicsik, hogy ezt nem is indokolják. 
A tanulók figyelmének sajátosságairól további információkat gyűjtöttem, melyből 

néhányat bemutatok: 
A. B.: Egy dologra több ideig tudok koncentrálni, ha akarok. Erősen is tudok kon-

centrálni, ha nincsenek zavaró körülmények a környezetemben. Zavaró körülmény 
alatt értem a külső zajokat, a hangos beszédet, egy hozzám intézett megszólítást, stb. 
Ilyenkor már megszakad a koncentrációm, és olyan mélyen elmerülni abban a bizo-
nyos dologban még egyszer nem tudok… Koncentrálás után nyugalmat érzek, valami 
olyan leírhatatlan nyugodtságot, mely egészen betölt. 

M. K.: Ami érdekel, arra elég mélyen tudok koncentrálni, bármeddig… Koncentrá-
lás után általában fáradtnak érzem magamat. 

D. Sz.: Az olyan koncentrációt igénylő tevékenység, ami érdekel, nem fáraszt. 
Ilyenkor szeretek belemélyedni a dolgokba és nem szeretem, ha gátolnak. Zavar, ha 
többen beszélnek, ugyanakkor nyugtat, ha egyvalaki beszél mellettem. Előfordul, ha 
nagyon koncentrálok valamire, és hozzám szólnak, nagyon megijedek, és néha nem 
kapok levegőt. 

A. K.: Addig tudok koncentrálni, ameddig akarok, vagy amíg egy erős zavaró in-
gerhatás nem ér… Utána fáj a fejem, és ez független a koncentráció erősségétől vagy 
mélységétől. Ezért úgy tanulok, hogy megpróbálom megérteni a szöveget, a tananya-
got, globálisan, teljes egészében. 

A figyelem fejlesztése céljából szervezett csoportnak elsősorban a figyelemtesztnél 
(Brickenkamp d2) nyújtott eredményeit vizsgáltam meg. Kiválogattam azokat, akik 
nagyon jó eredményt értek el az N vagy a T % szerint. Megvizsgáltam azt is, hogy ha 
az N értéke nagyon jó, milyen a T % értéke és azt, hogy a különböző eredmény-
párokhoz hány tanuló eredménye került: 

 
 Gyorsak Pontosak Gyors és pontos Lassúbb 

és pontatlanabb 
N kategóriák V.       V. II.  III.   IV. V. II. – III. – IV. 
T % kategóriák II.      III. V.   V.    V. V. II. – III. – IV. 
Tehetséges tanulók 
száma 

1         3 1     1      5 1 7 

 
A lassúbb és pontatlanabb csoportba kerültek eredményei különböző kombinációk-

ban fordultak el. Az eredmények érdekessége, hogy a 36 tanuló között csak egy olyan 
tanuló volt, aki nagyon jó eredményt ért el az N és a T % alapján. 
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Akik csak egy szempont alapján értek el jó eredményt, a másik szempont alapján 
fejlesztendők, például akik gyorsak, de nem pontosak, vagy akik pontosak, de nem 
gyorsak, illetve lassúak és pontatlanok. 

A fejlesztésre szorulóknak figyelemfejlesztő csoportos tevékenységeket szerveztem 
az előzőekben leírt gyakorlatokkal 10 órában, majd egyéni beszélgetések során integ-
ráltuk az új készségeket a tanulási tevékenységükbe. 

A fejlesztő gyakorlatok pozitív hatása megmutatkozott a tanulási kedv és kitartás 
pozitív irányú megváltozásában is. 
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Veressné Szentléleky Klára 
 

TANULÁSI STRATÉGIÁK, STÍLUSOK EGY 
KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAMBAN 

RÉSZTVEVŐ 7. OSZTÁLYBAN 
 
 
 
 
 
A TANULÁSMÓDSZERTAN SZEREPE 
 

Tanulni is meg kell tanulni! Ha valaki rossz módszerekkel tanul, az iskolában eltöltött 
időt kudarcok árnyékolják be, nem élvezi azt a tevékenységet, amit végez, túlságosan 
sok időt tölt vele, s az eredmény mégsem hoz örömet és elégedettséget. 

A mai pedagógiai kultúránkban a tanítás során nagyon kevés szó esik a tanulás ha-
tékony eljárásairól. Ezt a hiányt pótolná, ha olyan módszertani gazdagsággal taníta-
nánk, amely magában hordozná a tananyag elsajátításának célszerű módjait is. A diák-
jaink magukra maradnak a tanulási problémáikkal. A tanulás örömtelenségét részben 
ez okozza, így nem jutnak elegendő sikerhez. 

A személyiség harmonikus fejlődéséhez azonban a tanulási siker nélkülözhetetlen! 
Talán nincs is olyan terület, amelyről a jelentőségéhez képest olyan keveset tud-

nánk, mint a tanítás, és tanulás iskolai mindennapos valóságáról, arról, hogy miképpen 
változnak a pedagógusok által alkalmazott tanítási és nevelési módszerek. Vajon a kü-
lönböző módszerek közül melyik, milyen körülmények között bizonyul hatékonyabb-
nak, vagy kevésbé hatékonynak? 

Az évek óta folyó hazai és nemzetközi vizsgálatoknak köszönhetően több ismere-
tünk van az egyes tantárgyak tanításának az eredményességéről, és a különböző tár-
gyak tanulásában jelentkező sajátos problémákról. 

Indokoltnak tűnik hát, hogy az iskolákban szervezett keretek között legyünk diákja-
ink segítségére tanulási problémáik megoldásában. Margittai Sándor 1931-ben így ve-
zeti be Hogyan tanuljunk című füzetét „Quidquid agis, prudenter agas et respice 
finem! Amit teszel, okosan tedd és lebegjen szemeid előtt munkád célja! Kevés olyan 
munkát tudok elképzelni, amire jobban lehetne a klasszikus világ eme aranymondását 
alkalmazni, mint éppen a tanulásra. Aki nem okosan tanul, rengeteg energiát pocsékol 
el feleslegesen, aki pedig nem gondol a célra, amelynek érdekében munkáját végzi, 
kedvetlenül, unottan dolgozik, mert nincs, ami lelkesítse… 

Fontos tehát, hogy munkánk okos, praktikus legyen, vagyis hogy a tanulás bizonyos 
alapelvek betartásával történjék. Mindenki számára érvényes szabályokat e téren felál-
lítani nem lehet, mert az egyes egyének felfogó és megjegyző képessége igen külön-
böző, de az egyes tárgyak is más és más tanulási módszert igényelnek. A helyes metó-
dus tehát úgyszólván egyénenként és tantárgyanként változik. 

„Minden tanár közölni szokta növendékeivel, hogy tárgyát miként lehet a legeredmé-
nyesebben megtanulni? Sok, igen elszórt gyakorlati útbaigazítás van növendékeink birto-
kában, de rendszeres, szabatos ismeretük a tanulásról nincs.”(Oroszlány, 1998. 6. old.) 
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Jó néhány éve megfogalmazódott tehát az igény az önálló és hatékony tanulási 
technikák kialakítására a tanítási-tanulási folyamatban. Különösen fontos szempont 
ezen igény kielégítése tehetséges tanulók fejlődésének irányításánál. 

Sok olyan gyerek van, akinek egyáltalán nincs egyénileg kialakított tanulási mód-
szere. Ennek hiányában pedig alig képzelhető el eredményes képességfejlesztés, isme-
retfeldolgozás. A tanulási stratégiák használata növeli a tanulás hatékonyságát. A te-
hetségesek sokszor spontán módon alkalmazzák a hatásosabb tanulási stratégiákat, ez 
a jobb teljesítményük egyik oka. 

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy milyen tanulási szokásokkal, stílusokkal, mi-
lyen motivációkkal rendelkeznek azok a tanulók, akik harmadik éve vesznek részt a 
komplex tehetségfejlesztő program keretében folyó tanítási-tanulási folyamatban; me-
lyek azok a tanulási technikák, amelyek dominálnak, erősíteni vagy gyengíteni kell-e 
ezek szerepét, és melyek azok, amelyek fejlesztése elengedhetetlen a hatékony tehet-
ség- és személyiségfejlesztéshez. 
 
 
 

TANULÁS, TANULÁSI SZOKÁSOK 
 

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvá-
gya, megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, megta-
nulja szeretni, amit csinál, és megtanulja azt a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-
Györgyi Albert. Idézi: Oroszlány, 1998. 14. old.) 

A tanulás fizikai és szellemi téren egyaránt megterhelést jelent. Ki kell tehát alakítani 
olyan jó tanulási szokásokat, amelyek elsajátításával a tanulás eredményesebbé válik. 

A tanulás személyiségfejlesztő tényező. Az ember más élő szervezetekhez viszo-
nyítva a legnagyobb mértékben alakítható, formálható, a leginkább képes a tanulásra. 

A tanulás – elsajátítás. Az oktatás során elsajátított ismeretek, jártasságok és kész-
ségek kialakítását, képességek kifejlesztését jelenti. Olyan speciális tevékenységet je-
löl, amelyet a tanulók meghatározott céllal, többnyire verbális anyaggal kapcsolatosan 
szándékosan végeznek, s amelynek eredményeként a bevésett és megtartott anyag kü-
lönböző helyzetekben felidézhető. 

Iskolában legfontosabb a szándékos, tudatos tanulás. Indítékai lehetnek ismertek és 
rejtettek egyaránt. Az indíték jelentőségét bizonyítja az a megfigyelés, hogy gyakran 
jó képességekkel rendelkező gyerekek iskolai tanulmányi eredménye gyenge, kevésbé 
jó adottságú, de szorgalmas és céltudatos társaik könnyen megelőzik őket. Az eredmé-
nyes munka és a gyenge teljesítmény közti alapvető különbség nem a képességekben, 
hanem a belső indítékokban rejlő különbségekből fakad. 

A helyes, gazdaságos tanulás sok tényezőnek a függvénye. A tanulás szempontjából 
az embereket három csoportba oszthatjuk. 

Az első csoportba tartozók legjobban és legkönnyebben azt értik és jegyzik meg, 
amit láttak. Ezek az ún. látási (vizuális vagy optikai) típusú tanulók. A látási típusú 
egyén úgy segít magán a legkönnyebben, ha tankönyvében aláhúzogat egyes szavakat. 
Jó, ha erre a célra 4-5 féle színű ceruzát tart az asztalán. Mikor a tanultakat emlékeze-
tébe idézi, maga elé képzeli a könyv megfelelő lapját, s csak a hely felidézése (lapja, 
bekezdés vége, margó felső széle, piros ceruzával aláhúzott szó stb.) után merül fel 
előtte a megtanult szöveg értelmi része. A dolog természetéből következik, hogy az 
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optikai típusú tanulóra nézve a fennhangon tanulás felesleges, sőt káros, mert az csak 
jobban kifárasztja. 

A második csoportba tartozó tanulók nem a látott, hanem a hallott dolgok iránt a 
legfogékonyabbak. Ezeknél a fennhangon tanulásnak már sokkal nagyobb jelentősége 
van, mert nem a szemükkel, hanem a fülükkel tanulnak. Az ilyen, úgynevezett auditív 
típusú tanuló rendkívül könnyen érti meg a tananyagot a tanár magyarázata alapján, de 
ha az iskolában nem figyelt, mulasztását szinte képtelen pótolni. 

A harmadik csoportba tartoznak az úgynevezett mozgási vagy kritikai típusú tanu-
lók. Ezek tanulás közben jönnek-mennek, mozognak, hangosan beszélnek, gesztiku-
lálnak, szinte kézzel-lábbal tanulnak. Az ilyen típusú tanuló nem bír nyugodtan a he-
lyén ülve tanulni, sétálva jobban megy a munka (Oroszlány, 1998). 

Ha a három különböző típus sajátjait ismerjük, akkor belátjuk, hogy a szülőknek, 
vagy gyerekeknek arra a kérdésére, hogy például célszerű-e sétálva tanulni, vagy a 
hangos vagy csendes tanulás helyesebb-e, nem olyan egyszerű választ adni. Ugyan-
csak azt is megértjük, hogy nincs igaza azoknak a diákoknak, akik társukat azon a cí-
men tartják korlátoltabbnak, mert az hangosan tanul. 

Általában azt mondhatjuk, hogy megfelelő adottság mellett, minden tanulási mód 
célszerű, célravezető lehet. A gyakorlatban tiszta típusok, tehát például 100%-ig vizuá-
lis, vagy auditív típus ritkák, többnyire kombinált típusokkal (leggyakoribb az auditív-
vizuális) találkozhatunk, hol az egyik, hol a másik túltengésével. 

Az elmondottakból következik, hogy a praktikus tanulás egyik fontos feltétele, hogy 
egyéniségünknek megfelelően tanuljunk. Ezért igyekezzünk eldönteni azt, hogy me-
lyik típushoz hajlunk leginkább. 

Akinél auditív irányban van inkább eltolódás, az tanuljon hangosan, felolvasva. A 
tanár magyarázatára az ilyen tanulónak kettőzött szorgalommal kell figyelnie. 

Aki viszont a vizuális csoport felé hajlik, az különös gonddal figyeljen, mikor a ta-
nár falitáblákat, kísérleteket mutat. Ha egy-egy nehezebb szöveg nem megy a fejébe, 
írja le többször egymás után azt a részt, akkor biztosan tudni fogja. 

Akinek a mozgásos típushoz van hajlama, az rendszerint magától megtalálja az 
egyéniségének legjobban megfelelő tanulási módot, mely néha elég fantasztikus. 
Ezeknek csak azt a tanácsot adjuk, hogy igyekezzenek mozgásaikat, gesztusaikat lehe-
tőleg mérsékelni, mert módszerük igen fárasztó. 

A típusnak megfelelő tanulási mód nem kizárólagos, csak legelőnyösebb, mert mi-
nimális munka árán maximális eredményt ad. 

A tanulók tanulási stílusára vonatkozóan a Bernáth-Horváth-Mihály-Páldi (1981) 
által ajánlott kérdőívet töltettem ki. A kérdőív az általános iskola ötödik osztályától 
felfelé alkalmazható egyéni és csoportos formában (ismerteti: Balogh, 1998). 
 
 
Tanulási stílusok kérdőív értékei a vizsgált 7. osztályban 

A vizsgált 22 tanuló közül auditív tanulási stílusú 6 fő, vizuális tanulási stílusú 13 fő, 
mozgásos tanulási stílusú 2 fő. A 14. számú tanulónál az auditív és vizuális tanulási 
stílus közel azonos százalékban van jelen. 
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Auditív, vizuális, mozgásos stílus: 
 

Tanulók 
sorszáma 

Auditív Vizuális Mozgásos 

 pont % pont % pont % 
  1. 16 53 21 84 25 83 
  2. 18 60 21 94 27 90 
  3. 19 63 22 88 17 57 
  4. 17 57 18 72 16 53 
  5. 19 63 23 92 15 50 
  6. 23 77 21 84 22 73 
  7. 17 57 15 60 20 67 
  8. 22 73 19 76 20 67 
  9. 22 73 19 76 20 67 
10. 22 73 14 56 21 70 
11. 20 67 18 72 19 63 
12. 21 70 24 96 24 80 
13. 21 70 23 92 23 77 
14. 22 73 18 72 18 60 
15. 21 70 15 60 15 50 
16. 24 80 16 64 19 63 
17. 25 83 19 76 24 80 
18. 20 67 23 92 18 60 
19. 30 100 22 88 23 23 
20. 17 57 25 100 18 18 
21. 17 57 22 88 19 19 
22. 29 97 21 84 19 19 

 
 

A kérdőív másik fontos kérdéscsoportja arra vonatkozik, hogy társakkal vagy ma-
gányosan, csendben tud-e hatásosan ismereteket szerezni, feldolgozni a tanuló. A ta-
pasztalatok szerint: 

– társakkal tanul: 5 fő 
– csendben , magányosan tanul: 14 fő 
– nem zavarják a társak, de csendben is képes az információ feldolgozására: 3 fő 

A kérdőívből szerzett információk támpontot adnak a tanulási stílus fejlesztéséhez, 
de mint minden mérésnél, itt is lehet torzítás. Kialakul bennünk egy kép, amit összeha-
sonlítva a gyerek teljesítményével – következhet a segítségnyújtás. 

A tanulási stílus a tanulók személyiségjegyeire jellemző, amely befolyást gyakorol a 
tanulásukra. 
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Tanulási stílus kérdőív: társakkal, vagy csendben történő tanulás 

Tanulók 
sorszáma 

Társas Csend 

 pont % pont % 
  1. 16 80 16 80 
  2. 16 80 12 60 
  3. 13 65   8 40 
  4. 16 80   7 35 
  5. 10 50 16 80 
  6. 13 60 14 70 
  7. 11 55 13 65 
  8. 13 60 18 90 
  9. 10 50 18 90 
10. 11 55 12 60 
11. 12 60 13 65 
12. 17 85 14 70 
13. 15 75 15 75 
14. 13 65 17 85 
15.   8 40 12 60 
16. 17 85 17 85 
17. 13 65 15 75 
18. 13 65 12 60 
19.   6 30 12 60 
20.   8 40 16 80 
21.   8 40 17 85 
22. 12 60 18 90 

 
A következő kérdéscsoport a reflektív stílus mértékét vizsgálja: 

Tanulók 
sorszáma 

Impulzív  Tanulók 
sorszáma 

Impulzív 

 pont %   pont % 
  1. 14 56  12.   6 24 
  2. 19 76  13.   7 28 
  3.   6 24  14.   5 20 
  4.   7 28  15.   5 20 
  5.   6 24  16. 14 56 
  6.   7 28  17. 22 88 
  7. 14 56  18. 18 72 
  8. 10 40  19. 19 76 
  9. 12 48  20. 10 40 
10. 13 52  21. 10 40 
11.   6 24  22. 11 44 

 

A reflektivitás hiánya nem jelent komoly gondot, negatív elemeit kell megpróbálni 
korrigálni a gyerekeknél. 
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A mechanikus tanulás szerepére vonatkozó újabb információk pedig további ka-
paszkodókat adnak a tanulási módszerek fejlesztéséhez. 

Tanulók 
sorszáma 

Mechanikus 

 pont % 
  1. 12 60 
  2.   6 30 
  3.   5 25 
  4.   4 20 
  5.   5 25 
  6. 11 55 
  7. 10 50 
  8. 12 60 
  9. 11 55 
10. 14 70 
11. 14 70 
12. 14 70 
13. 12 60 
14. 10 50 
15.   8 40 
16. 14 70 
17. 14 70 
18. 19 95 
19. 16 80 
20. 13 65 
21. 17 85 
22.   8 40 

 
A vizsgált 22 tanulóból 3 gyereknél különösen magas, 80%-on felüli ez az érték, 

sőt, a 18. számú kislánynál 95%, amin feltétlenül változtatni kell. 
14 tanulónál a mechanikus tanulás 50%-on felüli. A tanári stílusok vizsgálata során 

a szerzett ismeretek megfelelő alapot jelenthetnek a hatékonyabb fejlesztő munkához. 
Az egész fejlesztés lényege a gyakoroltatás! 
 
 
Tanulási stratégiák kérdőív értékei a vizsgált 7. osztályban 

Tanulási stratégiáknak nevezzük az olyan stratégiákat, amelyeket a tanulók a különbö-
ző dolgok megtanulása, vagy az azokra való emlékezés közben alkalmaznak. Egy-egy 
tanulási stratégiára többféleképpen is meg lehet tanítani a tanulót, a fő az, hogy az 
adott stratégiát egyfajta tanulási segédeszközként lehessen használni. 

A szakirodalmak a tanulási stratégiákat sokféleképpen csoportosítják. Gagné nyolcféle 
tanulást különböztet meg: jeltanulást; inger-válasz típusú tanulást; láncszerű tanulást; szó-
beli asszociatív tanulást; diszkriminációs tanulást; fogalomelsajátítást; szabálytanulást és 
problémamegoldó tanulást (Tóth, 1996). Az iskolai tanulás szempontjából ez utóbbi négy 
a fontos, a többinek főleg az akadályozottak nevelésében van jelentősége. 
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Egy másik csoportosítása a tanulási technikáknak Kozéki és Entwistle (1986) nevé-
hez fűződik. Ők három alaptípust különböztetnek meg: a mélyrehatolót, a szervezettet 
és a mechanikust. 

A mélyrehatoló tanulási stratégia rendszerben kezeli az információkat, összefüggé-
seket keres, a megértésre épül. Az új ismereteket a régiekhez kapcsolja, következteté-
seket von le. A rendszerszemlélet játszik vezető szerepet. 

A szervezett tanulási stratégiánál a tanulás szervezése a döntő: pl. időbeosztás, szó-
beli vagy írásbeli tanulás sorrendje. 

A harmadik tanulási stratégia a mechanikus, reprodukáló tanulás. A gyerek az 
anyag szószerinti visszamondására törekszik, az összefüggéseket nem keresi. Túlságo-
san is csak a részletekre koncentrál, „a fát látja, de az erdőt nem!” A rövid távú, minél 
pontosabb ismeretfelidézés e tanulás legfőbb célja (Balogh, 1994). 

Ez a három alaptípus természetesen keveredik egymással, de közülük egyik, vagy 
másik stratégia dominál. A különböző tantárgyak más és más tanulási stratégiát köve-
telnek, ezekhez alkalmazkodnia kell a tanulásnak. A mechanikus technikára is szükség 
van, pl. évszám vagy vers megtanulásánál, de fontos, hogy kialakuljon a hatékonyabb, 
mélyrehatoló tanulási szokás is. 

Ahhoz, hogy fejleszthessük a tanulók tanulási módszereit, ismerni kell, hogy milyen 
tanulási technikákat alkalmaznak. 

Kozéki és Entwistle 60 kérdésből álló kérdőíve alkalmas a három nagy tanulási stra-
tégia sorrendjének megállapítására a tanulók esetében. A válaszokból megállapítható, 
hogy melyik tanulási stratégia a meghatározó a tanulóknál. 

 „Mélyrehatoló” 
– mélyreható: megértésre való törekvés, az új anyag kapcsolása a régihez, saját ta-

pasztalatok alapján önálló kritikai véleményalkotás (01) 
– holista: nagy összefüggések átlátása, széles áttekintés, gyors következtetés (02) 
– intrinsic: a tantárgy iránti érdeklődés, lelkesedés a tanulás iránt (03) 

 „Reprodukáló” 
– reprodukáló: mechanikus tanulás, részletek megjegyzése, a struktúra tanártól vá-

rása (04) 
– szerialista: tényekre, részletekre koncentrálás, a formális kedvelése, rendszeresség 

(05) 
– kudarckerülő: állandó félelem a lemaradástól (07) 

 „Szervezett” 
– szervezett: jó munkaszervezéssel a legjobb eredmény elérésére való törekvés (08) 
– sikerorientált: törekvés a legjobb teljesítményre az önértékelés fenntartása érdeké-

ben (09) 
– lelkiismeretes: belső kontrollból fakadó törekvés a jó teljesítményre (10) 

A fenti három csoporthoz nem tartozó elem: 
– instrumentális: csak bizonyítványért, a jó jegyért való tanulás (06) 

A kérdőív az általános iskola ötödik osztályától fölfelé használható (ismerteti: Tóth, 
1999). 

A kérdésekre adott válaszok pontértékei, egymáshoz való viszonyításuk segítségé-
vel megállapítható, hogy a tanulásnál mely tanulási módszerek, illetve motívumok ját-
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szanak vezető szerepet. Melyek azok a tanulási szokások, amelyeket erősíteni kell, 
hogy minél jobb teljesítményre legyenek képesek. 

A következő táblázat az eredményeket mutatja be a vizsgált 7. osztályban. 
 
 
No. Mélyrehatoló Reprodukáló Szervezett Instr. 

 01 02 03 Ö 04 05 07 Ö 08 09 10 Ö 06 
  1. 23 25 22 70 17 27 20 64 24 20 26 70 23 
  2. 14 23 9 46 19 13 10 42 17 14 18 49 26 
  3. 18 21 19 68 12 18 8 38 24 13 26 63 10 
  4. 18 21 23 62   9 17 13 39 21 13 28 62 12 
  5. 21 22 21 64 12 21 11 44 24 13 25 62 12 
  6. 20 18 18 56 20 19 11 50 22 17 28 67 20 
  7. 19 21 21 61 22 22 16 60 25 20 25 70 21 
  8. 22 18 21 61 15 19 17 51 24 13 23 60 13 
  9. 21 19 19 59 14 19 18 51 26 12 24 62 13 
10. 21 23 20 64 19 20 17 56 25 13 20 56 21 
11. 18 18 19 55 21 22 13 56 16 21 27 64 21 
12. 29 22 25 76 15 19 20 54 27 19 26 72 20 
13. 28 23 27 78 15 21 22 58 26 20 24 70 19 
14. 26 22 25 73 19 26 13 58 29 21 29 79 19 
15. 26 23 28 77 12 23 11 46 29 15 23 67 13 
16. 20 24 20 64 20 17 19 56 23 13 24 60 10 
17. 13 24 15 52 20 18 14 52 16   9 14 39 23 
18. 16 28 17 61 28 25 22 75 21 21 21 63 27 
19. 22 24 24 70 26 24 27 77 22 24 20 66 66 
20. 27 24 27 78 19 24 29 72 28 26 28 82 82 
21. 24 24 28 76 24 27 22 73 26 18 26 70 70 
22. 21 25 21 67 20 22 22 64 21 21 27 69 69 
 
 
Tanulási stratégiák preferenciái sorrendben tanulónként: 

  1. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
  2. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
  3. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
  4. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
  5. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
  6. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
  7. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
  8. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
  9. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
10. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
11. tanuló: szervezett – reprodukáló – mélyrehatoló tanulási módszer 
12. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
13. tanuló: mélyrehatoló – szervezett –reprodukáló tanulási módszer 
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14. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
15. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
16. tanuló: mélyrehatoló – szervezett – reprodukáló tanulási módszer 
17. tanuló: mélyrehatoló – reprodukáló –szervezett tanulási módszer 
18. tanuló: reprodukáló – szervezett – mélyrehatoló tanulási módszer 
19. tanuló: reprodukáló – mélyrehatoló – szervezett tanulási módszer 
20. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
21. tanuló: mélyrehatoló – reprodukáló – szervezett tanulási módszer 
22. tanuló: szervezett – mélyrehatoló – reprodukáló tanulási módszer 
 

Örvendetes, hogy a 22 tanulóból 12-nél a mélyrehatoló tanulási stratégia a döntő, 8-
an jól szervezik a tanulásukat, és csak 2 olyan tanuló van, aki a mechanikus – reprodu-
káló tanulást részesíti előnyben. 

A kérdőívet elemezve biztató, hogy a tehetségfejlesztésben résztvevő tanulók nagy 
része már a 7. osztályban is kialakította a további intellektuális és személyiségfejlesz-
téshez nélkülözhetetlen, számára kedvező tanulási stratégiát, a mélyrehatoló, szerve-
zett tanulási módszert. Ez a tanév során lezajló tanulásmódszertani tréningen közvetlen 
és közvetett formában tovább fejleszthető. A közvetlen fejlesztésben az alábbi 
mélyrehatoló technikák gyakoroltatása folyik: 

– Ismeretlen szó meghatározása 
A szövegkörnyezet elemzése, felbontása alapján 
Visszalapozás a könyvben korábban tanult fejezetekbe 
Szótárak, lexikonok, kisegítő könyvek felhasználása 

– Parafrazeálás: egyes mondatok, szövegrészek átfogalmazása, saját szavakkal 
történő elmondása 

– Kulcsfogalmak kiírása, értelmezése 
– Fogalmak közötti kapcsolatok megkeresése és ennek rögzítése. Egy lényeges 

fogalom köré csoportosítható asszociatív fogalmak 
– Alá- és fölérendeltségi viszonyok 
– Mellérendeltségi kapcsolatok 
– Ellentétes fogalmak 
– Ok-okozati kapcsolatok 
– Áttekintés, ami lehet: 

Előzetes: a cím, alcímek főbb bekezdések, fejezetrészek rövid összefoglalója 
Utólagos: aláhúzások áttekintése, saját vagy tanári jegyzettel való összevetése 

– Összefoglalás szóban vagy írásban 
– Vázlat, ábra grafikon stb. tanulmányozása, értelmezése 
– Kérdések feltevése az anyaggal kapcsolatban (A jó kérdés mögött megértés rejlik!) 
– Saját vagy mások által feltett kérdésekre válaszadás 
– Beszélgetés társakkal a tanult információról 

Ezek az elemi tanulási technikák lehetővé teszik, hogy kialakuljon a mélyrehatoló, 
megértésen alapuló, önálló tanulási stratégia. Az elemi technikák bármely tantárgy 
tanulása során alkalmazhatók (Balogh – Vitális, 1997). 
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ÖSSZEGZÉS 
 

Mi a tehetség? A legtöbb felfogásban közös elem, hogy tehetségesnek tekintjük azt, aki 
magas szintű képességekkel rendelkezik, ez a feltétele a kiemelkedő teljesítménynek. 

A tehetség kibontakozásában kiemelkedő szerepe van az információ feldolgozásá-
nak. Nem mindegy, hogy milyen tanulási stratégiát alakítanak ki a tanulókban. A vizs-
gálatok – a jelen dolgozat is – azt bizonyítják, hogy gyakran a jó képességű tanulók 
nem ismerik a hatékony tanulási technikákat. E nélkül nincs hatásos képességfejlesz-
tés, tehetséggondozás, személyiségformálás. 

A tehetségeket gondozni, tanítani kell. Tanítani azt, hogy hogyan kell gondolkodni, 
hogyan kell egy problémát megoldani. 

Tanulóink számára a következő gondolatok megértése nyújthat segítséget: 
„Ne törekedj kiválóságra. Ez azonban nem jelenti, hogy képességeidet elhanyagold. 

Önmagadban akkor jutsz előbbre, ha képességeidet mennél teltebbé s összecsengőbbé 
teszed. Mindegy, hogy képességeid mekkorák: fő, hogy a tőled telhető legjobbat for-
máld belőlük és általuk. Képességeid a paripák, amelyek a végső házig visznek, de a 
házba csak úgy tudsz belépni, ha fogatod kívül marad. Minden képességednek mérete 
van, s végső kapun csak az fér be, ami mérhetetlen: a lélek maga.” (Weöres Sándor, 
idézi: Oroszlány, 1998. 42. old.) 
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Csáki Katalin 
 

ZENE ÉS TEHETSÉG 
 
 
 
 
 

Azért választottam a Zene és tehetség című záródolgozati témát, mert már régóta fog-
lalkoztat az, hogy a zenének milyen hatása van a tehetséggondozásban, kiemelkedő 
képességű egyének mindenoldalú, harmonikus személyiségfejlődésében is. 

A tehetségen azt a velünk született, majd gyakorlás általi képességet értjük, amely 
az átlagostól messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. 

A pedagógusok számára mindig izgalmas téma a tehetség felismerése, az ahogyan 
az öröklés (öröklött adottságok, diszpozíciók) és a környezet (család, iskola, kortársak, 
társadalom) együttes hatásával kialakul. 

Az egyes tehetségek különböző korban lépnek fel és fejlődésük más-más életkorra 
esik. Legkorábban a zenei tehetség jelentkezik, hiszen az érzelmi és az ösztönélettel 
szoros kapcsolatban van; érzékelést, észlelést feltételezi. 
 
 
 

A ZENEI TEHETSÉG FOGALMA 
 

A zenei tehetség rendkívül összetett fogalom, vizsgálják lélektani oldalról, az öröklés-
tan felől, családi és társadalmi körülmények tükrében a zenei adottságokat: a hallást, 
muzikalitást, ritmusérzéket, az énekkel és hangszerrel történő reprodukálást, kéz-
ügyességet, hangszeres rátermettséget. Ezek és még más tényezők alkotják a zenei te-
hetség alkotórészeit. 

A zenei alapképességek a zenei dimenziók (dallam, harmónia, ritmus, hangszín és 
dinamika) és a kommunikációs síkok (hallás, közlés, olvasás, írás) egymás mellé ren-
delésével írhatók le. Az egyes zenei képességek igen korán jelentkeznek, mint például 
a hangközhallás első jelei már három éves korban mérhetők. A dallamhallás és ritmus-
érzék fejlődésének kezdete is korai életkorra tehető. A harmonikus hallás később ala-
kul ki, a fejlődése lassúbb folyamat. A szolmizáció fejlődése is hangközlépésekből 
indulva ugyanúgy bontakozik ki, mint a hallás. Az abc-s hangnevek a szolmizáció átté-
telével kötődnek a hangzáshoz, kottaképpel szoros kapcsolódást mutat. Ritmus képes-
ségeiben a ritmusértékek és képletek ismerete fontos, mivel a ritmus ütembe rendezése 
csak így lehetséges. A hangszínhallás fejlettsége attól függ, hogy a hangszín milyen 
mértékben függetleníthető a többi tulajdonságtól. 

A képességek alakulásában a fejlődés két típusa ismeretes: egyik a mennyiségi nö-
vekedés, így kezdődik a képességek alakulása; a másik a képesség tartalmi bővülése, 
amelyben átrendeződik a képesség belső szerkezete. A képesség fejlődése akkor feje-
ződik be, ha a zenei tevékenységet nem korlátozza a zenei anyag bonyolultsága. 

Tehát a zenei alapképesség valamennyi tevékenység alapján képező szerveződés. 
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A zenén belül két tehetség fajtát különböztetünk meg: produktív komponálót és repro-
duktív interpretálót. Az előadói tehetség kétféle lehet: a hangszeres virtuóz és karmester 
tehetség. A komponáló és az előadói lényegében eltérő egymástól, független tehetségfajta, 
a két tehetség egyesülése igen ritka. Megállapítható az, hogy az előadóművészek kompo-
nistaként kevés eredetiséggel rendelkeznek. Viszont a zeneszerzőket az gátolja, hogy a 
hangszeres játék az idegen művel való azonosulást és bensőséges odaadást követel meg, 
ami az alkotó képzelet szabadságával nehezen egyeztethető össze. 

A zene elsősorban érzelmi töltésével hat a gyermekre, már fejlődésének igen korai 
szakaszától. A gyermeket első éveiben a környezeti hatások és személyes kapcsolatok 
útján éri a zene. Mindennapos szükségletévé akkor válik, ha céltudatos zenei képes-
ségfejlesztés is kap. A pozitív élmények sorozatában belső igénnyé válik az értékes 
zene, amely emberi érzelmeket, a társadalom mondanivalóját hordozza. A közös éne-
kes tevékenység a gyermek személyiségében olyan hatást eredményez, amely más te-
rületeket is érint, készségeiket magasabb szintre emelheti. 

A zene, az éneklés teljes élményt ad, hiszen az egész test részt vesz benne. Sajátos 
hatást gyakorol a szervezetre, a légzésre és a beszédfejlődésnél is fontos, hiszen a 
gyermek első hangadásai közel állnak az énekléshez. Sok beszédhibát, különösen a 
dadogást, hadarást zenei terápiával is korrigálják. 

Rendkívül alkalmas eszköz az érzelmi tartalom kifejezésére, átadására, érzelmi kapcso-
latok kialakítására. Ki kell emelni a belső zenei hallás kifejlesztését, amely hosszú folya-
mat, és eszközként a Kodály koncepció a relatív szolmizációt tartotta alkalmasnak. 

A zene épít a memóriaképzésre is. A belső zenei memória gyakorlása hasonló típu-
sú teljesítményekre teszi képessé a gyermekeket, még az átlagos zenei hallással indu-
lókat is. Tehát így olyan anyag marad az emlékezetben, amely egyszerre érzelmi asz-
szociációkat és esztétikai értékeket is hordoz, amelynek mélyreható személyiségfor-
máló ereje van. 

A zene a memória erősítése mellett a logikus gondolkodást is fejleszti, mivel a na-
gyobb egységek logikus felépítésük, viszonyuk ismerete nélkül nem memorizálhatók. 
A zenei írás és olvasás egyfajta rugalmasságot fejleszt a gyermekekben a változó kód-
rendszerek adaptálásához. 

A zenei improvizáció, az egyéni alkotó folyamat, amely a gyermekek kifejezési 
készségeinek alapját szolgálják más területen is. Megtanulják a korlátok közötti moz-
gást, más formák szerkezetét jobb érzékkel fogják fel. 

Egy kísérlettel szeretném szemléltetni a zene transzfer hatását. Kontra György és 
Kokas Klára kezdte el a felméréseket 1969-ben, amelyben a Kodály iskola (zeneileg 
válogatott), Czollner téri általános iskola zenei osztálya (zenei szűrőn nem mentek át), 
Czollner téri kontroll osztály, 1970-ben csatlakozott a Zrínyi iskola, amely a Kodály 
iskola kontrollja volt. Kodály és Zrínyi iskola azonos intelligencia- és szociális státusú 
osztály, a Czollner mindkét osztálya alacsonyabb szintű és szociális státusú. Ez a fel-
mérés is azt bizonyította, hogy a zenei nevelés hat a társas viselkedésre, az együttmű-
ködés képességének fejlesztésére, valamint a zenei osztályoknak jobb a mozgás- és 
ábrázolás-kultúrájuk is. Fontos kiemelni a zene hatását még az intellektuális folyama-
tokra és a személyiségre. A szociális helyzetből fakadó kulturális hátrány a zene által 
kompenzálódik. Viszont az általános intelligencia-színvonal a zenei nevelés hatására 
nem változik, a kreativitásban a fejlődés kimutatható fő mutatóiban, a gondolkodás 
fluenciájában, hajlékonyságában, eredetiségében és elaborációban az alacsonyabb szo-
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ciális helyzetű csoportnál is. Megfigyelhető, hogy a zeneis gyerekek kreatív teljesít-
ménye hozzáfejlődik a saját intelligenciaszintjükhöz, ezen kívül a kreativitás az emo-
cionális érzékenységgel kapcsolódik össze. Az intellektuális és emocionális-
motivációs működések közösen funkcionálnak, amely egy intenzívebb személyiség 
kialakulását eredményezheti. Tehát a zenei nevelésnek sok területre kiterjedő széleskö-
rű transzfer hatását bizonyította ez a vizsgálat. 
 
 
 

A ZENEI NEVELÉS HATÁSA A KÉPESSÉGEKRE 
 

Iskolámban végeztem méréseket 4. osztályban zene tagozaton és általános tantervű 
osztályban is. Mindkét osztály azonos intelligencia- és szociális státusú gyerekcso-
portból áll. Vizsgálat a következő területekből tevődött össze: figyelemkoncentráció, 
emlékezet hallás után, emlékezet tanulással, szókincs, főfogalom, kreativitás, motivá-
ció. Ezen kívül felmértem azt is, hogy a zenei és nem zenei osztályok szülei, nagyszü-
lei milyen arányban tanultak zenét. A vizsgálat célja az volt, hogy a zenei nevelés ho-
gyan befolyásolja, alakítja a képességstruktúrákat. A vizsgálatot mindkét osztályban 
18 tanulóval bonyolítottam le, az „a”-val jelzett osztály az általános tantervű, a „z”-vel 
jelölt pedig a zenei osztály. A mérés eredményét az 1. táblázat mutatja: 

 
 

Az eredmények elemzése 

A figyelemvizsgálatnál egy adott szövegben kellett az „e” betűket bekarikázni öt perc 
alatt. A zenei osztály több betűt nézett át, gyorsabbak voltak, viszont így több volt a 
hibák átlaga is. A figyelemkoncentráció egy árnyalattal jobb a zenei csoportnál. 

Az emlékezet mérésnél hallás után és memoriterrel is 15 szót kellett megjegyezni, 
írásban rögzíteni. A hallás utáni háromszori tanári felolvasással, a tanulásos mérés pe-
dig 3 perces memorizálással történt. Itt is a zenei osztály bizonyult jobbnak, mind a 
hallás után, mind a tanulással. Az „a” osztálynak a tanulással történő emlékezet az erő-
sebb oldala, míg a „z” osztálynak a hallás után. Érthető, hiszen a zenei osztálynak ki-
emelt feladata a hallás utáni tanulás. 

A szókincs és főfogalom vizsgálatnál 15-15 szót kellett pontosan meghatározni, il-
letve a megfelelő fogalmi rendszerbe helyezni 10-10 perc alatt. Mindkét területen a 
„z” osztály emelkedett ki, viszont a főfogalom vizsgálatban mindkét csoport jobb tel-
jesítményt mutat. 

Kreativitásvizsgálatban feladat az volt, hogy három megkezdett mondathoz annyi 
befejezést írjanak, amennyi eszükbe jut. A zenei osztály több mondatbefejezést írt, a 
befejezéseik általában több tartalmi kategóriába sorolhatók, mint a kontroll osztály. A 
tartalmi kategóriákat tekintve ítélet-megállapításból több szerepelt az „a” osztálynál, 
viszont a hamis és szokatlan ítéletből sok példát a zenei csoportnál figyeltem meg. Az 
egyedi befejezések az összes megoldáshoz viszonyítva ebből adódóan a zenei csoport-
ban a kimagaslóak, viszont a sablont adó megoldások az összes befejezéshez viszo-
nyítva jóval nagyobb számban jelentkeztek az általános tantervű osztályban, hiszen a 
zeneis tanulók nagyobb arányban egyedi megoldásokat alkottak. Tehát a zenei tagoza-
ton az improvizatív készség nagyobb arányú fejlesztésével a kreativitást is erősítjük. 
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1. táblázat. Vizsgálati eredmények 
 

A vizsgált terület  Osztályátlagok 
 4.a 4.z 
Figyelemvizsgálat:   
átnézett betűk 1388,5 1514,4 
hibaszám 11,7 12,3 
figyelemkoncentráció 99,1 % 99,2 % 
Emlékezetvizsgálat:   
emlékezet hallás után (15 szó) 9,8 11,6 
emlékezet tanulással (15 szó) 10,7 11,1 
Szókincsvizsgálat 15 szó (30 pont) 17,8 18,7 
Főfogalomvizsgálat 15 szó (30 pont) 22,6 23,7 
Kreativitásvizsgálat:   
mondatbefejezések átlaga 9,0 12,2 
kategóriák átlaga (3) 1,8 2,5 
Tartalmi kategóriák:   
ítélet – megállapítás 7,5 3,9 
hamis ítélet 0,3 3,3 
szokatlan ítélet 1,2 3,5 
Egyedi befejezések az összes megoldáshoz 
viszonyítva 

 
26:162=0,2 

 
123:219=0,6 

egyedi megoldások átlaga 1,4 6,8 
sablont adó befejezések az összes megoldáshoz 
viszonyítva 

 
136:162=0,8 

 
71:219=0,3 

sablont adó befejezések átlaga 7,5 3,9 
Motivációvizsgálat:   
A tanulás motívumai társadalmi motívumok 10 pont 9,2 9,1 
továbbtanulás, életpálya 10 pont 9,4 8,9 
tudás megszerzése 15 pont 14,0 14,3 
érdeklődés 15 pont 11,2 12,1 
siker 15 pont 13,5 14,7 
társak elismerése 20 pont 17,4 19,4 
tanár elismerése 5 pont 5 4,7 
szülő elismerése 5 pont 4,8 5 
motívumcsoportok átlagértéke: 10,6 11,0 
Zenét tanult:   
apa 3 10 
anya 7 8 
nagyapa 2 7 
nagymama 3 9 
dédszülők - 3 
összesen 15 37 
átlag 0,8 2,1 
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A motiváció mérésénél a tanulás motívumait vizsgáltam. A tanulóknak a tanulással 
kapcsolatos véleményüket kellett rangsorolniuk, osztályozni 1-5-ig. Nagyon fontosnak 
tartja mindkét csoport a társadalmi motívumokat, egy kis eltéréssel az „a” osztálynál 
jelentősebb. A továbbtanulást, életpályát a kontroll osztály tartja előbbre valónak. A 
tudás megszerzésében, érdeklődésben, sikerben, a társak, szülők elismerésében moti-
váltabbak a zeneisek, míg az „a” osztálynak fontosabb a tanár elismerése. Összességé-
ben a zene tagozaton motiváltabbak, érdeklődőbbek a tanulók, hiszen a zenének nagy a 
közösségformáló ereje és ez kihat az érdeklődés, siker, társak, szülők elismerésének 
motívumaira is. 

A többi terület is jól kimutatta a zenei nevelésnek kiemelkedő személyiségformáló 
erejét, oldalát, amely nemcsak a képességstruktúrákra van pozitív hatással, hanem a 
motivációra, kreativitásra és még sok más területre hat ki. 

A vizsgálatok zárásaként bemutatom, hogy milyen arányban tanultak zenét a kont-
roll és zenei osztály szülei és nagyszülei. A zenei osztályban 2,5-ször tanultak többen 
zenét a szülők, nagyszülők. A „z” osztályban az apák tanultak legtöbben zenét és ér-
dekes, hogy itt még a dédszülők között is voltak olyanok, akik foglalkoztak muzsiká-
val, míg az „a” osztályban ez nem szerepelt. Tehát akik tanultak hangszeren játszani, 
nagyobb arányban íratják be ének-zenei tagozatra gyermeküket, mert tudatában van-
nak, hogy itt milyen hatások érik őket. Nemcsak zenei adottságokat, lehetőségeket 
örökölnek, amely tanulás révén képességekké, tehetséggé válhat. A családi minta is 
öröklődik, amely a szülőktől tanult normarendszer alapját képezheti a fejlődésnek. Aki 
olyan családi miliőbe születik bele, ahol a gyermek számára, ha adottság megvan ben-
ne, nagyobb az esélye kibontakozáshoz, mint akinek nincs ilyen motivációs bázisa. 

Ezekkel a vizsgálatokkal is azt sikerült bizonyítani, hogy a zenei nevelés a tehetség 
kibontakozását is elősegítheti, mert számtalan területre kiterjed a hatása és mindenol-
dalú, harmonikus személyiségfejlődést biztosíthat. 

Ezúton szeretnék két megvalósított zenei fejlesztő programot ismertetni. 
 
 
 

A ZENEI FEJLESZTŐ PROGRAMOK CÉLJA, FELADATA 
 

A zenei fejlesztő programok céljainak, feladatainak meghatározását a gazdagítási el-
vek figyelembevételével határoztam meg. 

A gyerekek érdeklődésének figyelembevétele a feldolgozási anyag kiválasztásánál, 
a téma meghatározásánál kulcsfontosságú. Az érdeklődési kör alakítása igen nehéz 
feladat, arra kell törekedni, hogy széleskörű legyen, sokféle lehetőséggel kell megkí-
nálni a gyereket. Tehát a gyerek saját aktivitására alapozva az érdeklődés felkeltése a 
cél. Az érdeklődés mellet számba kell venni az életkori sajátosságokat, értelmi szint-
jüknek megfelelően kell kiválasztani a feldolgozási anyagot. Itt nagyon fontos a szoci-
ális készségek fejlesztése meghitt kapcsolatok létrehozásával. 

Az érdeklődés fenntartása mellett célom a figyelem megosztás és a gyorsaság fej-
lesztése, amelynek erősítése nagymértékben függ a motivációtól. Ez az elv az egész 
program kivitelezése során jelen kell legyen, hiszen az érdeklődés felkeltése és fenn-
tartása állandó cél. 

A komplexitás és integritás érvényesítésével a kultúra többi területeinek érintése is 
jelentős célkitűzés. A művelődési (zenei) anyag közvetítésén túlmenően kapcsolatok 
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keresése az összefüggő területek között. Itt a kinesztetikus (belső érzékelés) differen-
ciálás (külső-belső), vizuális (optikus), akusztikus, motorikus területek fejlesztését tar-
tom fontosnak. 

A hangképző gyakorlatokkal, közös énekléssel, daltanulással is az éneklési, szociá-
lis készséget, esztétikai érzék formálását és az érzelmek kifejezését próbálom hangsú-
lyozni. A dalokban rejlő azonosságok, hasonlóságok megfigyeltetésével az összeha-
sonlító képesség kibontakozását szeretném érvényesíteni. A dalok mozgással való 
megjelenítése során a mozgás koordinációk és a nagy mozgások fejlesztésére töreke-
dek a fiatalabb korosztálynál. Mellette a dalok hangulatának rajzos kifejezését illuszt-
ráción keresztül is próbálom hangsúlyozni. A zenehallgatással is ezeket a funkciókat 
szeretném betölteni. 

A zenei memória erősítését, a ritmus és halláskészség fejlesztésen (ritmikai-dallami) 
keresztül próbálom formálni a ritmus- és dallam motívumok variálásával, memorizálá-
sával. 

A zenehallgatással az érzelmek kifejezésén és az esztétikai érzék fejlesztésén túl-
menően a hangzásbeli különbségek felismerése, a bemutatandó hangszerek hangszín-
ének megismerése, a hangzási analízis erősítésével a dinamikai ismeretek bővítése a 
cél. A hangszerjátékot nemcsak az esztétikai élménynyújtásban és a hallásfejlesztésben 
betöltött szerepe miatt emelem ki, hanem a kézügyesség miatt is, amely a művészi te-
hetség egyik fontos tényezője. 

A programban különleges szerepet kap a kreativitás, a kritikai gondolkodás és az el-
sajátított ismeretek gyakorlatban való alkalmazása, szokatlan, többféle módon is. Itt az 
improvizációs készség fejlesztése a cél a tanult ritmikai és dallami elemek felhasználá-
sával, többszólamú formában is. 

Nagyon fontosnak tartom az eszközök megismerését, használatát, amely a tehetség 
kibontakoztatását segíti elő, később már önálló használatára nyílhat mód. 

Céljaim között az is szerepel, hogy olyan területeket is érintek, amelyek iránt eddig 
még nem érdeklődtek. 

Kiemelt feladat a megfelelő kapcsolat kiépítése egymással, valamint a regenerálódás 
lehetőségének biztosítása változatos feladatok tervezésével, olyan játékokkal, amelyekkel 
igazán kikapcsolódnak a gyerekek, és közben a személyiségük is formálódik. 

A végső cél nem csupán a zenei készségek, képességek fejlesztése, hanem érdeklő-
dés felkeltése a zene iránt. Tehát minél több lehetőséggel ismerkedjenek meg a gyere-
kek, így választhatnak később, melyik területtel szeretnének mélyebben foglalkozni. 
 
 
 

A ZENEI FEJLESZTŐ PROGRAMOK ISMERTETÉSE MÓDSZERTANI 
FELÉPÍTÉSSEL 
 

A zenei fejlesztő programokat a komplexitás hatja át, ezért minden program felépítése 
hasonló, biztosítva a folyamatos „építkezést”, fejlesztést. 

Az életkori sajátosságokat és egyéni szinteket figyelembe véve minden program 
minden foglalkozásán szerepel. 

– hangképzőgyakorlatok: hangközök, hangzatok hangoztatása szintetizátoron, fel-
ismerése különböző fokban; 

– dalfelismerés változatos formában, közös éneklések 
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– daltanulás és azok játékai vagy mozgás és rajzos illusztráció 
– zenehallgatás. gépzene, élőzene 
– hangszerjáték 
– zenei játékok, feladatok (rejtvények) 

A két projekt leírása előtt bemutatom a helyszínt, a témát, a csoportalakítás szem-
pontjait (életkor, érdeklődés, létszám), a foglalkozások számát, időtartamát és a szer-
vezeti keretet. 
 
 
 
„Zenélő doboz” a Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetséggondozó Központjában 
 
Téma:        A természet 
Csoport kora:     5-7 év 
Csoportlétszám:     8-10 fő 
Foglalkozások száma:  6 
Foglalkozások időtartama: 10-11.30-ig szombatonként 
Helyszín:       Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetséggondozó Központja 
A projekt anyaga: 

 
1. foglalkozás: A zene kialakulása, a természetes és mesterséges zörejek 

– zenei bemutatkozás adott ritmussal és dallammal 
– zene kialakulása – hang – beszéd létrejötte, természetes és mesterséges zörejek 

felismerése magnóról 
– mesterséges zörejek, hangok előállítása, rögzítése a magnóra 
– mondókák ritmizálása, hosszú és rövid hangok megfigyelése, társítás a vizuális 

képpel és tapssal is (negyed, nyolcad) 
– ismerkedés a ritmushangszerekkel (triangulum, réztányér, dob) 
– természethez kapcsolódó (növényekről szóló) dalok tanulása – kíséret ritmus-

hangszerekkel 
 
2. foglalkozás: Ismerkedés a hangszerekkel - szintetizátor 

– természethez kapcsolódó (növényekről szóló) dalok éneklése, tanulása – kíséret 
furulyával 

– ritmussor visszatapsolása, memorizálása, variációi, új befejezés improvizálása – 
előadása ritmushangszeren 

– szintetizátor bemutatása, használata – ismerkedés a szintetizátor ritmushangszíneivel 
– ritmusmotívumok hangoztatása ritmushangszíneken 
– ismert dallamok, dalok a szintetizátoron (a zongora hangszíne) 
– hangzatok, hangközök visszaéneklése (szó-mi relációk megfigyelése, tudatosítása) 
– a szintetizátorról felismert dalok rajzos illusztrációja 
– furulya használata, megfelelő fúvástechnika kialakítása 
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3. foglalkozás: Ismerkedés a szintetizátor hangszíneivel 

– természethez kapcsolódó (állatokról szóló) dalok tanulása és kísérete ritmushang-
szerekkel, furulyán, szintetizátoron 

– dallamok és ritmusmotívumok variálása és memorizálása 
– ismerkedés a szintetizátor dallamhangszíneivel 
– ismert dalok a szintetizátor különböző hangszínein – dal- és hangszínfelismerés 
– tanult dallam- és ritmusmotívumok megszólaltatása a hangszeren (szó-mi és ne-

gyed és nyolcad variációi) 
– furulyajáték: c” hang tudatosítása – ujjgyakorlatok a tanult hanggal (szó) és adott 

ritmussal 

 
4. foglalkozás: Ismerkedés fúvós hangszerekkel 

– hangközök, hangzatok, dallammotívumok a szintetizátoron és azok felismerése, 
visszaéneklése 

– a szó-mi-dó reláció megfigyeltetése, tudatosítása 
– természethez kapcsolódó (állatokról szóló) dalok tanulása és azok játékai: megje-

lenítése mozgással, tánccal 
– fuvola hangszínével való ismerkedés – gyerekdalok, szólóművek, többszólamú 

művek bemutatása – élőzenével (altfurulya, fuvola) és magnóval 
– mondókák dallamának improvizálása szó-mi hangokon, megszólaltatása szinteti-

zátoron 
– furulyajáték: a’ hang tudatosítása – ujjgyakorlatok a tanult hangokkal (c”-a’) (szó-

mi), adott ritmusértékekkel (negyed, nyolcad) 

 
5. foglalkozás: Ismerkedés fúvós hangszerekkel 

– téli dalok felismerése hangoszlopkockáról, kézjelről, ritmushangszerről, posztó-
tábláról, ritmusjelekről (pálcikával kirakva), éneklése dinamikai jelzésekkel - 
tempó, hangerőváltásokkal, ritmusosztinátóval kísérve 

– kánonok éneklése 
– ismerkedés a fagottal – dal- és hangszínfelismerések játékos formában 
– többszólamú gyerekdalok meghallgatása – élőzene (fuvola-fagott), többszólamú 

gyerekdalok meghallgatása – élőzene (fuvola-fagott), többszólamú dal megszólal-
tatása után csak a kíséret hangoztatása (feladat a dal felismerése) 

– szintetizátoron játszott dallammotívumok visszaéneklése, ritmusmotívumok meg-
szólaltatása (ti-ti-ti-ti tá tá ti-ti tá) lassan, mérsékelten, gyorsabban 

– zenehallgatás: Vivaldi: Négy évszak – Tél, hangulati kifejezés színekkel, címadás 
– furulyajáték: ujjgyakorlatok a tanult hangokkal, tempóváltásokkal – dal a furulyán 

szó-mi hangokkal (Zsipp-zsupp…) 

 
6. foglalkozás: Ritmus- és dallammotívumok improvizálása 

– kánonok megszólaltatása, tartott hangok egymás mellett éneklése (szó-mi-dó) 
– karácsonyi dalok éneklése, tanulása, kíséret szintetizátoron, triangulummal, csen-

gővel 
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– karácsonyi dalok meghallgatása – hangszín- és dalfelismerés; tempó és hangerő-
jelzések 

– karácsonyi ajándékkártya készítése előhívó technikával 
– megadott ritmusra dallam improvizálása – az eredeti dallam megismerése 
– improvizálás szövegre, a produktum előadása (mondóka megzenésítése) 
– furulyajáték: dal a furulyán szó-mi hangokkal (Zsipp-zsupp…, Szólj síp, szólj…), 

kíséret a szintetizátoron 
 
 
 
 
 
Síppal, dobbal az indiánok földjén a tehetséggondozó táborban 
 
Téma:        Az indián népzene 
Csoport kora:     7-13 év 
Csoportlétszám:     8-10 fő 
Foglalkozások típusa:  kötetlen (fakultatív) 
Foglalkozások száma:  8 
Foglalkozások időtartama: 14-15-ig és prezentációk előtt vagy után 
Helyszín:       Tehetséggondozó tábor, Szár 
A projekt anyaga zenei területenként: 

 
1. Hangképző gyakorlatok mozgással összekötve 

– indián pentaton dallammal, ahol főleg a dó és a lá hang szerepel 
– kis ambitusú dallamok, négyhangú skálák (a skálára indián tartalmú szöveg imp-

rovizálása) 
– zenés bemutatkozás indián dallammal 

 
2. Indián dallamok, énekek és tábori dalok tanulása 

– indián dalok – kis ambitusú dallamok egyszerű ritmusúak 
– dalok szerkezetei – összehasonlítás a magyar népdalok szerkezeteivel: sorismétlő-

dő szerkezet (AABB, AABBCC); hangkészletük kicsi (3-6 hangú – alsó oktávban 
ismétlődő); pentatónia, irányuk ereszkedő – hasonló a régi stílusú magyar népdal-
ok szerkezetével; ritmus dominál a dalokban 

– indián dallamkánonra szöveg improvizálása – ismerkedés az eredeti szöveggel – 
éneklése kánonban 

 
3. Ritmuszenekar alakítása, ritmuskészség fejlesztése 

– kő, bot, különböző természeti anyagok gyűjtése, dobok, csörgők, egyhangú síp 
– készített hangszerek használatának elsajátítása 
– indián ritmusmotívumok tanulása a hangszereken 
– dalokhoz ritmuskíséret adása – a kíséret metrikailag független a dallamtól (ellen-

ritmus) 
– ritmus mondókák refrénszerű ismétléssel, ritmuskísérettel 
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– ritmusmotívumok variálása, memorizálása, megszólaltatása ritmushangszereken, 
szintetizátor ritmushangszínein 

– ritmussor befejezése vagy hiányzó rész kiegészítése 
– ritmusírás indián mondarészletre vagy szövegre 
– ritmusra szövegírás (pl.: megálmodott téma ritmizálása) 

 
4. Halláskészség fejlesztése 

– indián dallammotívumok variálása, memorizálása 
– adott dallamhoz befejezés rögtönzése, hiányzó dallamrészletek kitalálása 
– indián népdal néhány sorának átkomponálása, előadása hangszeren is 
– egyszerű dallam improvizálása – egyéni éneklés (mindenki motívumát egy dallá 

énekeljük össze), kíséret ritmushangszereken; kifejezés mozgással vagy rajzos il-
lusztrációval 

– szövegírás dallamra – indián történetre 
– dallam improvizálása indián szövegre (egy képzeletbeli történet is lehet) 

 
5. Többszólamúság 

– ritmuskíséret a dalokhoz (osztinátó) 
– többféle ritmusmotívum megszólaltatása egyszerre 
– ritmuskánon 
– dallamhoz tartott hang szerkesztése 
– a dallam tükörképe, rákja 
– dallamkánon 
– dalokhoz hangszerkíséret 

 
6. Zenehallgatás 

– élőzene 
– furulyák bemutatása 
– egyszerű indián motívumok tanulása a furulyán 
– hangszerek bemutatása: bambusz oboa féle, pánsíp, alpesi kürt, óriás kagylókürt, 

dobok 
– indián népzene hallgatása – hangszerfelismerés (a zene kifejezése mozgással, raj-

zos illusztrációval) 
– improvizált produktumok megszólaltatása hangszereken 
– különleges természeti zörejek felismerése 

 
7. Zenei játékok – ritmikai, dallami 

– zenei rejtvények 
 

Szeretnék segítséget nyújtani az iskolai zenei neveléshez, bízom benne, hogy a zenei 
fejlesztő programokat sikeresen tudom adaptálni, alkalmazni az iskolai oktató-nevelői 
munkám során és más intézmények számára is hasznos, felhasználható terület lesz. 
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Terstyánszkyné Zombori Viktória 
 

TANULÁSI NEHÉZSÉGEK FELISMERÉSE, 
A TANULNI TANÍTÁS MÓDSZEREI, LEHETŐSÉGEI 

AZ ALSÓ TAGOZAT MUNKÁJÁBAN 
 
 
 
 
 
A TANULNI TANÍTÁS, ÖNMŰVELŐDÉSRE NEVELÉS PROBLEMATIKÁJA 
 

Az intézményes nevelés jellemző vonása a tervszerűség. Ez megköveteli, hogy a pe-
dagógus tartsa szem előtt a társadalom távlati igényeit kifejező nevelési célt; legyen 
határozott elképzelése arról az embereszményről, amely emberformáló munkájának 
irányt szab. A különböző nevelési tényezők munkájának összehangolásáért elsősorban 
az iskola a felelős, hiszen annak társadalmi megbízatása a nevelés. 

Az önállóság vizsgálata nagyon időszerű, de egyben nagy feladat is. A szó a magyar 
nyelvben azt az állapotot jelenti, amelyben valaki a maga erejéből létezik, él, fennáll. 
Beszélhetünk a társadalom és az egyén önállóságáról. Ez utóbbi vizsgálata különösen 
érdekes, hiszen az egyének mindenkor társadalomban élnek, nem függetleníthetik ma-
gukat tőle, melynek törvényei, szokásai az egyénre nézve kötelezőek, és erősen befo-
lyásolják személyiségüket, jellemüket. A személyiség, a jellem formálása tehát a tár-
sadalom és az egyén közös igénye. 

Az önállóság tehát a személyiség egyik fő tulajdonsága. „Az ember önállósága vi-
szonyokban, tevékenységekben, a cselekvésre irányuló ösztönzésben (indítékokban) 
mutatkozik meg, az objektív társadalmi szükségszerűség felismerésén alapszik és a sa-
ját magatartásáért érzett felelősségtudat kíséri.” (Pszichológiai tanulmányok, 1967.) 

A személyiség fejlődésében a társadalomnak és a munkának van döntő szerepe. Így 
tehát a iskola a társadalom alapvető igényét csak úgy elégítheti ki, ha munkára nevel. 
Ehhez önállóan gondolkodó, cselekvő, kezdeményezőkészséggel és kedvvel rendelke-
ző pedagógusok szükségesek. A pedagógiai önállóság nem azonos az intellektuális, 
társadalmi vagy akár gyakorlati önállósággal, bár kapcsolatuk tagadhatatlan. 

A pedagógus emberi magatartásának összetevőit, meghatározó jegyeit vizsgálva ar-
ra a következtetésre jutottam, hogy beszélnünk kellene a társadalom felelősségéről, ill. 
a pedagógusok támogatásáról, segítéséről, megbecsüléséről is. Feltételezve, hogy va-
laki önálló akar lenni, két tényező megléte szükséges: (1) hagyják önállónak lenni, (2) 
teremtsék meg önállósága feltételeit. 

Az önállóság elválaszthatatlan a felelősségérzéstől és a kötelességtudattól. 
Mindig hangsúlyoztam a gyerekközpontúságot. „Aki jobban érdeklődik az oktatás-

ban részesítendő személy iránt, mint a tanítandó tárgy iránt, az pedagógusnak szüle-
tett, ellenkező esetben akadémiai professzornak.” (Diesterwerg Útmutató, 1891.) 

El kell jutni odáig, hogy az emberek maguk egyeztessék össze önállóságukat az 
egész társadalom igényeivel; felismerjék, hogy a szabadság nem azonos a szabados-
sággal, az önállóság az anarchiával. 
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TUDOMÁNYOS RENDSZERBELI HELYE 
 

Napjainkban nemcsak az iskolaszerkezet átalakításának, hanem a didaktika forradal-
mának, megújulásának is tanúi és részesei vagyunk. Mostanában az e tárgyban megje-
lent cikkek, tanulmányok mindegyike hangsúlyozza, hogy a mai világban kulcskérdés 
az ifjúság nevelése. 

A nevelést mindenkor a társadalom igényei határozzák meg, célját a társadalom ér-
dekei szabják meg. A nevelés tehát a társadalom által meghatározott célnak megfelelő 
tudatos, tervszerű szervezett tevékenység. Mindenkor fejlesztő hatású, ugyanis a tanu-
lót egy alacsonyabb fejlettségi szintről kívánjuk magasabbra emelni, végső fokon mind 
közelebb juttatni a társadalmi embereszményhez. A nevelés a gyermekben levő jóra, a 
benne rejlő pozitív tulajdonságokra épít, azok kibontakoztatását, alakítását célozza. A 
pedagógiai cél mindenképpen az, hogy a gyerek ne pusztán tárgya legyen a felnőtt ne-
velő, alakító tevékenységének, hanem saját maga is minél nagyobb részt vállaljon be-
lőle, minél aktívabban vegyen részt a munkában. 

A nevelés mindenkor az adott társadalom egészének érdekét szolgálja, ezért a neve-
lés mindinkább társadalmi üggyé válik. Elvileg a pedagógiai felelősségben osztoznia 
kellene a társadalomnak is. Annak a társadalomnak, amely az új pedagógiai dokumen-
tumokon keresztül hirdeti az egyén önállóságának és az egyéniség kibontakoztatásá-
nak fontosságát. Marx György híres Gyorsuló idő (1977) című cikkében megállapítot-
ta, hogy a „holnap olyan lesz, mint a ma iskolája”. Milyen igaza volt! Gyurcsik Mária 
a Marx-cikk alapján írt Gyorsuló idő az iskolában című művében azt hangsúlyozta 
(jósolta), hogy a jövő (tehát a ma) oktató-nevelő munkájában az önátalakítás, az önfej-
lesztés, a kombinációs készség, az intelligencia, az alkotókészség és a döntési képesség 
fog lényegesség előlépni. 
 
 
 

FELADATOK, MÓDSZEREK ÉS LEHETŐSÉGEK AZ ALSÓ TAGOZAT 
MUNKÁJÁBAN 
 

Talán leghelyesebb a vizsgálódást az erkölcsileg értékes személyiség szemszögéből 
kezdeni, hiszen ennek egyik legfontosabb összetevője a jellem, melyben „elsősorban 
az ember akarati tulajdonságai és erkölcsi szokásai rögzítődnek” (Geréb György, 
1977). A jellem, a személyiség formálása a társadalom és az egyén igénye. 

A mindennapi pedagógiai munkánk során nap mint nap találkozunk olyan gyere-
kekkel, akik nehezebben haladnak a tanulásban, vagy épp ellenkezőleg: elkápráztatnak 
tehetségükkel. Olyan problémás gyerekek is akadnak szinte minden osztályban, akik 
viselkedésükkel esetenként befolyásolják a tanítási órák sikerét. Ha nem látjuk egy-
egy foglalkozás eredményességét, ha nem tudjuk megoldani a különböző oktatási-
nevelési problémát, az órák után, s bizony még otthon is foglalkoztat bennünket a 
gondolat: mit tegyünk tanítványunk beilleszkedéséért, vagy a megfelelő tanulási szint 
eléréséért, esetleg a sokkal jobbak, a tehetségesek megfelelő gondozásáért és fejleszté-
séért. Vajon helyesen járunk-e el minden esetben, jól választjuk-e meg az oktatási 
módszereket, megfelelőek-e nevelési eljárásaink? Nem könnyű eldönteni, hogy melyik 
gyereknél mikor cselekszünk a legjobban. Vannak gyerekek, akikkel a legalapvetőbb 
ismereteket is alig tudjuk elsajátíttatni, másoknak a magatartása, viselkedése, jellembe-
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li sajátossága okoz gondot mindennapi munkánkban. Mi okozza ezt a sok-sok nehéz-
séget? Miből adódik pedagógiai munkánk során a problémák tömege? A válasz egyér-
telmű: a különbségek a gyerekek különböző személyiségéből, az őket körülvevő na-
gyon különböző környezeti hatásokból adódnak. 

A személyiség sokoldalú, összetett, integrált egység: minden ember egy külön vi-
lág. Ahhoz tehát hogy pedagógiai munkánkat megközelítőleg jól végezzük, elsősorban 
arra van szükség, hogy ismerjük a gyermek személyiségét, lelki fejlődésének bonyo-
lult, sokszor ellentmondásos jelenségeit. 

A gyermek személyiségének fejlődésével, a fejlődés forrásával, mozgatóerejével a 
fejlődéslélektan foglalkozik. Munkánkban a leglényegesebb feladat, hogy ismerjük a 
gyermeket, személyiségének, lelki tulajdonságainak, értelmi erőinek, érzelmi életének 
fejlődését meghatározó tényezőket. Egy-egy tényező nem ragadható ki külön-külön, 
mert a személyiség egészének fejlesztése a feladatunk. Hogyan történik a személyiség 
fejlesztése? Neveléssel. A személyiség alakítása, fejlesztése a nevelés feladata, amely-
nek alapformája, eszköze az oktatás. Ennek keretében szerzik meg a tanulók a tanterv-
ben meghatározott ismereteket. Nem elégedhetünk meg azonban azok puszta átadásá-
val, szükséges, hogy a gyerekek a gyakorlatban alkalmazni is tudják a tanultakat. Jár-
tasságokat, készségeket kell kialakítanunk, amit csak tervszerű gyakorlással érhetünk 
el. Az ismeretek átadása, a gyakorlása, a munka során fejlődik a tanulók megismerő 
tevékenysége (érzékelés, észlelés, megfigyelőképesség, emlékezet, képzelet, gondol-
kodás). Az ismeretek átadásán, a gyakorláson túl ki kell alakítani szokásokat, erkölcsi 
tulajdonságokat, gazdagítani kell tanulóink lelki, érzelmi világát, erősíteni akaratukat, 
fejleszteni ízlésüket. Természetesen ez csak úgy valósítható meg, ha nem hagyatko-
zunk a gyerekek önfejlődésére, a spontán érésre. Tudatos, tervszerű, fejlesztő pedagó-
giai munkára, ráhatásra van szükség, még akkor is, amikor ennek jövőbeli sikerességé-
ről csak mi vagyunk meggyőződve. 

Az eredményes pedagógiai munkához szükséges néhány alapvető fogalom tisztázá-
sa: mi a személyiség? Melyek a fejlődés alaptörvényei? Mit jelent a fejleszthetőség? 
Hogyan függ össze a szerkezet és a funkció; mi a motívum és motiváció? 

A személyiségkutatók az embert abból a kérdésből kiindulva vizsgálják, hogy mi-
lyen a külső és a belső tényezők szerepe, kapcsolata, összefüggése a személyiség ki-
alakulásában. A kérdést a különböző pszichológiai iskolák képviselői eltérően magya-
rázzák. A polgári irányzatokat két nagy csoportba lehet sorolni: (1) a biológiai deter-
minizmus talaján állók, és (2) a szociológiai meghatározottság elvét hirdetők csoportja. 

A mai fejlődéslélektan a személyiség kialakulásának és fejlődésének feltételeit a 
külső és a belső feltételek harmonikus, folyamatosan és kölcsönösen egymásra ható 
összhangjában látja. Minden gyerek öröklött ösztönökkel, adottságokkal, hajlamokkal 
születik. Az öröklötten determinált organizmusban különösen fontos az idegrendszer, 
amelynek velünk született struktúrája az alapja az egyéni, öröklött adottságoknak, haj-
lamoknak, vérmérsékletnek (Mönks-Knoers, 1998). 

A gyerek veleszületett agyi, idegrendszeri szerkezete a biológiai alapja azoknak a 
pszichikai adottságoknak, amelyek lehetővé teszik számukra a fejlődést. Ez azt is iga-
zolja, hogy munkánk során ezeket az öröklött tulajdonságokat, adottságokat figyelem-
be kell venni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az öröklött sajátosságok meghatározói 
a fejlődésnek, hanem csak feltételei annak. Hiába van egy gyereknek kitűnő zenei 
adottsága, ha nem gyakorolja azt, nem fog kifejlődni. De ugyanígy, ha fejlődésbeli 
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lemaradást tapasztalunk, a hátrányok ledolgozásához személyre szabott terápiát kelle-
ne alkalmaznunk! Eszerint az adottságok, képességek maximális kibontakoztatásához 
szükséges: 

– megfelelő környezet (család, óvoda, iskola, munkahely); 
– olyan nevelési-oktatási módszerek, amelyek a fejlődést biztosítják; 
– tanulási nehézségekkel küzdők megfelelő vizsgálati módszerekkel való felismeré-

se, a gyerekek egyéni és célirányos fejlesztése. 

Minden egyes gyerek sok lehetőség hordozója, természetesen feltételezzük, hogy 
egészséges idegrendszerrel születik. Ha neurológiai vagy más jellegű sérülés van a 
gyereknél, nyilvánvaló, hogy fejlődése korlátozott. Az egészséges idegrendszer is 
számos eltérő jegyet takarhat. Minden gyereknek mások és mások a képességei, de azt 
is tudjuk, hogy az egyén képességei is eltérő szintűek. Lehet valaki fejlett a matemati-
kában, ugyanakkor zenei képességei nem a legjobbak. Előfordul természetesen fordí-
tott eset is, és még megszámlálhatatlanul sok variáció is. Az a fontos, hogy felfigyel-
jünk a gyerek jó képességeire, melyek fokozott fejlesztésére mindig gondolnunk kell. 
Ez azonban nem jelenthet egyoldalú fejlesztést. Pontosan ezeket a lehetőségeket, va-
gyis az egyéni képességek szerinti fejlesztést biztosítja a csoportmunka és az egyéni 
differenciált foglalkozás. A közösségen belül tehát az eredményes és sikeres munka 
érdekében biztosítani kell az egyéni, személyre szabott nevelést. A gyerek fejlődése is 
akkor lesz kielégítő, ha megteremtjük fejlődése feltételeit. Azok, akiknél nem megfele-
lő a családi környezet, ahol rossz példát látnak, mindez káros lehet a személyiség fej-
lődése szempontjából. A fejlődés csak céltudatos nevelői ráhatás eredményeként való-
sulhat meg. Vagyis a gyereknek a megfelelő életkori szakaszban gyakorolnia kell az 
egyes funkciók végzését, hogy a mennyiségi felhalmozódás után minőségi változás 
következzék be. A hat éves korra elért fejlettségtől azonban csak akkor jut el a gyerek 
a következő fejlettségi szintre, ha a fejlesztés a személyiség ismeretében, annak figye-
lembevételével, az öröklött és a környezeti hatások megfelelő összhangjának biztosítá-
sával történik. Nem közömbös az sem, hogy az általános iskola 1-4. osztályában mi-
lyen élmények érik a gyereket, hogyan emlékszik vissza felnőtt korában az iskolára, az 
első évekre. Arra kell törekednünk, hogy kiegyensúlyozott, egészséges felnőtt váljék 
minden kisiskolásból. Ehhez viszont az kell, hogy jól ismerjük tanítványaink életét, 
személyiségét, mindig a megfelelő módon tudjuk segíteni a munkát, minden esetben 
megtaláljuk a fejlesztés legmegfelelőbb módját. Sok türelemre, megértésre van szük-
ség, hogy a gyerekeket sikerélményhez juttassuk, s csak azt követeljük tőlük, amikre 
már képesek, amire már megértek. 

A gyereket tehát sok hatás éri, ezek közül az iskola és a család hatása a legdöntőbb 
személyisége fejlődésében. Ezért nyilvánvaló, hogy itt van a legtöbb tennivaló is. 

1. A gyereknek az iskolában – és különösen a családban – éreznie kell, hogy van 
hely a számára, szükség van rá. 

2. A pedagógus és a szülő emberileg legyen a példaképe, tudja tisztelni szakmai 
tudásukat is. 

3. Az iskola közvetlenül öntevékenységre kell hogy neveljen. Az oktató-nevelő 
munka csak akkor eredményes, ha az ismeretszerzésnek nemcsak elméleti, ha-
nem ugyanolyan hangsúllyal az önálló tanulásra való képességet is kifejleszti. 
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4. Hogyan? Önálló feladatokkal. De a feladatok elvégzését ellenőrizni kell! Min-
denkor éljünk a jutalmazás és a büntetés eszközeivel; de mindenkor a megfelelő 
helyen, időben, módon és feltétlenül megokoltan. 

5. Az iskolában ki kell alakítani az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elvét és 
gyakorlatát, de ha szükséges – márpedig szükséges –, élni kell az egyéni bánás-
mód eszközeivel is. 

6. Arra kell törekednünk, hogy a gyerek öntevékenységét és önállóságát kezdetben a 
pedagógus és – ha alkalmas – a szülő irányítsa. Ha lehetséges, közös megbeszélés 
alapján, szinte észrevétlenül. Meg kell próbálkozni az indirekt módszerrel is. 

7. A gyerektől, ha szükséges, minden körülmények között kérjük számon cseleke-
deteit és annak következményeit, hogy megtanulja azokért egész élete folyamán 
vállalni a felelősséget. 

8. Ha a gyerek vállalja döntései és tettei következményeit, ezért ismerjük el. 
9. Nagyon kell ügyelnünk arra, hogy a gyereket emeljük fel magunkhoz, ne mi 

ereszkedjünk le hozzá. 
10. Végül, de nem utolsósorban, a gyereket – természetesen életkorának megfelelő 

módon és szinten – be kell vonni saját ügyei intézésébe. 

Ránk, pedagógusokra vár annak a folyamatos munkának a megszervezése, melynek 
során – harmonikus fejlődést biztosítva – eljutnak a tanulók a tudáshoz, a meggyőző-
désen alapuló tevékenységhez, a felvetődő problémák helyes megoldásához, a szűkebb 
és tágabb környezetükben élők munkájának megbecsüléséhez, a társadalomba való 
beilleszkedéshez. Nyilvánvaló, hogy mindezek megvalósítása hosszú évekre terjedő 
tudatos, tervszerűen felépített pedagógiai munkát feltételez. Ez a munka alkotja a taní-
tás-tanulás folyamatát. 

Ez a munka ideális lenne, ha a pedagógus látószögében csak fizikálisan, pszichésen 
és szociológiai hátterét tekintve teljesen ép, „normális” gyerek lenne. A tapasztalat 
szerint azonban egyre több a valamilyen hátránnyal küzdő gyerek. A legtöbbjük – 
nagy rugalmasságról és leleményességről tanúbizonyságot téve – meg tudja oldani a 
problémáját, fel tudja dolgozni, és csökkenteni tudja a hátrányát. Mi van azokkal a 
gyerekekkel, akik nem ilyen szerencsések? 

Mert mi is a tanulás? Új ismeret befogadása, feldolgozása, megértése és a gyakor-
latban való alkalmazás képessége. Máris adott az első probléma: a tanulás egyik gátja 
az érdektelenség. A tanulási nehézségekkel küszködő gyerek nem ismeri jól a tanulás 
lépéseit, nem tudja a gyakorlatban alkalmazni. A következmény: nem tud jól teljesíte-
ni. Az évek folyamán az elmaradás csak nő, más kitörési lehetőség nem lévén, a peri-
fériára szorult fiatalok nagy része nem a becsületes életet választja. Talán nem vélet-
len, hogy a fiatalkorú bűnözők 87 %-a tanulási nehézségekkel küzdött! (Katona Fe-
renc, 1990) 

A probléma megelőzése az idejében történő felismerés. Tulajdonképpen már cse-
csemő- és kisgyermekkorban a külső megjelenés árulkodó lehet. Ezt elsősorban egy 
családban halmozottan előforduló tanulási nehézségeknél érdemes vizsgálni. Ha a kis-
gyerek sovány, haja, bőre fénytelen, megjelenésében és egészségileg sosincs rendben, 
vagy éppen kövér, aluszékony, az átlagtól viselkedésében, megnyilvánulásaiban jelen-
tősen eltér, figyelmeztető jel lehet. Az óvodában ezek a gyerekek nagyon másképp 
viselkednek: vagy hiperaktívak, vagy hipoaktívak lehetnek. Az előbbiekre jellemző az 
állandó nyüzsgés, rendetlen ruházat, örökös konfliktusban levés – ők tulajdonképpen 
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nem többet mozognak, ez a mozgásuk összerendezetlenségétől tűnik így –, az utóbbi-
akra pont az ellentéte jellemző: elalszanak, túl jók, rendszeresen ők az „áldozatok”. 

Ezeknél a gyerekeknél a figyelem zavaraival is találkozunk: 

– hullámzó intenzitású; 
– minden másra figyelő, könnyen elterelhető; 
– vagy éppen ellenkezőleg: nagyon tapadó; 
– összpontosítási nehézség, intenzív figyelem hiánya; 
– a szelektáló funkció nem működik jól. 

Jellemzőek az érzékelés és mozgás zavarai: 

– koordinálatlan mozgások; 
– a látáshoz kapcsolódó elemi műveletek nehézkessége; 
– különböző ingerek átfordítása nehéz, a finom ingereket nem tudják megkülönböz-

tetni; 
– fogalmi gondolkodásuk alacsony szintű; 
– a téri orientáció problémás; 
– testkép, testséma nem alakul ki; 
– iránytévesztés (névutók jelentősége); 
– nyelvi fejlettség zavarai; 
– beszédartikuláció gyenge („fapofa”); 
– szegényes szókincs, nehézkes kommunikáció; 
– beszédhiba, beszédgátlás. 

A másodlagosan kialakuló képek nagyon szélsőségesek lehetnek: 

– agresszív; 
– vagy visszahúzódó, gátolt viselkedés; 
– figyelemfelkeltő; 
– minden pedagógiai hatásnak ellenálló. 

(Forrás: Dr. Katona Ferenc) 

Összegezve: a tanulási nehézségeknek magatartászavar a következménye. Az iskola 
is, a szülői ház is a gyereknek rója fel hibájául. Pedig iskolába lépéskor, az év eleji 
első sorban álláskor már feltűnik a rendezetten menni, állni nem tudó gyerek! Együtt 
haladásnál óhatatlanul lemarad. Ha nem segítünk rajta, máris kialakul a tanulással, az 
iskolával szembeni első gát, első tudatalatti harag. A szülők legtöbbje nem igazán hoz-
záértően és jól kezd foglalkozni a gyerekével, a nem megfelelő foglalkozás sikertelen-
séget szül és haragot saját gyereke iránt. A legtöbb olvasástanítási módszer nagy hibá-
ja, hogy természetellenes gyorsításra kényszeríti a gyerekeket, nem hagyva elég időt a 
kellő mélységű megértésre és feldolgozásra, valamint a begyakorlásra. 

A tanulási nehézség akarattól független állapot. Az akarat rövid időre szóló tartalék, 
a tanulás hosszú idejére nem elég. Szinte természetes, hogy ellenállás alakul ki. Szo-
morú tény, de igaz: a tanulási nehézségekért mindössze 20 %-ban felelős az öröklődés, 
80 % a nevelés következménye! 

Mire is kellene egy kezdő szülőnek felfigyelnie gyereke 0-1 éves kora között? Ha a 
baba túl sírós vagy túl aluszékony; ha igen rossz étvágyú vagy éppenséggel túl mohó; 
mozgásfejlődése rendellenes, ezt gyakorlott szemmel észre lehet venni; beszédfejlődé-
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se sem megfelelő ütemű, késik. Ezek a gyerekek óvodába kerülve rendszerint sok gon-
dot okoznak szülőnek, óvónőnek egyaránt. Jellemző, hogy nagyon nehezen válnak el, 
óriási bőgések színtere reggel az óvoda. Nem igazán tudnak beilleszkedni, elmélyülten 
játszani sem tudnak. Erős bennük a rombolási ösztön, durvák, agresszívak vagy épp 
ellenkezőleg, nagyon visszahúzódók, gátoltak, passzívak, érdektelenek. Ami mind-
egyikükre jellemző: nem használják jól a kezüket, koordinációs zavaraik vannak, ne-
hezen tanulnak verset, nem érdekli, nem köti le őket a mese, nehézkesen fejezik ki 
magukat, térben és síkban nehezen tájékozódnak, s ami döntő: bizonytalan a jobb-
balkezesség. 

Az okok és előfordulások igen sokfélék lehetnek. Azért az ritka, hogy egy gyerek az 
összes jellemzővel rendelkezzen. Ezért is fordulhat elő, hogy viszonylag későn fedezik 
fel a magatartászavar mögött a valódi okot, a majdani tanulási nehézséget. A vizsgálati 
módszerek is igen eltérőek. Az eredmények azonban egyben megegyeznek: a mai taní-
tási-tanulási módszerekkel nem felzárkóztathatók ezek a gyerekek. Teljesen felesleges 
pl. többet olvastatni. A hátrányok ledolgozásához személyre szabott terápia kell! 

Lurija orosz neurológus foglalkozott az emberi agy feltérképezésével, két agyfélte-
ke közti „munkamegosztásról”, „a rendszer jellegű pszichés funkciókról” beszél, vizs-
gálta a működéshiányos állapot kialakulását. A szervi ok egyértelmű, izgalmasabbak a 
szociális okok. Úgy gondolja, ez azt jelenti, hogy a gyerek nem kapja meg a megfele-
lőt például ételből: kevés a tej, a gyerek egyszerűen éhezik; vagy a gondozás fontossá-
ga: nem megfelelő eszközök állnak rendelkezésre, a környezet ingerszegény, a szere-
tet, a személyes kötődés hiányzik; illetve az elfogadás problémája: a gyerek nem kí-
vántként született, vagy túlzott elvárásoknak kellene megfelelnie. 

Delacato amerikai ideggyógyász-pszichiáter 72 súlyos (nem örökletes) fogyatékos 
gyerek vizsgálatát végezte el és dolgozta ki módszerét a fejlesztésükre. A gyerekek 2-
16 év közöttiek voltak. Azt tapasztalta, hogy két év rendszeres fejlesztés után járásuk-
ban, beszédükben jelentős volt a javulás. Véleménye szerint későn is lehet alapfunkci-
ót tanulni. A mozgásfejlődés elmélete szerint az egyedfejlődés az törzsfejlődést min-
den területen (mozgás, látás stb.) megismétli. 

Az érzékelés (látás, hallás, tapintás stb.) fejlődésében becsúszó hibák a „Maria 
Frostig-teszttel” kiszűrhetők. A látáshoz kapcsolódó elemi problémák fejlesztésére 
Porkolábné dr. Balogh Katalin dolgozott ki 3 éves fejlesztő programot. A beszédfejlő-
dés rendellenességeire: az érzékelés és a nyelvi nyersanyag esetleges hiányosságaira 
Meixner Ildikó állított össze egy terápiát Én is tudok olvasni címmel. A viselkedési 
problémát viselkedésterápiával kellene megoldani. A fejlesztésbe bevont gyerek bár-
melyik módszerrel elkezd fejlődni, ha a terápia személyre szabott, és ha a módszer 
egyéni. 

Hazánkban dr. Katona Ferenc: Az öntudat ébredése (1989) című munkájában fog-
lalkozik a mozgásfejlődéssel. Megállapítása szerint a mozgás a legfontosabb a környe-
ző világ megismerése szempontjából. Úgy véli, hogy a jól mozgó gyerek – jól tanuló 
gyerek is, vagy legalábbis jóval nagyobb erre az esélye. Dr. Marton Évával együtt 
mozgásterápián alapuló fejlesztést dolgoztak ki a csecsemőkori, illetve a későbbi kor 
tanulási nehézségeinek leküzdésére. (1990.) 

Kulcsár Mihályné tanító, fejlesztő pedagógus állított össze egy nagyon jól használ-
ható vizsgálatsorozatot (1993), amelynek segítségével pontosan feltérképezhetők a 
fejlődési zavarok, problémák, s lehetőség nyílik a célirányos fejlesztésre. Az évek és a 
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szükség rákényszerített a bővítésre. Az eredetileg egyéni vizsgálat kibővült nagycso-
portos- és kiscsoportos vizsgálattal. A nagycsoportos vizsgálat egy osztály esetében 
remek szűrő, a kiscsoportos illetve egyéni vizsgálatokkal pedig a másképp talán rejtve 
maradó gondokat is fel lehet ismerni, időben lehet segíteni. 

Maga a vizsgálat tehát három részből áll. Ideje kb. 2 és fél óra gyerekenként. Ter-
mészetesen nem egyszerre, megfelelő szünetekkel zajlik. Az első részét el lehet vé-
gezni akár egy egész osztállyal egyszerre (nagycsoportos vizsgálat), a második részét 
5-6 fős csoporttal (kiscsoportos vizsgálat), a harmadik részét pedig egyenként (egyéni 
vizsgálat). 
 
 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 

Nagycsoportos vizsgálat: 

1. Reprodukáló képesség vizsgálata 
a. Mozdulatsor követése 
b. Építés térben színes rudakkal, kockákkal, színfelismerés 
c. Építés síkban színes korongokkal, színfelismerés 
d. A korongok sorba rendezése, megkezdett sor folytatása 

2. Megkezdett sor folytatása feladatlapon 
3. Térirányok felismerése síkban, jelölése rajzban 
4. Szem-kéz koordináció 
5. a.  Iránykövetés 

b.  Természetes irány a gyerek számára 
6. Alak-háttér megkülönböztetés 
7. Alak-forma, állandóság felismerése 
8. Gestalt-látás 
9. Azonosság-keresés 
10.  Különbözőség felismerése 
11.  Finommozgások 

- a látásélességek, a ceruzafogást, a kézdominanciát figyeljük a feladatok meg-
oldása közben 

12.  Szemdominancia – fényképezés 
13.  Emberrajz készítése 
14.  Auditív megkülönböztetés 

 
Kiscsoportos vizsgálat: 

15. Térérzékelés 
16.  Térirányok ismerete térben 
17.  Egyensúlyérzék 
18.  Elemi mozgások 
19.  Keresztcsatornák 
20.  Testséma 
21.  Dominancia – kéz 
22.  Dominancia – láb 
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Egyéni vizsgálat: 

23. Beszédkészség 
24.  Gondolkodási műveletek 
25.  Problémamegoldó gondolkodás 
26.  Általános tájékozottság 
27.  Emlékezet – mechanikus, szándékosan késleltetett, hosszú távú 
28.  Figyelem 
29.  Szociális érettség  – feladattudat, kudarctűrő képesség, 

– társas kapcsolatok, felnőttekhez való viszony. 
 

A fejlesztő feladatok egymásra épülnek, egyszerűtől a bonyolultig terjednek. Addig 
kell az egyszerűbb gyakorlatokat végezni, amíg jól, pontosan nem megy. Csak akkor 
lehet a nehezebb feladatokra áttérni. Alapszabály azonban: csak az változik, változhat, 
ami van! Organikus sérülést megszüntetni nem lehet. 

Ajánlatos 2-3 hetenként célirányos ellenőrzést végezni. Ha jól megy, tovább lehet 
lépni, ha nem, akkor a mozdulatsort akár elemeire bontva kell begyakoroltatni. 

Tapasztalatom szerint, a lelkiismeretesen és pontosan elvégzett gyakorlatoknak 2-3 
hét után már eredménye van. A fejlődés eleinte gyorsabb ütemű, később lassúbb lesz, 
de a fejlődés akkor is kimutatható. Elsődleges feltétele a naponta elvégzett munka. 

Kisebb zavaroknál 6-8 hét, de komolyabb problémáknál több hónap, esetleg egy év 
szükséges a felzárkóztatáshoz. 

 
 

Tapasztalataim egy osztály vizsgálatáról és a fejlesztés eredményességéről 

Az iskola, ahol nyolcadik éve tanítok, Budapest egyik külső kerületében, Rákos-
palotán, egy kisebb lakótelep ölelésében fekszik. Kerületi viszonylatban nagy iskolá-
nak számít, közel 500 tanuló jár ide. Évfolyamonként három, de van, ahol négy párhu-
zamos osztály működik. Gyerekeink a környező lakótelepről, illetve a lakótelepet öve-
ző családi házas részről járnak ide. A gyereklétszám közel 2/3 része valamilyen okból 
veszélyeztetett. Legtöbbjük családjánál szociális problémák vannak. Sok a munka 
munkanélküli, kb. a családok harmadánál egyedülálló a szülő. Cigány származású ta-
nulóink száma is magas. Mivel kis létszámú fejlesztő osztályaink is vannak majdnem 
minden évfolyamon, a problémás gyerekek számát az idejáró és részben nem körzetes 
gyerekek csak még tovább növelik. 

Új osztályt indítani ennyi év után is nagy öröm, izgalom, kihívás. 1995. szeptembe-
rében kezdtük meg a közös munkát. Először is igyekeztünk kicsit jobban megismer-
kedni egymással, meg kellett szokniuk a fegyelmet, a rendszeres munkát, meg kellett 
felelniük az iskolai élet követelményeinek. Némelyik gyereknek a legegyszerűbb fel-
adat is komoly gondot okozott. 

Felmérve a családi hátterüket, időnként elcsodálkoztam, hogy „csak” ennyi zavart, 
hátrányt, lemaradást tapasztaltam. A 20 gyereknél 14 esetben találkoztam komoly szo-
ciális gondokkal, 11 családnál van – egy vagy mindkettő – munkanélküli szülő. Cson-
ka családban él 6 gyerek. Három- vagy többgyerekes család 5 van. (A legtöbb gyerek-
szám 8.) „Egyke”-gyerek 5 van, mindenhol komoly oka van ennek. Betegséget, illetve 
igen súlyos családi problémát 8 esetben találtam. A cigány származású tanulók száma 
5. Két olyan gyerek is van, akinél minden gond fellelhető, ők különösen és halmozot-
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tan hátrányos helyzetben vannak. Van azért – üdítő kivételként – két (!) olyan család, 
ahol van két-két gyerek, mindkét szülő dolgozik, rendezetten, szépen élnek. 

Ilyen előzetes vizsgálódás után végeztem el a nagycsoportos vizsgálatot. 12 gyerek-
nél mutatkozott valamilyen lemaradás, zavar. A kiscsoportos, majd az egyéni vizsgála-
tok igazolták és pontosították a fejlődési problémát. Kiscsoportos és részben egyéni 
terápiát alkalmazva dolgoztuk végig az első évet. A felmérések folyamatosan igazolták 
a lassú, de egyenleges fejlődést. Év végére a mozgásterápiának és a differenciált fog-
lalkozásoknak köszönhetően mindegyikük felzárkózott a képességei szerinti szintre. 

Későbbiek folyamán sem hagytuk el teljesen ezt a fajta fejlesztést, lazításként, átve-
zetésként ma is alkalmazzuk, a gyerekek szívesen végzik. Mára az osztály megtartotta 
a kétpólusú szerkezetét. A 8 igen jó képességű, kitűnő vagy jeles szinten teljesítő tanu-
ló mellé jó közepes szintre felzárkóztak az eleinte igen gyenge eredményeket produká-
ló tanulók. Érdekesség, hogy „középmezőny” szinte nincs, 2-3 tanuló teljesít általában 
így. 

Következzenek a felmérések: először a néma-értő olvasás 1 perc alatti szótagszáma 
az osztály összes tanulójának, és külön a fejlesztésben részt vett 12 tanulónak teljesít-
ménye diagramos feldolgozásban. 
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Folyamatosan mértem a másolás 1 perc alatti betűszámának alakulását is. 
 

 
 
 
 
 

Napjainkban éljük át és bőrünkön tapasztaljuk az iskolai élet és nevelés nagyon 
komoly változásait. A NAT, a helyi tantervek, az egész oktatást átfogó dokumentum-
rendszer korszerűsítése csak akkor lesz sikeres, ha a célok és tartalmak megújítása 
együtt jár az iskolai munka, a pedagógiai tevékenység magasabb szintjével. Mindany-
nyian látjuk a sok agyonhajszolt, fáradt, kedvetlen pedagógust. Velük kellene mindezt 
végrehajtani! Hiszen az oktatási folyamat tervezése, szervezése, módszereinek és esz-
közeinek kiválasztása és alkalmazása a pedagógus szakmai kompetenciája és szabad 
döntése. Vajon vállalják-e és szabad-e még ezt is a tanítók-tanárok nyakába varrni? 
Úgy gondolom, az új kihívásoknak jobban megfelelő szakmai munka lesz a vízválasz-
tó. Ha valóban megtörténik a pedagógusok munkájának méltóbb elismerése, a pályára 
való alkalmasság és a magas szintű munkavégzés akkor lehet majd alapkövetelmény. 

Munkaközösség-vezetőként nagyon sok órát látogatok, magam is bemutatót tartok. 
Az az elsődleges tapasztalatom, hogy az alsó tagozatos nevelők színesítik igazán az 
óráikat, mernek megállni, játszani. A felső tagozatosok a tananyag mennyiségére hi-
vatkozva mindenáron be akarják fejezni az órát, a témát, az évet. Hogy a gyerekek kü-
lönböző szinten állnak? Nem igazán érdekes ez, majd a témazáró felmérésnél úgyis 
kiderül az elsajátítás elégséges vagy elégtelen volta. Akkor majd lehet sajnálkozni és 
hivatkozni a gyerek gyenge képességeire, meg szidni a szülői házat, amiért nem segít. 
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MÓDSZEREK, ESZKÖZÖK ÉS AZ OKTATÁSI FOLYAMAT 
 

Ahhoz, hogy az oktatási folyamat didaktikai feladatait megoldjuk, módszerekre és esz-
közökre van szükség. Ezek megválasztását meghatározzák: 

– azok a célok, amelyek megvalósítására törekszünk; mert más módszerekre, eszkö-
zökre van szükségünk az ismeretekre való eljutáshoz, másokra a feladatmegoldá-
sok begyakorlásához, vagy éppen a technikák kialakításához; 

– a tartalmak, tantárgyi sajátosságok; mert egyszer a valóság konkrét megfigyelése 
szükséges, máskor a kísérletezés nem hagyható el, egy harmadik alkalommal a 
könyvekhez kell fordulnunk, vagy éppen az idősebbeket kell megkérdeznünk 
egy-egy esemény megismerésének érdekében; 

– az életkori sajátosságok, mert pl. sokkal több rajzos feladatot igényelnek az 1. 
osztályosok, mint a negyedikesek, az alsós gyerek még kisebb lélegzetű könyve-
ket olvas, a felsős – legyünk optimisták – már terjedelmesebb művekkel is meg-
birkózik; a kisebbek rövidebb ideig képesek intenzíven dolgozni, a nagyobbak 
már hosszasabban tudnak írni, olvasni, barkácsolni; 

– a nevelő személyisége, mert még azonos tantárgyakban is árnyalja a munkát a pe-
dagógus érdeklődése, beállítottsága: egy irodalmat szerető tanító intenzíven be-
kapcsolja a prózai és verses szemelvényeket akár a környezetismeret tanításába 
is; aki szereti a barkácsolást, az minden tantárgy tanítása során megtalálja a 
tárgykészítés lehetőségét. 

A módszerek és eszközök közül az egyéni tanulásnak azok a legfőbb segítői, ame-
lyek a tanulók manipulatív tevékenységére épülnek. A matematika tanítása már az 1. 
osztálytól ezekre az eszközökre támaszkodik. A környezetismeret tanításánál egyre 
inkább arra törekszünk, hogy minél több és változatosabb eszközt adjunk a gyerekek 
kezébe. Az anyanyelv tanulásában is a tantárgy sajátosságainak megfelelő manipuláci-
ós eszközök kidolgozását, előállítását kell keresni, mert ezek a legelvontabb ismerete-
ket is érthetővé teszik. Az olvasástanulás során pl. sok gyerek nehezen érti meg a szö-
vegek szerkezeti felépítettségét. Keverednek az események, indokolatlanul változnak a 
helyszínek, helytelenül módosul a cselekvés ideje. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
azért ez a nagy bizonytalanság, mert a gyerekek mindig kész írásművekkel találkoz-
nak, ezeket elemzik és kísérlik meg a rendező elvek megtalálását. Több alkalommal 
kellene a fordított utat követni: pl. a gyerekeknek szétvágott szöveget adunk, próbálják 
összeilleszteni, vagyis kialakítani a teljes szöveget. A munka során a részeket többször 
el kell olvasniuk, az eseményekből kell következtetniük a helyes sorrendre. Ilyen mó-
don maguk találnák meg, értenék meg a rendező elveket és indokolnák is azokat. Ezek 
a szövegrészek ebben az esetben manipulációs eszközöket alkotnak. 

Az időmérők manipulatív felhasználása azt célozza, hogy rádöbbentsük egyszer-
egyszer a gyerekeket a munkavégzésük és a felhasznált idő összefüggésére. 

A differenciált foglalkozások megszervezéséhez, az olvasóvá neveléshez hozzátar-
tozik az osztálytermi olvasósarok és a mesefal is. Jók ezek azért is, mert a kollektív 
munkát, a közös erőfeszítést, az együttes találékonyságot, de ugyanakkor az elmélyült 
egyéni alkotást is lehetővé teszik. 

Bár az oktatás általában közösségekben folyik, a hatékonyság érdekében alapvető 
szükséglet a gyerekekkel való egyéni bánásmód is, ami az oktatásban a tanulóink ala-
pos megismerésén alapszik, és az oktatási formák és módszerek differenciálásának 
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szükségességét vonja maga után (Gazsó, 1976). A tanulók megismerése az oktatási 
folyamat szempontjából két dolgot jelent: egyrészt a gyerekek ismereteinek konkrét 
szintjét, másrészt értelmi képességeiknek általános szintjét. A két dolog természetesen 
szorosan összefügg egymással, hiszen az egyes tanulókról nyert konkrét „helyzetké-
peknek” megfelelően alakul a tanító oktatási eljárása, egyéni bánásmódja a tanulóval 
szemben. 

A frontális osztálymunkában az átlaghoz méretezett szint általában azt hozza magá-
val, hogy a kiválóaknak sokszor könnyű a feladat, a gyengébbeknek viszont nehéz, s 
ezért az egyik csoport sem fejlődik eléggé. Ezért mindenképpen a fokozatosan neheze-
dő és kiegészítő feladatokat kell alkalmaznunk, mint pl. az egyénhez méretezett házi 
feladat. A differenciált oktatásnál az egyre nehezedő feladatrendszer lehetővé teszi a 
kitűnők számára a több és magasabb szintű feladatmegoldást, de megadja a minimális 
szintet is a gyengék számára. 

A differenciálás alkalmazásának legelső és legfontosabb feltétele: a gyerekek tudás-
szintjének és személyiségének megismerése. Azt kell felmérni, hogy hol van lemara-
dás, milyen alapvető műveletek hiányoznak, melyik végzésénél mutatkozik a legna-
gyobb gyakorlatlanság? A konkrét helyzetfelismerés rendszerint rámutat a gyenge tel-
jesítmény általánosabb okaira is. A lemaradásnak és alulteljesítésnek több oka lehet: 

– a tanuláshoz való helytelen beállítottság; 
– az elsajátítás nehézségei; 
– a helytelen tanulási módszerek és eljárások; 
– a munkafegyelem hiánya; 
– a tanulási érdeklődés hiánya. 

(Forrás: Gyarmathy Éva, 1994) 

Az egyéni sajátosságok befolyásolják az elsajátítás gyorsaságát, a gyerek munka-
tempóját. Az a tanuló tehát, aki jól ismeri az anyagot, kellő gyakorlattal rendelkezik 
annak alkalmazásában, helyes tanulási módszerekkel tanul, nyilvánvalóan gyorsabban 
halad. Ugyanakkor az élet- és a munkastílust is jelentősen formálják és befolyásolják a 
tanulásban elért sikerek vagy kudarcok. Az eredményes tanulás öröme és lendülete 
magával ragadhatja a gyengébb és lassúbb tanulókat is. Éppen ezért a differenciált fog-
lalkozások egyik igen fontos feladata az egyéni tanulási és munkastílus fejlesztése. 

 
 

A differenciálás gondjai, lehetőségei, és megvalósításának színterei 

A pszichológusok és a pedagógusok már régen felismerték, hogy az emberek szinte 
minden lényeges és lényegtelen személyiségvonásban különböznek egymástól. Az 
iskolai oktatásban még ma is nagyon sok a gond ezen a téren. Rengeteg a félreértés, a 
kényelmes pedagógus. Pedig „egyéni differenciálás nélkül nincs hatékony képesség-
fejlesztés” (Balogh, 1992). 

Nálunk nem terjedt (terjedhetett) el, az iskolán belüli, szervezeti differenciálás vál-
tozata, ahol a szétválasztás szempontja a tanulók értelmi képessége, valamilyen speciá-
lis tehetsége, érdeklődése. Az angolszász országokban elterjedt pl. az intelligenciájuk 
alapján, vagy tantárgycsoportonként más-más osztályba sorolni a tanulókat. Mindkét 
esetben viszonylag homogén osztályok jönnek létre, ahol a pedagógiai munka sok 
szempontból könnyebb, mint a heterogén összetételű osztályokban. A társadalmi hát-
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rányokkal induló tanulók számára azonban ezek a differenciáló módszerek kedvezőt-
len fejlődési lehetőségeket jelenthetnek, aminek következtében az effajta iskolaszerve-
zeti differenciálás – szerencsétlen esetben – társadalmi szelekcióvá fajulhat. 

A nyitottságra, az érdeklődésre nevelés és a tehetségfejlesztés célját szolgálják az 
iskolai nevelőmunkában a fakultációs tárgyak bevezetése. Végső soron a fakultáció is 
a differenciálás egyik formája, ahol van minden tanulóra nézve kötelező (tehát válasz-
tani kell kötelezően) és egyéni (pluszban választható) óra. A kötelező részvétel és az 
iskolai szervezés (itt jó, ha képességek szerint, külön-külön csoportokban dolgoznak) 
biztosítéka lehet annak, hogy a fakultáció révén az eredeti pedagógiai célok (pl. felzár-
kóztatás, vagy tehetségfejlesztés) valósuljanak meg. 

Érdekes gond még az iskolai osztályok összetételének kérdése is. Vizsgálták a ho-
mogén és a heterogén összetételű osztályokban a tanulók fejlődési lehetőségeit, a tanu-
lási lehetőségeket, a szociális klíma alakulását. A kutatók többsége az értelmi képes-
ség, társadalmi összetétel és érdeklődés szerint vegyes összetételű osztályokat tartja 
előnyösebbeknek a homogén osztályoknál. Úgy találták, hogy a vegyes osztályokban 
pl. a társas kapcsolatok egészségesebben fejlődnek, tanulási eredményeik is jobbak. 
Mindez megerősíti azt a hazai hagyományt, hogy az általános műveltséget nyújtó isko-
lákban helyesebb vegyes összetételű osztályokat szervezni. Manapság pedig az iskolák 
általában nem is nagyon válogathatnak, egyre kevesebb a gyerek, kell a létszám miatt 
minden új elsős. Persze a vegyes osztályok gyakorlata csak akkor erősíti az eredeti 
célkitűzést, ha a pedagógiai gyakorlat állandó elemeivé válnak a differenciálás külön-
böző módszerei és eljárásai. Az „átlag” alapjaiban hibás módszertani szemlélet, mert 
elhanyagolja a tanulók közti különbségeket, és felmentve érzi magát a tehetségesek 
fejlesztésének és a lemaradók felzárkóztatásának feladata alól. 

A tanórai differenciáláson azt értjük, hogy a pedagógus a fejlődés különböző fokán 
álló tanítványainak különböző tartalmú és nehézségű feladatokat ad. A tanulók diffe-
renciálása főként a tanulási eredmények, a tanulók képességei és érdeklődései alapján 
történnek. Ez gyakorlatias eljárás, bár a beskatulyázás veszélyét komolyan magában 
rejti, ha a tanulókat két-három csoportra osztjuk: kiválókra, közepesekre és/vagy 
gyengékre. A gyerekek ugyanis nemcsak képességeikben és eredményeikben, hanem 
igen gyakran a tanuláshoz, feladatmegértéshez és -megoldáshoz szükséges időben is 
különböznek egymástól. Sok éve gyakorló pedagógusként ma már tudom, hogy sok 
gyenge eredményű tanuló tulajdonképpen csak azért gyenge, mert a tanuláshoz nekik 
több időre lenne szükségük, mint pl. a közepeseknek, s ha a szükséges időtöbbletet 
megkapják, jó közepes eredményeket érnek el. A differenciálás szempontjából tehát a 
feladatok tartalma és a tanulók képességei mellett a tanulási idő is fontos tényező. 

A tanulók differenciálása frontálisan szervezett munkánál igen nehezen oldható 
meg, szinte lehetelten. Többek között ezért is bírálják, ha ez a tanítás kizárólagos gya-
korlata. A tanítás szervezeti formái közül a csoportmunka és a teljesen egyénre szabott 
fejlesztés kínálja a legtöbb és leghatékonyabb lehetőségeket. 

A csoportmunka gondos mérlegelést és előkészítést igényel. A kiscsoportok szerve-
zését a tanulók képességei, eredményei, érdeklődési körük, társas kapcsolataik alapján 
végezhetjük. A kiscsoportok szervezésének szempontja lényegében a nevelési-oktatási 
céltól és a fejlesztés adott feladataitól függ. Ebből kell kiindulni akkor is, amikor a 
feladatok tartalmát, bonyolultságát, szerkezetét határozzuk meg. Csak igen ritkán for-
dulhat elő, hogy a kiscsoportok azonos feladatokat oldanak meg (ilyen alkalom lehet 
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például az ellenőrzés, vagy valamilyen verseny). Természetesen az sem kizárt, hogy a 
kiscsoportok időnként azonos feladatokkal végzik az új ismeretek feldolgozását. 

A kiscsoportok munkavégzését, valamennyi tanuló arányos részvételét a munkában 
gondosan és folyamatosan kell megfigyelni, majd az így kapott információkat a követ-
kező csoportmunkánál felhasználni. Tanácsos a csoportmunkát különböző taneszkö-
zökkel segíteni, illetve ezek használatát elő is lehet írni. A könyvtárban vagy valami-
lyen szaktanteremben ez nem ütközik különösebb akadályba, annál inkább probléma a 
hagyományos osztályteremben. A munka befejeztével mindig kell időt szakítani arra, 
hogy a csoportok az osztály előtt beszámolhassanak az elvégzett munkáról, és legyen 
alkalom az eredmények közös feldolgozására, megvitatására, értékelésére. 

A csoportmunka eredményei talán kevésbé látványosak, mint egy mutatósan meg-
szervezet frontális munkáé, de hatása hosszan tartó és mély. A közvetlen tanulási 
anyagon kívül ugyanis a jól szervezett csoportmunkával olyan személyiségvonásokat, 
szociális és tanulási szokásokat is fejleszthetünk, mint pl. a közös feladatvállalás, az 
együttműködési képesség, az együttes eredményre törekvés, a munka megosztásának, 
a feladat megszervezésének, a taneszköz felhasználásának készségei stb. 

A teljesen egyénre szabott differenciálás iskolai megszervezésére főként a tárgyi 
nehézségek miatt (szűk osztályterem, oktatóprogram hiánya, kevés taneszköz stb.) ma 
még állami iskolákban szinte egyáltalán nem, magániskolákban is csak ritkán nyílik 
lehetőség. Elvi problémák is akadnak: így pl. az egyéni tanulás közösségi értékelése, 
vagy az egyéni tanulás és a közösségi nevelés viszonya. Ezt a differenciálási formát 
jobbára a tanítási időn kívül lehet jól megszervezni. A szakkörök, a különféle fejlesz-
tő- és felzárkóztató foglalkozások lehetnek ennek megfelelő színterei. 

Az egyéni tanulás iskolai megszervezésére jelenleg a legjobb – és legáltalánosabban 
használható – lehetősége a házi feladatok differenciálása. A jól szervezett házi feladat 
egyértelműen a tanulási folyamat egyéni szakasza. A házi feladat adásában megvaló-
síthatjuk azt a célkitűzést, hogy minden tanulónk a képességeihez és érdeklődéséhez 
jól illeszkedő, fejlesztő hatású feladatokat oldjon meg. Ennek előfeltétele, hogy sok 
olyan jó segédkönyvvel rendelkezzünk, ahonnan a feladatok választásában segítséget 
kaphatunk. A házi feladatokban is célravezető a tanítási módszerekhez hasonló válto-
zatosságra törekedni. Itt lehet pl. igen eredményes a jól motivált tanulóknak egyéni 
feladatválasztást biztosítani, vagy kis előadásokra készülni, kutató- és gyűjtőmunkákat 
végezni, rendszerezni stb. 

Mi mindenre kellene figyelni és tekintettel lenni egy-egy osztállyal, annak tanulói-
val kapcsolatban! S amikor nem sikerül tanulóinkból kihozni a legjobbat, a képességei 
szerinti legtöbbet, az nagyon rossz érzés. Még akkor is, ha tudjuk, nagyon sok összete-
vője van a személyiség- és képességfejlesztésnek. Azért én mégis úgy gondolom, ér-
demes megpróbálni, mert a sok-sok év után visszatérő, munkájukban, életükben sike-
res volt tanítványaink valahol mégis a mi eredményes munkánk dicséretét jelentik. 
 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

Minden társadalom célja, hogy életrevaló embereket neveljen. Különösen áll ez a mai 
társadalmunk esetében. Önálló emberekre van szükség, önálló gondolatokkal, érzések-
kel, tettekkel és nagy-nagy felelősségtudattal. A közoktatás feladatairól rendelkező 
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törvény, a gyermekek jogairól alkotott rendelkezések, a NAT előírásai mind-mind ezt 
célozzák. Jól és egyértelműen, vagy kevésbé megvalósítható, mielőbb változtatásra 
szoruló formában. A lehetőség az általános és a szakmai alapműveltség megszerzésére 
mindenki számára adott; az igényt a magasabb műveltség, a több tudás iránt a csalá-
don, a közvetlen környezeten kívül az iskola támaszthatja és keltheti fel a gyerekben. 

Hogyan érhetjük ezt el? Úgy, hogy tanulóinkat olyanná neveljük, hogy ne passzív 
tárgyai, szenvedő alanyai legyenek a nevelésnek, hanem maguk is tevékenyen vegye-
nek részt benne. 

A gyerek részvétele a nevelésben változik, fejlődik. Előbb csak együttműködik – 
sokszor akaratlanul – nevelőivel, később azonban, mikor világnézete kialakul, öntuda-
tosodik, önkritikája fejlődik, akarata megerősödik, maga is tudatos formálója lesz saját 
személyiségének. Ez a fejlettségi szint azonban nem alakul ki automatikusan, hanem 
tudatos, tervszerű nevelés eredményeként. A gyereknek ismernie kell önmagát, család-
ja és a társadalom elvárásait, belső szükségletévé kell válnia az önképzésnek, a jellem-
formálásnak, végül ki kell alakulnia azoknak a képességeknek és készségeknek, ame-
lyek lehetővé teszik számára önmaga formálását. „Ha a személyiséget öntevékenysé-
gének rendszere teszi, akkor gondolkodásának egyik jellemzője, hogy miként használja 
ki mozgásterét és – esetleg – miként feszegeti az idejétmúlt korlátokat.” (Horváth, 
1986). 

Ehhez kapcsolódik a nyilvánvaló cél: minden ember maga egyeztesse össze önálló-
ságát az egész társadalom igényeivel. Vagyis önállóan jusson el addig a felismerésig, 
hogy a szabadság nem azonos a szabadossággal, az önállóság az anarchiával. 

Descartes azt tartotta, hogy döntéseink, cselekvéseink jellemzik leginkább gondol-
kodásunkat. Tetteink különbözőségében nem az értelmi szint eltérései nyilvánulnak 
meg, hanem az a tény, hogy „gondolataink különböző utakon járnak, s nem ugyanazo-
kat a dolgokat nézzük. Nem elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen; a fő dolog az, 
hogy azt jól használja.” Így igaz. 
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Kotsisné Faragó Katalin 
 

RÉSZKÉPESSÉG-ZAVAROS TEHETSÉGES 
GYEREKEK ALULTELJESÍTÉSÉNEK FELISMERÉSE 

PSZICHOMETRIAI ELJÁRÁSOKKAL 
 

 
 

 
 
Témaválasztásom aktualitását egyrészt átalakulóban lévő oktatáspolitikánk és iskola-
rendszerünk adja. A gazdasági szerkezetváltás társadalmi átrendeződést indított el, 
amely új tudásigényt teremtett. A munkaerőpiacon csak az maradhat versenyképes, aki 
tudását képes folyamatosan megújítani, vagy új tudásra szert tenni. A hagyományos, 
kész tudáscsomag átadása és átvétele ma már nem nyújt kellő mértékű flexibilitást a 
permanens megújuláshoz. Minden téren növekszik az iskolára nehezedő társadalmi 
elvárás. 

Az iskolák közötti különbségek fontos problémává válnak az oktatásügy minden 
szereplője számára. Felértékelődik az oktatási kínálatban a felzárkóztatás, az alapkom-
petenciák kialakítása, a készségfejlesztés de felértékelődik a tehetséggondozás is. 

Másrészt, iskolai pályafutásom során azt tapasztaltam, hogy egyre növekszik a tanu-
lási zavarral küzdők száma. Healy (1990, idézi Gyarmathy 1996) járványszerű terje-
désről ír. A növekedés okát a megszaporodott környezeti ártalmakban látja. A fejlődő 
idegrendszert érő kémiai ártalmak mellett a vizuális túlterheltség (a tévé képernyője 
előtt töltött órák száma növekszik) és a megfelelő családi háttér hiánya (hazai adatok 
szerint ma minden negyedik gyermek házasságon kívül születik) súlyosbítja a helyze-
tet világszerte. 

Szakdolgozatomnak e rövidített változatában a tanulási zavarral küzdő tehetséges 
tanulók azonosítására, pedagógusok által is alkalmazható eljárások kipróbálásának 
tapasztalatairól szeretnék beszámolni. 
 
 
 
 

ISKOLAI TELJESÍTÉS 
 

Tanulás és tanulási képesség 

Az emberi értelem megnyilvánulási módja az emberre jellemző tanulásra való képes-
ség. A tanulás megismerési folyamat, mely a következő lépésekre bontható: 

– információs csatornák megnyitása 
– információk (régi és új ) befogadása 
– tömörített információk fogalmi/gondolkodási szintre emelése 
– kezdeményező vagy válaszviselkedés befolyásolása 
– a folyamat közben szerzett benyomások feldolgozása 
– új információ befogadásának lehetősége 
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A tanulás tehát egy folyamat, melynek elősegítője a tanulási képesség, ugyanakkor 
tanulás közben a tanulási képesség is fejlődik illetve pedagógiai eszközökkel célirá-
nyosan fejleszthető. A tanulási képesség átmenetileg vagy tartósan sérülhet, lelassul-
hat, ami teljesítményzavarhoz, tanulási akadályozottsághoz vezethet. A tanulási képes-
ség specifikuma az információk tárolása, felejtése. Önmagában vett tanulási folyamat 
nem létezik. A tanulás megismerés, kommunikáció, gondolkodás révén valósul meg. 

A tanulási képesség kialakulására hatással vannak: 

– kognitív folyamatok 
– emocionális folyamatok 
– motivációs folyamatok 
– környezeti események 
– saját cselekvés 

Az iskolába lépés pillanatában a gyermekek különböző tanulási képességgel bírnak, 
amely meghatározza a várható tanulási sikerességüket (Mesterházi Zsuzsa, 1998). 

Porkolábné dr. Balogh Katalin docens (ELTE) és munkatársai kutatási eredményei 
szerint a tanulási képességet a következő pszichikus funkciók határozzák meg: 

– vizuális észlelés 
– hallási észlelés 
– rövididejű vizuális-verbális memória 
– 10 perces szándékos figyelemkoncentráció 
– koordinált mozgás ( szem-kéz összerendezettség ) 

 
A tanulási képesség értelmezése 

A strukturális pszichológia értelmezése 
Észlelés közben, külön-külön egésznek felfogott észlelési egységekből az intellektus 
zárt szerkezetű egészet alkot. Új struktúra jön létre, amely a képességek kialakulását 
eredményezi. 
 

Pedagógiai - pszichológiai értelmezés 
A tanulási képesség ismeretek, viselkedési formák, tanulási eljárások elsajátításának a 
képessége és a személyiség viszonylag állandó tulajdonsága. Két típus különíthető el: 
(1) általános tanulási képesség, (2) speciális tanulási képesség. 
 

Tanulási szintek hierarchiájának modellje 
1. szint: A tanulás egyszerűbb fajtái: 
 - megkülönböztetés, - látens tanulás, - rátalálás, - kiválogatás, - bevésés 
2. szint: A tanulás komplex és aktív fajtái: 

- differenciáló tanulás, - kísérletező tanulás, - instrumentális tanulás 
3. szint: Az emberi tanulás specifikus fajtái: 

- verbális tanulás, - gondolkodó tanulás, - bevéső emlékezeti tanulás, - szociális 
tanulás 

A szintek kölcsönösen hatással vannak egymásra. 
 

Tanult pszichikus rendszerként való értelmezés 
Általános képességek (kommunikációs, szociális, kognitív és alkotóképesség) 
Műveleti képességek 
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A tanulási képesség fejlődésének zavara 

A tanulási képesség-zavar leírása már 1920-as években megjelent az amerikai szakiro-
dalomban. Két fő csoportot különítettek el: 

– speciális, neurológiai eredetű tanulási zavar 
– környezeti hatásokra kialakuló tanulási zavar 

Az 1960-as években a speciális pedagógia új ága alakult ki, amely a tanulási képes-
ség és tanulási képesség-zavar kérdéseivel foglalkozik. 

1963-tól vezették be a tanulási képességzavarok gyűjtőfogalom használatát, az elté-
rő értelmezések okozta problémák elkerülésére. Minimális agyi károsodás, lassú tanu-
lás, diszlexia, percepciós zavar okozta tanulási zavar alapján sorolták ide a gyerekeket.  

Pedagógiai szempontok alapján ide sorolhatók mindazok a gyerekek, akik nem érik 
el a potenciális fejlődési lehetőségeiket. 

Ha a szenzoros és motoros rendszerek fejlettsége és összerendezettsége a hatéves 
kor végére nem megfelelő, tanulási zavar jelentkezik normál és kimagasló intelligen-
ciaszint mellett is. Hazai és külföldi mérések szerint, az iskoláskorú gyermekek 10–
15%-ra jellemző a tanulási zavar. 

Az 1987/88-as tanévben, 1350 gyermekre kiterjedő vizsgálat szerint az elsősök 
pszichés iskolai alkalmassága nagyon alacsony szintű volt (Porkolábné, 1997). 

A beiskolázás elsőseink jelentős hányadának a következő út bejárását jelenti: 
 
 
 
 
 

 
A viselkedési zavarok széles skálája jelenhet meg szekunder tünetként: visszahúzó-

dás, izoláció, figyelemfelkeltés, rendbontás (Balogh, 1997). 

 
A tanulási zavar okai 

A neuropszichológiai elmélet minimális agyi károsodás következményének tartja a 
tanulási zavart. Két típust különítenek el az elmélet hívei: 

– agyi traumák, fertőző agyi sérülések enyhébb következményének tekintik, 
– biológiai, genetikai meghatározottságú rendellenességnek tekintik. 

A perceptuális és perceptuo-motoros elméletek az okokat a következőkben látják: 

– vizuo-motoros integráció és a szemmozgás zavara 
– perceptuo-motoros rendszer koordinációs zavara 
– perceptuális folyamatok elégtelen működése. 

A viselkedéslélektani megközelítés szerint a tanulási zavar viselkedésproblémaként 
fogható fel. 

A nyelvi fejlettséget hangsúlyozók szerint a percepció és nyelv együttesen alakítják 
a fogalmakat. Nyelvi deficit lehet: a tiszta artikuláció hiánya, beszédészlelés akadályo-
zottsága stb. 

A négy fő elméleti irányzat alapján a tanulási nehézségek fő tünetei a következők: 

viselkedési zavar 
 

pszichés funkciók zavara → tanulási zavar → teljesítményprobléma 
 

↓ 
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– impulzivitás  
– figyelemzavar (hullámzó intenzitás, elterelhetőség, megtapadás) 
– gestalt-látás problémái (részt lát egész helyett)  
– téri-orientációs problémák (irányok, testséma, laterizáció, viszonyítás) 
– nyelvi fejlettség zavarai (szókincs, artikuláció, beszédészlelés, szimbólumképzés) 
– nagymozgások, finommozgások zavarai (mikromozgás zavara-görcsös írás) 
– az emlékezés zavarai (a hosszú utasítást nehezen tartják meg) 
– gondolkodási probléma (általánosítás, fogalomalkotás, következtetőképesség zavara) 
– másodlagos tünetek (szorongás, agresszió, gátolt vagy “bohóckodó” viselkedés, 

kudarcvárás, alacsony önértékelés) (Porkolábné, 1998, Balogh L., 1999) 

 
A tanulási zavar típusai 
 

Általános tanulási zavar 
A figyelemzavar a vezető tünet, amelyet túlmozgás (hiperaktivitás) és motoros nyugta-
lanság, szertelenség (impulzivitás) kísér a legtöbbször. Hazai adatok szerint az isko-
láskorú gyermekek 7-10 %-ára jellemző. Két típusát különíthetjük el: 

– figyelemzavar hiperaktivitással, 
– figyelemzavar hiperaktivitás nélkül. 

Sokféle elnevezés létezik a problémakörre úgy, mint POS, MCD, HAHAS. Hazai 
elnevezése dr. László Zsuzsa szerint: FI-MO-TA (FIgyelemzavar, MOzgászavar, 
TAnulászavar). 
 

Figyelemzavar Wender-féle értelmezés szerint 
A legtöbb figyelemzavarban szenvedő gyermeknél nincs agyi károsodás. Minden em-
ber vérmérsékletében veleszületett különbségek vannak, melyek már az első pillanattól 
megmutatkoznak. Lehetséges, hogy az agyban lévő kémiai eltérések okozzák ezt a 
sokszínűséget. A figyelemzavar nem jár mindig együtt hiperaktivitással, nem midíg 
társul speciális fejlődési zavarral (dys...). Többségüknek nincsenek percepciós problé-
mái, mégis komoly tanulási nehézségeik vannak. Az ilyen gyermek intelligenciája 
egyes területeken megelőzheti a társaiét, vagy lemarad mögöttük. A figyelemzavarhoz 
kapcsolódhat: 

– koordinációs nehézség: egyensúlyzavar, diszpraxia (a mozgástervezés zavara), 
agnózia (a testi érzékelés feldolgozásának zavara, pl. csukott szemmel nem tudja 
az ujjai helyzetét felismerni = a „belső tér” érzékelésének zavara), a térlátás zava-
ra, amely a külső tér érzékelésének zavara 

– alkalmazkodási nehézség az interperszonális kapcsolatokban, 
– emocionális zavar(alacsony tűrőképesség, kevés önbecsülés) 

Sok figyelemzavarban szenvedő gyermek kinövi a hiperaktivitást és más kapcsoló-
dó nehézségeket is. Másoknál viszont a felnőttkort is végigkísérik a maradvány típusú 
figyelemzavar tünetei. 
 

A fimótaság dr. László Zsuzsa szerint 
A fimóta gyerek iskolai teljesítménye elmarad értelmi képességei és életkora mögött. 
Problémái a motoros nyugtalanságból, impulzivitásból és a figyelemzavarból adódnak. 
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A gyerek fejében nincs rend, a szülőknek és az iskolának kívülről kell azt biztosítani. 
Ez a rend fog beépülni a gyerekbe. Mikor teljesít jól a fimóta gyerek? 

– kétszemélyes helyzetben, amikor a partner határozott és elfogadó, ahol kevés és 
egyértelmű a szabály 

– ha számukra új és érdekes a környezet 
– amikor egyszerű dolgot kérnek tőlük és az utasítás világos 
– azokban a tevékenységekben, amelyek rutinná váltak 
– amikor munka közben gyakori és azonnali megerősítést kapnak és a problémát is 

azonnal visszajelzik számukra 
– ha kevés kritikát és sok biztatást kapnak (dr. László Zs.: Az örökmozgó gyerek) 

A speciális tanulási zavartól határozottan el kell különíteni. Biológiai eredetű. A vi-
selkedéskontroll, a viselkedésszabályozás zavarának tekinthető. 

Más értelmezés szerint a figyelemzavar, hiperaktivitás, disszocialitás magatartásza-
varként értékelendő. 
 
Speciális tanulási zavar – részképességzavar 
A tanulási nehézséghez vezető események láncreakciója M. Selikowitz szerint a kö-
vetkező: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
A gyermeknek nem alakult ki, vagy még éretlen valamilyen a tanuláshoz szükséges 

pszichikus képessége. Formái: dyslexia, dysgráfia, dysortográfia, dyscalculia. 
Hogyan csökkenthető a speciális tanulási zavar okozta hátrány? 
A preventív fejlesztés nem más, mint támasznyújtás a pszichikus funkciók fejlődé-

sének intenzív szakaszában, 3-6 éves korban.  
„A prevenciós fejlesztés alapvető célja a lehetséges problémák megelőzése. Lénye-

ge, hogy az óvodába kerülés pillanatától kezdődik, folyamatosan tart az óvodás kor 
végéig és minden gyermekre kiterjed. A megelőzés az által lehetséges, ha pontosan 
ismerjük azokat a pszichikus funkciókat, amelyek kibontakozását megcéloztuk, és ha 
eljárásaink illeszkednek az adott csoport életkori, érési sajátosságaihoz, ha a fejlesztést 
az életkorra legjellemzőbb tevékenységi formákhoz kapcsoljuk.”(P. Balogh, 1993). 

A kisiskolásoknál korrekciós fejlesztésről beszélhetünk, hiszen túl vannak a szenzi-
tív szakaszon. Náluk már bizonyos fejlődési egyenetlenséggel, funkciózavarral, vagy 
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kieséssel lehet számolni. A korrekció alapvető feltétele az első osztályosok csoportos 
pedagógiai-pszichológiai szűrése a lemaradás helyének és mértékének pontos behatá-
rolása érdekében (Iskolapszichológia 4., 17.). 

Korrekciós fejlesztő munka fő célja megelőzni vagy csökkenteni a tanulási nehéz-
séget és a következményeként jelentkező viselkedési zavart, az énkép sérülését, a tanu-
lási motiváció csökkenését. 
 
 
 

KÉPESSÉGEIKBEN HÁTRÁNYOS (HANDICAPPED) TEHETSÉGESEK 
 

A szakirodalom szerint a tehetségesek egy része alulellátott tehetség, aki nem kapja 
meg a fejlődéséhez szükséges oktatási feltételeket. Az ellátatlanság következménye-
ként közülük sokan alulteljesítőkké válnak. Képességeikben rejlő potenciális lehetősé-
geik alatt teljesítenek. 

A képességeikben hátrányos tehetségek jobbára ellátatlanok és alulteljesítők jelen-
legi oktatási rendszerünk biztosította képzési feltételek között.  
Kit tekinthetünk képességeiben hátrányos tehetségnek? 

Azt, aki valamilyen szervi képességkieséssel (halláskárosodás vagy kiesés, látáská-
rosodás vagy kiesés, mozgássérülés), a tanuláshoz szükséges pszichikus képességki-
eséssel vagy gyengeséggel küzd, affektív fejlődésében zavart szenvedett, miközben 
valamilyen specifikus területen kiemelkedő képességekkel bír. 

 
Alulteljesítő tehetségesek 

Az alulteljesítő tehetségeseket Whitmore (1980, idézi Gefferth, 1996) három csoportba 
sorolta. 

1. agresszív tehetségesek 
2. visszahúzódó tehetségesek 
3. az előbbi kettő között vacillálók 

Környezeti hatások során megtanulják az alulteljesítést a gyerekek. Az iskolai és 
otthoni környezeti hatásokra ez a viselkedés rögzül, és külső segítség nélkül nem tud 
kitörni belőle a gyerek. Sorsdöntő lehet az alulteljesítő személyiségjegyek minél ko-
rábbi felismerése a sikeres közbelépés érdekében. 

A leggyakoribb öt személyiségjegy Rimm (1985a, idézi Gefferth, 1996) szerint a 
következő: 
A verseny: 

a jól teljesítők: tudnak nyerni, tudnak veszíteni, nem adják fel a küzdelmet 
az alulteljesítők: hamar sírnak, türelmüket vesztik, elkeserednek ha valami nem si-
kerül és dicsekszenek ha igen  
Az a gyerek, aki nem tanult meg veszíteni, a sikert önmagától független szerencse dol-
gának tekinti, az iskolát pedig olyan helynek tartja, ahol a kevés a remény a sikerre. 

A felelősség: 
a jól teljesítők: önállóak, felelősségteljesek, jó szervezők 
az alulteljesítők: segítséget várnak, rendetlenek 
Azokra jellemző, akik intenzív egyszemélyes kapcsolatban nőttek fel az iskoláig. 
Maguknak szeretnék megszerezni a tanító néni teljes figyelmét. 
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A kontroll: 
a jól teljesítők: jól érzik magukat az osztályban anélkül, hogy bárki fölötti uralomra 
törekednének 
az alulteljesítők: zavarják az órát, manipulálják a szülőket, kontroll alatt akarják tar-
tani környezetüket, a tiltásokat nem vagy nehezen fogadják el 
Azokra jellemző, akik a családban túl sok hatalmat kapnak. 

Teljesítményi vonatkozású kommunikáció: 
a jól teljesítők: a tanulás fontosságát hallják a szülőktől 
az alulteljesítők: negatív véleményt hallanak a tanulásról 
Családi konfliktus, válás esetén nem tudják, hogy melyik hozzáállást fogadják el. 

Tekintély, tisztelet:  
a jól teljesítők: tisztelik a szüleiket és a felnőtteket 
az alulteljesítők: lázadnak a felnőttek ellen, nonkonformisták. 

 
Problémafelvetés 

A hazai szakirodalom szerint az iskoláskorú gyerekek 5-10 %-a küzd tanulási zavarral, 
a figyelemzavar 7-10 %-ra jellemző. Miközben a képességzavarok kezelésére, a hát-
rány csökkentésére egyre több lehetőség nyílik, a képességzavarral küzdő tehetsége-
seknek kevés figyelem jut. Számarányuk az USA-ban végzett vizsgálatok szerint 2,3 
% (Yewchuk, 1986, idézi Gyarmathy, 1996). Ellátatlanul, fokozatosan alulteljesítőkké 
válnak ezek a gyerekek. Whitmore (1980, idézi Gyarmathy, 1996) feltételezése szerint, 
az alulteljesítők mindegyike tanulási zavarral küzd. Silverman (1989, idézi 
Gyarmathy, 1996) megállapítja, hogy minden alulteljesítő gyermek megérdemli, hogy 
alaposan megvizsgálják képességeit. 

Dolgozatomban az alulteljesítő tanulók, különös tekintettel a részképesség-zavarral 
küzdő alulteljesítőkre, diagnosztizálásának pedagógusok által is használható lehetősé-
geit keresem. 

 
Kérdésfeltevés 

A szakirodalom felhasználásával az alábbi feltételezésekre keresem a választ: 

1. Baum (1989, idézi Gyarmathy, 1996) megállapítása szerint, a kiemelkedő képes-
ségű tanulási zavarral küzdők kreatívabbak, mint átlagos társaik. 

2. Gyarmathy Éva (1996) megállapítása szerint az anagramma feladatok jó lehető-
ség nyújtanak a tanulási zavarral küzdő tehetség azonosítására iskolai körülmé-
nyek között. 

3. Gyarmathy Éva vizsgálatai szerint az intelligencia tesztek főfogalom-feladatai 
alkalmasak a tehetségazonosításra. 

Diagnosztizált tanulási zavaros tanulók között keresem a kiemelkedő képességűe-
ket. Feltételezem, hogy diagnosztizálatlan tanulási zavaros tehetséges tanulók is fen-
nakadnak a szűrőn, mivel az alulteljesítés hátterében a kutatások szerint mindig vala-
milyen tanulási képesség-deficit van, amit óriási erőfeszítéssel kompenzálhat a jó vagy 
kiemelkedő intellektus, miközben a kiemelkedő képesség rejtve marad. 
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A vizsgálat helyszíne 

Az 1920-ban alapított Tóth István Általános Iskola 8 évfolyamos kisiskola, évfolya-
monként 1 osztállyal. Iskolánk 1994/95-ös tanévtől a Meixner-féle dyslexia prevenciós 
olvasástanítási módszerrel tanít, melyet részképesség-fejlesztő foglalkozásokkal (tánc, 
tenisz, hangszeres zene) egészítettünk ki. A képességkorrekció egyrészt az osztályba 
integráltan, másrészt szegregáltan reedukációs csoportfoglalkozáson történik. Vélet-
lenszerűen kerülnek egy osztályba már az óvodában dyslexia-prevencióban részesített, 
illetve szűretlen veszélyeztetettek az átlagos gyermekpopulációt képviselőkkel. A kör-
zetbe tartozó tanulók beiratkozása után a fennmaradó helyekre a várólistán lévők jö-
hetnek a feliratkozás sorrendjében.  

Tanulólétszámunk körzeti, körzeten kívüli kerületi és kerületen kívüli megoszlást 
mutat. Tanulóink 33%-a küzd főleg részképesség-zavarból fakadó tanulási zavarral, 
20% lelettel igazoltan emelt normatívára jogosult. 

 
A vizsgálati módszerek leírása 

A vizsgálathoz használt tesztek és feladatok: 
1. Emlékezetvizsgálat 15 szavas listával, hallás után  
felvétel módja: csoportos, 16-16 fővel. 
Méri : - a rövid idejű emlékezet és a memória működését 

- az asszociációs képességet 
2. Főfogalom-keresés 3-4. osztály 10, 5-8. osztály 20 fogalompárral 
felvétel módja: csoportos, 16-16 fővel 
Méri:  - az absztrakt gondolkodás fejlettségét (verbális absztrakció) 

- a fogalomalkotás szintjét ( a felső fogalmak vagy csak a tartalmi jegyek ismerete van meg) 
3. Szókincs-teszt 3-4. osztály 10, 5-8. osztály 15 szóval  
felvétel módja: csoportos, 16 -16 fővel 
Méri: ismeri e szavakat, és mennyire képes a jelentésüket meghatározni a gyermek, nyelvi emlékezete 
segítségével. 
4. Számszimbólum-próba  
felvétel módja: csoportos, 16-16 fővel 
Méri: - az általános pszichomotoros gyorsaságot 

- a monoton feladatok pontos, megbízható feldolgozási képességét 
- a kognitív folyamatok befejezéséhez szükséges türelmet 
- a koncentráció és motiváció (szorgalom, elkötelezettség, kitartás) képességét 
- a vizuális rövid idejű emlékezetet (mennyire szorul folyamatos érzékelésre a gyermek a feladat 

megoldásához ) 
5./a. Brickenkamp d2- teszt  
felvétel módja: csoportos 16-16 fővel 
5./b. Hibakeresés - jelpárok 
felvétel módja: csoportos 16-16 fővel 
Mérik: - a szándékos figyelem tartósságát, terjedelmét, megoszlását  
6. TCT/DP Rajzos kreatív gondolkodás teszt  
felvétel módja: csoportos 
A teszt a vizuális nevelés és a kreativitás összefüggéseit is képes kimutatni. 
7. Torrance - Körök 
felvétel módja: csoportos, 16-16 fővel 
8. Torrance - Szokatlan használat 
felvétel módja: csoportos, 16-16 fővel 
A Torrance-tesztek a divergens gondolkodást mérik a fluencia, flexibilitás, originalitás és elaboráció 
mértéke alapján. 
9. Anagramma feladat 
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felvétel módja: csoportos 
A feladat a nyelvi készségeket mozgósítja, egyszerre jelenlévő ingerekkel kell dolgozni. Kombinációs 
készség és kreativitás szükséges a megoldáshoz. 
10. Átalakítás: a kéz rajzának átalakítása valami mássá 
felvétel módja: csoportos 
A kreativitás tesztek az értelmességnek egy olyan területét mérik, amelyet az intelligencia-tesztek nem 
tudnak megmutatni. Az alkotóképesség általános emberi tulajdonság mely a kiemelkedő képességek-
kel nem korrelál szorosan. Csíráit érdemes a gyengébb képességűekben is keresni. 
 

A mintavétel módja 
A résztvevők köre: a Tóth István Általános Iskola 3-8. osztályos tanulói. A tesztek és 
próbák az 1997/98-as és az 1998/99-es tanév során kerültek felvételre. A hiányzó gye-
rekekkel nem mindig sikerült pótolni az elmaradást. Így az osztályok nem teljes lét-
számmal szerepelnek a mintában. A mintába bekerült gyerekek 25,6 %-a küzd diag-
nosztizált tanulási zavarral (a hazai szakirodalom szerint az iskoláskorú gyermekpopu-
láció 5-10 % érintett). A tanulási zavar oka az esetek többségében valamilyen részké-
pesség-zavar, amely gyakran halmozottan fordul elő. 

Minden tanuló egy sorszámból, a név kezdőbetűiből és az irodalom, nyelvtan, ma-
tematika osztályzatokból álló kódot kapott. 
 

A tesztfeladatok kiválasztásának indoklása: 
A kutatások szerint a Wechsler Intelligence Scale alkalmas az alulteljesítő részképes-
ség zavaros tehetséges tanulók azonosítására. Gyarmathy (1996) vizsgálataiban szinté 
úgy találta, hogy a verbális és performációs pontszám közötti eltérés jelzés értékűnek 
tekinthető. A verbális altesztek közül a Főfogalom és Szókincs, míg a performációs 
altesztek közül a Számismétlés, Rejtjelezés és Számolás feladatokat ajánlja. 

A kreativitás az alkotó tehetség jellemzője, az azonosítás fontos eszköze a kreativi-
tást mérő tesztekről alkotott ellentmondásos vélemények ellenére. 

Az originalitás mutató tekinthető differenciálási alapnak, mivel Gyarmathy szerint a 
kreativitás nem az ötletek mennyiségében, hanem minőségében mutatkozik meg. 

 
Következtetések 

A teszteredmények elemzése alapján az osztályokból kiválasztottam azokat a részké-
pesség-zavarral küzdő tanulókat, akik valószínűleg alulteljesítő tehetségesek. Javasla-
tot tettem a legfontosabb fejlesztési irányokra, feltételezve, hogy képességstruktúrájuk 
kiegyensúlyozottabbá tétele révén teljesítményük javul. Kevesebb kudarcot kell átél-
niük, jobb lesz az önértékelésük és a felszabaduló energiájuk segíti szunnyadó tehetsé-
gük kibontakozását. 
 
A 3. osztály: a kiemelt tanuló 19SA333 
A tanuló (IQ 80) főfogalom feladatban elért 80 %-os teljesítménye (3. az osztályban) 
jelzi a további képességfeltárás szükségességét. Tantárgyi teljesítménye javítására el-
sősorban figyelmi deficitje csökkentése ajánlatos. Fejlesztési tervében a rövid távú és 
hallás utáni memóriajavítás is hangsúlyos szerepet kaphatna. 

A szókincs-feladatban igen gyenge az osztály teljesítménye, gyarapítása valamennyi 
tanulóra kiterjeszthető. A hallás utáni emlékezete a 8 részképesség zavaros tanulóból 
hétnek rendkívül gyenge. 
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A 4. osztály: a kiemelt tanulók 9GL544 és 15KZs444 
A főfogalom próba jelzi hogy a jó osztályzatok ellenére, mindkét tanuló kissé lemaradt 
a lehetőségeitől. Szókincsük gazdag. Verbális emlékezetük és GL. rövid távú vizuális 
memóriája gyenge pontnak mutatkozik, a fejlesztés megelőzhetné a jelentősebb tanul-
mányi teljesítményromlást a felső tagozaton. 

GL esetében TCT-A és B tesztek jóval az átlag fölötti értéke kiemelkedő kreatív 
gondolkodás meglétét jelzi. T-körök 10,34(4,99) és T-szokatlan 8,49(3,20) pontértéke 
is magasan az osztályátlag fölött van. A meglevő divergens gondolkodás tovább erő-
síthető kreativitást fejlesztő tréninggel. 

A szókincs és főfogalom feladatok kevéssel 50% fölötti eredménye jelzi, hogy az 
osztály többsége gyengébb képességű, keveset olvasó gyerek, amit a részképesség-
zavar mellett a szociokulturális háttér is magyaráz. Az auditív emlékezet feltűnően 
gyenge, a maximumot senki sem teljesítette. 
 
Az 5. osztály: a kiemelt tanuló 22ReG332  
Az osztály kiemelt figyelmet kapott, mivel velük indult a részképesség zavaros tanulók 
integrációs programja iskolánkban. Az eredmények birtokában, 22RG-t választottam 
elemzésre. 

A szókincs próba 56,66%-os teljesítménye közepes eredmény. Hat szónál sikerült a 
fogalommagot megtalálnia, ötnél a prototípus jelenik meg, négynél pedig a kategorizá-
lás elmaradt. Szókincse gyarapításra szorul.  

G. a maximális 40 pontból 35-öt ért el a főfogalom próbában, az osztályban a leg-
többet. Közvetlen felső fogalmat 15 párnál, távolabbit egynél tudott megnevezni, kö-
zös jegyet pedig 3 esetben irt. Az utolsó párnál (Mohamed-Buddha =név) a választ 
nem fogadtam el.(?) Válaszai azt mutatják, jól eligazodik a fogalomhierarchiában 
(75% épült be).  

Maximális pontot ért el a számábra hibakeresésben. Koncentráló képessége jó. A 
számábra egyeztetésben gyengébb a teljesítménye. Monotónia tűrése jó, 67 pontja 
(68jel -1 hiba 5 perc alatt) viszont lassú tempót mutat. Pszichomotoros gyorsasága 
nem kiemelkedő. A d2-teszt mennyiségi mutató (N=324) értéke jobb, mint a minőségi 
mutató (T=87,65%). Teljesítménye, soronkénti hibaszáma hullámzó, gyengébb fi-
gyelmet mutat.  

Kreativitása kiemelkedő, a felső tagozaton másodmagával, az osztályban egyedül 
G. találta meg a joker szót az anagramma feladatban. 

Javaslat: Szókincsbővítés, memóriafejlesztés és figyelemjavító tréning révén tanul-
mányi munkája sikeresebbé tehető. 

Elgondolkodtató, hogy a négy éven át folyó integrációs fejlesztőprogram mellett a 
legjobb eredmények az osztályban: szókincs70 %, főfogalom 82,50%, emlékezet 80%. 
A főfogalom osztályátlaga 22,5 pont, amit nagyon alacsonynak tartok. Az utolsó 5 
fogalompárnál a többség felső fogalmat egyáltalán nem tudott megnevezni, és közös 
jegyeket is csak néhányan írtak.) 

Osztályátlagok: szk.: 45,20%, ff.: 56,25%, e.: 53,11%. A magas osztálylétszám (32 
fő), a beintegrált részképesség-zavaros tanulók ajánlatosnál nagyobb száma, az otthoni 
mesélést kiszorító tévézés lehet többek között a magyarázat. 
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A 6. osztály: a kiemelt tanuló 13SP433 
SP a főfogalom feladatban elért 75%-os teljesítményével a részképesség-zavaros tanu-
lók között a legjobb. Az osztályátlag 55,29%, a legmagasabb teljesítmény pedig 
90,00%. Auditív emlékezete kevéssel van csak az osztályátlag fölött. Figyelemkon-
centrációja jó, vizuális rövid emlékezete gyenge. 

A divergens gondolkodásra utaló tesztek eredményei is gyengék. Igen gyenge az 
anagramma feladat pontszáma, a mássá alakítás és szokatlan használat feladatokban 
átlagos a teljesítménye, a TCT-A, B változatokban ismét átlag alatti. P. gondolkodása 
feltehetően nem elég rugalmas, új összefüggések feltárására valószínűleg nem képes. 
Legfontosabbnak a kreativitás fejlesztését tartom. Részképesség zavara a tudatos és 
kitartó fejlesztés eredményeképpen csak maradványtünetek formájában észlelhető. 
Lehetséges, hogy divergens gondolkodásra való képessége látta kárát? 

Az osztály részképesség zavaros tanulói között SP. ugyan jobb eredményt ért el, 
összességében azonban teljesítménye gyenge, tehetségre nem utal. 

Elgondolkodtató, hogy a négy éven át folyó integrációs fejlesztőprogram mellett, a 
legjobb eredmények: szókincs 70%, főfogalom 82,50%, emlékezet 80%. 

Osztályátlagok: 45,20% / 56,25% / 53,11%. A magas osztálylétszám (32 fő), a bein-
tegrált részképesség-zavaros tanulók ajánlatosnál nagyobb száma, az otthoni mesélést 
kiszorító tévézés lehet többek között a magyarázat. 
 
A 7. osztály: a kiemelt tanulók 18TB434 és 13RR332  
Mindketten 87%-os eredményt értek el a főfogalom feladatban, az osztályban a leg-
jobbat. TB. szókincse fejlesztésre vár és RR sem kiemelkedő. TB emlékezete gyenge, 
RR jobb. TB az anagramma feladatban feltűnően gyengén szerepelt, ami részképesség 
zavarával magyarázható. A többi kreativitást igénylő feladatban az osztályátlag fölött 
teljesített. RR esetében csak egy eredmény áll rendelkezésre, és az átlag fölötti. Mind-
két tanulónál a szókincsgyarapítás a legfontosabb teendőnek tűnik. 

TB figyelmi teljesítménye nem volt értékelhető. Ez a tény a figyelem zavarára utal, 
amely további vizsgálatot igényel. RR figyelmi teljesítménye is továbbfejleszthető. 
 
A 8. osztály: a kiemelt tanulók 7JÁ432 és 6JM542 
Mindkettőjük teljesítménye a főfogalom feladatban 77,50% az osztályátlag fölött van. 
JÁ verbális emlékezete hibátlanul működött, JM viszont fejlesztésre szorul. A számáb-
ra-15-ben JM rövid idejű memóriája és szem-kéz koordinációja jobbnak mutatkozik, a 
számábra120-ban viszont mindketten gyengék, monotónia tűrésük alacsony. Figyelemi 
teljesítményük rendkívül gyenge. Fejlesztésük elsősorban erre irányulhatna. Mindket-
ten kreatívak, de JÁ jóval az átlag fölött teljesít. 
 
Összesített eredmények: 

 
 főfogalom szókincs emlékezet 
A. átlagteljesítm. 82,55 %/fő 56,27 %/fő 62,66 %/fő 
B. átlagteljesítm. (555) 55,00 %/fő 73,18 %/fő 55,72 %/fő 
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1./A táblázat  Osztályonként kiemelt tanulók 
tanuló-kód főfogalom szókincs emlékezet 

3.19SA333 (10szó)16-80% (10szó)10-50,00% 4p-26% 
4.9GL544 (10szó)30-100% (10szó)18-90,00% 11p-73% 
4.15KZs444 (10szó)26-80% (10szó)18-90,00% 10p-66% 
5.22.ReG332 (20szó)31-77,50% (15szó)21-70,00% 9p-60% 
6.13SP433 (20szó)30-75,00% (20szó)17-41,50% 8p-53% 
7.13RR332 (20szó)33-82,50% (20szó)22-55,00% 11p-73% 
7.18TB434 (20szó)30-75,00% (20szó)17-42,50% 9p-60% 
8.7JÁ432 (20szó)31-77,50% (20szó)18-45,00% 8-53% 
8.6JM542 (20szó)31-77,50% (20szó)9-22,50% 15-100% 
átlagteljesítm. 82,55%/fő 56,27%/fő 62,66%/fő 

 
1./B táblázat Kontrollként ötös osztályzatú tanulók szerepelnek 
 főfogalom szókincs emlékezet 
7.FM555(3.) 70 65 40 
7.FM555(3.) 70 65 40 
15MCS555(3.) 60 60 60 
17PH555(3) 80 35 53 
19NB555(4.) 83 55 40 
14KZS555(5.) 65 67 40 
32ZSI555(5.) 62 67 53 
21RA555(5.) 83 53 67 
20NN555(5.) 48 50 67 
6KD555(6.) 88 40 73 
5DZS555(7.) 83 55 47 
9PB555(8.) 83 58 73 
átlagteljesítm. 73,18 55%/fő 55,72 

 
A részképesség-zavaros tanulók n=32 fő közül 9 tanulót választottam ki, az osztály-

zatok és a feladat-eredmények alapján. Viszonyítási alapként létrehoztam egy kontroll 
csoportot n=11 fővel Mindegyik osztályból csak azok kerültek be ebbe a csoportba, 
akiknek a magyar/nyelvtan/matematika osztályzatuk egyaránt ötös. A kontroll csoport 
főfogalom és emlékezet teljesítménye alatta van a részképesség zavarosokénak. Szó-
kincsük viszont gazdagabb. Az eredmény egyrészt valószínűleg összefüggésbe hozha-
tó a közoktatásban lejátszódó szerkezetváltás miatti nagy elvándorlással. Másrészt, a 
maradók között valóban rejtőzködhetnek olyan tehetségesek, akik jobb képességeit 
elfedi a képességdeficit leküzdése miatti erőfeszítés, vagy a viselkedési probléma. 

 
A kreativitás megnyilvánulása 

Mérei Ferenc (1973) írta a kreatívokról: „Nem alkalmazkodnak, hanem létrehoznak, 
nem megtanulnak, hanem rátalálnak, vagy kitalálnak.” 

„Az alkotó gondolkodás a logika és a fantázia, a divergens és konvergens gondol-
kodás összjátékát kívánja meg.” (Gyarmathy, 1996) 
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A vizsgálatokból egyértelműen kiderült, hogy a részképességzavaros tanulók krea-
tívabbak átlagos képességű társaikhoz viszonyítva. Többségük, tanulási sikertelensége 
mögött nem gyengébb intellektus, hanem másképp működő elme, másféle információ 
felvétel és feldolgozás, másféle tanulási mód áll, amit a környezet gyakran butasággal, 
lustasággal azonosít. Többségük alkotó gondolkodásra képes, ami általában a középis-
kolában és a felsőoktatás évei alatt nyilvánul majd meg, hiszen az általános iskolai 
évek jórészt az alapvető kultúratechnikák elsajátításáért folytatott küzdelemmel telik. 
Ezen a göröngyös úton gyakran semmilyen támogatást nem kapnak, esetleges kiemel-
kedő képességük elsorvad, hiszen fel sem ismerik. Ezért rendkívül fontos korai szűré-
sük. A tudomány és a művészet világa számos olyan példát nyújt, amikor a „rút béká-
ból királyfi” lett, az alapoktatásban félreismert tanuló később zseniálisat alkotott. 

Hiba lenne azonban minden nehezen olvasó-író-számoló vagy figyelemdeficites 
gyerekben a későbbi zsenit keresni, de a hétköznapi alkotóképesség is nagy érték. 
 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A részképesség zavaros tehetségesek azonosítására Gyarmathy Éva doktori disszertá-
ciójában feltárt feladatsort is felhasználtam. A javasolt feladatokat még kiegészítettem 
iskolai tapasztalataim alapján szükségesnek ítélt más próbákkal, tanári megfigyeléssel 
és személyes beszélgetéssel. Megállapíthatom, hogy a Gyarmathy-féle diagnosztikus 
feladatsor a saját tanári gyakorlatomban bevált. 

Az általam végzett vizsgálat N=133 tanulóra terjedt ki. Közülük 32 fő diagnosztizált 
részképesség-zavarral küzd. Sikerült 9 olyan tanulót azonosítani közöttük, akik alultel-
jesítők, és néhányan közülük talán tehetségesek is. Erősségeik és gyengeségeik tudatos 
megismerésével és fejlesztésével esetleges alkotóképességük is kiteljesedhet. Jobb ké-
pességeik időben történő felismerése továbbtanulásukat és ezzel életpályájukat is befo-
lyásolja.  

A Gyarmathy-féle módszer alkalmazásával kapcsolatban a következő tanulságokat 
fogalmazhatom meg: 

1. A további alkalmazásnál a tesztfelvétel időpontját úgy kell megválasztani, hogy 
ne legyen sok hiányzó az osztályban. A pótlás nehezen megoldható, és a gyere-
kek elmondják a feladatot egymásnak, ami a próba validitását teszi kérdésessé. 

2. Lehetőleg, az iskolai élet nyugodt fázisában kell sort keríteni a csoportos fel-
adatmegoldásra, amikor izgalom, feszültség, külső zaj nem befolyásolja a gye-
rekek teljesítőképességét. 

3. A Főfeladat, Szókincs és Anagramma próbákat ki kell egészítenem a szeriális 
információfeldolgozást igénylő feladatokkal. Gyarmathy Éva doktori dolgozatá-
ban kifejti, hogy a tehetséges tanulási zavaros tanulók a Wechsler-féle teszt 
Számismétlés és Számolás altesztjeiben gyengén teljesítenek. A szeriális és 
szekvenciális információ-feldolgozási mód elkülönítésére újabb támpontot nyújt 
a keresett csoport felismeréséhez. 

4. Az emlékezet vizsgálatot ki kell egészíteni a vizuális és a véletlen tanulást segítő 
emlékezet feltárásával a pontosabb képességstruktúra feltárás érdekében. 

5. A kreativitás feltérképezését kép alapján, történet befejezéssel lehetne árnyaltabbá 
tenni, a Torrance-Körök, az anagramma, a kézátalakítás és a TCT-A és B mellett. 
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A hétköznapi tanári munkában ma már nélkülözhetetlen a tanulók képességeinek 
egzaktabb módszerekkel történő feltárása, szubjektív megítélés mellett objektívebb 
véleményalkotás és a fejlesztés tudatos, tudományosan megalapozott tervezése. Ter-
mészetesen, a pedagógus kompetencia határait nem átlépve, a gyermek rejtett képessé-
geinek megismerésére alkalmazhatjuk a pszichometria eszköztárát, soha meg nem fe-
ledkezve a negatív-pozitív „Pygmalion”-hatás életutat meghatározó erejéről. 
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Szénási Istvánné 
 

TEHETSÉGGONDOZÁS A PEDAGÓGIAI 
PROGRAMOK TÜKRÉBEN 

A BUDAPEST XI. KERÜLET ISKOLÁIBAN 
 
 
 
 
 
Budapest kapujában, a XI. kerületben közel 13 ezer gyermek tanul 26 általános iskolá-
ban és gimnáziumban. 

Harminc éve dolgozom a kerületben matematika-fizika tanárként. Kerületi fizika 
tantárgygondozói feladatokat is ellátok tíz éve. A kerületi Pedagógiai Szolgáltató Köz-
pont fontos feladatának tekinti a kerületi tantárgyi versenyek szervezését. A tantárgy-
gondozók vezetőjeként az összes tantárgyi verseny koordinálását segítem a kerületben. 
Sok tehetséges fiatallal találkoztam a természettudományi, társadalomtudományi, mű-
vészeti versenyeken. Alsós és felsős tanulók 43 versenyen vehettek részt. 

Az eredmények tükrében következtetni lehet egy-egy iskola oktató munkájára, a te-
hetséges gyerekekkel való foglalkozás minőségére. Azok az iskolák, akik nem vesznek 
részt a kerületi versenyeken, még nem jelenti azt, hogy nem is tesznek semmit a tehet-
séges tanulókért, hisz ez csak egy lehetőség a tehetség bemutatására. 

De vajon milyen munka folyik az iskolákban, mi mindent tesznek a tehetség felis-
meréséért, a tehetség fejlesztéséért? Ezt kívántam összegyűjteni és megismertetni a 
teljesség igénye nélkül. 

Az 1993-ban megalkotott Közoktatási törvény, az 1996. évi Közoktatási törvény-
módosítás és az 1996-ban megjelent magyar közoktatás távlati fejlesztési stratégiája 
fontos állomásai a közoktatási rendszernek. 

Az 1993. évi LXXIX. törvény, a Közoktatási törvény a gyermekek jogai közé sorol-
ja a tehetségek felismerését és fejlesztését. 

A 10. § (3) bekezdésben ez áll: „A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességei-
nek, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez 
mérten tovább tanuljon, valamint tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében 
alapfokú művészetoktatásban vegyen részt.” 

Az az intézmény, iskola, kollégium, amely a tanulók nevelését, oktatását biztosítja, 
a törvény alapján ellátja, „…a tehetségkutatással és tehetséggondozással kapcsolatos 
feladatokat: felderíti a gyermekek és tanulók fejlődését veszélyeztető okokat, és peda-
gógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megelőzésére, illetőleg ellensúlyozására. 
Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez.” 41. § (6) be-
kezdés. 

Az iskolák az 1997-98-as tanévben készítették el Pedagógiai Programjukat, amely-
nek meg kell határoznia „…az iskolai élet, a tehetség és képesség kibontakoztatását, a 
szociális hátrányok, a beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését segítő tevé-
kenységeket…” 48. § (1) bekezdés c pont. 
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A törvény összefoglalja a gyermekek, a tanulók jogait, az iskola feladatait, és meg-
adja azt a lehetőséget, hogy a Pedagógiai program és a helyi tantervek elkészítésekor 
átgondolja, programszerűen megfogalmazza a képességfejlesztés, tehetséggondozás fő 
irányait. Szükségessé vált az iskolai tehetségnevelési program kidolgozása, amelyben 
a tehetségfejlesztés hosszú távú céljai és rövidtávú programjai fogalmazódnak meg, 
mindez azért, hogy az iskolákban jól működő, a fejlődést segítő tehetségnevelési rend-
szer alakulhasson ki. 

Mit tart értéknek minden iskola? Mi az, ami közös az iskola nevelési-oktatási célja-
inak meghatározásában? Képzési specialitások. 

Ezekre a kérdésekre szerettem volna választ kapni az iskolák pedagógiai program-
jának megismerésekor. 

Az iskolarendszeren belüli differenciálást tükrözik kerületünk iskolái. Megtalálható 
az általános iskola (8), az általános gimnázium (4), az általános iskola és gimnázium 
(8+4), az általános iskola, gimnázium és szakképzés (8+4+2), általános iskola, szakis-
kola (8+3), zeneiskola és zeneművészeti szakközépiskola, általános iskola és Újreál 
Gimnázium (6+6). Van egy katolikus általános iskola és két egyházi gimnázium is a 
kerületben. 

Ebből a színes palettából választottam azokat az iskolákat, ahol tudtam, hogy sokat 
tesznek a tehetséges gyerekek fejlesztéséért. Az igazgató kollégák készségesen segítet-
tek, lehetővé tették, hogy a pedagógiai programokat megismerjem. Ezekbe bepillantva, 
az iskolai hitvallásokból néhány gondolatot kiemelve szinte azonosakat is találunk. 

Minden iskola testülete megfogalmazta, hogy a tudáshoz vezető út felfedezése, az 
általános emberi értékek továbbadása, a képességek fejlesztése áll munkájuk közép-
pontjában. Elsődleges céljuk a gondolkodás, a készségek, a képességek fejlesztése. 

Olyan gyermekközpontú, embert nevelő iskolát szeretnének, ahol mindenki jól érzi 
magát. A kikerülő tanulók az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével kreatí-
van, önállóan képesek legyenek önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére. 

Nevelési elveikben a kreativitás személyiség vetületeit tekintik fontosnak, a nyitott-
ságot, kíváncsiságot, az új iránti fogékonyságot, eredetiséget, a kockáztatás mestersé-
gét, a mások, a másság iránti türelmet, empátiát. 

A szépség igénye, az esztétikai élmény átélése a teljes ember nevelésének, az ér-
zelmileg gazdag személyiség kialakításának nélkülözhetetlen feltételének tartják. 

30 évnél fiatalabb iskola nincs a kerületben, így a hagyományok ápolására, tovább-
vitelére nagy hangsúlyt fektetnek az iskolai közösségek. 

Az iskolanapi programok, a kulturális bemutatók, a tanulmányi versenyek, sportver-
senyek, a táborok programjai egy-egy lehetőség a tehetséges tanulók képességeinek, az 
egyéni adottságok bemutatására. 

Az iskolák többsége az intellektuálisan tehetségesek számára dolgozott ki fejlesztő 
programot. 

Az adott programba való bekerülés, válogatás módja mindenhol felvételi vizsga, 
meghallgatás, egyéni beszélgetés, tanulmányi eredmény, tanári javaslat. 

Az adott programban való válogatás szempontjai: általános intelligencia, tananyag-
ismeret, érdeklődés, speciális képesség, tanulmányi eredményesség, versenyen elért 
eredmény. 
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A tehetségfejlesztő programok csak ott jelennek meg a helyi tantervekben, ahol el-
különítve foglalkoznak a tehetséges tanulókkal. A 6 osztályos Újreál Gimnáziumban, a 
2 idegen nyelvet oktató tehetségfejlesztő osztályban (Keveháza), a testnevelés tagoza-
tos komplex művészeti nevelést nyújtó (Váci Mihály), a nyelvi és zenei tagozatos 
(Ádám Jenő) osztályokban. 

A tanterv köré épülő tehetségfejlesztés programja csak a tanár tanmenetében jelenik 
meg, amely a gazdagítást, dúsítást szolgálja a tanórán. 

A differenciálás minden eszközét felhasználják, de a legelterjedtebb a kiscsoportok 
létrehozása a képesség szerint, szimpátia, véletlenszerűen, érdeklődés szerint, tovább-
tanulás szerint, feladat szerint, egyéni feladatok alapján. 

A gazdagító programoktól elvárják, hogy legyen benne: 

– Intellektuális kihívás, logika, következtetés, rendszeralkotás, ismeret alkalmazása 
– Kreativitás: problémalátás, eredetiség, fantázia, nyitott lehetőség, kombináció, 

kockázatvállalás 
– A társas készség fejlesztése: önérvényesítés, vezetés, együttműködés, vita, érve-

lés, vélemény és kritika 

A tanterven kívüli tehetségfejlesztő programok leismertebb formája a szakköri te-
vékenység. A programok tartalma: 

– ismeret vagy képesség hangsúlyos, tantárgyhoz kötött 
– iskolán kívüli tudományterület 
– művészet 
– gondolkodásfejlesztés 
– személyiségfejlesztés: önismeret, kommunikációfejlesztés 
– szociális készségek fejlesztése 
– kreativitásfejlesztés. 

A tantárgyi szakkörök a leggyakoribbak, ez szinte mindenhol megtalálható. Ezeket 
az átlagosnál tehetségesebb gyerekek verseny felkészítésére használják a tanárok. 

A tananyag dúsítása, elmélyítése, a történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, 
idegen nyelv szakkörön. 

A speciális képességek kibontakoztatására létrehozott szakkörök igen sokszínűek. 
Vizuális és előadóművészetek terén zenében, énekben, táncban, képzőművészetben, 

színjátszásban mutatnak tehetséget a gyerekek, sok iskola ezt gondozza. 
A pszichomotoros képesség fejlesztése az iskolai sportprogramokon keresztül való-

sul meg, a torna, az RSG, a labdajátékok, úszás. 
A vezetői képesség birtokában az egyén eredményesen tud befolyásolni személye-

ket, csoportokat a közös cselekedetre. 
Abban az iskolában, ahol rátaláltak az ilyen képességű tanulókra, ott a diákönkor-

mányzat valóban a tanulók érdekében tevékenykedik. 
Az egyénileg kialakított tehetségfejlesztő programmal az Újreál Gimnáziumban és a 

Zeneművészeti Szakközépiskolában találkoztam. 
Az Újreál Gimnáziumban az egyéni differenciált képzés olyan elgondolás, ami ke-

vés helyen valósul meg a magyar közoktatásban. A diákok választás alapján kapcso-
lódnak be a szakmai ismeretek tanulásába, vagy a művészeti jellegű képzésbe általános 
gimnáziumi képzés mellett. 
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A Zeneművészeti Szakközépiskola a bekerüléskor válogat a sok tehetség közül, 
majd az áltagosnál kicsit is jobb képességű diákokat kiemelt figyelemmel oktatja emelt 
óraszámban. Biztosítja számukra a bemutatkozás lehetőségét, hangversenyeken, fesz-
tiválokon való szereplést. 

A kötelező tanórákon kívül az új pedagógiai programokban megjelent a kötelezően 
választható órák lehetősége is. Ennek mennyiségét a törvény alapján a fenntartó hatá-
rozza meg. 

A kerületi prioritást és a szülők igényét figyelembe véve szinte mindenhol az idegen 
nyelv oktatása és az informatika tanítása került az első helyre, heti 1-3 órával emelve 
az óraszámokat. 

A művészeti tárgyak (ének, zene, képzőművészet) tanítása eddig tagozatos osztály-
ban folyt. 

A matematika, magyar nyelv és irodalom tanítása több iskolában bontott csoportok-
ban történik az elért tanulmányi eredmény alapján. 

Tehát a pedagógiai programban a differenciálás lehetősége igen sokoldalú: 

– speciális osztályok, tagozatok, versenyre felkészítő csoportok indítása 
– belső átjárhatóság biztosítása, általános képzés és szakképzés 
– tanórán kívüli csoportok, önképzőkörök létrehozása az egyéni érdeklődés feltárására 
– csoportbontás, sportkörök, szakkörök, tanulmányi, szakmai, kulturális versenyek 
– differenciálást segítő taneszközök biztosítása 
– oktató csomagok, számítógépes programok, multimédia. 

A tehetséggondozás, a fejlesztés főbb útjait végigjárva a bemutatott iskolák prog-
ramjaiban sokféle szerepel. A fejlesztő programnak olyannak kell lennie, hogy bizto-
sítsa a választás szabadságát a gyerekeknek. 

A gyorsítás, léptetés útját egyetlen iskola, a Zeneművészeti Szakközépiskola alkal-
mazza. A kiváló zenei képességű tanulók a Zeneakadémia hallgatói lehetnek, de az 
érettségiig az iskola tanulói maradnak. Olyan tanulójuk még nem volt, aki az általános 
tananyagot is előbb sajátította volna el. A Keveháza utcai iskola tehetségfejlesztő osz-
tályaiban 2 tanuló van, aki 1, illetve 2 évvel magasabb évfolyam tanulója. Két iskolá-
ból az ilyen tehetséges gyerekeket a Génius iskolába irányították, mert nem merték 
felvállalni a tanításukat. 

A gyerekek intellektuális tehetségét a szülők és a pedagógusok többnyire arról is-
merik fel, hogy széleskörű ismeretekkel, gazdag szókinccsel rendelkeznek, absztrakt 
fogalmakat használnak, elvontan gondolkodnak. Az iskolák fennmaradásuk érdekében 
az ilyen tanulók részére hirdetik meg a tagozatos osztályokat. A tehetséges gyerekek 
külön osztályba járnak, de a 6 osztályos Újreál Gimnázium is így működik. Sokszor a 
korai kiválasztás hátrányos lehet a gyerek személyiségfejlődésére. 

A kerületi iskolák pedagógiai programjaikban a gondolkodás és kreativitásfejlesz-
tés, a szociális- és vezetői készség fejlesztése legalább olyan hangsúlyt kap, mint a 
teljesítmény centrikus oktatás. 

Minden program a tehetséggondozás fontos részének tekinti a tanulók egész szemé-
lyiségének fejlesztését. A gazdagító programok tervezésénél a tanulók speciális érdek-
lődését is figyelembe veszik, hisz ez a legfontosabb motivációs tényező. 

A kerületi iskolák által felajánlott lehetőségek, emelt óraszámban tanulható tantár-
gyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol, német, orosz, francia), matema-
tika, ének-zenerajz, testnevelés, informatika). 
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Szakköri foglalkozások: honismeret, énekkar, sport, turista, tánc, múzeumbarát, 
egészségkör, színjátszó, verselemző, ügyes kezek, kismotor, tenisz, versmondó, diák-
újság, képzőművészet, audiovizuális, szobrász, természetvédő, természetkutató, vár-
építészet, báb, matematika, biológia, idegen nyelv, kémia, fizika. 

Ez a színesség jelzi, hogy a speciális képességet mutató gyerekeknek is van lehető-
ségük a tehetségük fejlesztésére. 
 

„Az iskola legyen egy óriási svédasztal, nyújtson lehetőséget a sokféle intellektuális, 
művészeti, kreatív és mozgásos tevékenységre.” 

(John Holt) 
 
Ez a mai iskola feladata: a sokszínűség, a változatosság, az önmegvalósítás lehető-

sége. Minden pedagógus, aki tehetségfejlesztő programot vállal, óriási kihívásnak tesz 
eleget, sokat adhat és kaphat, tanulhat a gyermekektől. Az alkotó munka mindig örö-
möt ad. 

 
„Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb módszerek-

hez és a legjobb körülményekhez, ami őt az iskolában az ismeretszerzés és az emberré 
válás folyamatában segíti.” 

(Kodály Zoltán) 
 
Úgy gondolom, hogy a kerület iskolái, iskolafenntartói is vallják e gondolatokat, és 

az elfogadott pedagógiai programokban leírtakat igazolni fogják a gyerekek, akiket mi 
indítottunk el pályájukon. 
 
Hegel gondolataival zárom írásomat: 
 

„Birtokba venni a napot, nem elég, 
ha nem tudjuk másoknak is odaadni!” 
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Vigh Ibolya 
 

AZ ANYANYELV TANULÁSÁNAK ÉS TANÍTÁSÁNAK 
KÉRDÉSEI 9-10 ÉVES KORBAN 

EGY SZÓKINCSFEJLESZTŐ PROGRAM KERETÉBEN 
 

 
 
 
Az anyanyelv tanulása 0-12 éves korig terjedő időszakban történik. A kezdeti időszak-
ban nagy a felelőssége a családnak, hiszen 1-2 éves korban a beszédkészség és a szó-
kincs fejlődése nagyon gyors, az új szavak hirtelen bukkannak fel a gyermek szókin-
csébe. A környezet, a neveltetés meghatározó szerepet játszik az egyéni szókincs ki-
alakulásában. A nyelv kommunikációs jelrendszerének gazdagsága határozza meg a 
további fejlesztő munkát, a gondolkodási jelrendszer kialakítását. A fejlődés fontos 
szakaszában lép be az iskola és folyamatosan, minden órán tanítja az anyanyelvet. A 
nyelv alakulása, formálódása pedig végigkíséri az egyént egész életében, s hatással 
van személyiségének fejlődésére. 

Hogyan kapcsolódik ez a gondolat a tehetséghez, a tehetségneveléshez? A különbö-
ző tehetségtípusok kibontakozásához nem feltétlenül szükséges a kiemelhető intellek-
tuális képesség, de legalább áltagos szintjük feltétel. E képességek fejlődésének alapja 
a nyelv. Az anyanyelvi tárgyak alapozzák meg a tanulás sikerességét, az olvasáson 
keresztül nagy tudásra tesz szert a tanuló, az írás elsajátításával pedig képes lesz gon-
dolatait maradandó formába önteni. 

A nyelvi képességek csoportjába tartozik még a hallás utáni megértés és a beszéd is. Az 
intellektuális fejlődés fontos része, hogy a gyerek hogyan fejezi ki magát verbálisan. A 
minél nagyobb szókincsre az ismeretszerzésnél, az ismeretközlésnél is egyaránt szükség 
van. A szókincs egyrészt végtermék, a tanulmányok eredménye, másrészt kiindulópont is, 
további ismeretek szerzésének, meglévő ismeretek közlésének fontos eszköze. 

Ezekkel a gondolatokkal kezdtem hozzá, azzal a témával foglalkozni, ami ezt a cí-
met kapta: Hogyan lehet 9-10 éves tanulók szókincsét gyarapítani, a passzív szavakat, 
az aktív szókincsben meggyökereztetni, elősegítve ezzel önkifejezésük fejlődését? 

Mitől függ a gyerek szókincse? A szülői házban szerzik a gyerekek első fogalmai-
kat a külvilágról, ismereteiket a valóságról, anyanyelvi műveltségük alapjait. Szüleik 
segítségével tanulnak meg beszélni, a tőlük hallott szavakkal igyekeznek kifejezni 
gondolataikat. A szülők beszédkultúrájának színvonala valamilyen formában mindig 
befolyásolja fejlődő szókincsüket. 

Az iskola, a tanító feladata, hogy fejlessze a gyerekek kifejezőképességét. Munkánk 
arra irányul, hogy a tanulók a szavakat megfelelő jelentésben használják, felismerjék, 
hogy a tárgy nevét jelentő szavak összefüggnek azok tulajdonságát, tevékenységét je-
lölő szavakkal, ezekkel egyszerre jelentkeznek és biztosítják a szó értelmének szemlé-
letességét, pontosságát, az ítéletek helyességét. Így juthatnak el a tanulók 10-11 éves 
korra a fogalmi rendszerben történő gondolkodás és kifejezőképesség megfelelő szintű 
fejlettségéhez. 
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A szókincsfejlesztés hármas feladata: a gyarapítás, a helyesbítés és az újonnan meg-
ismert vagy a passzív szavaknak az aktív szókincsben való meggyökereztetése fontos 
minden órán. A tanítási órák lehetőségei egyrészt idő hiányában, másrészt a tantervi 
anyag kötöttsége miatt erősen korlátozottak. A célok megvalósítása érdekében véle-
ményem szerint szükség van egyéb fejlesztési keretek, területek felhasználására is. 

A tanórán kívüli anyanyelvi nevelés, a fejlesztő munka szervezeti kerete: a szakkör. 
 
 

„Szavak, csodálatos szavak” 
(szakköri program 3. osztályos tanulók részére) 

 
A program célja: 
A 9-10 éves korú gyermekek beszédkészségének, kommunikációs képességeinek fej-
lesztése. Összefüggő beszéd gyakorlásának biztosítása, mindennapos, átélt vagy el-
képzelt szituációban. A fejlesztés kiemelt területe a szókincs gyarapítása, helyesbítése, 
aktivizálása. Fontos szerepet kap a személyiségfejlesztés (pl.: a motiváció, önismeret, 
akaraterő) is, hiszen a fejlett személyiség elősegítője a tehetség kibontakozásának. 

A program feldolgozása során a magyar nyelv és irodalom illetve a készségtárgyak 
által nyújtott ismeretekre, készségekre, jártasságokra van szükség. 
 
A fejlesztésben érvényesülő szempontok: 

– a gyermekek életkori sajátosságai, 
– érdeklődésük, aktivitásuk, 
– intellektuális képességeik szintje, s annak további fejlődése, 
– érzelmi folyamataik. 

A fejlesztés irányvonala: a passzív szókincs megismerése, aktivizálása, közben új 
szavak értelmezése. A program keretében nem egyszerűen új szavakkal ismerkednek a 
gyerekek, hanem meglévő ismereteik hatékonyabb felhasználását gyakorolják, tanul-
ják, miközben társas készségeik is fejlődnek. Valamennyi foglalkozás gerincét a nyelvi 
játékok és a személyiségfejlesztő játékok alkotják. Ez biztosítja, teremti meg a kom-
munikáció s egyszersmind az élményszerzés lehetőségét is. 
 
A szókincs aktivizálását elősegítő feladattípusok: 

– szógyűjtések, szóképzések; 
– szólásértelmezések; 
– képolvasások; 
– történet kitalálása. 

 
Új szavak megértését elősegítő eljárások: 

– szövegértelmezés, rajzkészítés; 
– szómagyarázatok készítése közösen, egyénileg; 
– szótárfüzet vezetése. 
A program a megjelölt témakörök feldolgozását segítő feladatokat is tartalmaz. 
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A foglalkozások szervezése: 
Hetente egy alkalommal órarendbe épülve, lehetősége szerint egy délutáni foglalko-
zással kiegészítve. A foglalkozások analógiára épülnek, lehetőséget adva a tanulók 
ötleteinek, kreativitásának. Változatosságot egy-egy új típusú feladat jelent. 
 
Tevékenységi formák: 

– csoportos, 
– kiscsoportos, 
– páros, 
– egyénre szabott tevékenységek. 

 
Szükséges eszközök, könyvek: 

– Hétszínvirág 3. osztályos olvasókönyv 
– Helyesírásunk 
– Magyar szinonimaszótár 
– Magyar értelmező kéziszótár 
– O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 
– O. Nagy Gábor: Mi fán terem? 
– Füzet, íróeszközök, feladatlapok 

 
 
I. szakasz: Ismerkedés, tájékozódás, szervezés: kb. 6 óra 

Az előkészítő szakasz során megismerkedünk a gyerekek beszédállapotával, kommu-
nikációs képességükkel. A csoport kialakulását, egymás megismerését segítő kapcso-
latteremtő játékokat tanulunk. A lazító és koncentráló gyakorlatok feszültséget olda-
nak, a további foglalkozások keretét, bevezető részét készítik elő. Megismerjük azokat 
a könyveket, szótárakat, kiadványokat, amelyekkel dolgozunk, s a tanulók is bemutat-
ják kedvenc könyveiket. 

 
Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 

Ismerkedés, tájékozódás 
Szükséges eszközök 

Bemutatkozás 
Beszélgetés 

önkifejezés képessége 

Fogalmak: 1. anyanyelv 
2. játék 
3. szakkör 

Lazító, koncentráló 
játékok 

feszültségek feloldása, 
figyelem összpontosítás 

A könyvtár szerepe 
könyv 
könyvtár 
kölcsönzés 

Gyűjtőmunka, 
játék 

kapcsolatteremtés 

 
 
 
II. szakasz: Feldolgozás:  kb. 20 óra 

A feldolgozás során a nyelv elemeinek tudatosabb megismerése, használata történik. 
Mivel 9-10 éves korban a gyerekek érdeklődése egyre tudatosabban fordul a valóság 
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felé, a foglalkozások szóanyaga a mindennapi élethelyzetekhez, élményeikhez kapcso-
lódik. Az egyszerű szabályjátékoktól fokozatosan jutunk el a kreativitás képességét, a 
kommunikációs képességet fejlesztő beszédhelyzetekig. Minden foglalkozás lazító, 
koncentráló gyakorlatokkal kezdődik. Az új, érdekes szavak magyarázata, értelmezése 
az ún. „Kincses füzet”-ben kerül rögzítésre. Ez pedig az adott szó jelentésének lerajzo-
lásával; rokon értelmű, ellentétes jelentésű pár keresésével; mondatba foglalással; he-
lyesírási tudnivaló kiemelésével történik. 

 
Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 

1. Anyanyelvünk kincsei 
hang, szó, mondat 
 

  

Különböző gondolatok, 
érzelmek kifejezése 

Nyelvi játékok: 
Sajtóhiba 
Képolvasás 
Pantomimjáték 

 
hangképzés 
artikulációs készség 

Fogalmi háttér: 
- a hang mint jelentés-

megkülönböztetéssel 
bíró alapegység 

- a szó mint jelentéssel 
bíró nyelvi egység 

- a szómondat, a mon-
dat mint a gondolat 
kifejtésének alapegy-
sége 

- a szövegfogalom be-
vezetése alapfokon 

 
 
 
 
Személyiségfejlesztő játék: 
      érzelmek kifejezése 

 
 
gondolkodási műveletek 
 
 
figyelem 
koncentráció 
emlékezet 
 
 
 

 
Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 

2. Szavak és jelentésük 
- tiszta ejtés 
- jelentés szerinti cso-

portosítás 
- kapcsolatok keresése 

 

Nyelvi játékok: 
Szóépítés 
Szóalkotás 
Szóláncok 
Szócsaládok 
Tegyél bele egy betűt! 
Cseréld ki a betűt! 

 
analizálás 
szintetizálás 
 
 
belső fonémahallás 

Fogalmi háttér: 
- a szó jelentéstana: 

egyjelentésű, több- 
jelentésű, azonos 
alakú, hasonló alakú, 
hasonló jelentésű 
szavak 

 
Személyiségfejlesztő játékok: 

Mi lehet a rajz? 
Képzeld a helyébe magad! 
Kedves tárgyaim 
Történetbefejezés 

 
képzelet 
beleélés 
általánosítás 
lényeglátás 

 



 112 

 
Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 

3. Rokon értelműség 
Hangulati, fokozati eltérés 
 

Gyűjtőmunka, 
szótárhasználat, 
eltérések érzékeltetése rajz-
zal, mozgással 

 
érzékelés 
észlelés 

- Ellentétes jelentés 
Miért ellentétes? 
Miben különbözhet? 

Nyelvi játékok: 
Szinoníma keresés, szöveg 
javítása, kiegészítése 
 

 
pontos szóhasználat 
összehasonlítás képessége 

Fogalmi háttér: 
Szinonímák, ellentétes je-
lentésű szavak 
Hangfestő szavak 
 
Témakör 

 
 
Személyiségfejlesztő játé-
kok: 
Ikerjáték 
Tevékenységek, feladatok 

 
 
gondolatmenet alakítása, 
kommunikáció 
 
Fejlesztési terület 

4. Közmondások, szólá-
sok, találós kérdések 

 
- Eredetük, jelentésük 
- Alkalmazásuk be-

szédhelyzetben 
Fogalmi háttér: 
A szólások mint állandó 
szókapcsolatok a stilisztika, 
a közmondások, találós 
kérdések a népköltészet és 
az irodalom területeire ve-
zetik át a gyerekeket. 

Nyelvi játékok: 
Szóláskártyák 
Több szóval egy jelentés 
Szólásértelmezés rajzzal 
Szóláskeverés 
Új keletű szólások 
 

Közmondáshoz illő 
- olvasmányélmények 
- szituációk kitalálása 

 
Találós kérdések önálló 
gyűjtése, előadása 

 
 
megfigyelőképesség 

gondolkodás 
fantázia 
önkifejezés 

 
 
 
 

érzelem 
beszédkészség 
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Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 

B Társas kapcsolatok 
 
1. A család, az otthon 
 

- a mindennapi érint-
kezés nyelvi fordula-
tai (köszönés, kérés, 
tájékoztatás) 

 

Nyelvi játékok: 
Szócsaládok 
Szóhalmazok 

 
Használati tárgyak bemuta-
tása rajzzal, szóban, tevé-
kenységgel 

Szituációs játék: 
A család egy napja 
 

 
emlékezet 
figyelem 
 
kifejezőképesség 
 
 
 
 
megfigyelés 

2. Az iskola 
- kapcsolatok az isko-

lában (viselkedés, 
tisztelet, öröm, bosz-
szúság, eredmény 

- élmények 
 

Személyiségfejlesztő játék: 
Milyen vagyok? 
Saját címer 
 
Páros interjú 
(gyerekkel, felnőttel) 

 

 
 
kapcsolatalakítás 
önismeret 
 
kommunikációs képesség 
 

Fogalmi háttér: 
kommunikáció, 
kommunikációs alaphelyze-
tek, nyelvi panelek, 
metakommunikáció, szö-
veg, szövegtípusok. 

 
Mesemondás 
Dramatikus játékok, 
olvasmányok szemléletes 
bemutatása 
 

 
 
beleélés 
fantázia, beszédkészség, 
önmegvalósítás 

 
 
III. szakasz: Lezárás, értékelés: kb. 5 óra 

A befejező szakasz önálló munkát igényel a tanulóktól. A játékok során szerzett jártas-
ságok, készségek képessé teszik őket önálló, játékos feladatok kitalálására, önállóan 
alkotott szövegtípus (mese, elbeszélés) bemutatására. Fontos kiemelni, tudatosítani 
gondolataink, érzéseink helyes, magabiztos közlésének, kifejezésének szükségességét. 
 

Témakör Tevékenységek, feladatok Fejlesztési terület 
- Kifejező, értelmes be-

széd 
 
- Könyvtárlátogatás 
 
- Szemelvények ifjúsági 

irodalmi alkotásokból 
- Értékelés, a következő 

évi munka tervezése 

Játékos versenyek 
Szövegalkotás 
 
Gyűjtőmunka 
 
Bemutatás 
 
Véleményalkotás 

kreativitás 
önállóság 
írásbeli kifejezőképesség 
kapcsolatteremtés 
 
szövegértés 
 
szóbeli kifejezőképesség 
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Tapasztalataim 

A foglalkozások bizonyos analógiára épültek. A gyerekek igényelték a jól bevált elő-
készítő, lazító gyakorlatokat. Itt nem kell megszólalni, elég, ha követik az utasításokat. 
Szintén kedveltek azok a játékok, ahol mozgással, rajzzal kell bemutatni valamit. A 
fokozatosság elvét követve állandóan szem előtt kell tartani a verbális kifejezés, bemu-
tatás fontosságát. 

Nagyon szerencsés a nyelvi játékok alkalmazása. A csoportos foglalkozásokon mód 
nyílik a gyakoribb, tudatosabb, hatékonyabb variálásukra. Mivel játékról van szó, a 
gyerekek számára felüdülést, szellemi frissességet jelentenek. Gyakorolják a tiszta ki-
ejtést, segítséget kapnak (nyújtanak) a folyamatos beszédre szoktatásban, a választékos 
szóhasználatban. Fokozatosan bekapcsolódnak a nyelvi játékok megszervezésébe. Ek-
kor külön sikerélményt jelent a feladatalkotás. Így bátrabban, szemléletesebben hasz-
nálják szókészletük szavait. A tanórai munkában is megmutatkoznak ennek jelei. A 
szakkörös tanulók jobb megfigyelők, logikusan, kitartóbban követik a tanító gondo-
latmenetét, sőt folytatni is tudják. Szövegalkotásnál tudatosabban törekszenek az új-
szerű kifejezésekre, az odaillő kifejezéseket használják. 

Különösen eredményesek a személyiségfejlesztő játékok. A csoport igazi közösség-
gé alakult. Ismerik egymást, bizalmasak, figyelmesek egymással, segítik a másikat, s 
vállalják önmagukat. Ilyen közegben bátran gyakorolhatják a kapcsolatteremtést. En-
nek köszönhetően a bátortalan, önkifejezésben gátlásos tanuló is egyre inkább képes 
szereplésre. 

Fontos elegendő időt hagyni, hogy az adott nyelvi tevékenységben gyakorlatot sze-
rezzenek egy-egy jelent, szituáció többszöri eljátszása, a játékok változatos kipróbálá-
sa során. Ebből következve sokat fejlődött kreativitásuk, változatos, ötletes feladato-
kat, játékokat találnak ki. Igaz, hogy a begyakoroltak analógiájára, de passzív szó-
kincsük aktivizálódik. S ennek eredményeként a fogalmak tartalmi jegyei is bővülnek. 

A Kincses füzet mintájára ügyesen, önállóan építik fel szómagyarázatukat. E füzet 
vezetése természetesen helyesírásuk fejlődése szempontjából is hasznos, célravezető. 

A dolgozat elején megfogalmazott kérdésemre, vagyis hogyan lehet a 9-10 éves ta-
nulók szókincsét gyarapítani, a passzív szavakat az aktív szókincsben meggyökerez-
tetni, elősegítve ezzel önkifejezésük fejlődését, a következő választ kaptam: 

játékosan, türelmesen, elegendő időráfordítással, megfelelő motiválással, megfelelő 
beszédhelyzet biztosításával. 

A gyerekek értelmi szintjének és érdeklődésének megfelelően igényt és készséget 
alakíthatunk ki a helyes és választékos nyelvi kommunikációra. Hiszen ez a cél, elérni, 
hogy a gyerek szeressen beszélni, s hogy beszéd alkalmazkodjék az aktuális beszéd-
helyzethez, illetve, hogy minél adekvátabban fejezze ki lelki és gondolati tartalmait. 
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Bodnárné Burcin Ágnes 
 

A „NORMÁL ISKOLÁK” FELSŐ TAGOZATÁBAN 
EREDMÉNYESEN ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK, 

TECHNIKÁK A TANTÁRGYAK TÜKRÉBEN 
 

 
 
 
 
A rendszerváltást követően a társadalmi változás szükségszerű velejárójaként az isko-
larendszerünk is gyökeresen átalakult: az állami iskolák mellett megjelentek a magán, 
illetve alapítványi oktatási intézmények, a 8 évfolyamos általános iskolák mellett pe-
dig a hat illetve nyolc osztályos középiskolák. 

„Normál iskola” elnevezésen az általános iskolában maradó, korai szelekcióból ki-
maradó gyerekeket képző 8 évfolyamos iskolákat értem. E munkámban ezen intéz-
mény felső tagozatában tanuló gyerekek képzési körülményét, az itt alkalmazható leg-
hatékonyabb módszereket kívánom tantárgyak szerint áttekinteni. 

Olyan technikákat igyekeztem összegyűjteni, mely lehetőséget ad a tehetségek 
megmutatkozására és a legtöbb esetben nem kívánnak külön foglalkozásokat. 
 
 
 

A TEHETSÉGES GYEREKEKRE JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK 
 

1. Az ismeretszerzés jellemzői: 

– nagyon sokat tudnak a legkülönbözőbb dolgokról, 
– gazdag szókincset és szokatlan kifejezéseket is megfelelően használnak, 
– beszédük folyamatos, kifejező, 
– gyorsan megjegyzik a tényeket, 
– gyorsan felismerik az ok-okozati viszonyokat, 
– a jelenségekben fellelhető hasonlóságokat és különbözőségeket keresik, 
– gyorsan tudnak érvényes általánosításokat felállítani, 
– jó megfigyelők és megfigyeléseiket könnyen felidézik olyan helyzetekben, amikor 

jól tudják hasznosítani, 
– sokat olvasnak és szeretik a felnőtteknek szóló könyveket, atlaszokat, szótárakat, 

enciklopédiákat, 
– megpróbálják a bonyolult dolgokat megérteni, oly módon, hogy áttekinthető egy-

ségekre bontják szét, 
– kritikusan, függetlenül gondolkodnak, értékelik a helyzeteket. 

 
2. Motiváció: 

– az őket érdeklő kérdésekkel nagyon elmélyülten foglalkoznak, 
– igyekeznek feladataikat befejezni, zavarja őket, ha félbe kell szakítani elfoglaltsá-

gukat, 
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– a mechanikusan ismétlődő feladatok untatják őket, 
– ha a feladat érdekli őket, alig igényelnek biztatást, 
– tökéletességre törekszenek, 
– önkritikusak, nem elégednek meg egykönnyen munkájuk gyorsaságával vagy 

eredményeivel, 
– szívesen dolgoznak önállóan, hogy elegendő idejük legyen egy probléma végig-

gondolására, 
– magas célokat tűznek ki és a saját maguk által vállalt feladatok megoldásánál a 

felnőttek segítségét csak addig veszik igénybe, amíg feltétlenül szükséges, 
– sok „felnőtt-probléma” érdekli őket már kisiskolás korukban (pl. Isten léte, politi-

ka, szexualitás, élet, halál, háború). 

 
3. Kreativitás: 

– sokféle és sokszor szokatlan kérdéseket tesznek fel, majd az azokra kapott vála-
szok alapján újabb kérdéseket fogalmaznak meg, 

– egy kérdés vagy probléma felmerülésekor sok ötletet, vagy megoldási lehetőséget 
sorolnak fel, 

– gyakran szokatlan, furcsa vagy meglepően frappáns, okos válaszokat adnak, 
– véleményüket nem rejtik véka alá, 
– nem értékelik a sablonos megoldásokat, 
– gondolatban gyakran végigjátszanak szituációkat és megváltoztatják azokat, 
– kifejezett humorérzékük van, de a kisgyerekes gügyögés idegesíti őket, 
– kifejezetten érdeklődnek a kreatív tevékenységek iránt, mint karikatúra rajzolás, 

tánc, ének, irodalom, zene, 
– szeretik a szépet, és könnyen észreveszik a művészi részleteket, 
– eredeti, színes fantáziaviláguk van. 

 
4. Szociális viselkedés: 

– sokat foglalkoznak olyan fogalmakkal, mint igazságos-igazságtalan, jó-rossz és 
készek a tekintéllyel szembeszegülni, 

– nem tartanak mindenáron a többséggel, nem félnek attól, hogy másak legyenek, 
mint a többiek, 

– ha más a véleményük, akkor provokálják a többieket és vállalják a konfliktusokat, 
– egyéniségek, individualisták, mennek a maguk útján, 
– nem fogadnak el tekintély-alapon véleményt anélkül, hogy azt kritikusan átgon-

dolnák, elemeznék, 
– felelősséget tudnak vállalni, tervezésben és szervezésben megbízhatóak, 
– általában kijönnek kortársaikkal, bár néha türelmetlenek velük, barátaikat azonban 

hasonló képességűek közül választják, 
– jól tudnak beszélgetni idősebb gyerekekkel vagy felnőttekkel, 
– hajlamosak arra, hogy ők határozzák meg a helyzeteket és mások viselkedését, 
– könnyen beleélik magukat mások helyzetébe és ezért nyitottak politikai és szociá-

lis problémákra. 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

A perifériás látás fejlesztése 

Letakarhatjuk a szópiramist, hogy csak a legfelső sort lássuk. Egy gyors kézmozdulat-
tal felvillantjuk a második sort (másodperc törtrésze alatt), s közben megpróbáljuk fel-
fogni a betűk jelentését (visszamondjuk, amit látunk). Minél lejjebb vagyunk, annál 
hosszabb szót látunk. Egy bizonyos hosszúságnál már nem vagyunk képesek egyetlen 
fixálással felfogni a sort. Itt van a perifériás látóképességünk jelenlegi határa. 

1 a 
2 már 
3 tanár 
4 lemezek 
5 temesvári 
6 kecskebékák 
7 mozdulatlanul 
8 megemelhetetlen 
9 hajlíthatatlanságot 
10 ne egyél ma semmit 
11 ideje már eltávoznunk 
12 drótkerítést vontak körbe 
13 magasan szálló madárhad 

 
Fixációszélesség növelés 

„Ebben a gyakorlattípusban egyre hosszabb jelcsoportok (szavak) szerepelnek, melye-
ket egy fixációval kell felfogni. Sorról sorra haladva villantjuk föl az egyes jelsorokat, 
szavakat. A visszatakarás után idézzük emlékezetünkbe azokat. Figyelmünket mindig 
a betűsor közepére irányítjuk.” 
   fűszerpaprika 

déligyümölcse 
közművelődési 
anyagbeszerző 
alkatrészgyár 
segédmunkások 

 
Előregondolkodás, címmeditáció 

Az olvasót igazi partnerré teszi a szöveggel kapcsolatban, ugyanis úgy kezdünk el olvasni, 
hogy előre elképzeljük a szöveg tartalmát, elképzeléssel közeledünk a szöveghez. 

 
Kérdésfölvetés 

Kérdéseket fogalmazunk meg a témával kapcsolatban. A kérdések azonban nem az 
olvasandó szöveg tartalmára vonatkoznak, hanem a problémakörön belül elősegítik 
gondolataink beindulását. Az olvasás közbeni kérdezés hasonlít a társalgáshoz. Kérdé-
seket fogalmazunk meg, melyekre az olvasmányból kaphatunk választ. 
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Beszédtechnika, alaplevegő gyakorlása 

Megfelelő beszédtechnika nélkül szépen beszélni lehetetlen. A mindennapi életben 
fejlesztésének szükségességét kevésbé érezzük, mint akkor, amikor szerepelnünk kell. 
Ilyenkor előfordulhat, hogy túl hamar elfogy a levegő, így képtelenek vagyunk egy 
gondolati egységet végigmondani, kapkodunk a levegő után, így belégzésünk túl han-
gossá válik. A hétköznapi életben légzőszervi megbetegedéseink esetén tapasztalunk 
ilyen tüneteket. 

Beszédhang csak kilégzés során képezhető, ezért nagyon fontos, hogy rekeszlégzés-
sel vagy más néven hasi légzéssel megfelelő alaplevegőt vegyünk, s később sem es-
sünk abba a hibába, mintha elfelejtettünk volna levegőt venni. 

Erős, mély légzéssel a beszéd indításakor három liter levegőt is be tudunk szívni, 
ami öt-hatszorosa a normál beszédhez szükséges levegő mennyiségének. Rekeszlég-
zéskor a mellkas nem mozdulhat, csak a hasunk domborodik kifelé. 

Az alaplevegő gyakorlása: pl.: egy alaplevegővel, pótlevegő nélkül mondjuk végig 
az alábbi versrészletet: 

Fekete országot álmodtam én 
ahol minden fekete volt 
minden fekete de nem csak kívül 
csontig velőig fekete 
fekete ég és fekete tenger 
fekete fák és fekete ház 
fekete állal fekete ember 
fekete öröm fekete gyász 
fekete arc és fekete kő 
és fekete föld és fekete fák 
fekete férfi fekete nő 
és fekete fekete fekete világ. 

Artikulációs gyakorlat pl.: az egymás mellett lévő szavakat egymás után mondjuk ki. 

babám     bárka 
bazár      bálna 
család     cápa 
dadát      dárda 
f…      f… 

 
Dramatizálás 

Mi a drámapedagógia? 
„A drámapedagógia párbeszédes formában az embereke cselekedeteiről szól, megjele-
nítve, megelevenítve bizonyos eseményeket.” 

Iskolában, pl. a tanórán a gyerekek egyes szám első személyben képviselnek egy fi-
gurát, a szereplői mondják el céljaikat, szándékaikat, gondolataikat, s közben tetteket 
hajtanak végre. Ez lehetővé teszi, hogy beleéljék magukat a szereplők helyzetébe, az 
eseményekbe. A cselekményeket jelen időben játsszák, így tehát mindig aktuális. Az 
eseményeket sűrítve, konfliktushelyzetre alapozva dolgozzák föl. 

A magyar órákon is használatos dramatikus játékokat két nagy csoportba sorolhatjuk. 
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– A hagyományos gyermekszínjátszást is felölelő színjátszás, ahol a lényeg az elő-
készületekben, a próbafolyamatokban, az alkotó dramaturgián van, ellentétben a 
hagyományos színjátszással, ahol a rendező kiosztja a szerepeket (általában tehetsé-
ges gyerekeknek), s a lényeg a bemutatón van. 
– A drámajáték, amikor egyáltalán nincs szó produkcióról, hanem az átélt élmény, 
az együtt eltöltött idő a lényeges. Az ilyen eljátszott produkciót „színészileg” érté-
kelni tilos! A vezető nem válogat, nem keresi a színészi tehetségeket, elfogadja a 
gyereket olyannak, amilyen. 

A vezető maga is játszik, ugyanis aki nem képes játszani, az a gyerekek játékos fog-
lalkozásait is képtelen jól vezetni. A látottakat, a felvetett problémák eljátszását meg-
beszélés követi. 

 
Drámajáték az irodalom órán 

Például 5. osztály: János vitéz 
 drámajáték:  – A királyi lakomán 
       – Óriások lakomája 

A gyerekek megjelenítik a szereplőket, eljátsszák az ottani eseményeket, jelen ide-
jűvé teszik az eseményeket. A játékot, a lakomán látottakat, a lakomán tapasztaltakat 
megbeszélés követi. 

Szükség lehet az ének-zene órákon tanult ismeretek kapcsolására is. Vajon milyen 
zene szólhatott a király lakomáján? Milyen ruhában lehettek a szereplők? 

– Megjeleníthető, eljátszható e módszer segítségével: Petőfi Sándor Egy estém ott-
hon című verse. 
– A mitológia témaköréből: Szoborcsoport adott jelre: Noé és állatai. 
– Körmese alkotásakor a gyerekek (a vezetővel együtt) körben ülnek. Mindenki 
mond egy mondatot az ismert történetből. (pl. Kőmíves Kelemen) 
– Eljátszható a „mindentudó író”, aki: 

– értesül a szereplők gondolatairól, 
– bemutatja a helyszínt, 
– mozdulatokkal, gesztusokkal erősíti (gyengíti) az elhangzottakat. 

– Rajzolhatunk: karikatúrát, 
plakátot (pl. a Liliomfi előadásához, vagy 
reklámot a csikóbőrös kulacsról, 
termékismertetőt a sétapálcáról stb. 

 
Emlékeztető készítése 

A felidézési folyamat alapja asszociáció. A gyerekek emlékeztetőjének készítésekor is 
ez a folyamat játszódhat le. 

A gondolkodás is bekapcsolódik ebbe: a felidézendőt nemcsak felidézzük, hanem 
meg is formáljuk, és ez egyben átformálást, transzformálást jelent. 

A transzformáció különböző szintű lehet: 
– az eredetihez közelálló felidézés, 
– az értelmi tartalom felidézése. 
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TÖRTÉNELEM 
 

A tények, ismeretek közlésén túl a történelemórákon is igen lényeges a tevékenykedte-
tés, az élményszerű megközelítés. 

 
Drámapedagógiai módszerek a történelem órákon 

Lássunk erre néhány példát! 
A gyerekek feladata a következő lehet: 

– Séta Pest-Budán 1830-ban     Mit látsz? 
Mit hallasz? 

– Hírek, reklámok a reformkori Magyarországon. 
– Pilvax Kávéház, 1848. március 15.  Ki ki mellett ül? 

Miről beszélget? 
– Pillanatfelvételek vezényszóra a XX. század emberéről 
– Keresd meg, kik éltek egy időben! (festők, írók, politikusok közül) 

 
Mind Map 

Ennek lényege, hogy a gyerek saját egyéni jelrendszere segítségével készít önmaga 
számára vázlatot, s így a tanultakat könnyebben fel tudja idézni. 

Vázlat készítése során önálló jeleket, jelzéseket alkalmaz. A jeleknek tartalma van. 
(Életünk is tele van jelekkel: pl. KRESZ, szívforma stb.) 

A jel mindig egyszerűbb, mint maga a jelenség. A jelölés sűrít. 
A Mind Map előnyei: 
– szabad, rugalmas, 
– jól áttekinthető, 
– téri-vizuális jellegű, 
– a kapcsolatokat mutatja, 
– külsővé teszi a gondolkodási folyamatokat. 

A „Mind Map” technika során 
a) át kell gondolni a fogalmat, jellemzőit, az olvasmány tárgyát, mozgósítani, ösz-

szegyűjteni a birtokolt tudást, 
b) segíti a figyelem összpontosítását, ébren tartja az érdeklődést, 
c) az új információk feldolgozása az előzményekkel való összekapcsolás során va-

lósul meg. 
d) teljes aktivitást igényel. 
e) a hallottak 20%-ára, saját aktív cselekvésünk 90%-ára emlékezünk. 

 
Tablókészítés 

Az események időbeli elhelyezését, a korrajz elkészítését véleményem szerint az al-
kalmazott időszalag mellett a tabló is segíti. Ezen egy-egy kor (korszak) irodalmi, ze-
nei, képzőművészeti, politikai, technikai tevékenységéről ismert, a gyerekek által ta-
nult, azonos korban élt személyiségek képmását vagy nevét helyezzük el. 
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BIOLÓGIA 
 
„Erdei iskola” 

A tanulók osztályukkal – netán egész iskolájukkal – egy héten keresztül nem tantervi ke-
retek között tanulva szereznek közvetlen tapasztalatokat. A szokványos iskolai tanórák 
helyett az élőlényeket élőhelyükön fedezik föl, ismerik meg, a manuális foglalkozások 
során leginkább természetes anyagokkal dolgoznak, múzeumi órákon vesznek részt. 

 
Környezetpedagógia 

Alkalmazása a környezetkultúra kialakításához nélkülözhetetlen. A gyerekek szinte 
valamennyi érzékszervükkel szerezhetnek élményeket a természetből: látás, hallás, 
szaglás, hőérzékelés, tapintás, fájdalomérzékelés, ízlelés útján. Azt gondolom, közis-
mert, hogy amihez élménnyel (akár pozitív, akár negatív) közeledünk, az mély nyomot 
hagy bennünk, így arra nagy valószínűséggel emlékezni fogunk. A természettel való 
kommunikációs kultúra alapfeltétele, hogy „vegyük” a természet jelzéseit. Ehhez ér-
zékelésfejlesztés szükséges. 

 
Érzékelésfejlesztés a természetben 

Feladat például: Egy tíz centiméteres papírkereten (ennek hiányában két hüvelykujj 
közötti résen) kinézve készíts képet! Mit tennél rá? Mutasd meg társaidnak! Cél: a fi-
gyelemösszpontosítás – a természet szépségének felfedezése. Adott témára (pl. ősz) 
komponálj! Alapanyag: pl. fél dió – mini galéria. Fesd meg a fát, hogy a lelkét is le-
hessen látni. Göcsörtös fa – Játszd el a korát, lelkiállapotát stb.! 

Hallás: 
– Zajtérkép készítése kiscsoportban 

Gyűjts zajokat, neszeket (természeteseket és mesterségeseket) a terep egy kivá-
lasztott pontján! Jegyezd le hangutánzó szavak formájában! Játszd el társaidnak! 
Mi keltette? Vajon sejtik-e a többiek, amit átéltetek? Vezesd rá egy térképre 
(irány, általad vélt távolság szerint)! Használj színest! 

Szaglás: 
– Relaxációs játék 

Avar kosárkában körbeadva □ szaglás 
Mi jut eszedbe? Mit érzel? 
A benne levő gombák miatt az avarnak van szaga (illata)! 
Illat: Válassz alkalmas területet! Gyűjts illatokat! Hozz belőle illatmintákat! 
Öntsd szavakba! Tervezz alá zenét! 

Hőérzés: 
– Húzd ki magad este! (Fázik) Csinálj úgy, hogy ne fázz! (Összegömbölyödik) 

Példa: tollborzolás – szőrborzolás – libabőr. 

Tapintás: 
–Tapints végig különböző tárgyakat! 

Letakarva, pokróc alatt, a kéz alatt: pl. homok, kő, gomba stb. (lehet víz is). 
Nehezen ismerhető fel a természetes és a mesterséges anyag. 
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Fájdalom: 
– „Csip-csip-csóka” játék. 

Olyan erővel csípd a társad kezét, amilyennel a magadét csípnéd! 
Csinálj úgy, mintha nagy lenne! (Az állati agresszió magyarázata) 

Ízlelés: 
– Meséld el, milyen élmény volt! Jelenítsd meg színekkel! 

A terepgyakorlatok, erdei iskolák foglalkozásain igen lényeges a guggolás szerepe, 
ugyanis a szemmagasság egyenrangúsít, felülről lefelé nézek: „én vagyok fent”, alulról 
föl: „fölnézek rá”. 

 
Drámajáték 

Segítségével eljátszhatók a biológiával kapcsolatos, vagy hozzá közelálló fogalmak. 
Pl. feladat: Jelenítsd meg szoborjáték formájában: kertész, biokertész, panellakó, orv-
vadász stb. 

A drámahelyzetek száma végtelen. A lényeg ezekben a játékokban az, hogy: milyen 
benyomást keltett, hogyan éltétek meg, milyen hatással volt másokra. Éppen ezért fon-
tos a játék utáni megbeszélés. 

A biológia órákon is igen hatékony a játékos forma. A játékok, sőt a játéktípusok 
száma szinte végtelen. Alkalmazásuknak csak a fantáziánk illetve a nagy létszám 
szabhat határt. 
 
 
 

FÖLDRAJZ 
 

A Brainstorming módszer 

A Brainstorming szó szerint „agyvihart” jelent, de ötletrohamnak is nevezik. Konkrét 
feladattal indul. A lényege: a lehető legképtelenebb ötletekkel elő lehet állni anélkül, 
hogy kritika érne bárkit is. Elősegíti a képzelet szabad szárnyalását, így kreativitás-
tréningeken is alkalmazzák. Feltétele a lazítás. Az ötleteket feljegyezzük, közösen át-
nézzük. Mi marad? „Megfigyelték, hogy a szokatlan gondolatok olyan asszociációs 
láncokat indíthatnak el, amelyek elvezetnek a végső megoldáshoz.” (Oroszlány Péter) 
Lássunk egy példát! 
Kirándulni megyünk. Találjuk ki, hova! (Hold? Vénusz? Afrika? Az Etna belseje?) 
A válaszok között bármi lehet. 
Mit viszünk magunkkal? Kivel megyünk? Milyen előadót hívunk a témával kapcsolat-
ban? Kit? Miről? Honnan? stb. 

 
A gyerek mint szakértő, idegenvezető 

A gyerekek többsége szívesen veszi a kihívásokat. Kirándulásainkon, az erdei iskola 
során szívesen vállalják a „szakértő-idegenvezető” szerepét. Felkészülnek, a mikrofont 
az esetek többségében élvezettel kezelik. 
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TECHNIKA 
 

Miért fontos ez a tantárgy? A „meglévőből” kiindulva téri, vizuális szemlélet fejleszté-
sével jutunk el a problémamegoldásig. E folyamat közben a következő készségek, tu-
lajdonságok fejlesztése történik: megfigyelési készség, az összefüggések meglátása és 
önálló létrehozása, elvonatkoztatási készség, egész és rész kapcsolatának megértése 
(analizáló és szintetizáló készség), problémaérzékenység, viszonyítási készség, fontos-
sági sorrend meglátása, lényeges és lényegtelen különválasztása, találékonyság, variá-
ciós készség, pontosság a gondolkodásban, következtetés, felelősségtudat, felelősség-
vállalás, egyéni és közösségi érdek kapcsolata, koncentrált fegyelem stb. 
 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A hatékony iskolai munka legfőbb tényezője a pedagógus. Egyénisége, munkája, mód-
szerei jelenthetnek garanciát arra, hogy „mindenki képességének maximumához jut-
hasson el”. Ehhez teljes körű személyiségfejlesztés szükséges. 
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Szombathy Gézáné 
 

KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTÓ PROGRAM 
FELSŐ TAGOZATOS TANULÓKNAK 

 
 
 
 
 
BEVEZETŐ 
 

A szakdolgozatom kiválasztásakor több téma is felkeltette érdeklődésemet. Hogy még-
is e mellett döntöttem, az motiválta, hogy iskolánkban 1991 óta komplex tehetségfej-
lesztő program szerint tanítunk. A napi gyakorlat, valamint az elmúlt 2 év alatt gyűjtött 
tapasztalataimat szerettem volna csokorba szedni. Úgy gondoltam, hogy az egyetemen 
most megszerzett elméleti tudás és az elmúlt 9 év gyakorlatának összevetése alátá-
maszthatja eddigi munkánk eredményességét, és lehetőséget adhat a jövőbeni feladata-
ink megfogalmazására. Az 1985-ös oktatási törvény végrehajtása során olyan reform-
folyamatok indultak el, amelyek korlátozták az államhatalom közvetlen irányító szere-
pét az intézményekben. Erősödött az iskolák önállósága. Megindult az iskolák szakmai 
munkájának fejlesztése, kísérletek, tagozatok működése, csoportbontások, a tehetség-
gondozás szervezett fejlesztése stb. 

Iskolánk kezdettől fontosnak tartotta a tehetséggondozás megvalósítását. Sokféle 
formában foglalkoztunk az iskola fennállása óta a tehetségesnek látszó gyerekek fej-
lesztésével, ezek azonban mozaikszerűek voltak az iskola tevékenységrendszerében. A 
fenti irányítás új lehetőségei biztosították a komplex tehetségfejlesztés rendszerének 
kidolgozását. Szakdolgozatomban ennek a munkának a bemutatására vállalkozom. 

A tehetségfejlesztés egész problémaköréből életkor specifikus megközelítésben, a 
felső tagozatos tehetséges tanulók fejlődésének és fejlesztésének tárgykörét tűztem ki 
vizsgálatom céljául. A konkrét célok között szerepelt egyrészt a komplex tehetségfej-
lesztés iskolai, szervezeti, kereteinek kidolgozása, másrészt a tehetséges tanulók sze-
mélyiségfejlődése jellemzőinek feltárása nyomon követéses vizsgálati módszerrel. 

A témával kapcsolatosan a következő főbb megválaszolandó kérdések merültek fel: 

– Egy hagyományosan működő iskolaszerkezet keretein belül milyen lehetőségek 
kínálkoznak a tehetségfejlesztés speciális formáinak kiépítésére, rendszerszerű 
működtetésére? 

– Más intézményben működő programot milyen feltétel mellett lelhet adaptálni, és 
helyi specialitásokkal kiegészíteni? 

– Milyen eszközökkel lehet a tantestület kezdeményező készségét mozgásba hozni, 
és kamatoztatni egy új program szervezésében és kivitelezésében? 

– Hogyan hatnak a speciális tehetségfejlesztő programok a tanulók személyiségének 
fejlődésére? (Motiváció, szorongás, nyitottság, fizikai állapot, szociális 
konformitás stb.) 

– Hogyan befolyásolják a tanulók képességeinek és tanulmányi teljesítményének 
alakulását a speciális tehetségfejlesztő programok? 
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Főbb hipotéziseink a következők voltak: 

– A hagyományos iskola-szerkezet is megfelelő kereteket jelent a tehetségfejlesztés 
komplex rendszerének kidolgozásához. 

– Más intézményben alkalmazott fejlesztő rendszer elegendő és kellő támpontokat 
nyújt a helyi sajátosságoknak megfelelő program kidolgozásához. 

– Egy testület kezdeményező készségét, energia tartalékait mozgásba hozza egy új 
elem az iskola életében, s ez sokszínű helyi tevékenységrendszert eredményez. 

– A tehetségfejlesztés intenzív formái – megfelelő kertek között – biztosítják a tanu-
lói személyiség harmonikus fejlődését. 

– A tehetségfejlesztés komplex rendszere felgyorsítja a tanulók képességeinek fejlődé-
sét is, s ez magasabb szintet biztosít az iskolai követelmények teljesítésében is. 

A fenti célok eléréséhez komplex vizsgálati módszeregyüttest alkalmaztam. Szere-
pet kapott ebben a dokumentumelemzés (saját régiebbi anyagok felhasználása), más 
iskolák programjainak megismerése, saját munkaterv tanulmányozása, új programok 
tervezése, kidolgozása, munkamegbeszélések, ötletbörze, közvetlen tapasztalatszerzés 
és szakirodalom tanulmányozása. A felsoroltak elsősorban az új program kidolgozásá-
nak módszertani hátterét jelentették. 

A program hatékonyságának vizsgálatához méréses módszereket alkalmaztunk. 
Ezek között szerepelt: 

– általános intellektuális képességek mérése standardizált módszerrel, 
– tanulási stratégiák vizsgálati módszere, 
– motivációs kérdőív, 
– szorongás vizsgálat, 
– komplex személyiségvizsgálati kérdőív, 
– szaktárgyi követelmények teljesítésének mérése: szóbeli és írásbeli. 

A fejlesztő folyamat elemzése, valamint a tehetséges tanulók fejlődésének vizsgálati 
eredményei támpontul szolgálnak az iskolánkban kialakított komplex tehetségprogram 
korrekciójához és továbbfejlesztéséhez. 
 
 
 

1. A TEHETSÉGGONDOZÁS TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE 
 

Dolgozati témám kifejtése során elengedhetetlen a tehetséggondozás nemzetközi tör-
ténetének, majd a magyarországi tehetségvédelmi korszak, s a tehetségkutatás-és gon-
dozás történetéről szóló áttekintés. 

A tehetséges gyermekek nevelésének egész problémaköre – a tehetség korai felis-
merése, felkarolása és az azzal összefüggő kérdések – évtizedek óta foglalkoztatja a 
közvéleményt mind a szocialista, mind a kapitalista országokban. 

Mindig volt, van és lesz tehetséggondozás, amíg csak akadnak tehetséges tanulók és 
az őket felismerő tehetséges pedagógusok. A tehetséges gyerekek nevelésének gondjai 
nem új keletűek. 
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2. A MAGYAR TEHETSÉGVÉDELMI MOZGALOM 
 
2.1. A magyar tehetségvédelmi mozgalom első korszaka a századfordulótól 1931-ig 

A hazai tehetségvédelmi mozgalom első korszaka a századforduló jókora szakaszán 
alakul ki, izmosodik meg, s tart 1931-ig Nagy László halálának évéig. Nagy László, 
aki mozgatója, szervezője, ideológusa lett a magyar tanítóképzésnek, gyermektanul-
mányozásnak és tehetségvédelemnek. Nem áll egyedül, számos szervező sorakozik fel 
mögé. Az a gondolat, hogy ugyanúgy, ahogy a gyengéket képességeinek megfelelő 
iskoláztatásban kell részesíteni, a pozitív szárnyon kiemelkedő tehetségesek megfelelő 
sajátos neveléséről, oktatásáról is gondoskodni kell. 1922-ben született meg a tehetsé-
gesek védőbizottsága. 

 
2.2. A hazai tehetségvédelmi mozgalom második korszaka 1935-1948 között 

Sárospatakon kezdődött 1935-ben, és tartott 1948-ig. A mozgalom ezen időszakának 
története két részre tagolódik. 

Az első szakaszban a református gimnáziumok mozgalma bontakozik ki, a máso-
dikban 1941-től az állam is bekapcsolódik a munkába, s a kormány jelentős falusi 
majd, országos tehetségvédelmi alapot létesít. 

1948-ban megszűntek az egyházi tehetségvizsgák és az állami versenyvizsgák. 

 
2.3. A hazai tehetségvédelmi mozgalom harmadik szakasza 1979-től napjainkig 

Hazánkban a 70-es évek végén indulnak el az első próbálkozások a tehetséges tanulók 
azonosítására és speciális képzésére. Ez időben került sor a gimnáziumi fakultatív ok-
tatás bevezetésére is. 

A nyolcvanas évek második felétől kezdtek indulni olyan programok, amelyek 
komplex módon ragadták meg a tehetségfejlesztés gyakorlati feladatait, s egyre na-
gyobb figyelmet fordítottak nemcsak a képességek, hanem a tanulói személyiség fej-
lesztésére is. 

Nyilvánvalóvá vált Magyarországon is az, amit a tehetségkutatók már régóta hang-
súlyoznak: bizonyos személyiségtényezők nélkül nehezen képzelhető el hatékony te-
hetségfejlesztés az iskolában. 

 
2.3.1. A Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 1989-ben alakult azzal a céllal, hogy összefogja 
mindazon erőket – pedagógusokat, pszichológusokat, művészeket, tudósokat, egyéb 
szakembereket, szülőket –, akik tudásukkal, munkájukkal a hazai tehetséggondozás 
ügyét segíteni kívánják. 300-400 fővel mozgott. Első elnöke Gefferth Éva volt, majd 
1993-tól Czeizel Endre. A társaság alelnöke Herskovits Mária, vezetőségi tagja Balogh 
László, a Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék vezetője, egyben az 
Európai Tehetségtanács diploma bizottságának vezetőségi tagja. 

1993-tól Tehetség címmel negyedévenként megjelenő szakmai, információs kiad-
ványt jelentetett meg. A magyar Tehetséggondozó Társaság munkakapcsolatban áll 
nemzetközi szervezetekkel, mint például az Európai tehetségtanáccsal (ECHA), a Te-
hetség- Világtanáccsal. 
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2.3.2. Regionális és intézményi tehetséggondozás 

A Magyar Tehetséggondozó Társaság elősegíti a regionális vagy szakirány szerint 
szerveződő szekció létrehozását. 

A szekciók, tagozatok önállóan látják el szakmai tevékenységüket, különböző ren-
dezvényeket, táborokat, konferenciákat szerveznek, saját munkaterületükön előmozdít-
ják a társaság működését. 

Hazánkban nagyon sok jó kezdeményezés van, színvonalas tehetséggondozó prog-
ramok az ország minden részén. 
 
 
 

3. A TEHETSÉGKUTATÁSOK FŐBB EREDMÉNYEI 
 

3.1. A tehetség fogalma, összetevői 

A tehetségi ma használt definíciójához fokozatosan jutott el a pszichológia. Nehéz a 
tehetségnek minden magába foglaló meghatározást adni, hiszen az „átlagon felüli” 
kifejezés e1éggé tágan értelmezhető. Nagyon sokféle tehetség létezik. Ezek gyökere, 
fejlődése szerteágazó, ezért szinte lehetetlen a képességieknek és hajlamoknak olyan 
széleskörű listáját összeállítani, amely minden egyéni kombinációt tartalmaz. 

A tehetséget a pszichológusok és pedagógusok jó ideig az intelligenciával azonosí-
tották. Intelligencián pedig az új feladatokhoz való intellektuális alkalmazkodást értet-
ték. 

Renzulli (1978) szerint a tehetségre jellemző viselkedés három alapvető tulajdon-
ságcsoport – átlagi feletti képesség, feladat-elkötelezettség és kreativitás – integráció-
ját mutatja. 

 

Átlagon felüli
képességek

(intelligencia)

Feladat iránti
elkötelezettség

(motiváció)

Kreativitás

Tehetség

 
 
 

A diszpozíciók (veleszületett adottságok, dinamikus struktúrák) képezik a tehetség 
alapját. 

Mönks (1992) Renzulli modelljét módosította. Szerinte a tehetség kibontakoztatá-
sának alapfeltételeihez tartozik a környezet. A háromgyűrűs koncepcióból egy olyan – 
Tradic Model – háromoldalú modell lett, mely már a szociális környezetet is magában 
foglalva mutatja be a tehetséget. 
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célirányúltság

Iskola

Család

Kortársak

kreativitás

átlagon felűli
képességek

 
 

Mi a tehetség? „A tehetség olyan valami, amit feltalálunk, és nem felfedezünk. Az a te-
hetség, amit egyik vagy másik társadalom annak tart, és azért az egyes társadalmak igénye 
szerint időről időre változik a fogalom. Ha a tehetség definíciója használható, akkor a 
kedvező következményekkel jár mind a társadalom, mind az egyén számára.” Ha a defi-
níció nem eléggé hasznavehető, akkor értékes tehetségiek vesznek el, és kevésbé értékes-
nek jut a támogatás, bátorítása. Ezért fontos megértenünk, hogy mit jelent számunkra és 
mások számára a tehetség fogalma (Herskovits – Gyarmathy, 1995. 182.). 

 
3.2. A tehetség azonosítása 

A tehetséggondozás első lépése a tehetség azonosítása. Azt, hogy kit tekintünk tehetsé-
gesnek, a tehetség definíciója határozza meg, ez lényegében konvenció kérdése. Az adott 
társadalom által kiemelt értékek mentén alakul ki a mindenkori kiválóság fogalma. Emiatt 
nincs örökérvényű kiválasztási módszer. Az azonosítás leggyakoribb módjai: 

– standardizált tesztek: intelligencia- és teljesítménytesztek, 
– tanárok véleménye, megfigyelése: osztályzatok, tulajdonságlisták, a motiváció, a 

mindennapi munka megítélése, más diákokkal való összehasonlítás, 
– szülők véleménye, megfigyelése: tulajdonságlisták, testvérekkel való összehason-

lítás, 
– önmegfigyelés: személyes információk, társakkal való összehasonlítás. 

Az azonosítás nem egyvalakinek, egyetlen intézmény dolgozóinak a feladata le-
gyen, ebben vegyen részt minden illetékes, tehát a szülő, a pedagógus, a pszichológus 
és maga a tanuló. 

 
3.3. Tehetségfejlesztő programok 

A szakirodalom általában egyetért abban, hogy a tehetséges tanulók oktatásának nincse-
nek speciális – a többinél eredményesebben alkalmazható – módszerei. A különbség az 
oktatás ütemében, mélységében és stratégiájában van. Az első két szempont – a szakiroda-
lom terminológiájával élve – a gyorsítás és/vagy dúsítás sokat vitatott kérdésköre. 

A gyorsítás a tanulás időtartamának a tehetséges tanulók képességeihez való hozzá-
igazítását jelenti. A dúsítás nem az elsajátítás idejét rövidíti meg, hanem olyan tanulási 
tapasztalatokról gondoskodik, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagos-
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tól jóval magasabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik. A gyorsítás és a dúsítás inkább 
kiegészítik egymást, semmint kizárják. 
 
 
 

4. KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM FELSŐ TAGOZA-
TOS TANULÓKNAK 
 

4.1. A program bevezetése, ismertetése 

Intézményünk, a mátészalkai 6. sz. Általános Iskola 1987-ben került átadásra. A legki-
emelkedőbb teljesítményű gyermekek intenzív fejlesztésének biztosítására indult a 
matematika képességfejlesztést szolgáló speciális osztály, s a különböző tehetségfej-
lesztő szakkörök. 

Iskolánkban mindig is a figyelmem középpontjában állt az átlagostól jobb adottsá-
gokkal, képességekkel rendelkező gyerekek képzésének megoldása. 1991-ben isko-
lámmal elérkezettnek láttuk az időt egy új kísérleti program bevezetésére. A kísérlet a 
„komplexitásában” adott új információt számunkra. 

A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók képességeit minél eredményesebben 
fejlesszük, és a tehetség kibontakoztatásához szükséges személyiségjegyek – motivá-
ció, önismeret, viselkedéskultúra stb. – kialakuljanak. Ehhez a délelőtti tanórák és a 
délutáni foglalkozások kapcsolódása adott szervezeti keretet. A délelőtti tanórák a tan-
tervnek megfelelően folynak, délután pedig úgynevezett blokkokban nyílik lehetőség a 
speciális tehetségfejlesztésre. 

A tanulók a 8. osztály félévére befejezik az általános iskolai tananyagot, így a má-
sodik félévben csak érdeklődésüknek megfelelő ismeretek elsajátításával foglalkoznak. 
Tanév végén „komplex házi tantárgyi vizsgát” tesznek. 

 
4.2. A program hatékonyságának vizsgálata 

A program hatékonyságának vizsgálatához méréses módszereket alkalmazunk a Deb-
receni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszékének vezetője, Balogh László segít-
ségével. Dolgozatom a továbbiakban két végzős osztály ötödik, hatodik és nyolcadik 
osztályban mért vizsgálati eredményeivel foglalkozom. 

 
4.2.1. Az intelligencia vizsgálata 

Az általános intellektuális képességek mérésére mindhárom alkalommal a Raven-féle 
progresszív mátrixot alkalmaztuk. Az eredményeket az alábbi táblázat foglalja össze. 
 

KATEGÓRIÁK 5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Intellektuálisan kiváló 9 15 23 

Lényegesen átlag feletti 7 7 8 

Átlag feletti intellektus 22 21 12 

Átlagos intellektus 9 4 4 

Átlag alatti – – – 

Intellektuálisan gyenge – – – 
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Következetések: Az osztályok egésze (8 kivételével) az átlag feletti értelmi képessé-
gek kategóriájába sorolható. Tehát kedvező az alap az osztályokban a képességek in-
tenzív fejlesztéséhez. 

A későbbi eredmények szisztematikus fejlesztést, kiváló pedagógiai munkát tükröznek. 
A tanulók általános intellektuális képességei egyenletesen fejlődtek a négy év során, s 
nyolcadikra a felső két kategória teljesítményei váltak egyértelműen dominánssá. 

 
4.2.2. A tanulás motivációjának vizsgálata 

A tehetségek kibontakozásában fontos szerepet kapnak a belső motivációs tényezők. A 
vizsgálathoz a Kozéki-féle kérdőívet használtuk (Tóth, 1995). E kérdőív segítségével 
az iskolai tanulás motivációs oldalát három dimenzióban ragadhattuk meg, s minden 
dimenzióban három motívumcsoport található. Ez összesen 9 kategória, a tizedik a 
presszióérzést méri. Így: 

– Követő (affektív, szociális) dimenzió 
– Érdeklődő (kognitív, aktivitási) dimenzió 
– Teljesítő (morális, önintegratív) dimenzió 

A három fő motivációs dimenzió rangsora és értékei: 

 
Motívumcsoport Országos 

standard 
5. osztály 

értékei 
6. osztály 

értékei 
8. osztály 

értékei 
Teljesítő 53,23 77,l0 78,20 73,14 
Követő 50,60 76,55 77,85 73,44 
Érdeklődő 49,28 73,65 74,15 66,43 

 
Következtetések: 

– Erős és gazdag motívumok munkálnak az osztály tanulóiban, bár némileg csökke-
nő tendenciával. 

– Egészében véve megfelelő a motivációs struktúra. 
– Kedvező, hogy a rangsorban előre került a rendszerszükséglet, mint késztetés, 

ugyanez vonatkozik a saját út követésére. 
– Kedvező, hogy a tanároktól eredő presszióérzés végig alacsony maradt. 

 
4.2.3. Tanulási stratégiák vizsgálata 

A tanulók teljesítménye az előbb elemzett tényezőkön túl attól is függ, hogy milyen 
módon, stílusban dolgozzák fel az információkat. A gyakorlati fejlesztésben jól hasz-
nálható itt is a Kozéki-féle mérőeszköz „a tanulási orientáció vizsgálatára” (Tóth, 
1995). A kérdőív arra alkalmas, hogy a tanulásnak három fő stílusát tárja fel: a 
mélyrehatoló, a reprodukáló és a szervezett tanulási stratégiát. Általában ezek a straté-
giák valamilyen arányban minden gyerek tanulásában megtalálható, azonban nem 
mindegy, hogy melyik kap domináns szerepet. 

Mit mutatnak az eredmények? A három fő tanulási stratégia értékei és rangsora: 
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Fő stratégiák Országos 
standard 

5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Mélyrehatoló 51,98 73,25 73,00 69.86 
Szervezett 42,78 71,50 67,65 59,39 
Reprodukáló 45,88 63,75 53,75 52,32 
 

Már az ötödik osztály végére megindult egy kedvező tendencia: a mélyrehatoló ta-
nulás került a vezető helyre, s a reprodukáló tendencia jelentősen gyengült. Nyolcadik-
ra kialakult egy igen kedvező összkép: a mélyrehatoló módszerek egyértelműen domi-
nálnak, valamelyest lemaradva a szervezett tanulási stratégiák, s jelentősen a reprodu-
kálóak. Nemcsak az alkalmazott stratégiák egymáshoz való viszonyában kedvező a 
kép, de az országos átlaghoz mérten is: a nagy átlagnál jóval többet alkalmazzák a ha-
tékony stratégiákat. Ez kedvező alap a jó tanulmányi teljesítményhez. Az eredmények 
egyben azt is jelzik, hogy egyes gyerekeknél van még tennivaló a hatékony a tanulási 
módszerek kialakításának érdekében. 

 
4.2.4. Szorongásvizsgálat 

Közismert tény, hogy a szorongás mértéke alapvetően befolyásolja a teljesítményt 
bármely tevékenységi területen. Különösen versenyhelyzetben – ilyen a tehetségfej-
lesztő osztály egész munkája – fennáll ez a veszély. 

Módszerként a TAI-H kérdőívet alkalmaztuk (Tóth, 1995). Ennek segítségével ké-
pet kaphatunk a tanulók számonkérési helyzetben tanúsított szorongásáról általában, 
valamint két összetevő, az aggodalom és az emocionális izgalom tekintetében is. Az 
eredmények áttekintésénél itt külön kell kezelnünk a lányokat és a fiúkat – más-más 
standard vonatkozik rájuk. 

Eredmények: Ennél a vizsgálatnál érdemes a két osztály eredményét külön-külön 
kivetítve bemutatni, elemezni. 
 
Első végzett osztály: 

Lányok 

 Standard 5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Összetett érték 41,38 38,3 42,14 39,0 

Aggodalom 13,96 11,6 12,43 11,0 
Emocionális izgalom 18,31 17,7 20,30 18,3 

 
Fiúk 

 Standard 5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Összetett érték 39,21 39,0 33,00 32,60 

Aggodalom 14,21 13,7 11,60 10,70 
Emocionális izgalom 17,08 17,0 14,25 14,23 
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Második végzős osztály 
Lányok 

 Standard 5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Összetett érték 41,38 42,3 43,1 46,2 

Aggodalom 13,96 13,4 12,5 13,5 

Emocionális izgalom 18,31 20,3 20,2 21,8 
 

Fiúk 

 Standard 5. osztály 6. osztály 8. osztály 

Összetett érték 39,21 37,2 34,0 36,1 

Aggodalom 14,21 13,4 11,9 12,3 

Emocionális izgalom 17,08 15,5 15,1 16,3 
 

Az első végzett osztályban a lányok nagyobb része nem tudta megfelelő módon fel-
dolgozni a keletkező feszültséget, s ez állandósulni látszott. Így az osztályban tanító 
pedagógusok igyekeztek megfelelően kezelni ezt a jelenséget. A „szorongás oldása” 
eredménnyel járt: nyolcadik végére az értékek ismét átlag alá estek vissza. A fiúknál 
minden érték csökkent az első méréshez képest. Nyolcadikra is végig csökkenő érté-
keket rögzítettünk, ez bizonyítja, hogy e tekintetben is kedvező feltételeket sikerült 
teremteni a jó tanulmányi teljesítményhez. 

A második végzős osztályban a tendenciák azonosak, de szeretnék rámutatni az elté-
résekre. A lányoknál az első mérésnél az aggodalom-érték csökkent. Kedvezőtlen vi-
szont, hogy növekedett minden érték. Így a pedagógusoknak, szülőknek további fel-
adatot adott a hátralévő időre. A fiúknál kedvező a kép, minden érték végig az átlag 
alatt maradt, bár az utolsó periódusban itt is növekedési tendencia tapasztalható. 

Következtetés: Ezek az eredmények a szorongási évenkénti mérésének szükségessé-
gét vetik fel! 

 
4.2.5. Személyiségvizsgálatok 

Már az előző vizsgálat is lényeges személyiség-összetevőjét tárta fel a teljesítmény-
nek, azonban alkalmaztunk egy komplex személyiség-vizsgálati módszert is, az 
Eysenck-féle H.J.E.P.Q. kérdőívet (Tóth, 1995). Ezzel a módszerrel négyféle szemé-
lyiségfaktort tudunk megragadni: extraverzió, neuroticizmus, pszichoticizmus, szociá-
lis konformitás. 

Eredmények: 
Első végzett osztály: 

Lányok 

 Standard 5. osztály 6. osztály 

Extraverzió 14,90 12,6 16,5 

Neuroticizmus   9,06   8,4 10,8 

Pszichoticizmus   1,52   2,7   2,8 

Szociális konformitás 14,60 13,2 11,1 
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Fiúk 

 Standard 5. osztály 6. osztály 

Extraverzió 16,39 15,5 15,3 

Neuroticizmus 8,88 8,4 3,9 

Pszichoticizmus 2,64 2,7 4,2 

Szociális konformitás 12,27 13,2 8,5 
 

Második végzős osztály: 
Lányok 

 Standard 5. osztály 6. osztály 

Extraverzió 14,90 15,10 14,2 

Neuroticizmus   9,06   9,46 12,2 

Pszichoticizmus   1,52   2,24   2,3 

Szociális konformitás 14,60 13,80 11,6 
 

Fiúk 

 Standard 5. osztály 6. osztály 

Extraverzió 16,39 16,0 18,2 

Neuroticizmus   8,88   7,6   6,6 

Pszichoticizmus   2,64   2,6   3,8 

Szociális konformitás 12,27 14,7   6,9 

 
Az első végzett osztályban a lányoknál igen kedvező, hogy az extraverzió lényege-

sen erősödött. Fiúknál enyhén erősödött az extraverzió, meglepően alacsony lett nyol-
cadikra a neuroticizmus-érték, az átlagtól lényegesen magasabb a pszichoticizmus ér-
téke – ez nem igazán szerencsés, ahogyan a szociális konformitás alacsony értéke sem. 

A második végzős osztályban a lányoknál kedvezőtlen, hogy nem erősödött az ext-
raverzió, s ugyanakkor megugrott a neuroticizmus-érték. A fiúknál kedvezőbb a kép. 
Nőtt az extraverzió, csökkent a neuroticizmus-érték. 

Összegzés az első végzett osztályról (1995). Egészében véve tehát igen sikeres négy 
évet zárt ez az osztály: jelentősen javultak az általános intellektuális képességek, igen 
erős és jól strukturált motivációs bázis alakult ki a gyerekekben, az egyéni tanulási 
stratégiák lehetővé teszik a hatékony és gazdaságos tanulást, a szorongási mutatók ala-
csonyak maradtak, a személyiségfaktorokban a lányoknál kedvező tendenciák konsta-
tálhatók, a fiúknál a normakövetés az átlaghoz képest gyengébb 

Összegzés a második végzős osztályról (1996). A képességfejlesztésben egyértel-
műen kiváló eredmény született. A tanulási stratégiák is kedvezően alakultak globáli-
san, a megértésre törekvést lehetett volna erősíteni még jobban. A motívumok között 
az érdeklődő kaphatott volna nagyobb szerepet, az emberi tényezők – érzelmi szálak – 
domináns volta szép eredmény. A többi személyiségfaktor alakulásában lényeges kü-
lönbség van a lányok és a fiúk között. A lányok szorongási értékének átlag feletti volta 
és erősödése nem szerencsés, s ugyanez fogalmazható meg az extraverzió-érték ala-



 135 

csony és a neuroticizmus-érték magas voltáról, a fiúk kiegyensúlyozottabban fejlődtek, 
pozitív a szorongás átlag alatti értéke, az extraverzió fejlődő tendenciája, valamint a 
neurotocizmus-érték csökkenése, elgondolkodtató a szociális konformitás jelentős 
visszaesése. E személyiségtényezők változásaira nagyobb figyelmet kell fordítanunk a 
jövőben, megfelelő korrekciókat hajtva végre a fejlesztő munkában. 

 
4.2.6. Szaktárgyi követelmények teljesítésének mérése 

Az 1991-ben bevezetett program újabb feladat elé állította tantestületünket a tanulók 
tantárgyi teljesítményeinek mérésével kapcsolatban. Kidolgoztuk a 8.-os ,,házi vizs-
gát”, mely a 4 éves blokkrendszer egymásra épüléséhez, tartalmi komplexitásához, a 
tehetséges tanulók képességeihez igazodik. (Vizsgaeredmények: 2. melléklet.) 
 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

1. Mind az 5 tanéve végzett gyakorlati tevékenység, mint vizsgálati anyagaink azt bi-
zonyították, hogy a hagyományos 8 osztályos iskolaszerkezet megfelelő kereteket biz-
tosít az adott korosztálynak a komplex tehetségfejlesztéséhez. Az általános intellektuá-
lis képességeket alapozó alsó tagozatot követően van lehetőség az intenzív tehetségfej-
lesztésre. Megteremtve a lehetőséget egyrészt a gyerekekben rejlő tehetséges elemek 
feltárásához, másrészt a fejlesztéshez speciális programokat (tanórai és tanórán kívüli) 
kidolgozva és megvalósítva. E komplex program az aktualitásoknak megfelelően ru-
galmasan változtatható és változtatandó. 

2. Az iskola feltételeinek megfelelő komplex fejlesztő rendszer kidolgozásához jól 
hasznosíthatóak más iskolák tapasztalatai. Köztudott, hogy eredeti formájában egyik 
rendszer sem vehető át, de megtartva a vezérszempontokat, ki lehet alakítani helyi 
specialitásokkal átformált új rendszert. Ehhez természetesen nem elegendő csak papí-
ron ismerni az eredeti programot, személyes tapasztalatok szükségesek az adaptálás-
hoz. A mi esetünkben is így volt, mindkét korábban működő iskolát többször megláto-
gattuk, közös konferenciákat szerveztünk és szervezünk most is. Ennek az a haszna is 
megvan, hogy az eredeti program is gazdagodik minden iskolában. 

3. A tehetségfejlesztés intenzív formái nem terhelik meg a tanulói személyiség fej-
lődését abban az esetben, ha körültekintően járunk el a rendszer kidolgozásában, s 
mind a háttérben fontos elemként szereplő tanulói kapcsolatrendszerre, mind a gyere-
kek feltöltődését és pihenését szolgáló szabadidős programokra nagy figyelmet fordí-
tunk. Tapasztalataink és a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a tanulók teherbíró képes-
sége nő a fejlesztő program következtében, s személyiségükben is kedvező változások 
tapasztalhatók (extraverzió, nyitottság, sikerorientáció stb.). Ehhez egyértelműen fo-
lyamatosan kontrollálni kell a rendszer működését, mert veszélyeket rejt magában.: 
Méréseink is bizonyítják, hogy a szorongási szint jelentősen megemelkedhet aktuális 
tényezők hatására, s ez kedvezőtlen a harmonikus fejlődéshez. 

4. A tehetség fontos alapjaként kezelt általános intellektuális képességek fejlődése 
nyilvánvalóan felgyorsult a fejlesztő program következtében: mérési eredményeink ezt 
egyértelműen bizonyították. A komplex rendszer ugyanakkor lehetővé teszi a gyere-
kekben megnyilvánuló speciális képességek hatékony fejlődését is. Ez évközben egy-
részt megmutatkozik az egyre magasabb szintű tantárgyi teljesítményekben, másrészt a 
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záróvizsga eredményei is erről tanúskodnak. Az általános iskolát elvégzett tanulók 
középiskolai helytállása is ezt bizonyítja. 

Mind a tapasztalataink, mind a vizsgálati eredményeink arról tanúskodnak, hogy si-
keres személyiség- és képességfejlesztő munkát csak akkor tudunk végezni az iskolá-
ban, ha a fejlesztő hatásokat rendszerszerűen tervezzük meg és működtetjük. E rend-
szernek más és más kiindulópontjai és keretei lehetnek, de fő szempontként a gyerme-
ki személyiség minél magasabb szintre történő juttatását kell szem előtt tartanunk, 
mindenkor figyelembe véve az életkori és individuális sajátosságokat. 
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1. melléklet. Blokkjaink 

Évf. Magyar 
Mate-
matika Nyelv 

Számítás-
technika 

*Művészet **Sport Reál 
Néptánc 

Tánc 
Humán 

5. 2 ó/hét 3 ó/hét 

Angol 
3 ó/hét 
Német 
2 ó/hét 

2 ó/hét 
2 ó/hét 

Egyéni fa-
kultáció 

2 ó/hét - 2 ó/hét - 

6. 2 ó/hét 2 ó/hét 

Angol 
3 ó/hét 
Német 
2 ó/hét 

2 ó/hét 
2 ó/hét 

Egyéni fa-
kultáció 

2 ó/hét - 2 ó/hét - 

7. - - 

Angol 
3 ó/hét 
Német 
3 ó/hét 

Fakultáció 
szerint 

2 ó/hét 
Egyéni fa-
kultáció 

2 ó/hét 
Fakultáció 

szerint 
2 ó/hét  

8. - - 

Angol 
3 ó/hét 
Német 
3 ó/hét 

Fakultáció 
szerint 

2 ó/hét 
Egyéni fa-
kultáció 

2 ó/hét 
Fakultáció 

szerint 
2 ó/hét  

Megjegyzés:  *: Festészet, képzőművészet, tűzzománc, virágkötészet, korongozás, fafaragás, szövés, 
dramatizálás, hagyományápolás (csuhézás) 

     **: 2 óra/hét kötelező óra plusz tanórai játékfoglalkozás 

 
2. melléklet. Az első végzett osztály vizsgaeredményei – 1995. május 

1. Komplex vizsga: 21 fő 
– irodalom 
– történelem 
– zene 
– informatika    szóbeli 
– képzőművészet 

5-ös  13 fő 
4-es     5 fő 
3-as     3 fő   átlag: 4,5 – 89% 

2. Matematika vizsga: 22 fő 
5-ös  12 fő 
4-es    8 fő 
3-as     2 fő   átlag: 4,5 – 89% 

3. Fizika vizsga: 17 fő 
5-ös  12 fő 
4-es     3 fő 
3-as        2 fő   átlag: 4,6 – 92% 

4. Kémia vizsga: 7 fő 
5-ös    4 fő 
4-es    2 fő 
3-as    1 fő   átlag: 4,4 – 89% 

5. Biológia vizsga: 9 fő 
5-ös   6 fő 
4-es   3 fő   átlag: 4,7 – 93% 

6. Angol nyelvi vizsga: 8 fő 
5-ös   5 fő 
4-es   3 fő   átlag: 4,6 – 92% 
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Balla László 
 

KOMPLEX TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM 
A 10-18 ÉVES KORBAN 

 
 
 
 
 
 
A budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium életében 1993-ban gyökeres 
változás kezdődött: a fenntartó, az iskolavezetés és a tantestület közös akaratával egy 
szerkezetváltásra került sor. A döntés értelmében az iskola nyolcévfolyamos képzési 
rendszerre tért át oly módon, hogy a szükséges pedagógiai program és tantervek kidol-
gozását a tantestület vállalta magára. Ez természetesen nem volt egyszerű feladat, hi-
szen a napi oktató-nevelő munka mellett a tantervek megírására vállalkozó pedagógu-
soknak igen komoly tehertételt jelentett az iskola pedagógiai koncepciójának újragon-
dolása, a nyolc évfolyamra és valamennyi tantárgyra kiterjedő tantervek megfelelő 
kimunkálása. Ennek elkészülte után és a kedvező minisztériumi határozatot követően 
megkezdődött annak felmérése, hogy az áttérés milyen változásokat eredményez az 
iskola bemeneti oldalán. Ennek kapcsán meghatároztuk az iskola várható vonzáskörze-
tét, felmértük a potenciálisan szóba jöhető tanulók létszámát, valamint reprezentatív 
minta alapján becslést végeztünk a jelentkezők várható számára vonatkozóan. A vizs-
gálatok azt vetítették előre, hogy valószínűleg többszörös túljelentkezéssel kell szá-
molnunk, azaz a férőhelyek korlátozott volta miatt meg kell határozni azokat a szem-
pontokat, amelyek szerint a jelentkezőket beválogatjuk az iskola képzési programjába. 
Ez természetesen egy olyan felvételi eljárás megtervezését igényli, amelynek során a 
deklarált követelményeknek leginkább megfelelő tanulók azonosítása megtörténik.  
 
 
 

1. TEHETSÉG-AZONOSÍTÁS 
 

A nevelőtestület nagyon komoly munkával és többszöri egyeztetés után dolgozta ki 
azokat az alapelveket, amelyek egyrészt meghatározták a felvételi eljárás jellegét és 
lebonyolítási rendjét, másrészt alapul szolgáltak a gimnázium pedagógiai programjá-
nak kialakításához. A végső döntés értelmében azok a tanulók kerülhetnek beváloga-
tásra, akik egy, vagy több kognitív területen az átlagosnál lényegesen jobb képessége-
ket tudnak felmutatni. Alkalmasak a fokozott szellemi munkára és azt vállalják is. Cél-
juk az, hogy valamilyen értelmiségi pályára készüljenek fel, és középiskolai tanulmá-
nyaikat valamelyik felsőfokú oktatási intézményben tudják folytatni. 

A nevelőtestület meghatározta azt is, hogy tanévenként három párhuzamos osztályt 
kíván működtetni, ami egy évfolyamra vonatkozóan 75–80 tanuló számára ad bekerü-
lési lehetőséget. Tekintettel arra, hogy a felmérések alapján 1200–1500 nyolcadik osz-
tályos tanulói összlétszámmal lehetett számolni, az előbb említett létszám megfelel a 
Czeizel (1997) által is említett, a tehetségesekre vonatkozó 5–7%-nak. 
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A tehetségazonosítás még akkor sem könnyű feladat, ha a beválogatás kritériumai 
világosak és egyértelműek. Azonnal felmerül az a kérdés, hogy írásban vagy szóban 
hogyan lehet megbízható információkhoz jutni a dolog lényegét illetően. Rendelke-
zünk-e olyan mérési és kiértékelési lehetőségekkel, amelyek teljesen objektív, követ-
kezésképpen megnyugtató döntésekhez vezetnek mind a tanulók, mind az iskola szá-
mára. Hosszas vita után a tantestület úgy döntött, hogy bár a pedagógus rendelkezik 
olyan részképességekkel, amelyek valószínűsítik a tanulókban szunnyadó tehetséget, 
de egyrészt ezek nagy része szubjektív, másrészt pedig biztosan nincs a háttérben kellő 
szakértelem. A korrekt vizsgálatokhoz pedig a mai magyar iskolarendszerben nincs 
sem elegendő pénz, sem lehetőség arra, hogy a pedagógusok terheit tovább növeljük. 
Szükség van tehát külső szakemberek igénybevételére, illetve bele kell nyugodnunk, 
hogy örökérvényű és abszolút biztos felvételi eljárás nem létezik. A lehetőségekhez 
képest azokra a területekre kell koncentráljunk, amelyek a legtöbb és a legmegbízha-
tóbb (mérhető) információt szolgáltatják.  

A szelekció alapelveit a tantestület határozta meg. Eldöntötte, hogy írásbeli és szó-
beli módszereket egyaránt alkalmazni fog, és ezek eredményét egyenlő súllyal veszi 
figyelembe. Kifejezetten a tanulók képességeit mérjük, és nem leszünk tekintettel az 
addigi iskolai eredményeikre. Az osztálytanítók véleményeit csak abban az esetben 
vesszük tekintetbe, ha a végső döntés meghozatalához erre feltétlenül szükség van.  

A külső szakértőkkel történt egyeztetések után alakítottuk ki a felvételi eljárás teljes 
rendszerét. Ezek szerint az írásbeli részben mérjük a jelentkezők általános intellektu-
sát, verbális és vizuális memóriáját, figyelmének mennyiségi és minőségi összetevőjét, 
a logikai összefüggés-látás képességét. A teljesítményeket az elérhető összpontszám 
százalékában fejezzük ki. 80% fölötti eredmény esetén úgy gondoljuk, hogy ez az át-
lagosnál lényegesen jobb képességekről tanúskodik, ezért a tanulónak felkínáljuk azt a 
lehetőséget, hogy – a felvételi eljárás további folytatásának mellőzésével – iskolánk-
ban folytathatja tanulmányait. A többi jelentkező esetében további írásbeli feladatok 
megoldására kerül sor. Ennek során egy megkezdett vagy befejezett történetet kell ki-
egészíteniük saját elképzelésük alapján. A fogalmazvány alapján vizsgáljuk a kreativi-
tást, a folyamatos és logikus gondolkodást, valamint a helyesírást. Az eredményeket 
ebben az esetben is %-osan fejezzük ki. Amennyiben a képességvizsgálatnál a tanuló 
eredménye 70% fölött van és a fogalmazvány alapján a 80% fölötti kategóriába kerül, 
szintén a beválogatás mellett döntünk. A kevésbé jó eredményt elérők közül az össze-
sítés alapján 40%-nál is gyengébb teljesítményt nyújtóknál úgy gondoljuk, hogy ele-
gendő információval rendelkezünk ahhoz, hogy nemleges nyilatkozatot tegyünk.  

Az első fordulóban 70%-os eredményt el nem érő, de a második fordulóban 70% fö-
lött teljesítő tanulók a felvételi eljárás következő szóbeli fordulójában olyan kérdéseket 
kapnak, amelyek alapján a kommunikációs készségre, a szókincsre, a fontos összefüg-
gések gyors meglátásának képességére és az általános tájékozottságra tudunk következ-
tetni.  Abban az esetben, ha a háromtagú bizottság együttes véleménye alapján a tanuló 
teljesítménye legalább a 80%-ot eléri, ismételten a felvétel mellett döntünk. 

A hivatalos felvételi eljárást megelőzően iskolánk hagyományosan megrendezi a 
vonzáskörzetbe tartozó 4. osztályos tanulók számára az ún. „tehetség” komplex tanul-
mányi versenyt, amely sok vonatkozásban azonosságot, vagy nagymértékű hasonlósá-
got mutat a felvételi vizsga egyes elemeivel. Tekintettel arra, hogy a tanulmányi ver-
seny során tulajdonképpen a legfontosabb kognitív képességek mérése folyik, a 80% 
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fölötti eredményt elérő tanulókat iskolánk azzal jutalmazza, hogy felkínálja számukra 
a felvételi eljárás nélküli felvétel lehetőségét. Ha teljesítménye 60–80% közé esik és 
egyébként felvételre jelentkezik, akkor eredményét figyelembe vesszük oly módon, 
hogy ha a képességvizsgálat első lépcsőjében 80–% fölött teljesített, akkor a felvételi 
eljárás további elemeinek mellőzésével – felvételt nyer.  

Az iskola képzési rendszerébe történő beválogatás leírása alapján a rendszer talán 
bonyolultnak is mondható, de a gyakorlat azt bizonyította, hogy meglehetősen köny-
nyen működtethető. Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy a tanuló képességiről minél 
több irányból gyűjtsünk információkat ahhoz, hogy a felvételi eljárás végén kellő biz-
tonsággal hozhassuk meg döntésünket. Éppen ennek érdekében döntünk mindig úgy, 
hogy a felvételi eljárás lebonyolítása több napot vegyen igénybe, így bizonyos mérték-
ben kiküszöbölhetők azok a különböző hatások, amelyek a tanulók teljesítményében 
ingadozásokat okoznak.  

A beválogatás teljes rendszerét az 1. ábra mutatja. 
 
 

1. ábra. A beválogatás útjai a felvételi eljárásban 
 
            „Tehetség” verseny       Képességvizsgálat 
 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
       írásbeli 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
 
       szóbeli 
 
                                                                                                                                           
 
 
       0.                                             1.                                                          4.   3.  2.        

80% fölött 

60% fölött 

80% fölött 

70% fölött 

60% fölött 

80% fölött 

70% fölött 

80% fölött 



 141 

A felvételi eljárásban mutatott teljesítmény alapján például a legutóbbi tanév adatai 
figyelembe véve végül 75 tanulót válogattunk be a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 
Gimnázium képzési rendszerébe. Érdekes összehasonlítani a felvett tanulók körében a 
felvételi eredményeket és később az iskolai körülmények között mutatott teljesítmé-
nyeket. A felvételi rangsor alapján a tanulókat 5-ös csoportokba osztottuk, és minden 
csoportnak meghatároztuk a tanulmányi átlagát. A 15 csoport esetében az eredmények 
a következőképpen alakultak: 
 
 

2. ábra. Eredmények 
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2. DÚSÍTOTT TANTERVEK 
 

A tanterveket kidolgozó pedagógusok számára teljesen világos volt, hogy ezeknek a 
tanterveknek az általános iskola felső tagozatán, valamint a hagyományos gimnáziumi 
képzés 4 éve során alkalmazott tanterveket átívelő lineárisan dúsított tanterveknek kell 
lenniük. 

A dúsítás (enrichment) nem az elsajátítás idejét rövidíti meg, hanem olyan – a regu-
lárisnál mélyebb és átfogóbb – tanulási tapasztalatokról gondoskodik a tehetséges ta-
nulók számára, melyek a gondolkodásnak és a kreativitásnak az átlagosnál jóval maga-
sabb szintjeit igénylik, illetve fejlesztik. A tantestületnek ezt a döntését a későbbi ta-
pasztalatok is igazolták. Bizonyos esetekben megpróbálkoztunk gyorsító jellegű mód-
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szerek alkalmazásával, ami azt igényelte volna, hogy a tanulót kiemeljük megszokott 
csoportjából. Ez ellen maguk a tanulók tiltakoztak a legerősebben, és határozottan úgy 
tűnik, hogy a mi esetünkben célszerű a dúsítás adta lehetőségek mellett maradni.  

Az egyes tantárgyak tanterveinek megírását magukra vállaló pedagógusok azzal 
kezdték munkájukat, hogy a központi előírásoknak megfelelő maximált óraszámot 
betartva meghatározták a 8 évfolyamra érvényes alapóra-tervet. Ez tartalmazza azokat 
az óraszámokat, amelyek tantárgyankénti és évfolyamonkénti bontásban az iskola va-
lamennyi tanulójára egyöntetűen érvényesek (lásd: 2. táblázatot). A táblázatból egy-
részt kitűnik a később részletesebben ismertetésre kerülő tantervi tagozódás, másrészt 
jól látszik az a négy terület, amelyre az iskola képzési rendszerén belül különös hang-
súlyt fektetünk. Ezek:  

– az anyanyelvi kultúra és művelődés,  
– az idegen nyelvek,   
– a matematika és informatika, 
– egészséges életmód, környezetkímélő magatartásforma kialakítása. 

Ezt követően felosztották maguk között azokat a tantárgyi területeket, amelyek több 
tantárgyhoz is kapcsolhatók. Ezek után meghatároztuk azokat a kapcsolódási pontokat 
a különböző tantárgyak között, amelyek kidolgozására fokozott figyelmet kellett fordí-
tani. A nyolcéves képzési időszakot elméletileg 2-4-2 éves részekre tagoltuk, de ter-
mészetesen merev határokat nem képeztünk. 

Az első kétéves ún. alapozó időszak legfontosabb célkitűzése az, hogy a tanulóban 
egységes szemléletmódot alakítsunk ki az őket körülvevő világról. Ennek érdekében 
nem a hagyományos tantárgyaknak megfelelően strukturáltuk a tananyagot, hanem pl. 
anyanyelvi kultúra és műveltség területet hoztunk létre, melyben összehangoltan folyik 
az irodalom, a történelem, az ének-zene, a rajz és a nyelvtani ismeretek közvetítése. 
Ehhez hasonlóan alakítottuk ki a természetismeret elnevezésű blokkot, mely a földrajz, 
a biológia, a kémia és a fizika területeiről veszi témaköreit egységbe ötvözve a szoro-
sabban összefüggő tananyag-részeket (1. táblázat). 

Ebben az időszakban a latin nyelv kötelező része a képzésnek, azonban nem a ha-
gyományos értelemben vett nyelvoktatási formában. Elsősorban olyan nyelvi szerke-
zetek megtanításáról van szó, amelyek a magyar nyelvtől idegenek, de egyaránt jól 
használhatók lesznek akkor, amikor a tanulók az élő idegen nyelvek közül akár az an-
golt, németet, franciát vagy oroszt választják. Mindezek mellett nagy hangsúlyt kap az 
ókori történelem, a művészet- és művelődéstörténet, egyáltalán az európai kultúra.  

Hasonlóan fontos másik szempont az, hogy majd a későbbiek során több tantárgy-
ban is előforduló és alapvető fontosságú fogalmak kialakítása nagyon alaposan és kö-
rültekintően történjen, de csak egy tantárgyhoz kapcsolódva. A hely és az idő megha-
tározását a tantárgyközi egyeztetések során rögzítettük. Maga a fogalom kialakítása 
után a későbbi előfordulások alkalmával a fogalmat mint eszközt használjuk. Például a 
hőmérséklet, mint alapfogalom az 5. évfolyam természetismeret tananyagában kerül 
kialakításra, majd pedig a későbbiek során a fizika, a kémia, de a matematika és a bio-
lógia tantárgyakon belül már mint ismert fogalom jelentkezik. Ugyanígy használja a 
történelem a 7. évfolyamtól kezdődően a latin és az irodalom órákon elsajátított isme-
reteket, vagy a fizika és a kémia, a matematika órán megismert eljárásokat.  
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1. táblázat. Évfolyamok és tantárgyak 
 
 
Évfolyam 
Tantárgy 

 

    
    V. 

   
   VI. 

     
   VII. 

    
  VIII. 

    
    IX. 

    
    X. 

    
   XI. 

     
 XII. 

 
Összesen 

Anyanyelvi 
kultúra és 
műveltség 

      
     7 

     
    7    

 
    -- 

 
   -- 

 
    -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     14 

Magyar 
nyelv és 
irodalom 

 
     -- 

 
    -- 

 
    4 

 
     4 

 
    4 
 

 
     4 

 
     4 

 
     4 

 
     24 

 
Történelem 
 

 
     -- 

 
    -- 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     3 

 
     3 

 
     3 

 
     15 

 
Latin 
 

 
     3,5 

 
    3,5 

 
    -- 

 
    -- 

 
    -- 

 
    -- 

 
     -- 

 
    -- 

 
      7 

 
Idegen nyelv 
         I. 

 
     3 

 
    3 

 
    6 

 
     4 

 
    4 

 
     4 

 
     -- 

 
     -- 

 
     24 
 

 
Idegen nyelv 
        II. 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     3,5 

 
     3,5 

 
     5 

 
     5 

 
     17 
 

 
Művészetek 

 
     -- 

 
     -- 

 
     2 

 
     2 

 
     1 

 
     1 

 
     -- 

 
     -- 

 
      6 
 

Matematika 
és informatika 
 

 
     4 

 
     4 

 
     4 

 
     3 

 
     3 

 
     3 

 
     3 

 
     3 

 
     27 

 
Term.ismeret 
 

 
     3 

 
     3 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
      6 

 
Földrajz 
 

 
     -- 

 
     -- 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
      1 

 
     -- 

 
     -- 

 
      7 

 
Biológia 
 

 
     -- 

 
     -- 

 
     -- 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     -- 

 
      8 

 
Kémia 

 
     -- 

 
     -- 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
    2 

 
    -- 

 
     -- 

 
     8 
 

 
Fizika 

 
    -- 

 
     -- 

 
      1 

 
    2 

 
    2 

 
     2 

 
     3 

 
     2 

 
     12 
 

 
Testnevelés 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     2 

 
     16 
 

 
Összesen 

 
    22,5 

 
    22,5 

 
    25 

 
    25 

 
    27,5 

 
    27,5 

 
    22 

 
    19 
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Tanterveink természetesen mennyiségileg is többet tartalmaznak a regulárisnál, és 
ezekre alapozva minden alkalmat kihasználunk arra, hogy mélyebbre „ássunk” az is-
meretekben, bonyolultabb összefüggésekre is rávilágítsunk és megtaláljuk a logikai 
kapcsolódási pontokat a látszólag egymástól messze eső területek között is.  

A középső 4 éves időszak tantárgyspecifikus. Miután az egységes szemlélet kialakí-
tása megtörtént azt mondjuk: ahhoz, hogy a bennünket körülvevő világot tudományo-
san vizsgálni tudjuk, mégis csak célszerű leegyszerűsítéseket végezni. Így bomlik fel a 
komplex ismeretanyag tantárgyakra anélkül, hogy az eredeti elképzelésünkkel ellent-
mondásba kerülnénk. A linearitás miatt elkerülhetővé válnak a felesleges duplázások 
az egyes tantárgyakon belül is és a tantárgyak között is. Az így felszabaduló időt egy-
részt arra használjuk fel, hogy az ismeret, a jártasság szintjén meglévő tudást az alkal-
mazások és a gyakoroltatás adta lehetőségek kihasználásával készség szintre emeljük 
Másrészt így válik lehetővé, hogy olyan ismeretekkel gazdagítsuk tanterveinket, ame-
lyek birtokában tanulóink sokkal jobb teljesítményt nyújthatnak az átlagosnál a kogni-
tív területeken. Így alapozzuk meg annak lehetőségét, hogy a legjobb tanulóink ered-
ményesen részt vegyenek a különböző tanulmányi versenyeken. 

Az utolsó két év a szintetizációs, illetve felvételi előkészítő szakasz. Így kívánjuk 
igazán érvényre juttatni az eredeti célkitűzésünket, mivel úgy gondoljuk, hogy a 11. 
évfolyam megkezdésére elegendő ismerettel rendelkeznek tanulóink ahhoz, hogy azo-
kat egységbe rendezve többségük alkalmas legyen a felsőfokú tanulmányok megkez-
désére. A pedagógiai program ugyanis azt tartalmazza, hogy „az iskola a leendő értel-
miség egyik előképző intézménye kíván lenni, ahol 8 éven keresztül tartó egységes, 
ám belülről differenciált képzéssel a tanulók eljutnak a főiskolai vagy egyetemi tanul-
mányok megkezdéséhez szükséges szintre”. Ezáltal ki tudjuk elégíteni a képzési rend-
szerünkbe beválogatott tanulók általános igényét, miszerint valamelyik értelmiségi 
pályán szeretnék felnőttként munkájukat, hivatásukat kifejteni.  

Az iskola követelmény-rendszerét és értékelési rendjét a dúsított tanterveknek meg-
felelően alakítottuk ki. Ez részben összefügg a későbbiek során részletezésre kerülő 
belső differenciálási rendszerünkkel, a fakultációs lehetőségekkel, de illeszkedik az új 
kétszintű, egységesített érettségi vizsga lebonyolítási rendjéhez és az ahhoz kapcsoló-
dó követelmény-rendszerhez is.  
 
 
 

3. DIFFERENCIÁLÁS 
 

A beválogatás sajátosságai miatt elmondhatjuk, hogy a képzésben részt vevő tanulók 
képességei legalábbis kezdetben közel azonosak. Czeizel Endre Sors és tehetség c. 
könyvében írja „a vele született adottságok olyan potenciális lehetőségeket jelentenek, 
amelyeknek a spektruma igen széles. Nagyrészt a környezeti tényezőktől függ, hogy 
ezekből mi és hogyan valósul meg. Jó környezeti feltételek mellett a potenciális adott-
ságokból több nyilvánul meg, mint átlagos körülmények között. A rossz környezeti 
feltételek sokkal tetemesebb rontó hatása még nyilvánvalóbb” (Czeizel, 1997, 60-61.). 
A szerző által ikrek szellemi képességét tanulmányozva megállapítja, hogy „minél 
jobbak a vele született adottságok, a környezeti feltételek annál inkább éreztetik jóté-
kony vagy kártékony hatásukat” (u.o). A vizsgálatok eredményeiből az is következik, 
hogy az átlagosnál lényegesen jobb képességű tanulók esetében a jó környezeti feltéte-
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leknek sokkal kifejezettebb hatása lehet, mint az átlagosokban. Egyéb hatásokat most 
figyelmen kívül hagyva a megfelelő iskolai körülmények biztosítása önmagában is 
különleges egyéni és társadalmi haszonnal járhat.  

A kevés, indokolt kivételtől eltekintve a három párhuzamos osztállyal haladó évfo-
lyamok mindegyikén és valamennyi tantárgyból ún. emelt szinten haladó, negyedik 
csoportot alakítunk ki. Ezekbe a csoportokba a korábban nyújtott, vagy felmérésekkel 
megállapított teljesítményektől függően a tanító tanár véleménye alapján lehet beke-
rülni. A bekerülés lehetőségének a csoportlétszám egyenletes eloszlása és az az elmé-
leti meggondolás szab határt, hogy a tanuló túlterhelését megakadályozandó lehetőleg 
háromnál több emelt szintű csoportba ne kerüljön be. A csoportok végleges kialakítá-
sát az érintett tanárok jelenlétében az osztályfőnök koordinálja (15-20 tanuló). 

A kiemelt csoportok nem óraszámban kapnak többet, hanem - mivel a törzsanyag 
elsajátításához kevesebb időre van szükségük (kevesebb magyarázat-igény, egyéni 
tanulás, stb.) – a felszabaduló időben olyan kiegészítő ismeretanyagok épülnek be a 
tantervekbe, amelyek mélyebb összefüggéseket hozhatnak felszínre és segítségükkel 
tartalmasabb ismeretrendszer építhető fel. Csoportok kialakítása soha sem végleges. 
Azt kívánjuk elérni, hogy az ide való bekerülés a tanulók számára dicsőség legyen, 
ezáltal is biztosítva azt a motivációt, ami a tanuló képességeinek kibontakoztatását 
segíti elő és egyúttal a rendszer komplexitására is rámutat.  

Az emelt szintű csoportokban is kiemelkedően szereplő tanulók számára szakköri 
foglalkozások állnak rendelkezésre (lásd még délutáni foglalkozások rendszere), ahol 
tovább bővíthetik tudásukat és az érdeklődési irányuknak megfelelően egyéni foglal-
kozások keretei között tovább léphetnek (8-10 tanuló). Ezen a szinten az évfolyamok 
már átjárhatók, tehát általában nem csak azonos korú tanulók alkotnak egy szakköri 
csoportot (különösen igaz ez pl. a számítástechnika területén). Ezeknek a foglalkozá-
soknak egy része – különösen a magasabb évfolyamokon – már a továbbtanulási szán-
déknak megfelelő, a felvételi vizsgára is előkészítő jellege van.  

A szakkörökben is kiváló munkát végző tanulók számára a differenciálás rendsze-
rén belül további lehetőséget jelent egy mentori jellegű foglalkozás. Ezeket a foglalko-
zásokat az iskola alapítványán keresztül, pályázat kiírásával tudjuk biztosítani. A pá-
lyázaton részt vevő tanárok az adott területen legkiválóbb 3-5 tanuló pedagógiai patro-
nálásával irányítják egyéni felkészülésüket. Az együttműködés célja az, hogy ezek a 
tanulók induljanak a különböző országos, illetve regionális tanulmányi versenyeken és 
biztosítva legyen számukra a minél jobb eredmény elérése.  

A tények önmagukért beszélnek. A tehetségfejlesztő pedagógiai program beindítása 
óta megsokszorozódott a tanulmányi versenyek országos döntőjébe jutott tanulók szá-
ma – közöttük olyanok is, akik az első helyen végeztek. Meg kell jegyezni azonban, 
hogy nem feltétlenül csak az eredményességet értékeljük, hanem számunkra a tovább-
jutó tanulók száma önmagában  is fontos. Elmondhatjuk, hogy például a legutóbbi tan-
évben az iskola több tanulója jutott el a tanulmányi versenyek országos döntőibe, mint 
a szerkezetváltást megelőző 10 évben összesen.  

Tulajdonképpen a differenciálási lehetőségek egyik sajátos kihasználási módját jelenti 
az ún. rendszeres délutáni foglalkozások köre. Ezeknek a foglalkozásoknak is több funk-
ciója van. Egyrészt erősíteni szeretnénk a diákok és az iskola kötődését azzal, hogy a tanu-
lók szabadidejében az iskolán belül biztosítunk lehetőséget speciális képességeik kipróbá-
lására, illetve fejlesztésére. Ezek között legkedveltebb a kerámiázás, a rajz, a szövés-
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fonás-nemezelés, a bélyeggyűjtés és a különböző szakági sporttevékenységek. Ide sorol-
ható a minden évben arany fokozatot teljesítő iskolai kórus tevékenysége is.  

Másrészt a dúsítás további lehetőségeit kihasználva játékos, illetve kötetlenebb for-
mában kapcsolódunk a délelőtti órák tananyagához. Ilyenek a különböző idegen nyel-
vi, könyvtárhasználati, verseny és felvételi előkészítő foglalkozások, szakkörök. Leg-
kedveltebbek a különböző szintű számítástechnikával, Internet-használattal kapcsola-
tos délutáni órák. Ebben az időszakban biztosítjuk a mindennapos testnevelési lehető-
ségeket, eleget téve a pedagógiai programban megfogalmazott egészséges életmódra, 
környezetkímélő magatartásformák kialakítására történő nevelésnek. Kihasználva azt a 
lehetőséget, amit a szépen kialakított iskolaudvar és iskolakert kínál, a délutáni foglal-
kozások közé építjük be a „kertbarátok” szinte mozgalommá szélesedő foglalkozásait. 
Ezzel kapcsolatban minden évben versenyt hirdetünk „esztétikus környezetünk” cím-
mel és a győzteseket illő jutalomban részesítjük.  

A hagyományoknak megfelelően és az aktuális igényeket is figyelembe véve min-
den tanév elején kialakítjuk a délutáni foglalkozások rendszerét. Ezt a kínálatot tárjuk 
a tanulók elé, akik szabadon, érdeklődési körüknek, illetve egyéni igényüknek megfe-
lelően választanak közülük. Így nyílik mód arra, hogy a délutáni időszakban szinte 
órarendszerűen állítsanak össze iskolai programot saját maguk számára. 

A differenciálással kapcsolatban végezetül meg kell jegyezni azt, hogy a tanórai 
foglalkozások keretében – mint általános módszertani elem – a tanulók differenciálása 
folyamatosan fellelhető. Bár kétségtelen, hogy alkalmazása a tehetséges tanulók eseté-
ben is meghozza gyümölcsét, mégsem tekintjük a rendszer meghatározó elemének. 
Úgy fogjuk fel, hogy a tanóra jellege, a feldolgozott téma, illetve a tanár személyisége 
eleve meghatározza a felhasználás idejét és méreteit. A mindennapi pedagógiai mun-
kánk során természetszerűen van jelen. A tehetségfejlesztő programunk lényegét azok 
a többletek képezik, amelyek a reguláristól különböző helyzetben az átlagosnál jobb 
képességek kiaknázására irányulnak. A különböző differenciálási lehetőségek közül 
éppen azokat kívánjuk hangsúlyozni, amelyek rendszerbe állításával a tehetséges tanu-
lók fejlesztését elősegíthetjük. Számunkra mindenképpen ezek együttes hatása mérv-
adó. 
 
 
 

4. ZÁRÓVIZSGÁK 
 

A gimnázium korábbi életében a záróvizsgák nem voltak ugyan ismeretlenek, de fő-
képpen akkor került rájuk sor, amikor egy-egy tanuló tudását betegség vagy egyéb 
okokból az órákon nem volt mód megállapítani, és a minősítés csak záróvizsgával volt 
lehetséges. Az új rendszerben a záróvizsgák teljesen új értelmet nyertek, és funkcióju-
kat szintén összetetten fejtik ki. 

A tanév utolsó előtti hetében – a 4. táblázat felosztása szerint – tanulóink a külön-
böző tantárgyakból záróvizsgát tesznek, és kijelölt háromtagú vizsgabizottság előtt, 
meghatározott évek tananyagából, tételszerűen számolnak be felkészültségükről. A 
munkaközösségek által kidolgozott követelményszinteknek megfelelően előírt témák 
kidolgozását, vagy adott feladatsor megoldását jelentő írásbeli fordulót szóbeli vizsga 
követ. Ennek során a meghatározott tételekből húzott tananyagrészből kell szabadon a 
legfontosabb összefüggéseket hangsúlyozva összefüggő feleletet adniuk. 
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2. táblázat. Záróvizsgák 
 
 
Évfolyam 
Tantárgy 

 
V. 

 
VI. 

 
VII. 

 
VIII. 

 
IX. 

 
X. 

 
XI. 

 
XII. 

Anyanyelvi 
kultúra és 
művelődés 

  
+ 

      

Magyar nyelv 
és irodalom 

  + 
Ny 

+ 
I 

  + 
I 

É 

Történelem     +   É 

Latin  +       

Idegen nyelv I. 
 

   +    É 
és/vagy 

Idegen nyelv II 
 

       É 

Művészetek         

Matematika és 
informatika 

  +   +  É 

Természetismeret  +       

Földrajz      +   

Biológia       +  

Kémia      +   

Fizika     +    

Testnevelés   +    +  

 
 

Tehetségfejlesztő programunk szempontjából a leglényegesebb, hogy az adott té-
makörhöz a tanulóknak önálló munkával kell kidolgozniuk a tételeket. Ez a matemati-
ka enyhe kivételétől eltekintve rendszerint időben és tantárgyanként elkülönülő isme-
retanyag összeszerkesztését jelenti. Mivel a fogalmak kialakítására különös hangsúlyt 
helyezünk, nem állhatunk meg félúton. Ahhoz, hogy az igazi értéket jelentő sikeres 
alkalmazás területén is jobb eredményeket tudjanak tanulóink felmutatni, szükség van 
arra, hogy ezeket a fogalmakat rendszerbe tudják beépíteni. 

A záróvizsgákra történő felkészülés nem kampányszerűen történik. Az alacsonyabb 
évfolyamokon a tanulók már a tanév elején megismerkednek a záróvizsga feladataival, 
illetve tételeivel. A magasabb évfolyamokon már csak a meghatározott témák kijelölé-
se történik meg, a konkrét feladatokkal csak a vizsga során találkoznak. Ezzel az a 
szándékunk, hogy egyre jobban közelítsünk az érettségi lebonyolítási rendszeréhez, és 
hozzászoktassuk a tanulókat ahhoz, hogy a felkészüléshez szükséges anyaggyűjtést 
folyamatosan végezzék.  

A záróvizsgákon nyújtott teljesítményt osztályzattal értékeljük, és az év végi minő-
sítésbe is beszámítjuk. Rögzítettük, hogy a bizonyítványba kerülő osztályzat és a záró-
vizsga eredménye között legfeljebb egy jegy eltérés lehet. Ezzel az a célunk, hogy a 
záróvizsgák kellő súllyal rendelkezzenek, de az évközi munkát se hagyjuk figyelmen 



 148 

kívül. Amennyiben a szóban forgó két jegy között a különbség éppen egy, a kérdező 
tanár dönti el, hogy melyik lesz az év végi osztályzat.  

A záróvizsgák nagyon fontos funkciója, hogy az iskolavezetés és a munkaközössé-
gek számára lényeges szakmai információkat nyújtson a tanulók felkészültségéről és a 
tanárok munkájáról. A teljesítmények alapján megítélhetjük az adott évfolyamon a 
kérdéses tantárgy helyzetét, és összehasonlításokat végezhetünk korábbi évfolyamok-
kal. Így derült fény például arra, hogy az eredeti tanterveinkhez képest biológiából, 
illetve matematikából permanens lemaradások voltak. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tan-
terveink korrekcióra szorulnak – és ezt időközben meg is tettük.  

Arra is mód nyílt, hogy egy adott évfolyamon osztályokat, illetve pedagógusokat 
összevessünk, és következtessünk a követelményrendszer alkalmazásának egységessé-
gére, valamint a munkaközösségeken belül folyó szakmai munka színvonalára. Fontos 
szempontként kezeljük azt, hogy a tanárok értékelése a pedagógiai szempontoknak 
megfelelő határok között azonos legyen. Ezen a téren éppen a záróvizsgáknak köszön-
hetően jelentős lépést tettünk előre.  

Másik, nagyon fontos következmény, hogy a záróvizsgákra való felkészülés során a 
fogalmi rendszerek definitív felépítése könnyebben megvalósítható. Tudjuk, hogy az 
egyes fogalmak kialakítása, maga a tanulási folyamat, illetve az ismeretek gyakorlati 
alkalmazása nagymértékben függ attól, mennyire látjuk az új fogalom és a régiek kö-
zötti összefüggéseket, mennyire sikerül az új fogalmat a már meglévők hálóján elhe-
lyezni, illetve mennyire strukturált az az építkezés, amely az adott fogalmi rendszer 
hierarchiáját figyelembe veszi. Tekintettel arra, hogy egy adott témakörhöz tartozó 
ismeretanyag általában nem csak egymás után következő tanórák anyaga, és nem is 
feltétlenül csupán egy tantárgyhoz kapcsolódik, a tanulók rákényszerülnek arra, hogy 
időben és tantárgyanként elkülönülő területekről gyűjtsék össze a záróvizsga-tételek 
kidolgozásához szükséges ismereteket. Megfigyeléseink szerint ez éppen abba az 
irányba hat, amit el szeretnénk érni, tudniillik, hogy tanulóink összefüggéseiben lássák 
az adott témakörhöz kapcsolódó és feldolgozható információkat. Úgy véljük, legin-
kább ennek köszönhető az az általános tendencia, hogy tanulóink záróvizsgákon átla-
gosan jobb eredményeket érnek el, mint az év végi osztályzataik. Ezzel magyarázható 
az a tény is, hogy többek várakozásával ellentétben a záróvizsgák a tanulók többségé-
nél semmiféle ellenérzést nem váltottak ki, sőt maguk is belátják azok hasznosságát.  

Végezetül megállapíthatjuk, hogy a záróvizsgák jótékony hatással vannak a tanár-
diák együttműködés hatékonyságára, továbbá – áttételesen ugyan, de – a tanulók és az 
iskola kapcsolatát is erősíti. Jelenleg úgy látjuk, a záróvizsgák rendszerén módosításo-
kat nem szükséges végrehajtani, legfeljebb a munkaközösségek közötti együttműködés 
fokozását, valamint a tanárok értékelő munkájának összehangolását kell folyamatosan 
figyelemmel kísérnünk. 
 
 
 

5. HATÁSVIZSGÁLAT 
 

Amikor a tantestület döntött a beválogatás tartalmi és formai kérdéseiben a képességek 
mérésével kapcsolatban azonnal felmerült az a gondolat, hogy nem lenne-e célszerű a 
méréseket a későbbiek során is folytatni. Egyértelmű volt a felvetés jogossága, hiszen 
ha folyamatosan mérjük a tanulók általános értelmi képességeinek alakulását, a taní-
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tás-tanulás folyamatában igen jól felhasználható információkhoz jutunk. Ahogy a be-
válogatási rendszer kidolgozásánál, ebben az esetben is szakemberek segítségét vettük 
igénybe. A velük való konzultáció alapján alakult ki az a hatásvizsgálati rendszer, me-
lyet folyamatosan építettünk fel. Legfontosabb funkciója általános. Segítségével azt 
szeretnénk elérni, hogy a tehetségfejlesztés eddig ismertetett rendszerének elemeit ösz-
szefogja, összehangolja, és lehetőségünk legyen a teljes rendszer egységes kezelésére. 

Egyértelmű volt, hogy a hatásvizsgálat keretein belül a tanulók általános értelmi ké-
pességeit folyamatosan mérnünk kell. Tudtuk azonban, hogy ez önmagában nem ele-
gendő. Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk, hogy a tehetséggondozást nem 
egyszerűen a kiemelkedő kognitív képességek speciális továbbfejlesztéseként, hanem 
komplex személyiségformálásként fogjuk fel. Éppen ezért meg kellett határozni, hogy 
a hatásvizsgálat keretein belül milyen méréseket végezzünk még ahhoz, hogy a haté-
kony személyiségformáláshoz szükséges információk birtokába jussunk. Ezen a pon-
ton természetesen az iskola teherbíró képességét minden értelemben szintén figyelem-
be kellett vennünk.  

Több szempont mérlegelése után amellett döntöttünk, hogy az általános intelligen-
cia mérése mellett megfelelő standardizált tesztek segítségével mérjük a tanulási moti-
vációt, a tanulási stratégiákat, vizsgáljuk a szorongást és a legfontosabb személyiség-
jegyeket. A 9. évfolyamtól kezdődően szemügyre vesszük az önkép kialakulásának 
folyamatát, a külső-belső kontroll viszonyát, végül pedig a pályaválasztási tanácsadás 
érdekében pályaorientációs méréseket végzünk.  

A hatásvizsgálat közvetlen célja tulajdonképpen szolgáltatás. Egyrészt a tanulót ta-
nító tanárokat igyekszünk a megfelelő információk biztosításával olyan helyzetbe hoz-
ni, amelyben megvalósítható a hatékony személyiségformálás. Ebben a folyamatban 
nagyon fontos szerephez jut az osztályfőnök, aki az összes információ birtokában irá-
nyítja és összehangolja az osztályában tanító pedagógusok tevékenységét. Nem arról 
van tehát csupán szó, hogy a tanárok egymástól függetlenül végzik nevelő munkáju-
kat, hanem esetenként az egymásnak ellentmondó tapasztalatok kicserélésével, a mé-
rési eredmények által szolgáltatott információk birtokában és az osztályfőnöki hatás-
körben felügyelt módon összehangolt ráhatással biztosítják azt a hátteret, amely előtt a 
tanuló személyisége kedvező irányba alakul. Így látunk lehetőséget arra, hogy a tanuló 
képességeinek megfelelő fejlődése megtörténhet.  

Másrészről a hatásvizsgálat szolgáltatás a szülők számára is. A folyamatban megha-
tározott időnként személyes konzultációkat iktattunk be a szülőkkel. Ennek során rész-
letes tájékoztatást adunk a hatásvizsgálat eredményéről, az érintett tanárok beszámolói 
alapján a tanuló helyzetéről az oktató-nevelő munka folyamatában és igényt tartunk a 
szülők helyzet-értékelésére. Nincs tehát arról szó, hogy alapvető szülői feladatokat 
kívánunk felvállalni, hanem inkább arról, hogy össze kívánjuk hangolni a szülő és az 
iskola tennivalóit a tanuló fejlődése érdekében. Értelmes és célszerű munkamegosztást 
szeretnénk elérni, amelyben minden résztvevő a helyzetéből fakadó, számára adekvát 
tevékenységet fejti ki.  

A hatásvizsgálat működési mechanizmusát a 10. évfolyamon keresztül szeretném 
bemutatni, ugyanis itt van a legtöbb tapasztalatunk, hiszen hat éve kezdtük el a méré-
seket. Még mindig két év van azonban az érettségiig és a pályaorientációval, illetve az 
önkép kialakulásával kapcsolatos vizsgálatokról nagyon kevés hasznosítható ered-
ménnyel rendelkezünk. Mint a képzés rendszerébe elsőként beválogatott tanulók évfo-
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lyama magán viseli a járatlan úton való haladás valamennyi jellegzetességét. Vélemé-
nyem szerint éppen ezért érdemes ezen az évfolyamon keresztül bemutatni a rendszer 
eddigi funkcionálását, és így folyamatában felvázolni a tehetségfejlesztésben elfoglalt 
átfogó jellegét. 

Már a beválogatás során nyilvánvaló volt, hogy a tanulók későbbi fejlődésének 
nyomon követése során az általános intelligenciára vonatkozó mérésekből alapvető 
fontosságú tendenciák lesznek kiolvashatók. Kezdettől fogva természetesnek tűnt, 
hogy a tanulók folyamatos fejlesztése az általános intellektust mérő Raven-teszt segít-
ségével mért adatokban megmutatkozik. Az ide vonatkozó eredményeket a 3. táblázat 
tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy a 9. évfolyamtól kezdődően a „nehezített” tesztet 
alkalmaztuk, és ez okozza a jól látható változást az 1997-es és 1999-es mérések oszlo-
pában. A tanulók létszámában tapasztalható eltérések oka vagy a mérés idején bekö-
vetkezett hiányzással, vagy pedig a tanulói jogviszony megszűnésével magyarázható.  
 

3. táblázat. Intelligencia 
 

A  osztály 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
kiváló 13 10 16 21 8 12 

lényegesen átlag feletti 5 10 3 4 4 5 
átlag feletti 6 7 4 2 7 3 

átlagos 3 - 3 - 4 - 
átlag alatti 1 1 1 - - - 

 
B  osztály 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
kiváló 7 9 10 13 10 10 

lényegesen átlag feletti 8 3 5 3 4 3 
átlag feletti 9 11 4 7 7 5 

átlagos 4 5 4 1 2 1 
átlag alatti - - 1 - 1  

 
C  osztály 

 

 1993 1994 1995 1996 1997 1999 
kiváló 10 10 13 18 7 10 

lényegesen átlag feletti 9 8 4 6 4 3 
átlag feletti 8 6 8 - 5 5 

átlagos - - - - 1 1 
átlag alatti - - 1 - - - 
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A táblázat adataiból nagyon jól kitűnik, hogy tehetségfejlesztő programunk általá-
ban is és a tendenciákat nézve kedvező eredményt hozott, bár a fejlődés a három osz-
tály összehasonlításában eltéréseket mutat. (Az osztályok kialakítása tulajdonképpen 
véletlenszerűen történt, amennyiben az azonos élő idegen nyelvet választók  kerültek 
egy csoportba.) Látható, hogy míg a B és a C osztálynál a fejlődés egyenletesnek 
mondható, addig az A osztályban az 5. és a 6. évfolyamon először egy összerendező-
dés volt tapasztalható, de ezután a fejlődés sokkal gyorsabb üteművé vált. Ez alapján 
arra tudunk következtetni, hogy eredeti elképzeléseinket – hogy ugyanis az első két 
tanévet az alapozási időszakának tekintjük – az A osztálynál sikerült leginkább megva-
lósítani. Az a tény, hogy a nehezített Raven-teszt esetében sem volt az osztályban még 
átlagos képességet mutató tanuló, számunka azt jelenti – természetesen a képzésből 
menet közben kikerült 5 tanuló kivételével –, hogy valamennyien nagyon jó alapokkal 
rendelkeznek ahhoz, hogy sikeres érettségi vizsgát követően felsőfokú oktatási intéz-
ményben folytathassák tanulmányaikat.  
 
 
 

6. ÖSSZEGZÉS ÉS JÖVŐKÉP 
 

Gimnáziumunk tehetségfejlesztő programjának kialakítása még nem tekinthető telje-
sen befejezettnek. Az elmúlt hatéves időszakra visszatekintve megállapíthatjuk, hogy 
több előre nem látható vagy látott nehézséget kellett megoldanunk, de olyanok is van-
nak, amelyek megoldása a jövő feladatai közé tartozik. Az iskola életében bekövetke-
zett pozitív változások mindenképpen azt támasztják alá, hogy annak idején helyesen 
döntöttünk. A tanári kar nagyobbik része megújult lendülettel vett részt a tehetségfej-
lesztő program megvalósításában, a szülők körében folyamatos és fokozott érdeklődés 
mutatkozik a képzés iránt, tanulóink pedig ugrásszerűen javuló eredményességgel 
vesznek részt a legkülönbözőbb regionális és országos tanulmányi versenyeken. Leg-
fontosabb célunk, hogy a két év múlva következő érettségi vizsga után a korábbi felvé-
teli arányokat legalább megháromszorozzuk, és tanulóink többsége olyan tudással fel-
vértezve folytassa tanulmányait a különböző felsőfokú oktatási intézményekben, 
amellyel – ha ők is úgy akarják – különösebb gond nélkül diplomát tudjanak szerezni. 

Érdemes azon elgondolkozni, hogy egyfajta „ideológiai” (társadalompolitikai) meg-
fontolásból a tehetségfejlesztés miért nem foglalja el még mindig a neki megfelelő 
helyet Magyarországon? Miért alakul ki még mindig egyesekben az a vélemény, hogy 
a beválogatás nem a rátermettség alapján történik, miért riogatják a közvéleményt az 
„elitizmus” kialakulásának veszélyével? A mi értelmezésünkben az elit szó nem kivé-
telezettséget, hanem minőséget jelent, a beválogatás pedig minőségre épülő szelekciót 
valósít meg. „Egy demokratikus társadalom akkor folytat egyenlőségi politikát, ha 
minden ember lehető legteljesebb képzéséről gondoskodik, tekintet nélkül a szociális, 
gazdasági, politikai, vallási, faji, nemi, fizikai és mentális háttérre, illetve státusra. 
Csak ilyen politika mellett részesül minden egyén – beleértve a tehetségeseket is – 
demokratikus bánásmódban.” (Brickman, 1979, 329. o. In: Balogh-Herskovits, 1993) 

Napjaink kutató munkája egyre meggyőzőbben igazolja a korai felismerés fontossá-
gát. Kétségtelen tény az is, hogy a felismert képességek alapján speciális képzésben 
részesülő gyerekek jobban teljesítenek. (Marland, 1972) Azt az igényt, hogy mestersé-
ges kritériumok alapján végrehajtott szelekció helyett minden gyermekben keressük 
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meg a tehetséges vonásokat, és azokat gondozzuk (Ferge, 1981; Horváth, 1984), azért 
kell elutasítanunk, mert a közoktatás jelenlegi helyzetében nem megvalósítható. Minél 
homogénebb egy tanulói közösség intellektuális kapacitása, annál valószínűbb, hogy 
az oktatási folyamat a közösség minden tagja számára eredményes lesz. Számtalan 
vizsgálat bizonyítja, hogy a kiemelkedő képességű gyerekek unatkoznak, és nem egy-
szer sérülnek a reguláris osztályokban. Az átlagtól erősen elmaradók esetében ez a 
gondolatmenet már régen elvezetetett a speciális képzés megvalósításához, az átlagot 
messze meghaladó tanulók azonban nem kapnak kellő figyelmet, és sok esetben nem 
részesülhetnek kiemelkedő képességeikhez szabott oktatásban. (Ranschburg, 1989). 

Az esélyegyenlőség megvalósítására kétségtelenül szükség van. De az esélyegyen-
lőséget pontosan kell értelmeznünk. Lényege nem lehet más, mint az, hogy mindenki-
nek meg legyen az esélye arra, hogy valamennyi potenciális értékét kifejleszthesse, s 
így a hozzá hasonló teljesítményre, produkcióra alkalmas emberekkel nyílt mezőnyben 
összemérhesse erejét, értékeit. A kimagasló képességekkel rendelkező tanulók ma 
Magyarországon sok esetben hátrány szenvednek. Révész Géza írta már 1918-ban: 
„Tehetségtelenek sokan vannak és védik egymást. Meg kell kímélnünk a tehetséges 
embert, ki egész energiáját szellemi és erkölcsi életének elmélyítésére és alkotó mun-
kára fordítja attól, hogy erejét a tehetségtelenek védőgyűrűjének áttörésére pazarolja”. 
Witty P., az amerikai tehetségvédelem egyik kiváló előfutára, alapos kutatója 1951-
ben ezt írja a tehetségvédelem demokratizmusáról: „A demokráciában sokkal inkább, 
mint bármely más kormányzati formában, a magas szintű vezetés nagyon lényeges, 
ezért fontos a tehetségekkel való kiemelt foglalkozás.” A demokrácia egyik legfonto-
sabb feladata annak megállapítása tehát, hogyan lehet hatékonyabban kihasználni a 
tehetséges állampolgárok képességeit a társadalmi célok megvalósítása érdekében. 
Gimnáziumunk éppen ezen a területen vállalta fel azt a fontos pedagógiai feladatot, 
amely az iskola életében részt vevők érdek-együttesében közös. 
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Farkas György 
 

TEHETSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM TÖRTÉNELEMBŐL 
A BUDAPESTI BALASSI BÁLINT 

NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBAN 
 
 

 
Iskolánkban az 1993/94-es tanévtől indult nyolcévfolyamos gimnáziumi képzés. A 
szükséges új tanterveket a gimnázium tantestülete dolgozta ki, s a Művelődési és Köz-
oktatási Minisztérium engedélyének beszerzése után alkalmazta is. A tantervi utómun-
kálatok azóta sem fejeződtek be: folytatódik a tapasztalatok gyűjtése, összevetése más 
– azóta napvilágot látott – tervezetekkel, a tanterv egyes részeinek pontosítása, esetleg 
kisebb módosítása. Tantervünk igazodik az elvárásokhoz és az újszerű képzési forma 
által biztosított lehetőségekhez. A tantárgyak szervezése, az ismeretek csoportosítása 
úgy történt, hogy az eddigi koncentrikus felépítést a lineáris váltotta fel; ezáltal elke-
rülhetővé vált a sokszor felesleges, minden kohéziót nélkülöző tananyagismétlés. 
Nyolc évvel gazdálkodhattunk a tervezés során. A cél az volt, hogy az egyes képzési 
szakaszok minél jobban megerősítsék egymást, illetve azokon belül a tantárgyi kon-
centráció hatékonyan valósulhasson meg. A tanterv elkészítésekor igyekeztünk figye-
lembe venni az életkori sajátosságokat is.  
 
 
 

A TANTERV SZERKEZETE 
 

A tanterv három szakaszra osztja a nyolc gimnáziumi évet. 
 

A. Előkészítő szakasz (5 - 6. évfolyam) 
A tantárgyak alapozó jellegűek: a fő hangsúly a képességfejlesztésen és az alapvető 
ismeretek megszerzésén van. Igyekeztünk minél kevesebb tantárgyat alkotni, inkább 
műveltségi tömbökben gondolkodtunk: anyanyelvi kultúra és műveltség (irodalom, 
magyar nyelv, ének-zene, rajz), latin (nyelv és művelődéstörténet), élő idegen nyelv 
(angol, német vagy francia), természetismeret (kémia, biológia, földrajz, fizika tantár-
gyak „alapozása”), matematika, bevezetés a számítástechnikába, testnevelés. 
 A fentiekből is kitűnik, hogy az első két év alapvető feladatának tartjuk a kommu-
nikációs készség magas szintre történő fejlesztését: ezt szolgálja nemcsak az anya-
nyelvi kultúra blokk, hanem az idegen nyelvek és a matematika-számítástechnika egy-
ség is. A természetismeret tantárgy alapozó jellege elsősorban a természettudományos 
szemléletmód kialakításában rejlik. 
 A 6. osztály végén a tanulók magyar nyelv és irodalomból, valamint latinból írásbe-
li és szóbeli vizsgát tesznek. 
 

B. Tantárgyi orientáció (7 - 10. évfolyam) 
Ebben a négy évben a tanulók a „hagyományos” tantárgyi keretekben szerzik meg a 
szükséges ismeretanyagot. Az egyes tantárgyak oktatásánál kihasználjuk az alapozó 
szakasz nyújtotta előnyöket, megvalósítjuk a tantárgyi koncentrációt. Az egyes anyag-
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részek fölösleges „újratanulása” helyett a sokoldalú megerősítésre, az összegző jellegű 
ismétlésre fordítjuk a tanulók idejét. 

A szakasz tantárgyai: Magyar nyelv és irodalom, történelem, élő idegen nyelv (az 5. 
osztályban kezdett nyelv folytatása), matematika, számítástechnika, kémia, biológia, 
fizika, művészetek, ének-zene, testnevelés, matematika és latin fakultáció, második élő 
idegen nyelv (a kilencedik évfolyamtól) 

Minden tanév végén vizsgáznak a tanulók két-három tantárgyból. Ezeket úgy üte-
meztük, hogy minden tantárgyból szervezhető legyen vizsga, lehetőleg akkor, amikor 
egy nagyobb anyagrész végére jutnak a tanulók. 
 
C. Speciális, felkészítő szakasz (11 - 12. évfolyam) 
Az utolsó két évben az alapóraszám heti 21 órára csökken. A fennmaradó 9 órát ún. 
kötelezően választható tárgyak képzésére fordítjuk. Ezáltal a tanulóknak lehetőségük 
nyílik magasabb óraszámban elmélyedni a választott tantárgyakban, felkészülhetnek 
az egyetemi vagy főiskolai felvételi vizsgákra, illetve az emelt szintű érettségire. 
 Ezt a képzési szakaszt az érettségi vizsga zárja le. 
 
 
 

A TÖRTÉNELEM TANTÁRGY HELYE A KOMPLEX TANTERVI PROG-
RAMBAN  
 

A történelmet a 7-12. évfolyamon tanulják diákjaink. Az első három évben heti 2 órá-
ban, az utolsó három évben heti 3 órában. A tananyag lineáris elrendezésű, szemben a 
korábbi gyakorlattal, amely az általános iskola felső tagozatán és a középiskola négy 
évfolyamán koncentrikus elrendezésben ismételte nagyjából ugyanazt a tananyagot. A 
kétféle megoldás egyaránt tartalmaz pozitív és negatív elemeket.  

A koncentrikus szerkezet hívei általában azzal érvelnek, hogy a tananyag ilyetén-
képpen történő elrendezése jobban igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz. Esze-
rint az általános iskolai képzés elsősorban a történelemhez való érzelmi viszonyulást 
alakítja ki, s bizonyos mértékig a tantárgy tanulásához szükséges alapvető képessége-
ket fejleszti; amelyre támaszkodhat a középiskolai képzés. A középiskola négy évében 
már – zömmel formális gondolkodási műveletekkel operálva – kialakítható a történel-
mi gondolkodás, a tananyag tartalmi és formai jegyeiben jobban közelít a történettu-
domány szempontjaihoz.  

A fenti elképzelést erősítette az a tény, hogy 1990-ig a magyar iskolarendszer a 8 + 
4-es szerkezet alapján működött: a kötelező nyolcosztályos általános iskola után kerül-
hettek be a tanulók a négyosztályos gimnáziumokba (vagy a különböző típusú szak-
képző intézményekbe). A mindennapos tanári gyakorlat viszont azt mutatta, hogy a 
gimnáziumi tanulók történelmi előismerete (gyakran alapvető speciális képességek 
terén is) ingadozó színvonalú, amelyre nehezen építhető a tantárgy további oktatása. 
 A lineáris szerkezet hívei azzal érvelnek, hogy ezzel a megoldással elkerülhető a 
fölösleges tananyagismétlés, s az így felszabaduló időt és energiát az ismeretek és ké-
pességek alaposabb kialakítására, illetve a tananyag gazdagítására lehet fordítani. Ezt 
az elképzelést erősítette meg az iskolaszerkezet 1990 utáni gyors átalakulása: a hat- és 
nyolcévfolyamos gimnáziumok számára evidens volt a lineáris modell. Az általános 
megfontoláson túl a lineáris tananyag-elrendezés mellett szóló érvünk az volt, hogy a 
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történelem tárgy csak így igazodhat a gimnázium tantervi programjához, hiszen a többi 
tárgy is hasonló elrendezést követ. Egyben ezáltal ki is használhatjuk a három képzési 
szakasz egymásra épüléséből származó előnyöket. Ilyen például az, hogy az 5. és 6. 
évfolyamon oktatott Anyanyelvi kultúra és műveltség, valamint Latin tantárgyak olyan 
művelődéstörténeti anyagot tartalmaznak, melyek történelemhez kapcsolódó pozitív 
attitűdöt is megteremtik. 
 A Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnáziumban használt történelem tantervet 
1993-ban dolgozta ki az iskola munkaközössége. A minisztériumi véleményezés, illet-
ve jóváhagyás után az 1995/96. tanévben induló 7. évfolyamon kezdtük e tanterv sze-
rint oktatni a tanulókat. Az első év tapasztalatai alapján a tananyagbeosztás tekinteté-
ben némi korrekciót hajtottunk végre: csökkentettük az első évben (7. évfolyam) taní-
tandó tananyag mennyiségét azzal az indokkal, hogy egy új tantárgy esetében több időt 
kell szánni az alapvető készségek és jártasságok kialakítására.  

A tanterv alapjában véve tartalomközpontú. Elrendezése kronologikus (a kezdetek-
től napjainkig időrendben követi a történelem fejlődésmenetét), arányosan oszlik meg 
benne az egyetemes- és a magyar történelem. 
 A tanterv tartalmi követelményrendszerének kidolgozása során figyelembe vettük a 
kimeneti pont szabályozóit: az érettségi és a főiskolai-egyetemi vizsga által támasztott 
elvárásokat. Mivel történelemből kötelező érettségi vizsgát tenni, a GÉV-ben megfo-
galmazott követelményeknek minimum meg kellett feleljen saját programunk. Időköz-
ben napvilágot látott a kétszintű érettségi vizsga tervezete is, amely közép- és emelt 
szinten egyaránt előírja történelemből az írásbeli és a szóbeli vizsgát. Ezek közös kö-
vetelményeit következőképpen foglalja össze: a vizsgázónak ismernie kell az alapvető 
történelmi tényeket, ismernie és alkalmaznia a történelmi fogalmakat; ismereteit szó-
ban és írásban szabatosan tudja előadni; képes legyen a történelmi források elemzésé-
re; a társadalomtudományi ismeretek megszerzéséhez és rendszerezéséhez szükséges 
képességek és készségek birtokában kell hogy legyen; rendelkeznie kell a történelmi 
gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal. A tartalmi követelmények rész-
letes leírását sem a jelenleg érvényben lévő, sem a 2004-ben életbe lépő vizsgasza-
bályzat nem tartalmazza. (Az utóbbi esetében tervezik a részletes követelmények meg-
jelentetését.) 
 Némiképp más logika alapján épül fel a felvételi vizsgák követelményrendszerének 
megfogalmazása. Itt elsősorban a tartalmi követelményekre koncentrálnak, amennyi-
ben megadják a számon kérendő témaköröket és tényanyagot. A jelenleg általánosan 
elterjedt négyévfolyamos gimnáziumokban használatos tankönyvek anyagára épülő 
követelményrendszer meglehetősen ismeretcentrikus. (A kronológiai adatok száma 
például meghaladja az ezerötszázat!) A felvételi feladatok egy része zárt tesztfeladat, s 
az ezek révén számon kérhető gazdag ismeretanyag a felvételizők szelektálásának 
egyik fontos eszköze. Az esszéfeladatok, illetve egyes intézménytípusoknál a szóbeli 
vizsga tételei az adatok ismeretén túl a történelmi gondolkodás színvonalát is mérik. 
 Tantervünk összeállításánál mindezeket az elvárásokat figyelembe kellett vennünk. 
Természetesen nem oly módon, hogy az oktatás folyamatába direkt módon beillesztjük 
az érettségi vagy a felvételi vizsgákon számon kérhető tényanyagot, hiszen ez megta-
nulhatatlan adathalmazzá tenné a történelmet. Célunk inkább az volt, hogy a történel-
mi folyamatok minden olyan elemét tárgyaljuk, amely témaként szerepelhet a fentebb 
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említett vizsgákon, s tanulóinkat képessé tegyük arra, hogy sikeresen felkészüljenek az 
előttük álló megmérettetésre. 
 Iskolánk pedagógiai programja a tehetséggondozást tartja elsődleges feladatnak. 
Éppen ezért a történelem oktatásában is nagy súlyt fektetünk a tantárgy által megkí-
vánt készségek és képességek fejlesztésére. Ezek egy része más tantárgyak keretein 
belül is jól fejleszthető, így könnyebben megvalósulhat a komplex képességfejlesztés. 
Az alábbiakból kiderül, hogy a történelem tanítása során számos készség és képesség 
fejlesztését érhetjük el. 
 
a) A speciális szókincs (fogalmak) elsajátítása, illetve alkalmazása 
Az absztrakt fogalmak megértése, rendszerbe építése nélkülözhetetlen eleme a történe-
lem tanításának. A fogalomalkotás és –meghatározás gyakoroltatásával igen jól fej-
leszthető a tanulók gondolkodása.  
 
b) Memorizálás 
A tények és adatok (kronológia, topográfia, történelmi személyek, fogalmak) felidézé-
se szükséges a történelmi folyamatok hiteles bemutatásához. Természetesen nem az a 
célunk, hogy „telefonkönyvvé” alakítsuk a tankönyvet: mindvégig lényeges szempont, 
hogy ezek az adatok „megtalálják a helyüket”, s az események elemzéséhez szolgál-
tassanak „nyersanyagot”. Mindenképpen rossz, ha a tanulók csupán bemagolandó 
adathalmazként találkoznak ezekkel az információkkal.  

 
c) Analízis 
E kognitív folyamat gyakorlására a forráselemzés ad lehetőséget. Az adott történelmi 
korszakot bemutató ismeretanyag feldolgozása és értékelése hozzásegíti a tanulókat a 
jelenségek jobb megértéséhez. A forráskritikai módszerek alkalmazása fejleszti törté-
nelmi gondolkodásukat. A fejlesztés eredményeképp a diákok önálló elemzésre is ké-
pesek lesznek. 
 
d) Szintézis 
Az ismeretek logikus összerendezésének képessége, a lényeges és lényegtelen elemek 
szétválasztása, az ok-okozati összefüggések megragadása, a fogalmak rendszerbe he-
lyezése állandó eleme a történelem tanulásának. Ennek a képességnek a fejlesztése 
számos lehetőség kínálkozik: vázlatkészítés, esszéírás, kiselőadás stb. 
 
e) Ítéletalkotás 
A tanuló az adott korszakról megszerzett információk birtokában egy-egy történelmi 
forrást vagy eseményt megfelelő kritériumok alapján értékel. Itt gyakoroltatható a lo-
gikus és tárgyszerű érvelés, fejleszthető a divergens gondolkodás. A történelmi gon-
dolkodás kialakulását segíti, ha a tanuló az értékelés során az adott korszak értékrend-
jét veszi figyelembe, elkerülve ezáltal az anakronizmust. 
 
f) Ismeretszerzési készségek 
A történelem tantárgy oktatása kapcsán is fontos feladat, hogy a diákokat megtanítsuk 
tanulni. A vázlatkészítés, jegyzetelés, könyvtárhasználat megfelelő formáinak kialakí-
tása más tárgyak tanulásában is nagy segítséget jelent. 
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g) Kommunikációs készség 
A szóbeli és írásbeli információközlés változatos formáinak elsajátítása nélkülözhetet-
len eleme a történelem tanulásának.  A megszerzett ismeretek megfelelő szintű bemu-
tatása elképzelhetetlen a kommunikációs készség fejlesztése nélkül. A fejlesztés során 
támaszkodhatunk a többi tantárgy hasonló területen elért eredményeire is. 
 
 A készségek és képességek fejlesztésén túl a történelemtanítás bizonyos attitűdök 
meglétét is feltételezi. Ilyenek: a figyelem, a rokonszenv és a beleélés.  
 A figyelem felkeltése tulajdonképpen egyet jelent a tantárgy iránti érdeklődés fel-
keltésével. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt pusztán a tanterv révén nem lehet szabá-
lyozni, a kellő attitűd megteremtése döntően a tanár személyiségén, illetve az általa 
alkalmazott módszereken múlik.  
 A tantárgy iránti rokonszenv kialakítását is nehéz direkt módon, tantervi eszközök-
kel szabályozni. Ahhoz, hogy a tanuló lelkes és érdeklődő legyen, elsősorban sikerél-
ményt okozó, önállóan végezhető feladatokra van szükség, amelyek elvégzése – a kör-
nyezet pozitív visszajelzései következtében – nagy motiváló erővel hat.  
 A történelmi beleélés (szimpátia és empátia) igen fontos affektív eleme a tantárgy 
oktatásának. Mivel a történelem a múlt eseményeinek rekonstrukciója, elengedhetetle-
nül szükséges, hogy a tanuló – pusztán az anakronisztikus gondolkodás elkerülése vé-
gett is – átélje az adott korszak értékrendjét, megértse a történelmet alkotó ember cse-
lekedeteinek okait, s adott esetben a történelmi személyiségek szemszögéből is lássa 
(és láttassa) egy korszak problémáit. Ehhez természetesen kellő mennyiségű ismeretre 
van szükség, ám ezek elsajátítása és feldolgozása az előbb említett attitűd hiányában 
lényegesen rosszabb eredménnyel jár.  

Végezetül érdemes röviden kitérnünk arra a kérdésre, hogy a fejezetben tárgyalt 
készségek és képességek fejlesztése, valamint a tartalmi követelmények elsajátítatása 
mennyire alkot szerves egységet a történelemtanítás során. Ezzel a problémával 
ugyanis nap mint nap találkozunk a tanítási órákon. 

Tisztán elméleti megfontolások alapján két szélsőséges nézet állítható egymással 
szembe. Az egyik a képességfejlesztést tekinti elsődlegesnek, mondván: „Ha tudom, 
hogy milyen készségeket, képességeket kell fejlesztenem és fogalmakat kialakítanom, 
akkor mindegy, hogy erre a célra milyen történelmi anyagot használok. A tartalom 
mintegy magától adódik.” (1) A másik elképzelés szerint a tananyag az elsődleges, 
minden egyebet ennek kell alárendelni.  

A „hagyományos” tantervek, illetve a kimeneti pontokon érvényes követelmény-
rendszer ez utóbbi állásponthoz közelíti a helyi tantervek alkotóit. Ebben az esetben a 
történettudomány sajátos szempontjai győzedelmeskednek az általános didaktikai 
megfontolások fölött. Ahogy egy angol szerző írja: „A történelem tanulmányozása 
önmagát legitimálja, és minden más célú hasznosság csak másodlagos lehet.” (2) 

A tantervek célrendszere és szerkezete a fenti megfontolások alapján kétféle módon 
építhető fel. Az egyik – a magyar gyakorlatnak megfelelően – kronologikus rendben 
tárgyalja az egyetemes- és a magyar történelem főbb korszakait, megszabva a minimá-
lis ismeretek körét. A másik az ún. mélységelvű (study of depth) tanítás módszere. Itt a 
történelmi folyamatok csupán példákat szolgáltatnak a történelmi gondolkodás képes-
ségeinek kialakításához; a tananyag kiválasztása éppen ezért szükségszerűen esetleges, 
nem fedi le a történelmi fejlődésmenet egészét. (Érdekes lehet itt megemlíteni, hogy a 
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történelem érettségi vizsga ’B’ változata a mélységelvű tanítást feltételezte azáltal, 
hogy a vizsgakövetelményeket eszerint jelölte meg. (3) Végül is az ’A’ változatot fo-
gadták el; azaz most is a hagyományos, kronologikus szemlélet győzedelmeskedett.)  
 Amint arról már volt szó, tantervünk is ezekhez az elvárásokhoz igazodik. Úgy 
azonban, hogy a mindennapos gyakorlat során megpróbáljuk a mélységelvű tanítás 
egyes elemeit is érvényesíteni. Ez persze számos akadályba ütközik: elég csak az ala-
csony óraszámot és az elsajátítandó ismeretanyag nagyságát említeni. A kétféle metó-
dus ötvözése tehát pusztán a tanítási órákon nehezen oldható meg, ezért ki kell hasz-
nálnunk számos egyéb lehetőséget is: a differenciált csoportok, a tanórán kívüli (dél-
utáni) foglalkozások, a mentori rendszer, a tanulmányi versenyekre való egyéni felké-
szítés megannyi szervezeti formája a hatékonyabb történelemtanításnak, végső soron a 
tehetséggondozásnak.  
 
 
 
A DIFFERENCIÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE, SZERVEZETI KERETEI. ALAP- 
ÉS EMELT SZINTŰ CSOPORTOK  
 
A differenciált program vázlata a következő ábrán figyelhető meg: 

 

 

 Cél: Emelt szintű érettségi       Tantárgyi versenyek            Cél:  Érettségi 
  Felsőfokú továbbtanulás 
 

 

 

   Fakultáció          Mentori rendszer 
  (11-12. évfolyam)             (Egyéni tehetséggondozás) 
 
 

 

 

     Emelt szintű tanterv         Alapszintű tanterv 

 

 

 

             Mérés, differenciálás 

Egységes követelmények szerinti képzés 
(7. évfolyam) 
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Emelt szintű csoportok - a tehetségesek külön osztálya 

Új tantervünk bevezetése után kiderült, hogy a benne foglalt követelmények nehezen 
valósíthatók meg a más szempontok alapján kialakított osztályokban, melyekben eltérő 
érdeklődésű, gyakran más intellektusú tanulók kerültek egymás mellé. Ezért tartottuk 
szükségesnek a differenciált tanulócsoportok kialakítását. Így a képességek és érdek-
lődés alapján különböző szintű csoportok jöttek létre, melyekben mindenki a saját 
színvonalához mérten sajátíthatja el a számára szükséges tananyagot. Természetesen 
ügyeltünk arra, hogy az általunk megjelölt kötelező minimumnak (nevezzük törzs-
anyagnak) mindenki a birtokába jusson, függetlenül attól, hogy milyen szintű csoport 
tagja. Az óraszámok tekintetében egységes kereteket alakítottunk ki, ami a két szint 
közötti átjárhatóság egyik garanciája.  

Mivel a történelmet csak a 7. évfolyamtól kezdve tanítjuk, és az 5-6. évfolyam tan-
tárgyi struktúrájában csak nehezen találhatunk olyan tárgyakat, amelyek alapján bizto-
san felmérhető lenne a történelem számára fontos speciális képességek szintje, az ér-
deklődési irányultság és a motiváció; ezért a differenciálást csak a 8. évfolyamtól ter-
vezzük.  

A 7. évfolyamon elsődleges feladatként a következőket jelölhetjük meg: 

– A történelem tantárgy iránti érdeklődés felkeltése, a pozitív érzelmi viszonyulás 
kialakítása 

– A már kialakult általános képességek fejlesztése 
– A speciális képességek kialakítása 
– A fenti jegyek folyamatos figyelemmel kísérése, több ponton az eredmények mé-

rése. 
– A csoportbontás elvégzése (a tanév végére) 

A csoportbontás tehát egy többlépcsős mérési-megfigyelési folyamat eredménye-
képp történik meg, kizárva ezzel az esetlegességet, csökkentve a tévedés lehetőségét. 

Az évfolyamonként megszervezendő emelt szintű csoportokba azok a tanulók ke-
rülnek, akik intellektuális adottságaiknál, érdeklődésüknél, esetleg már kialakult pá-
lyaorientációjuknál fogva alkalmasak magasabb szintű követelmények mellett színvo-
nalasabb tananyag elsajátítására. Ezek a tanulók képesek a tantervben megjelölt tan-
anyag gyorsabb megértésére, szívesebben vállalnak többletmunkát, önálló tevékenysé-
gük elmélyíti, kiegészíti a tanórai munkát. A tehetséges tanulók számára ajánlott tan-
anyagdúsítás, illetve -gyorsítás módszerei közül mi az előbbit választjuk. A gyorsabb 
ütemű haladás a többi csoporttal való összhang, az átjárhatóság miatt zárható ki. 
Ugyanakkor tény, hogy ezek a tanulók adott mennyiségű tananyagot rövidebb idő alatt 
dolgoznak fel. Ezt figyelembe véve a tananyag dúsítása, gazdagítása a járható út. Ez 
nemcsak a tényanyag mennyiségi mutatóinak emelésében nyilvánul meg, sőt nem el-
sősorban abban. A tantervi „törzsanyaghoz” kapcsolódva több kiegészítő témát illeszt-
hetünk a tanmenetbe (régészet, életmódtörténet, kultúrtörténet stb.), illetve az adott 
témákat sokoldalúan közelíthetjük meg (múzeumi órák, könyvtárban történő anyag-
gyűjtés, egyéni feladatok elkészítése - kiselőadások, nagyesszék készítése stb.).  

A végső cél az kell legyen, hogy a tantervben megjelölt ismeretanyag igényesen 
szintetizált formában jelenjen meg egy-egy tanegység végén; s az ismeretszerzés során 
elsajátított intellektuális készségek később, más területeken is hasznosuljanak. Rövi-
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den szólva: az emelt szint tanulóira hatványozottan érvényes az a kívánalom, hogy 
művelt, az önművelésre is képes, azt igénylő személyiséggé váljanak.  

Mindkét szinten folyamatosan értékeljük a tanulók teljesítményét, a szokásos módon 
(felelet, témazáró dolgozat). Az emelt szinten ezt egészíti ki az önálló munkák értékelése.  

A 9. évfolyamon a tanévet vizsga zárja le, amely felöleli a három év anyagát (7-9. 
osztály). A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll, és az egész évfolyamra nézve 
egységes követelményeket támaszt. A szóbeli vizsga tételeit a tanév elején közöljük a 
tanulókkal. A vizsgán szerzett osztályzat és a tanévben szerzett érdemjegyek átlaga 
együtt adják az év végi osztályzatot. 
 
 

Mentori rendszer 

A fentebb vázolt formális kereteken némileg túlmutat a „mentori rendszer”. Amennyi-
ben sikeres a differenciált csoportok tevékenysége, az emelt szinten könnyen kivá-
laszthatók azok a tanulók, akik további, immáron egyéni fejlesztést igényelnek. Annak 
érdekében, hogy az egyéni fejlesztés gimnáziumunkban összehangolt, szervezett for-
mában történjen, született meg a mentori program.  
 Ezen tehetségfejlesztő forma keretében az évfolyamok legjobb tanulóit - érdeklődé-
süknek, motivációjuknak és képességeiknek megfelelően - a számukra kívánatos leg-
magasabb szintre juttathatjuk el. A speciális képzés egyik lehetséges célja az országos 
versenyekre történő hosszabb távú előkészítés. Éppen ezért csak kiváló értelmi képes-
ségű, sikerorientált tanulókat érdemes kiválogatni e célra. A néhány fős csoportok in-
formális módon szerveződnek: tehát más-más osztályokból, akár eltérő évfolyamokról 
is összeválogathatunk azonos érdeklődésű és közel egyforma intellektusú tanulókat. (A 
„mentorok” munkájának díjazását – pályázati rendszerben – a Pro Ingenio Alapítvány 
vállalja magára.) 
 A mentorok nemcsak a kiválasztott tanulók tanórán kívüli képzésével foglalkoznak, 
hanem „menedzselik” is diákjaikat: figyelemmel kísérik fejlődésüket, a számukra megfe-
lelő versenyre benevezik és felkészítik őket. Mindebből következik, hogy a mentori prog-
ram nem egy-egy tantárgyi versenyre szól, hanem hosszabb távú tehetséggondozó folya-
matot feltételez, aminek köztes állomásai lehetnek a különböző szintű tantárgyi verse-
nyek, végső pontja pedig a 12. évfolyamon van (OKTV, érettségi és felvételi vizsga). 
 A tantárgyi versenyek mindazonáltal a tehetséggondozó munkának csupán egyik – 
jóllehet fontos és látványos – szeletét adják. Valójában a legfontosabb cél az, hogy a 
kiemelkedő tanulók a számukra legalkalmasabb formában fejleszthessék képességei-
ket, szerezhessenek az átlagot jóval meghaladó tudást és sikerélményt. 
 A fentiekből következik, hogy a mentori programban részt vevő tanulók száma kor-
látozott (3 - 5 fő). Nagyobb létszám esetén a diákok „patronálása”, illetve egyéni, 
„testre szabott” felkészítése megoldhatatlan. 
 A mentori rendszerrel lényegében eljutottunk a tehetséggondozás magasabb szintű, 
egyénre szabott formájához, a versenyekre történő felkészítéshez. A lehetőség (az „inf-
rastruktúra”) adott: a legkülönfélébb szintű és színvonalú tantárgyi versenyek állnak ren-
delkezésre a tanulók megmérettetéséhez. Csak néhányat említve közülük: az OKTV mel-
let a legrangosabb az Fővárosi Pedagógiai Intézet által meghirdetett Horváth Mihály Ver-
seny. Ezeken kívül számos tematikus (pl. ókortörténeti) vagy alkalmi (millecentenáriumi, 
1848-as stb.) versenyen bizonyíthatják rátermettségüket iskolánk tanulói. 
 



 161 

Fakultáció 

A 11 – 12. évfolyamon a kötelező óraszám egy részét (heti 9 óra) ún. „kötelezően vá-
lasztható” fakultációk teszik ki. Ezzel az volt a célunk, hogy az időközben kialakult 
pályaorientációnak megfelelően bizonyos tárgyakat az alaptantervihez képest maga-
sabb óraszámban tanulhassanak diákjaink, illetve folytathassák azon tárgyak tanulását, 
amelyek ekkorra már kikerülnek az alapóraszámból.  

A sokszínű kínálatból a történelem iránt érdeklődők is kiválaszthatják a nekik meg-
felelő programokat. A felvételi előkészítő a 11. és 12. évfolyamon heti 3-3 óra. Az erre 
jelentkezők egyrészt szintetizálják, ismétlik a korábban megtanult ismereteket, más-
részt az írásbeli és szóbeli felvételi vizsgákhoz szükséges jártasságokat szerzik meg, 
újabb tanulási módszerek birtokába jutva ezáltal.  
 Szintén a fakultáció keretén belül hirdetünk meg egy szintetizáló jellegű tárgyat, a mű-
velődéstörténetet. A történelemórákon jobbára csak a politika-, gazdaság- és társadalom-
történet főbb vonásait ismerhették meg a tanulók, a kultúra története – méltánytalanul – 
háttérbe szorul a tantervekben. Ezt a hiányosságot orvosolja a 11. és 12. évfolyamra meg-
hirdetett Művelődéstörténet fakultáció. A heti 3-3 óra lehetővé teszi, hogy az eddig meg-
tanult történelmi adatok és tények mögé nézve felfedezzük a történelmet alkotó ember 
hétköznapjait és ünnepeit; a tárgyi és szellemi kultúra maradandó alkotásait. Ennek meg-
felelően a fakultáció anyaga magába foglalja a vallás-, életmód- és művészettörténet, a 
régészet, folklór stb. legfontosabb eredményeit. A tematika egymással párhuzamba állítva 
tárgyalja az egyetemes és a magyar művelődés korszakait. 

Ehhez a fakultációhoz kapcsolódik a magyar irodalom és a zene-képzőművészet tan-
tárgy hasonló elnevezésű programja, amely az adott szakterület elmélyültebb tanulmá-
nyozását teszi lehetővé. A történelem – Művelődéstörténet fakultáció a fenti részterüle-
tek történelmi folyamatba ágyazásával igyekszik átfogó képet adni a kultúra történetéről. 

A különböző tanórákon eddig megszerzett ismeretek összegzésén, egységbe szerve-
zésén túl itt lehetőség nyílik bizonyos műveltségterületek mélységelvű tanulmányozá-
sára is; ezáltal az e téma iránt fogékony, tehetséges tanulók számára újabb alkalom 
biztosított képességeik fejlesztésére.  
 
 

Rendszeres délutáni foglalkozások – szakkörök 

A történelem tanításában is érdemes kihasználni a délutáni foglalkozások rendszerében 
rejlő lehetőségeket. Tekintve, hogy ezek a foglalkozások már az 5. évfolyamtól elkez-
dődnek, a történelem tantárgy beindulása előtti két évben ezeknek egyfajta előkészítő, 
ráhangoló szerepük is lehet. A korábban meghirdetett foglalkozások közül ilyen lehet a 
„Nagy földrajzi felfedezések”, amely – részint a Természetismeret tárgyhoz kapcso-
lódva – a 7. évfolyamon induló földrajz és történelem tárgyakat is előkészíti. A „Ró-
mai ünnepek” és az „Ókori játékok a görög és a római körből” szakkörök tematikáját a 
latin szakos kollégák dolgozták ki, a programok azonban többnyire kultúrtörténeti 
anyagot tárgyalnak, ezáltal fejlesztve a tanulók történelmi szemléletét. 
 A „Történelem” és a „Honismeret” szakkörök már inkább a 7. évfolyamos vagy 
annál idősebb tanulók számára ajánlott. A „Honismeret” szakkörön jól lehet ötvözni a 
mélységelvű tanítás igényét az oldottabb, ugyanakkor nagyobb tanulói kreativitást 
igénylő ismeretszerzési formákkal. A heti 2 órás foglalkozásokon a diákok egy-egy 
téma komplex feldolgozását végzik. Ezek a témák általában egy magyarországi műem-
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lék vagy múzeumi anyag köré szerveződnek, s a program szerves részét képezi a hely-
szín meglátogatása. Az anyag sokoldalú feldolgozása – a képességek fejlesztésén túl – 
a tantárgy iránti érdeklődést is jobban elmélyíti. Lényegesen könnyebb például a kö-
zépkori várak témakört megtanítani, ha a tanulók a helyszínen figyelhetik meg mond-
juk a visegrádi fellegvár jellegzetességeit. Természetesen a látogatást elő kell készíte-
ni: a vár építéstörténetét, a középkori Magyar Királyságban betöltött szerepét, alapraj-
zát stb. megismerik a szakköri tagok. A helyszínen is lehet önálló (vagy csoportos) 
feladatot adni, s az utólagos összegzés, a tapasztalatok írásbeli rögzítése zárja le a 
munkát, amelynek bármely pontján élhetünk a diákok kreativitásával, önálló tevékeny-
ségével, s felhasználhatjuk ötleteiket, véleményüket a későbbi témák tervezésekor. 
További érdeme a szakkörnek, hogy a történelmi ismereteket bővíti, színesíti régészeti, 
művészettörténeti, néprajzi stb. anyaggal. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az itt 
megszerzett tudás – annak ellenére, hogy nem tartozik szorosan a tantervi tematikához 
– bőven kamatozik a tanórákon: a szakkörös tanulók nagyobb kedvvel és önbizalom-
mal közelítenek bármilyen történelmi témához. 
 
 
 

EREDMÉNYEK, TAPASZTALATOK 
 

A fentebb vázolt tantárgyi program a közelmúlt pedagógiai innovációjának terméke. 
Megalkotásában, alkalmazásában és folyamatos fejlesztésében gimnáziumunk történe-
lem munkaközössége töretlen lendülettel munkálkodott, és teszi ezt a jelenben is. Az 
első eredmények már három évvel ezelőtt mutatkoztak: a különböző fővárosi, illetve 
országos tantárgyi versenyek döntőiben tanulóink az élmezőnyben végeztek. A főváro-
si Horváth Mihály tantárgyi versenyen immáron harmadik éve a legjobbak között vé-
geznek diákjaink, csakúgy, mint a Pallasz Athéné ókortudományi versenyen. A szer-
kezetváltás utáni első 11. évfolyam egy tanulója az 1999/2000. évi történelem OKTV-
n 9. helyezést ért el. 
 A program, valamint annak megvalósításának sikere azzal is mérhető, ha a tanulók 
és a szülők minél szélesebb rétegének megelégedése fogadja. A közelmúltban lezajlott 
tanulói és szülői kérdőíves vizsgálat tanúsága szerint iskolánkban a történelem a leg-
népszerűbb tárgyak közé tartozik. Ezek az eredmények adhatnak erőt és önbizalmat 
további munkánkhoz. 
 
 

SZAKIRODALOM 
 

(1) Paul Noble: Helyi tanterv tervezése az elemi iskolában. In: Szebenyi Péter: Történelemtanítás Ang-
liában. Bp., 1989. 120. p. 
(2) G. R. Elton: A történelem gyakorlata. Glasgow, 1976. (Idézi: Szebenyi P. im. 39. p.) 
(3) Az érettségi vizsga. Vitaanyag. MKM 1997. A ’B’ változat tézisei szerint: „A témakörök összeállí-
tása mélységelvű (study of depth). Ez azzal a következménnyel jár, hogy a témakörök nem fedik le a 
teljes történelmi anyagot: példák. Egyrészt módszertani példák, amelyeken meg lehet tanulni a múlt 
rekonstrukciójának eljárásait, de példák egy bonyolultabb, tartalmi értelemben is. Ha a középkori 
Budáról tanulunk, felvethető, hogy miért nincs szó Esztergomról vagy a falvak népéről, miért nincs szó 
a törökkori vagy reformkori Budáról stb. A középkori Buda azonban itt példa, amelyen a középkori 
élet, gondolkodásmód, mentalitás tanulmányozható.” (29. p.) 
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Laczka Gyuláné 
 

GIMNÁZIUMI GAZDAGÍTÓ PROGRAM: 
INTERNETEN A CLUSTEREKRŐL 

 
 
 
 

ELMÉLETI KIINDULÓPONTOK 
 

Gazdagítás 

Renzulli szerint a gazdagítás olyan tapasztalatszerzés, amely: 

– túlmegy a normál tanterven 
– figyelembe veszi a tanulók speciális érdeklődését 
– figyelembe veszi a tanulók által preferált tanulási stílusokat 
– lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók az általuk tanulmányozni kívánt témában 

korlátozás nélkül elmélyedhessenek. 

A hatékony gazdagítást a tanulás azon területeire értjük, amelyek nem szerepelnek a 
hivatalos tantervben, nehezebb, illetve alaposabb elmélyedést lehetővé tevő anyagokat 
tartalmaznak. A gazdagítás e definíciója bármely tehetségfejlesztő program esetében 
érvényesnek tekinthető (Renzulli, 1987; idézi Tóth, 1998). 

A gazdagításnak három fő célja van: 

– Az adott terület komplex ismeretrendszereinek elsajátíttatása 
– Az önálló kérdésfelvetéshez elvezető gondolkodási készségek elsajátíttatása 
– A felfedezés és tanulás okozta öröm tudatosítása 

(Gallagher, 1985; in: Balogh – Polonkai – Tóth, 1997). 

 
 
A természettudományos tehetségek 

A tudományos tehetségek korai azonosításának szükségességével mindenki egyetért. 
Bloom (1955) és Brandwein (1981) a korai azonosításon a 9-10. osztályos tanulók 
azonosítását értik. A korai diagnosztizálást az indokolja, hogy a kiemelkedő intellektu-
ális képességekkel rendelkező diákoknak nem egyformán van érzékük minden isme-
retkörhöz, márpedig megfelelő fejlesztő programot csak a tehetség típusainak az isme-
retében lehet kidolgozni. Stanley (1976) szerint akkor mondhatjuk, hogy valakinek jó 
érzéke van a tudományhoz, ha hajlamos a tényekre szorítkozni, ezekből következteté-
seket levonni, és a következtetéseket igazolni. Gold (1982) szerint a tudományos te-
hetség a magas általános intelligencia egyik összetevője, mely a környezet által nyúj-
tott fejlesztő hatások következtében bontakozik ki. Guilford (1950) a tudományos te-
hetségek összetevőit így írja le: problémaérzékenység, ötletek kidolgozásának a képes-
sége, kritikai képesség (in: Tóth, 1998). 

A tehetség összetevői közül a motiváció kiemelt szerepet játszik. Motívum, vagy 
indíték bármely olyan belső személyi feltétel, amely cselekvést, vagy gondolatot vált 
ki (Gyarmathy, 1998). A leghatékonyabb motiváció a pozitív önkép és kíváncsiság 
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által támogatott teljesítmény és siker elérésére irányuló belső hajtóerő. Mivel hosszú és 
intenzív gyakorlás szükséges a magas szintű sikerhez, a különleges szaktudás okainak 
megértéséhez hozzátartozik az a mód, ahogy a gyakorlás elindul, és az okok, amiért ez 
fennmarad a szükséges szinten. 

Roufberg (1984) a tanárnak, mint facilitátornak a szerepét a tudományos tehetségek 
oktatásában, abban látja, hogy segít a diáknak „tudósként” dolgozni, azaz segít abban, 
hogyan kell kérdezni, megfigyelni, elemezni, ellenőrizni, és végül a kérdést megvála-
szolni. Sellin és Birch (1980) a tehetségeket tanító pedagógusok esetében négy szerep-
ről tesznek említést. A tanár, (1) mint modell szakértelmet és kíváncsiságot tanúsít, (2) 
mint közvetítő a tudományt aktuálisan foglalkoztató problémák feltárására ösztönzi a 
diákokat, (3) mint motiváló a kezdeti érdeklődést fenntartja és erősíti, és (4) mint érté-
kelő visszajelzést ad a diákok teljesítményéről (in: Tóth, 1998). 

 
A fejlesztő programok alapelvei 

– A programok során a tehetséges tanulók bekapcsolódjanak a probléma megállapí-
tásába, a probléma megoldásába, a megoldás értékelésébe és az erről való tudo-
mányos beszámolóba. 

– Mindig legyen bennük intellektuális kihívás, mégpedig inkább a munka minősé-
gét, mint mennyiségét tekintve. 

– Fokozzák a tartalmi mélységet és bonyolultságot. 
– A felépítésük legyen logikus. 
– A természettudományokkal való foglalkozás valódi ismeretszerzést jelentsen, a 

fogalmak tanítására, valóságos problémák megoldására kell törekedni. 
– Legyen interdiszciplináris természetű. Olyan témát válasszon, amely nem része az 

iskolai tanmenetnek, attól eredendően más természetű. 
– Igényelje a legmagasabb minőséget. 
– A feldolgozáskor adjunk lehetőséget az önirányításra, a független gondolkodásra 

és cselekvésre és a vezetői, valamint kommunikációs készségek fejlődésére. 
– Tegye lehetővé az eredetiség és a fantázia megnyilvánulását a problémamegol-

dásban, a kreativitásban, az érzékenységben, logikán és érvelésen keresztül. 
– Ha lehet, legyen a feladat nyitott végű. 
– A foglalkozás adjon lehetőséget az egyénre szóló figyelemre, amelyet a diák vá-

lasztása szerint kaphat meg társaitól, a tanártól vagy más felnőttektől. 
– Legyen etikus és élvezetes. 
– Az anyag legyen jó tanítási gyakorlat által megalapozott, eredeti forrásokkal vagy 

első kézből származó élménnyel teli. 
– Adjon módot továbbolvasásra, keltse fel erre a vágyat a tanulókban. 
– Legyen eléggé homályos ahhoz, hogy érdeklődést keltsen, és eléggé érdekes ah-

hoz, hogy megszállottá tegyen. 
– Legyen kéznél alkalmas írásos anyag azzal kapcsolatban, amely iránt már „meg-

fertőződtek” lelkesedéssel. 

 
Az alkotást segítő külső tényezők 

1. Motiváció: az optimális motiváció optimális feszültségi szintet, enyhe stresszt 
idéz elő, mely kedvez az alkotó tevékenységnek. 
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2. Segítőkész társak: az alkotás ma már többnyire kollektív tevékenység. 
3. Lehetőség az egyedüllétre: a kollektív ötletgyűjtés mellett szükség van az elmé-

lyült magányos gondolkodásra is. 
4. Az értékelés, értelmezés késleltetése: az értékelés hiánya hosszabb távon komoly 

kudarcokhoz vezethet. A túl korai értékelés viszont elfojtja a furcsának, bizarr-
nak tűnő, de éppen ezért eredeti gondolatokat. 

5. A bizalom légköre: A bizalom nyújtotta biztonságban a gondolatok merészeb-
bekké válnak. 

6. Játékos, nem versenyszerű helyzet: ha az ember inkább az alkotás folyamatára, mint 
az eredményére orientált, akkor nagyobb az alkotás létrejöttének valószínűsége. 

 
A kreativitás 

Tudjuk, hogy a bennünket körülvevő világ egyre gyorsabban változik. Az egyetlen, 
ami állandónak tűnik, maga a változás, az átalakulás. Az egyes embert sokkal jobban 
igénybe veszi, hogy a változásokat, átmeneteket követni próbálja, minthogy azok irá-
nyairól és céljairól képet alkosson. A kreatív beállítódás, életszemlélet segítségünkre 
lehet abban, hogy e változó körülményeket uralhassuk, ahelyett, hogy azok uralnának 
bennünket. A kreativitásra való nevelés olyan tulajdonságokat és készségeket alakít ki, 
amelyekre az embernek szüksége van, hogy ismeretlen szituációk és változásaik köze-
pette is helytállhasson, és tudatosan cselekedhessen. 

A kreativitás sokféle dimenziója révén – flexibilitás, nyitottság, kísérletező kedv, 
kommunikációs készség, humor, játékosság, feszültség – jellemzője a tudományos 
alkotás folyamatának, valamint az emberi kapcsolatoknak is. 

A nevelés fejlesztheti a kreativitást, és ez idővel olyan életszemléletté alakulhat, 
amely képessé tesz bennünket arra, hogy a már jól ismertben és megszokottban is az új 
nézőpontokat keressük, de arra is, hogy ne rettenjünk vissza az újtól és ismeretlentől, 
és így új tapasztalatokat szerezhessünk. 

Felvetődik a kérdés: vajon jelenlegi oktatásunk hogyan készíti fel a diákokat az új 
évszázad társadalmi és technikai változásaira? A most megtanult ismeretek alkalmasak 
lesznek-e akkor? Mikor áll készen a diák arra, hogy önálló kutatással új dolgokat fe-
dezzen fel? Gyakran úgy tűnik, hogy a tehetséges tanulóknak meg kellene várniuk, 
amíg egyetemekre, főiskolára kerülnek. Megtörténhet-e, hogy végzéskor az ötletgyűjtő 
hirtelen ötletgyártóvá válik? A nevelési rendszerünkben több lehetőség is adódik, mint 
az, hogy szivacsnak tekintsük, aki felszívja a tényeket, majd kiengedi magából, amikor 
összenyomják. 

Ezért a gondolkodási készségek fejlesztése terén a problémamegoldó technikákra és 
módszerekre való koncentrálás mellett ugyanilyen fontos a probléma felfedezés is. A 
kreativitás fokozásának és az intellektuális rugalmasság ösztönzésének hangsúlyozása 
elengedhetetlen a változó körülményekhez való alkalmazkodásban. (Gallagher, 1985.) 
 
 
A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA, MÓDSZEREI 
 

A Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 12. évfolyamán 
kémia érettségire készülő csoporttal valósítottam meg a tehetséggondozó programot. 
Céljai a következők voltak: 
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– Megtanít egyfajta tanulási, kutatási módszert, melyben a tehetséges tanulók kis 
csoportokban dolgoznak. 

– Megismerkednek a clusterek fogalmával és ezekkel összefüggő kémiai problé-
mákkal. Mind tartalmilag, mind módszertanilag bővül tudásuk. 

– A clusterek témakört azért tartom különösen alkalmasnak és fontosnak a feldolgo-
zásra, mert a kémiának egy viszonylag új ága, amely gyorsan fejlődik, nem része 
a tananyagnak, nagy gyakorlati jelentősége van, interdiszciplináris (összefügg a 
geometriával, a biológiával, a technológiával stb.),a feladat nyílt végű, hisz előre 
nem tudhatjuk, milyen mélységig sikerül a problémát feltárni. 

– Az Internet felhasználása érdekes, jól motiválja a tanulókat. A számítógép haszná-
lata egyszerű, gyors információszerzésre ad módot a Föld tőlünk távol eső kutatá-
sairól is. 

A gazdagító program segíti a tehetséges tanulók kibontakozását, irányíthatják őket a 
kémia, illetve a tudományos kutatómunka felé. 

 
Kémia szakkör a clusterekről 

A hat, másfél órásra tervezett program a következő részekből állt: 
1. Az első alkalommal csoportokat alkotva angol nyelvű szakszöveget fordítottak, 

majd mindannyian megismerkedtek az Interneten keresett anyagok elmentésének 
a módjával. 

2. A második foglalkozáson röviden megismerkedtek a clusterekkel, majd válasz-
tottak a csoportok a felkínált altémák közül. 

3. Megkezdődött a kutatómunka. A kulcsszavak megkeresése után az így talált sok-
féle anyagból kiválasztottak, és „elmentettek” néhányat. 

4. A negyedik szakkörön, miközben folytatódott a keresés, a letöltött angol nyelvű 
szakirodalom feldolgozása kezdődött meg. 

5. Az ötödik alkalommal már rendszerezni kellett az anyagokat, és szelektálni a leg-
fontosabbakat. 

6. Az utolsó foglalkozás a kapott eredmények összegzését szolgálta. 

 
Csoportos projekt 

A laboratóriumokban és kutatóintézetekben a világon mindenütt kutatócsoportok mű-
ködnek. A cél például egy új termék kifejlesztése, ismeretlen anyagok és folyamatok 
felfedezése vagy új oktatási módszerek kidolgozása. A legtöbb kutatási feladat azt kö-
veteli, hogy egy olyan team működjék kooperatívan együtt, melyben különböző tudo-
mányágak vagy készségek vannak képviselve, legalább is ha eltekintünk a ritka kivé-
teltől, a padlásszobájában magányosan bütykölő feltalálótól. A teammunka megköve-
teli, hogy a csoport minden egyes tagja rendelkezzék az együttműködés készségével. 
Ezek a készségek nagyrészt nem velünk születtek. A közoktatásban és például a gim-
náziumban sem szentelnek kellő figyelmet a kialakításuknak. 

A tanulók a csoportos projektekben elsajátíthatják és gyakorolhatják a teamekben 
való együttműködést, aminek célja valami újnak a közös felfedezése. A csoportos pro-
jektek révén történő oktatás az együttműködő tanulás legnyitottabb, ugyanakkor leg-
összetettebb formája. Előfeltétel, hogy a tanulóknak legyenek már tapasztalatai az 
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együttműködésről (például a kiscsoportos tanulás más formái révén), mert csak így 
tudják sikeresen megvalósítani a projektet. 

A tanulók képesek kell, hogy legyenek 

– a kiscsoportokban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteiket, 
– a tervezésre, 
– a feladatok elosztására, 
– az összegyűjtött információk közös elemzésére és integrálására, 
– arra, hogy eredményeiket a többiek előtt ismertessék. 

Ez a munka erősen fejleszti az együttműködési és a kommunikációs készségeket 
(Roeders, 1995). 

Mielőtt elkezdenénk, különböző csoportformákon keresztül kell begyakorolniuk a 
tanulóknak az együttműködést. Eredményes kutatás csak így remélhető. A szakkörö-
sökkel a téma bevezetésekor az alábbi módszer szerint kezdtük a felkészülést. 

 
Közös fordítás „kirakós játék” módszerrel 
A kirakós játékban a hiányzó darabkákat keressük, melyeknek meg kell felelniük bi-
zonyos követelményeknek. Az egyes darabkák jellemzőit eközben a környezetükben 
levő darabkák határozzák meg, de minden darab valami újjal is kiegészíti a játékot, 
jelesül a következő, még hiányzó darabkára vonatkozó információval. Az összes da-
rabka együtt végül is értelmes egészet alkot. 

Ha a kirakós játék módszerét a tanulásnál alkalmazzuk, a felek kölcsönösen nagy-
mértékben függnek egymástól. A tanulók csak akkor oldhatják meg sikeresen a felada-
tot, ha szorosan együttműködnek, mivel mindegyikük az információnak csak egy ré-
szével rendelkezik. Mindenki továbbítja a neki adott információt a többieknek, és 
egyénileg vagy közösen össze kell kapcsolniuk a részinformációkat, hogy megtalálják 
a megoldást. A kirakós játék módszerében tehát egyaránt megtaláljuk az együttműkö-
dést és az egymás oktatását. Eközben a csoport tagjai stimulálják egymást. Közös vál-
lalkozásról van ugyanis szó, hiszen csak akkor járhatnak teljes sikerrel, ha az informá-
ció-továbbítás leggyengébb láncszeme is jól oldja meg a maga részfeladatát. 

A feladat rövid angol nyelvű szövegek lefordítása volt. 
Három tanulóból álló heterogén csoportokat alkottunk. Figyelmet szenteltem a cso-

port összeállításánál arra, hogy egy tanuló legyen a fordításban tájékozottabb a többi-
eknél, ez pozitívan befolyásolja a közös munkát. 

Az elsajátítandó anyagot részfeladatokra osztottam fel. Mivel 3 tanuló volt egy cso-
portban, így 3 részfeladat volt. A csoport minden tagjának egy-egy rövid szöveget kel-
lett lefordítania, ami összhangban van a tudásszintjével. Igyekeztem arra ösztönözni 
őket, hogy ne használjanak szótárt, meglévő angol tudásukat és kémiai ismereteiket is 
használják! Minden tanulónak más és más a feladata, amit önállóan old meg. A tanu-
lók elsőként azt az utasítást kapják, hogy olvassák el saját részfeladatukat. Ezek után 
azok a tanulók, akik azonos részfeladatot kaptak, mint tanulócsoport összeülnek. A 
fordítások megbeszélésével segítik egymást a megoldásban. Így felkészülnek arra, 
hogy a lényeges információt továbbítani tudják majd csoportjuknak. 

Ha elkészültek az első részfeladatok megoldásával, akkor ismét összeülnek az ere-
deti csoportok, minden tanuló ismerteti a neki jutott anyagrészt. Közben a csoport 
minden tagjának meg kell győződnie arról, hogy a többiek valóban értik, amit közvetít. 
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A következő lépés, hogy egy újabb, közös feladatlap megoldásával a részinformáció-
kat integrálják. Végül a csoport minden tagjának egyet kell értenie a végső válasszal. 

A további lépés a számítógépek felhasználásának begyakorlása volt. 

 
Az Internet és az oktatás 

A számítógépek hasznos segítőtársaink lehetnek az iskolában. Ha a tehetséges tanulók 
megtanulnak bánni a szövegszerkesztővel, színvonalasabb munka kerül ki a kezük 
alól. Amint egyre ügyesebben bánnak a diákok a szövegszerkesztővel, úgy válik az 
írásuk is egyre gördülékenyebbé, világosabbá és szebben megformálttá. További fon-
tos terület lehet a tanulók számára a számítógépes grafika, amelynek a segítségével 
megtanulhatják, hogyan lehet az információkat úgy szervezni és átadni, hogy a torzu-
lás a lehető legminimálisabb legyen. A számítógép, és a számítógép, mint oktatási se-
gédeszközként való felhasználása meglehetősen vegyes fogadtatású a szülők, a peda-
gógusok és a diákok körében. Tubb (1986, idézi Tóth, 1998) szerint ahhoz, hogy a 
számítógép használatára való tanítást kiemelt feladatként kezelő tehetségfejlesztő 
programok induljanak, szemléletváltásra van szükség az oktatásban: az eddigi produk-
tum-központúságot a folyamat-központúságnak kell felváltania, a tények elsajátítása 
helyett pedig a cselekedtetésre és a megértésre kell a hangsúlyt helyezni. 

A számítástechnika új tanulási módszereket kínál a tehetségesek számára. Jelen 
dolgozatom gazdagító programjában is kiemelt szerepet kap. Segítő szerepéhez ma 
már nem fér kétség. A magyar középiskolások nagy része is nap mint nap használhatja 
az Internetet. A középiskolák egyre nagyobb része rendelkezik korszerű számítógép-
parkkal és Internettel is. 

Az oktatásban elsődleges szerepe van a naprakész adatok továbbításában, az ismere-
tek széles körének megismerésében. 

Ahhoz, hogy hasznos segédeszközzé váljon az INTERNET, a kulcsszavas keresés 
technikáját kell elsajátítani. Ha arra a szóra keresünk például, hogy cluster, akkor 
olyan sok és áttekinthetetlen anyaggal találkozunk, amelynek csak elenyésző hányada 
kémiai témájú. Ezért olyan indító szavakra van szükség, mely sokkal speciálisabb en-
nél. Például ilyen a closo szó. Ha már találtunk clusterekkel foglalkozó irodalmat, ak-
kor könnyen bővíthetjük kulcsszavaink körét, például a szerkezetet leíró geometriai 
fogalmakkal, vagy olyan kémiai ágakkal, ahol előfordulhat ezek felhasználása. A siker 
kulcsa tehát a jó kulcsszó. 

 
A clusterek megismerése, kutatása csoportos formában 

A csoportos kutatást az jellemzi, hogy szerkezete nagyon nyitott. Sok tevékenységet, 
illetve ezek megtervezését önállóan végzik a tanulók vagy a kiscsoportok. Az egész 
idő alatt a tanár szerepe az, hogy figyelemmel kíséri a csoportmunkát, és ha szükséges, 
beavatkozik. A végső bemutató előtt természetesen összehívja az érintetteket, és meg-
beszélik a bemutatót. 

A kutató munka előkészítését és megvalósítását nyolc lépésre bonthatjuk: 

1. A tanár előkészít egy sor altémával rendelkező témát. A clusterek témája azért 
különösen alkalmas téma, mert nem szerepel a tananyagban, viszont sokféle vo-
natkozásban kapcsolható a tanultakhoz. 

2. A tanulók maguk választják ki az érdeklődési körüknek megfelelő altémát. 
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3. A tanulók maguk szervezik meg az egyes feladatokra koncentráló csoportjaikat. 
4. A kiválasztott téma alapján megállapítja minden csoport a célját, a tanárral meg-

beszélve. 
5. A tanulók önállóan hajtják végre a tervet. 
6. Ezek után elemzik, értelmezik, és integrálják a nagy mennyiségű információt. Az 

eredményeket jelentésbe foglalják, amelynek végső célja, hogy az egész csoport 
előtt bemutassák a témát, az eredményeket. 

7. Ezután következik a saját munka bemutatása a többi csoportnak, hogy szélesebb 
áttekintést kapjanak a témáról mint egészről. A bemutató előadásokat a tanár ko-
ordinálja. 

8. Végül, a tanulók és a tanár közösen értékelik a munka eredményét (Roeders, 1995). 

Jelenleg egyetlen magyar nyelven elérhető monográfia található a clusterekről. Ah-
hoz, hogy kollégáim ezt a gazdagító programot tanítványaikkal megvalósíthassák, el-
készítettem ennek a témának rövid összefoglalóját, mely minden fontos területtel fog-
lalkozik, amely az altémákban szerepel. Ehhez Csákvári professzor úr monográfiáját, 
és előadásainak anyagát használtam fel. 

A clusterekkel a következő altémákban foglalkoztunk részletesen: 

– A clusterek definíciója – Wade-szabály 
– A clusterek szerkezete (a szerkezetek levezetése closo clusterekből) 
– Poliboránok és polikarboránok 
– Fullerének 
– A clusterek mint katalizátorok 
– A clusterek felfedezése és előállítása 

Az utóbbi évtizedek kutatási eredményei a szervetlen kémia ismeretanyagában 
rendkívüli változást hoztak. A szervezetlen kémia legdinamikusabban fejlődő kutatási 
irányzata az átmenetifémek kémiája, és azon belül a fémorganikus vegyületek kutatá-
sa. A fémek kovalens, azaz kevéssé poláris vegyületei a természetben nem találhatók 
meg, de napjainkban már az ismert szervetlen vegyületek többségét az átmenetifémek 
organikus vegyületei alkotják. Ez a fémorganikus kémia önálló diszciplínává váló át-
alakulásának kezdete. 
 
 
A TAPASZTALATOK ÖSSZEGZÉSE 
 

A kutató csoportunk kialakulása teljesen önkéntesen folyt. A tanulók, mindannyian 
érdeklődtek a téma iránt. A kezdeti érdeklődés a későbbiek során is megmaradt, pl. a 
harmadik foglalkozáson a többség 5 óránál is többet töltött számítógépek mellett. Ez a 
motiváltság biztosította azt, hogy az Interneten levő kontrollálatlan információ töme-
géből ezeket az anyagokat keresték. 

Az altémák közötti választás könnyen sikerült, mert a sokféle irány egészen más te-
rületet célzott meg. A csoportok, amelyeket a diákok alkottak, heterogén összetételűek 
voltak. Nagy súlyt fektettünk arra, hogy a keresés megkezdése előtt meghatározzuk a 
csoportok célját, hogy könnyebb legyen a talált anyagok között válogatniuk. 

A diákok maguk is megdöbbentek, mennyire sok clustert találtak már az első kere-
séskor. A gyors siker a jól kiválasztott kulcsszavaknál kezdődött. A fordítási gyakorla-
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ton megismert és a clusterek bevezetőjében hallott kifejezések szolgáltak először jó 
keresési szóként, majd ez a szókészlet folyamatosan bővül a már letöltött anyagokból. 

A bőség zavara miatt egy idő után arra kényszerültek, hogy tudatosabban, rendszer-
ben folytassák a keresést, saját céljaik érdekében, bár ha valamit találtak, ami nem az ő 
témájuk volt, de a másik csoport használhatta, akkor azokat átadhatták egymásnak. 

A talált anyagok nagy száma mellett motiválta az is őket, hogy sok helyen találtak 
szemléltető ábrákat, amelyek segítik a szerkezet, vagy a mechanizmus megértését. 

A tanulóknak elemezni, értelmezni kellett az információkat: 
Fontos motivációs tényező volt, hogy e publikációk nagy része igen új. A legkoráb-

bi adatok 1994-94-ös felfedezések voltak, és az 1998-as anyagok sem voltak ritkák. (A 
magyar nyelvű monográfia 1997-ben készült.) A felfedezések tehát Magyarországon 
még nem publikált tudományos kutatásokból álltak. 

A tudományos életbe való „bekapcsolódásra” adott módot ez a kutatás, méghozzá 
úgy, hogy a világ különböző földrészein dolgozó kutatók munkáját és egyetemeket 
ismerhettek meg. Többször fordult elő, hogy egy távoli egyetem épületét, vagy az 
egyetemi várost leíró anyagokba is bepillantottak. 

A kutatások alapján a diákok munkájának eredménye egy-egy rövid összefoglaló a 
választott témából. Minden ilyen csoportos munka után kiemelt szerepet kap ennek 
bemutatása, mely azok számára is élmény, akik ezt készítik, azoknak is, akik meghall-
gatják. A teljesítmény értékelője így nemcsak a tanár, hanem a társak is véleményt 
alkotnak, és tanulnak az elhangzottakból. 

Nagy élmény volt a diákokkal együtt felfedezni a kémiának ezt a gyorsan fejlődő ágát. 
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Horváthné Zilahy Ágnes 

 

TEHETSÉGFEJLESZTÉS 
AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT TÜKRÉBEN 

 
 

 
 
 
A TEHETSÉG KÉRDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ALAPDICHOTÓMIÁI: 
ÖRÖKLÉS–KÖRNYEZET 
 

A tehetségnek sokféle meghatározása van. Sternberg könyvében (1986) 17-féle felfo-
gást ismertet, rendszerez. „A tehetség olyan valami, amit feltalálunk és nem felfede-
zünk. Az, aminek egyik vagy másik társadalom akarja, hogy legyen, és ezért az egyes 
társadalmak igénye szerint időről időre változik a fogalom. Ha a tehetség definíciója 
használható, akkor a kedvező következményekkel jár mind a társadalom, mind az 
egyén számára. Ha a definíció nem eléggé hasznavehető, akkor értékes tehetségek 
vesznek el, és kevéssé értékeseknek jut a támogatás, bátorítás. Ezért fontos megérte-
nünk, hogy mit jelent számunkra és mások számára a tehetség fogalma.” (Sternberg & 
Davidson, 1990.) 

Hogy milyen összetevői vannak, milyen feltételek szükségesek kimagasló teljesít-
mény kibontakoztatásához? 

Erre ad választ Renzulli háromkörös modellje (1977), mely szerint a tehetségre jel-
lemző viselkedés három alapvető tulajdonságcsoport – átlag feletti képesség, feladat 
elkötelezettség és kreativitás – integrációját mutatja (1. ábra). A tehetséges gyerekek 
azok, akik manifesztálják, vagy képesek kifejleszteni magukban ezt az integrációt és 
alkalmazni valamely, az emberiség számára potenciálisan értékes területen. Ezeknek a 
gyerekeknek a tanulmányi lehetőségek széles választékára van szükségük, amelyeket 
nem feltétlenül nyújt a szabványos iskolai oktatás. 
 
 

Átlag

feletti

képesség

Feladat-

elkötelezettség

Kreativitás

 
   Tehetség 
 
 

1. ábra 
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Mönks (1986), Renzulli modelljét egészíti ki úgynevezett szociális mezővel, mely-
ben a család, az iskola és kortársak szerepét hangsúlyozza a tehetség kibontakozásában 
(2. ábra). 
 
 

Motiváció          Kreativitás

Kivételes
képességek

ISKOLA                                           TÁRSAK

CSALÁD

TEHETSÉG

 
 

2. ábra 
 
 
 

Öröklött vagy a környezet által meghatározott-e az intellektuális adottság? A kuta-
tások világosan feltárják, hogy az intelligenciát az örökletes és a környezeti faktorok 
tehát kölcsönösen egymásra hatva befolyásolják a gyermek fejlődését. 

A gyerekek közötti különbséget – az egyén érvényesülését – befolyásolják: az 
adottságok, képességek, biológiai, szociológiai, pszichológiai ismérvek, a szülők fog-
lalkozása, iskolai végzettsége, műveltsége, a család nagysága, értékrendje, lakásviszo-
nya, az etnikai hovatartozás, az anyagi helyzet, az életmód, a családtagok közötti vi-
szony. A gyermeki személyiségek nem egyformák, az őket nevelő-oktató iskolák is 
eltérőek: más-más környezetben működnek, különböznek tradícióban, értékrendben, 
pedagógiai koncepcióban és módszerekben. Nem az a cél, hogy uniformizálják az 
egyének törekvését, gondolatát, cselekvését a közösségben. Nem lehet cél, hogy az 
iskolák és közösségek közötti különbségek csökkenjenek, hanem alkalmassá váljanak 
az eltérésekből fakadó különbségek kielégítésére. 
 
 
 

TEHETSÉGFEJLESZTŐ TANÁROK 
 

A tehetséges gyerekek képzésével, vizsgálatával foglalkozó kutatók, gyakorlati szak-
emberek úgy vélik, hogy a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek, tehetség-
ígéretek fejlődését leghatékonyabban a speciálisan képzett pedagógusok segíthetik. 
Mások vitatják, hogy a tehetséges gyerekeket csak tehetséges tanárok tudják kellően 
fejleszteni, olyanok, akik „tudósai, művészei” a tanításnak, akik maguk is tehetsége-
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sek. Annak körvonalazására, hogy milyen végzettségű, tudású, képzettségű, mely em-
beri értékekkel bíró tanárok erre a legalkalmasabbak, szükséges figyelembe venni a 
tehetséges gyerekek tanárszükségleteit. Ily módon a téma kifejtésénél két kérdés meg-
válaszolására és egymással való találkoztatására törekszem: 

1. A tanároknak, nevelőknek milyen speciális tanulói szükségleteket kell kielégíte-
niük? 

2. A tanárok milyen tudás birtokában taníthatják sikeresen a tehetséges tanulókat? 

A tehetségesek tanári szükségleteinek leírásánál, valamint a tehetségeseket támogató 
tanárok főbb jellegzetességeinek bemutatásánál forrásul a szakirodalom idevonatkozó 
részleteire és az empirikus vizsgálatok, megfigyelések eredményeire támaszkodom. 

A tanári szükségletek vonatkozásában Kerry három kategóriát állított fel, amelyek a 
pszichológia szempontjából lehetnek: kognitívek, affektívek és szociálisak. 
 
Kognitív szükségletek: 

1. Minden kiemelkedő képességgel rendelkező egyénnek szüksége van arra, hogy 
alkalmat és lehetőséget kapjon az önálló, saját maga által szervezett tanulásra, 
amikor az ismeretek, készségek megszervezésének idejét, időtartamát és tempó-
ját maga szervezi meg. 

2. A tehetséges egyéneknek szükségük van arra, hogy tapasztalatokat szerezzenek 
az önálló problémamegoldásban. 

3. A tehetséges egyének szükségük van arra, hogy elsajátítsák a hatékony tanulási 
készségeket. 

4. Lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy képességeinek megfelelő magas 
kognitív szinteken dolgozzanak. 

 
Affektív szükségletek: 

1. A tehetséges egyéneknek szükségük van olyan tapasztalatokra, amelyekből báto-
rítást kapnak az elmélkedésre, a töprengésre. 

2. Támogatni, bátorítani kell arra a tehetséges egyéneket, hogy kérdéseket fogal-
mazzanak meg. 

3. Erősíteni kell bennük a kockázatvállalási hajlamot. 
 
Szociális szükségletek: 

1. Lehetőséget kell teremteni a kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek 
számára, hogy megtanulják a másik ember tiszteletét, a másokkal való együttmű-
ködést. 

2. Bátorítani kell őket a vezető szerep elfogadására. 
3. Meg kell tanítani arra őket, hogy elfogadják saját maguk másságát. 

 
A fent leírt szükségletcsoportok valójában nemcsak tehetséges, hanem az átlagos 

képességű gyerek számára is fontosak, azonban tehetséggondozásban különös jelentő-
séggel bírnak, és kielégítésük szinte nélkülözhetetlen. 

Shore három kardinális kérdést is felvetett a tehetséges gyermekek tanárainak felké-
szítésével kapcsolatban. Ezek az alábbiak: 
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1. Legyen-e speciális egyetemi vagy főiskolai felkészítés a tehetséges gyermekek-
kel foglalkozók részére? 

2. Az ilyen jellegű felkészítés csak posztgraduális formában történjen-e? 
3. A speciálisan felkészített tanárok jobban tanítják-e a tehetséges gyerekeket? 

Elmondhatjuk, hogy az első és a harmadik kérdésre a válaszunk egyértelműen: igen. 
A második kérdéssel kapcsolatban csak azt tudjuk elmondani, hogy nincs rá egyértel-
mű válasz. Az Egyesült Államokban a Nemzeti Tehetségtársaság (NAGC, 1983) egy 
átfogó beszámolóval jelentkezett a tehetséges gyermekeket tanító tanárok felkészítésé-
vel kapcsolatban, s ez a beszámoló a posztgraduális forma mellett foglalt állást. Ez a 
cikk a továbbképzés kérdését is felvetette, nemcsak a tehetségfejlesztést végző taná-
rok, hanem a kollégák, adminisztrátorok, szülők stb. tekintetében is. 
 
 
 

EGYÉNI KÉPESSÉGFEJLESZTÉS – DIFFERENCIÁLT TANULÁSSZERVEZÉS 
 

Feltételei: 
– a tanulást (nem ismerethalmaz elsajátításaként) a tanuló személyiségében bekö-

vetkező állapotváltozásként fogják fel; 
– felismerik a tanulók önállóságának szerepét; 
– arányosan biztosítják a reproduktív és produktív tanulást; 
– az elsajátítandó ismeretet tevékenységgé alakítják; 
– a tanulást tágan értelmezik (munka – érzelmek – játék – rekreáció – énfolyamatok 

tanulása); 
– nagy jelentőséget tulajdonítanak a társas kapcsolatok szintjének, a kommunikáci-

ós események nívójának; 
– a tanulás alapproblémájaként a képességfejlesztést tekintik. 

Ez utóbbi probléma ugyanis az a terület, ahol az iskola biztosra mehet, ha tevékeny-
ségét össze tudja kapcsolni a gyermek nagyfokú motiváltságával, személyiségét tiszte-
letben tartó nevelési kultúrával. Az eredményesség feltétele, hogy az iskolában olyan 
szükségletkielégítő tevékenységeket szervezzünk, amelyek: 

– lekötik a gyermeket, 
– komfortélményt biztosítanak számukra, 
– fokozzák a teljesítményüket, 
– kitágítják érdeklődésüket. 

A fenti koncepció olyan pedagógusi szemléletet követel, amely a tanuló egyénre 
koncentrál (fejlettségére, tanulási tempójára), maximálisan törekszik az önállóságra, 
öntevékenység kialakítására. 

A differenciálással összefüggésben érintenünk kell a pedagógus más jellegű tevé-
kenységét is. 

Nagyon fontos szemléleti kérdés, hogy a tanórán a tanítás túlsúlyát felváltsam a ta-
nítás irányításával, melynek során már nem én mint pedagógus vagyok az egyetlen 
információforrás. Sokkal lényegesebb szerepem kerül előtérbe: 
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– a tervezés, 
– a szervezés, 
– a tanulásirányítás, 
– az ellenőrzés, 
– az értékelés. 

Igazodnom kell a tanulók aktuális teljesítményéhez, magatartásához. Ezen túl koor-
dinálnom kell a különböző tempóban haladó tanulók tevékenységét. 

Ezek a pillérek csak akkor lehetnek szilárdak, ha képesek vagyunk a gyermek érde-
keit és távlati lehetőségeit egyeztető pedagógiai tervezésre, az egyéni, illetve az én 
lehetőségeihez és korlátaihoz igazodó humánus bánásmódra. Mintegy két évtizedes 
pedagógiai gyakorlatom bizonyítja, hogy legnagyobb esélyt az egyéni fejlesztésre a 
személyre szabott tanulásirányítás biztosítja, amely legmegbízhatóbban a differenciált 
tanulásszervezéssel oldható meg. 

A differenciált tanulásszervezés a tanulásirányításnak nem újonnan felfedezett ele-
me. A pedagógusok – különösen az osztatlan osztályokban dolgozók – rákényszerül-
tek, mivel elképzelhetetlen sikeres tanulás az idő jó kihasználása érdekében végiggon-
dolt tanulásszervezés nélkül. 

A gyermekek homogén csoportba sorolását sokan vitatják. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy azokban az esetekben vannak veszélyei, ha a csoportba kerülés okát nem 
ismeri a gyermek és a szülő, ha nem szakszerűen kommunikálunk a gyermek képessé-
geiről, ha elhanyagoljuk a gyermek önismeretének fejlesztését. A csoportok nem le-
hetnek merevek. A gyermeknek érezni kell az esélyt a fejlődésre, más csoportba való 
átkerülésre. A gyermek személyiségében nem keletkezik kár, ha beavatottan és ponto-
san tudja, hogy milyen segítséget kérhet ahhoz, hogy teljesítőképesebb legyen. Sokkal 
inkább vezethet személyiségzavarhoz, ha nincsenek megbízható ismeretei saját magá-
ról, képességeiről. Magam is találkoztam ilyen gyermekekkel, akiknek soha senki nem 
mondta meg, melyek a hiányosságaik, honnan erednek ezek, és így kerültek irreális 
vágyak bűvkörébe. 

Felvetődhet a kérdés: száműzzük-e a frontális tevékenységet tanítási óráinkról? 
Nem erről van szó. Mivel azonban az oktatási törvény elég szűk időkeretet biztosít az 
eltérő képességű gyermekek fejlesztésére, nem mondhatunk le a tanítási órán megold-
ható egyéni képességfejlesztésről. Ez pedig (időtakarékossági szempontokból) csak 
differenciált tanulásszervezéssel lehetséges. A témáknak részletes kidolgozását találjuk 
meg a nyelvi, irodalmi és kommunikációs (NYIK), valamint az értékközvetítő és ké-
pességfejlesztő (ÉKP) Zsolnai program irodalmában, mely tartalmazza a pedagógiai 
(filozófiai) hátteret, leírja a teljes pedagógusi tudást, amelynek birtokában a gyerme-
kek eredménnyel fejleszthetők. 

A képességfejlesztés sikere nagymértékben függ a pedagógustól: tudásától, szakmai 
önismeretétől, képességeitől, attitűdjétől, nevelési stílusától. Az új évezred újfajta sze-
repvállalást vár el tőlünk (erre utal a NAT is): a kultúra közvetítésén túl vállalnunk kell 
a szervező, vezető, pedológus, diagnoszta, lélekvezető, elemző, értékelő és jogalkal-
mazó szerepeket. Különös értékké válik az alkotás, ezzel szoros összefüggésben a pe-
dagógus tudása, melynek a szaktudomány csak egy eleme. Ehhez járul még a tanulási 
és szocializációs folyamatokra vonatkozó stratégia, normatív, diagnosztizáló tudás. A 
pedagógus beállítódása különösen befolyásolhatja az alkotó légkört. Zavart okozhat 
néhány negatív elem, mint 
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– a nevelhetőség megkérdőjelezése, 
– a gyermek teljesítőképességének kétségbe vonása, 
– a szakmai felkészületlenségből adódó türelmetlenség, 
– a rejtett agresszió. 

Mindezek elmélyült önelemző képességgel diagnosztizálhatók, szűrhetők. 
A pedagógussal kapcsolatban négy ideálformát fogadhatunk el: 1. a magas teljesít-

ményt, 2. az alkotásra való kompetenciát, 3. a lelki egészséget, 4. a jogkövető magatartást. 
A csoportos tevékenységnek megvannak a maga értékei, de nem tehetjük kizáróla-

gossá. Az egyéni feladatmegoldásra csak akkor építhetünk mind az ismeretek, mind a 
munkavégzés, mind egyéb személyiségjellemzők szempontjából, ha megvannak a fel-
tételei. Ezek hiányában megkérdőjelezhető e munkaforma használhatósága. 

Munkánk sikere érdekében komolyan kell venni, hogy a képességfejlesztés, a sze-
mélyiségformálás elválaszthatatlan egymástól. 

Sikerünk záloga: Megpróbáljuk a gyerekeket megérteni és elfogadni, mint egy 
meghatározott fejlődési ütemmel és iránnyal rendelkező egyént. 

„A gyermek felnőtt világunk ellentmondásos létformájába születik bele. A felnőttek 
megtanítják szeretni és bizakodni, de ugyanúgy megtanítják a gyűlöletre és a bizalmat-
lanságra is.” (Nyíri Tamás: i. m.) 
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Hornyákné Sztanyik Magdolna 
 

PEDAGÓGUSSZEREPEK VÁLTOZÁSA 
NAPJAINKBAN 

 
 
 
 

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját szépvigyázattal csiszoljam kristályba.” 

(Németh László) 
 
Pedagógusszerepek változásai 

Zrinszky László észrevétele alapján a legtöbb mesterség műveléséhez elegendő a 
szakmai tudás, addig a pedagógus az „egész lényével” vesz részt a munkában. Felve-
tődik a kérdés, vajon létezik-e egy nem tanári külön személyiség is, miközben a peda-
gógus a szakmai szerepelvárásoknak tesz eleget. A válasz nem egyértelmű, ez a régi 
időben sem volt könnyű. A hagyományos pedagógusszerepek előírják a gyermek gon-
dolkodási formáit, és passzív befogadóvá teszik. 

Jung elméletében különbség van a „persona” és a belső személyiség között, ahol a 
„persona” képviseli a külső, felvett szerepet. 

 
Áttekintés a különböző idők „maszk”-jairól 
Az egyház és az iskola elválaszthatatlanok voltak, meghatározták feladatkörét az isko-
lának, a pedagógusnak és a gyermeknek egyaránt. 

A nevelő feljebbvaló, vezető funkció betöltő ember volt, akinek nemcsak a tudás 
adta a „hatalmát”, de az elhivatottsága is kellett hozzá. Az újkori pedagógia comeniusi 
szerepet bontakoztatott ki, ahol a pedagógus, mint az ismeretek hagyományozója jele-
nik meg, a lélek fölött egyaránt uralkodik. E pedagóguskép megengedi, hogy játsszon 
a tanítványokkal, ezzel is jobban megnyerje a gyengébbeket a tanulásnak. 

A XVIII. században a „rousseau-i” lázadás a testvér szerepet adja a nevelőnek. Elő-
térbe kerül a szeretetet, a derűt, bizalmat fenntartó és szüntelen korholó, türelmetlen, 
zsarnoki hatalmával rendet tartó pedagógus magatartását elvető felfogás. 

XIX. századi „herbarti” pedagógus felfogás elfeledteti az atyai, helyette felöleli a 
„rendőr” szerepét”. Erő, felsőbbrendűség, a rendteremtés jellemzi. Ebben az időszaki-
ban válik ketté a nevelői és az oktatói magatartás. 

A XX. században jól körvonalazódik a tanítói és a tanári szerepkör. Árnyaltabbak a 
középiskolák tanári szerepelvárásai. Tanítványok tisztelete, a tudás fontossága, a sze-
mélyiség megtagadása a felvett tanári szerep miatt. 

A folyamat megkívánta az elavult maszk széttörését, amelyhez a reformpedagógia 
nagymértékben hozzájárult, ahol a főszereplő a gyermek és a személyiségnevelés. 
Megjelenik a „nevelés művésze”, új szerepek körvonalazódnak és ezzel együtt az elvá-
rások is változnak. 

Pedagógusszerepek rendszeréről egy olyan változó iskolakép összefüggésben be-
szélhetünk, melyben a tanulásnak, a kultúra közvetítésének értelmezése kitágul. 
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 „A jó kisugárzású pedagógus …” (Farkas Endre beszélgetése Leveleki Eszterrel) 
Az első, hogy legyen tisztába önmagával, lássa és értékelje önmagát. Az emberisme-
rettel összhangban van a kíváncsivá tétel képessége. A jó pedagógus maga is kíváncsi. 
Hogyan fejlődik a gyermek, milyenné válik, ha tőlem elmegy. Ez azzal jár, hogy kí-
váncsiságot tudok-e ébreszteni? Amit átadok, megkövetelem-e, hogy vissza is adják. 
Lássa, ha valahol hibát követett el, és képes legyen a javításra. Csak akkor van jogom 
kritizálni, ha magamat is a kritika tárgyává tudom tenni. 

 
Kiből nem lesz jó pedagógus? 
Aki nem tud a gyerekhez közel jutni. Erőteljesebb a hiúsága, mint az adni akarás vá-
gya. A napi munkában önmaga válik a legfontosabb szereplővé. 

„A pedagógus a kisdolgok művésze. A halk szó, a csend nagyon fontos, sokkal na-
gyobb ereje van, mint a hangos szónak. A kiabálás megrettenti a gyereket, a halk szóra 
oda lehet figyelni, én hiszek a halk szó erejében.” 

Németh László, aki nemcsak maga próbálta ki a tanári pályát, hanem apja sok évti-
zedes tanár tapasztalatából is okult, azt írja, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen 
volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja – 
fogalma sincs –, hogy mikor hat igazán a növendékére, egy gesztussal, egy szóval, 
odavetett tréfás félmondattal. Ha a jó tanár találkozik egykori diákjával – már alig em-
lékszik rá –, lelkendezve emlékezteti egy apró eseményre, útmutatásra, folyosón el-
hangzott kiszólásra, ami az élete alakulásában sorsdöntő szerepet játszott. De hiába az 
emlékeztetés, a tanár a mondottakat nem tudja felidézni. 

Mi az eszköz, amivel hatni tud? Nem az írásvetítő vagy a tankönyv vagy a tanme-
net. A tanár eszköze: saját személyisége. Ez az, amivel hatni képes. Közelebb vihet a 
tanári mesterséghez minden olyan tevékenység, amelyben készségünket, jártasságun-
kat kipróbálhatjuk, próbára tehetjük, és fejleszthetjük. 

„A mi időnkben a gyerekek az elbátortalanító élmények egész sorozatának vannak 
kitéve. Hogy ezt ellensúlyozzuk, a tudatos bátorítás okvetlenül szükséges. Egy gyerek 
csak akkor siklik félre, ha elvesztette a bátorságát, és nem hisz több a jóravaló képes-
ségeiben. Bátorítás tehát azt jelenti: bizalmat mutatni a gyerekek iránt. A bátorítás azt 
mutatja, hogy az egyik embertársa hisz az ő jelenlegi erőiben és képességeiben, nem 
csupán fejlődési lehetőségeiben. Ha a gyereket nem tudjuk elfogadni olyannak, ami-
lyen a jelenlegi állapotában, akkor nem is tudjuk bátorítani őt.” (R. Dreikurs, 1959.) 

„A jelenben kell a jövőre nevelni, de a jelenből nem pillantható meg a jövő” 
(Zrinszky L.) 

 
Napjaink tanárszerepei 

Az alternatív iskolák közös jellemzője, ami meghatározza a többi sajátosságát: a 
tanárszerep megváltozása és a gyermek személyiségének figyelembevétele. A tanár 
ismeretátadó helyett, segítő facilitátor az osztályban. Nem előadó, nem színész. 
Megszűnik az adó-vevő viszony. Ez tudatos. A változás a formai külsőben is meg-
jelenik. (Térelrendezés) 

Tanítási módszerek: frontális munka helyett csoportos tevékenykedtetés, vagy egyéni 
munkavégzés zajlik. A tanár egyik forrása az ismereteknek. A tantárgyak komplex módon 
jelennek meg. Sok tankönyv, sok nézőpont és a sok igazság iskolái ezek. 
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A tanár személyiségével szembeni követelmények 
Másikra való figyelni tudás, de egyben a visszavonulni tudás is jellemzi. Szuggesztív, 
hatni tudó, belső erővel rendelkező és azt mozgósítani is tudó személyiségnek kell 
lenni, hiszen emberekkel foglalkozik. Az erő nem „csillogás”, hanem szeretetet, meg-
értést jelent, amivel hozzásegít másokat a kibontakozáshoz. 

A Waldorf iskolák tanárai között a tekintély, mint szerep jelenik meg, mert Rudolf 
Steiner szerint a 7-10 éves gyermeknek igenis szüksége van arra, hogy tudjon valakit 
követni. Irányító szerepe van a közösségben. 

Montessori pedagógiájában olyannyira visszavonul, hogy szinte az eszközök hasz-
nálatának megtanításán túl, alig marad szerepe a tanárnak. A gyerekek önállóan dol-
goznak, az önellenőrzéshez az eszközös is adottak. 

Carl Rogers a facilitátor szerepét adja, ahol az empátia, a bizalom, a kongruencia és 
az elfogadás légkörében minden személyiség fejlődésére alkalmassá válik. Önfejlődés-
re, önkitalálásra ad lehetőséget. 

A felsorolás korántsem teljes, ám a kezdeti szabadságra nevelés egyik jeles követője 
Summerhill. Az itt közvetített gondolatok nélkül nem lehet teljes az áttekintés. 
 
„A gyermek, aki nem szabad” 
Az agyonformált, szabályozott, büntetett és elnyomott gyermek, a szabadságot nem 
ismerő gyermek, akinek a neve: Tömeg – ott élt a világ minden pontján. Itt él velünk 
együtt, talán a szomszéd utcában. Ül az unalmas iskolák, unalmas padjaiban, később 
pedig egy még unalmasabb asztalnál egy irodában, vagy naphosszat álldogál egy gyár-
ban a szerelőpadnál. Befolyásolható, hajlandó engedelmeskedni a hatalomnak, retteg 
mindenféle bírálattól, és szinte fanatikusan igyekszik normális, a konvencióknak meg-
felelő, hibátlan ember lenni. Kérdések nélkül elfogadja, amit tanítanak neki és az ösz-
szes komplexusát, félelmeit, a frusztrációját továbbadja a gyermekeinek. Közel járunk 
az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy az első öt hónapban, az első öt héten, vagy még 
inkább az első percben is megtörténhetnek olyan sérülések, amelyek aztán az egész 
ember életére kihatnak. A „summerhill-i” gyerekek az előbbiekkel ellentétben a teljes 
szabadságra való nevelés elvét tanulják már kicsi kortól. 

Vallja, a tisztességes emberré nevelés folyamata magába foglal egy nagy hazugság-
rendszert is, ami a gyermek számára természetesen nem nyilvánvaló. Ha az egyénisé-
get merevvé formálják, akkor ez által a test is merev lesz. 

Hogy ki a szabad gyermek? Soha senki nem látott teljességében önszabályzó gyer-
meket. Minden gyermek életét szabályozzák a szülők, a tanárok és a társadalom. Az 
önszabályozás azt jelenti, hogy a gyermeknek joga van szabadon élni, pszichikai és 
szomatikus terén is, külső hatalom irányítása nélkül. Akkor eszik, amikor éhes, csak 
akkor lesz szobatiszta, amikor ő akarja, soha nem veszekednek vele, és nem verik 
meg, mindig szeretik és védelmezik. A szabadság nem jelentheti a gyermek elkényez-
tetését. 

Ha nem sérült szellemileg, akkor hamarosan felfedezi, ami érdekli őt. Ha nem hall 
maga körül ordítozást és dühödt hangokat, akkor hihetetlenül érzékeny lesz mindenfé-
le anyaggal való foglalkozásra. A gyermek szabadsága ellen általában az ellenérv: az 
élet nagyon nehéz, és nekünk fel kell készítenünk arra, hogy később az életben helyt-
álljanak. Ezért fegyelmeznünk kell őket. Ha megengedjük, hogy azt csinálják, amit 
akarnak, akkor hogyan lesznek képesek valaha is egy főnöknek engedelmeskedni? 
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Hogyan tudnak versenyezni a többiekkel, akik ismerik a fegyelmet? Hogyan lesznek 
képesek valaha is önfegyelmet gyakorolni? Azok az emberek, akik ellenzik, hogy sza-
badságot adjunk a gyerekeknek és a fent említett ellenérvvel élnek, azok nem látják be, 
hogy egy alaptalan, bebizonyítatlan feltételezésből indulnak ki: abból, hogy egy gyer-
mek nem nő fel, vagy fejlődik megfelelően, hacsak nem erőltetjük azt. Summerhill 29 
éves tapasztalatával cáfolja ezt a feltételezést. 

Ha egy gyerek elég fiatal a szabadsághoz, akkor nem kell keresztülmenni az őszin-
teség és megjátszás szakaszain. Őszintének lenni az életben és az élethez, létfontossá-
gú dolog. Valójában a legfontosabb a világon. Ha van őszinteség, akkor minden más is 
adott lesz. Mindenki elismeri például az őszinte cselekvés értékét. Őszinteséget várunk 
el a politikusoktól, a bíróktól, köztisztviselőktől, tanároktól és az orvosoktól, a gyer-
mekeinket viszont olyan módon neveljük, hogy ne merjenek őszintének lenni. Talán 
ennek az iskolának a legnagyobb felfedezése az előbbiekben felsorolt gondolatok, mi-
szerint a gyerekek alapvetően őszinte lénynek születnek. 

A gyermeknek szabadságot biztosítani nem könnyű, annyi, mint megengedni, hogy 
saját életét élje. Ez egyszerűnek tűnik, de azok a szokások, amelyeket a tanításban, 
nevelésben és az oktatásban követünk, valamint a kényszerítések képtelenné tesznek 
minket arra, hogy felfogjuk az igazi szabadság egyszerűségét. Hogyan reagál a gyer-
mek a szabadságra? Okos és kevésbé okos gyerekek olyasmihez jutnak hozzá, ami 
azelőtt soha sem létezett számukra: valamihez, ami majdnem meghatározhatatlan. A 
szabadság legfőbb külső jelei az őszinteség és jótékonyság nagyfokú növekedése, va-
lamint az agresszió csökkenése. Ha a gyerekek nem félelemben és büntetésben élnek, 
akkor nem feltétlenül agresszívek. 

Milyen útja lehet a megvalósulásnak? A válasz, hogy nincsenek könyvek, receptek, 
nincs útbaigazítás. Csak szülőknek, orvosoknak és tanároknak egy maroknyi kisebbsé-
ge van, akik hisznek a személyiségben, az organizmusban, amit gyermeknek hívunk, 
és akik elhatározták, hogy nem tesznek semmit, ami torzítaná ezt a személyiséget. 
Mindannyian „tekintélyellenesség”-pártiak vagyunk, akik keresik az igazságot. 

Az előzőekben felsorolt gondolatokkal lehet vitatkozni, egyet lehet érteni, vagy 
csak a meglévő szemléletünket frissítjük vele, ezzel is gazdagítva a pedagógiai eszköz-
tárunkat. Segíti széttörni azt a bizonyos „personát”, amit mások vagy magunk 
kényszerítettünk a pedagógusi szerepkörünkre. 

 
A tudomány és a pedagógia 

Neveléslélektani vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy a pedagógus nevelési 
stílusának sajátosságai jelentősen befolyásolják az iskolai sikerességet. Empirikus 
vizsgálatok eredményei alapján az autonómia támogatására orientált pedagógus osztá-
lyaiban a belső motiváció és az önértékelés kedvezőbben fejlődik, mint a teljesítmény 
és a magatartás kontrollját preferáló tanárok osztályaiban. 

Marburger (1963. in: Pidgein, 1975) világosan megfogalmazta a kérdést: „Az a ta-
nár, aki hisz tanítványainak nevelhetőségében, természetesen rendszerint úgy teszi ezt, 
hogy valójában soha nem önt szavakba ilyen állásfoglalást, legalábbis nem tanítványa-
ival szemben.” 

„Ha a tanár világosan oktat, változatos oktatási módszereket és anyagokat alkalmaz, 
feladatorientált, lehetővé teszi a tanulók számára különböző oktatási segédeszközök 



 183 

alkalmazását, lehetővé teszi a dolgok több szinten történő megvitatását.” Ezzel szem-
ben, aki kritikus túlzottan, az negatív kapcsolatban áll az eredményességgel.” (Kürti J.) 

Ha tanárról alkotott képet szeretnénk megrajzolni, kerülni kell az általánosításokat. 
Azokat a vonásokat keressük, amelyekben egymástól különböznek, amelyek alapján a 
tanáregyéniségeket csoportba sorolhatjuk. A társadalmi helyzet kifejleszt az emberek-
ben jellemvonásokat. Az alapkaraktert nem változtatja meg, csak másodlagos sajátos-
ságokat termel, a jellemnek az eredeti vonásai adják a különbözőségeket. 

A társadalom középosztályához tartozó rétege. Lelki alkata alapján lesz valakiből 
jogász vagy tanár. Valamely pályára való hivatás vagy kedv már bizonyos sajátságokat 
feltételez. 

A tanári hivatás két forrásból eredhet: Elméleti tudományok iránt való vonzódás, 
valamely tudományág iránti érdeklődés. Pedagógiai hajlam, a gyerekek nevelésére-
oktatására való hivatottság érzése. A tanári pálya egyéniséget alakító hatásai közül 
kettőt említünk, az egyik a tudós hajlamúak, nagyon szeretnek a szaktárgyukkal fog-
lalkozni, ha van produktív tehetségük, alkotó munkát végeznek, ha ilyennel nem ren-
delkeznek, akkor „szorgalmasan tanulmányozzák tárgyukat”, esetleg hobby szinten 
gyűjtő-tevékenységet folytatnak. 

A másik alakító tényező: az iskola. Hivatásának gyakorlása közben állandóan 
gyermekek között van, olyanok között, akik a szellemi fejlettségükben alacsonyabb 
fokon állnak. Ismereteket közöl, utasít, felülbírál, egyszóval tekintély. Pozitívan értel-
mezhetjük, mivel a szaktárgyában vívja ki a megbecsülést. 

Az oktató, döntő, irányító magatartás a személyiségre is kihat, hajlik a felnőttekkel 
is hasonló hangnem használatára, vagy az ellenkezője, félszeg, visszahúzódóvá válik. 

A gyerekek ritkán szállnak szembe a tanárokkal, ezért a legtöbbet ő alkalmazkodik, 
kifejlődhet a pedagógusban némi különbség, szegletesebb modor, ami a felnőttek kö-
zött másként jelenik meg. (Bognár C.) 

 
Lehetek-e önmagam az osztályban? 

Sokéves tanítói munkám során mindig foglalkoztatott a gondolat, hogy mennyire va-
gyok magánember, a munkám befolyásolja-e a rólam alkotott képet. Éreztem, hogy 
nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. A személyiségemet, a mindennapokat befo-
lyásolja, hogy kicsi gyerekekkel foglalkozom, akik bárhol, bármikor megismernek és a 
„tanító néni” szerepében beszélgetnek velem. Előfordul, hogy rossz napjai is vannak 
az embernek, ilyenkor nehezemre esik a beszélgetés, a személyes kontaktus. A szere-
pem, mint teher nyomja a vállam, mert sietnék, tenném a dolgomat. A másik oldal, 
hogy jóleső érzés a törődés, lehet többet segítettem azzal a beszélgetéssel, mint gon-
dolnám. Ilyenkor úgy érzem, megérte a fáradtság. 

A maszk nehezen törik ketté, pályája elején az ember azt gondolja: 
– Nekem tökéletesnek kell lennem! Elvárják az élettapasztalatot, a szakmai bizton-

ságot, és ha nem vigyáz, könnyen megmarad „álarca”, ami veszélybe sodorja a szemé-
lyes hitelességem. 

A tapasztalatgyűjtés alatt megérezzük a tanítás örömét, bánatát, kivel hogyan lehet 
kapcsolatot teremteni. El tudom-e érni, hogy ne csak én akarjam, hogy tanuljon, ha-
nem ő maga is. A kezdő pedagógus megpróbálkozik minden eszközzel, mire megfor-
málódik az igazi arculata. Segít a környezet, család, a társadalom, és az a belső erő, 
ami nélkül nem lehet a pályán maradni. 
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A tantestületben többféle embertípus található, vannak, akik jó szemmel, akik szó 
nélkül, és van olyan is, aki csak a rosszat látja meg a kolléga munkájában. A minden-
kinek megfelelés lehetetlen, ki kell, hogy forrjon az a munkastílus, szellem, ami a sajá-
tom, a tanítványaim és én jól érezzem magam ebben a szerepemben. Tudjam azt nyúj-
tani, amit szeretnék, nem sikerülhet egyformán, de a belső tudatosságot, szabadságot 
nem szabad feladni. 

Pályafutásom tapasztalatai megerősítik azt a hitet, hogy minél természetesebben, 
nyíltabban fordulok a gyerekek felé, annál többet tudunk egymásnak adni. A szeretet-
teljes légkörben az „idomítás” helyett nevelve tanítani. Szabad hibázni, de a javítást is 
tudni kell. 

 
Az áttekintés szempontjai 

– Különböző idők pedagógusszerepei. 
– Az érzelem helye a pedagógus munkájában. 
– Miért lettem pedagógus? (Kérdőív, értékelés) 
– Tanár, diák elvárások. 
– Összegzés. 

Cél: Kiemelni azokat a pozitív szerepelvárásokat, amelyek előremutatóak lehetnek az 
elkövetkező évekre. 

 
Érzelmi megnyilvánulás 

„Egy követ hosszan rugdoshat az ember, s ezt élvezheti is, függetlenül attól, hogy a 
kőnek jó-e.” 

A gyerek akkor kiegyensúlyozott, ha a környezete is rendelkezik e tulajdonságok-
kal. Apró jelből megérzi, ha a felnőtt kedvetlen, gondokkal küzd, vagy teher számára 
az együttlét. Hogyan tudjuk mindezt megtenni, ha nem vagyunk elégedettek? Nem 
mosolyoghatunk folyton, jogos elégedetlenségünket nem kell eltitkolni, csak megfele-
lő határok között kell tartani. Ha a gyerekkel vagyunk elégedetlenek, ha nem olyan, 
ahogyan szeretnénk. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a gyerek egyszerűen csak 
más, mint amilyennek elképzeltük, és benne a vágy, hogy megfeleljen, de vigyázni 
kell arra, hiszen a „mindenkor mindenkinek megfelelés” nem lehet nevelési cél. 
Ügyelni kell arra, hogy önmagát ne adja fel. A pedagógusnak, szülőnek lehet oka, 
hogy a gyerektől elidegenedjék, de az őszinte szeretetnyilvánítást megérzik rajtunk. 
Maslow vitaminnak nevezte e szeretetet. Találó elnevezés, mert látszólag mindent 
megkapó gyermek egy idő után konkrét betegségtüneteket produkálhat. Kitalál min-
denféle történetet, amelyekben őt nagyon szeretik, törődnek vele. Energiája nagy ré-
szét ebbe fekteti, elveszti realitásérzékét, a felnőtteken csüng és egy idő után valóban 
teherré válik a ragaszkodása. Megpróbál mindenütt szeretetet kapni. További megjele-
nítési formája lehet az agresszió, a tökéletességre törekvés, a teljesítményorientáció. 
Hogyan figyeljünk az érzelmi harmónia kialakítására? Kapjon kellő figyelmet, hogy ő 
is megtanuljon figyelni. Szükségünk van arra, hogy kibeszéljük magunkból, ami rossz, 
vagy jó. Elvárjuk, hogy figyeljenek ránk. A gyerek akkor tud meghallgatni másokat, 
ha van mintája. A közös kommunikációt kicsi korban el kell kezdeni. 

Manapság a gyerekideál a „kis cserfes, mindenbe belebeszélő kisokos, aki letorkolja 
a testvérét is, folyton magára figyeltet mindenkit”. Ha megengedjük, hogy így alakítsa 
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kapcsolatait, akkor bizony nehezen várhatunk később egy figyelmes, empatikus képes-
ségekkel bíró gyermeket. Adjunk példát arra, ha beszélgetünk, ne csináljunk semmi 
mást, követeljük meg, hogy hallgasson meg másokat, tanulja meg, ha beszél, akkor 
szembenézzen a partnerével. 

 
A gyermekek érzelmi kötődése az iskolához és a pedagógushoz 

Fogalmazás órán minden évben leírják a gyerekek, miért szeretek és miért nem szere-
tek iskolába járni. 2-8. osztályig vettek részt a felmérésben. Fő szempont a személyes 
érzelmi kötődések megléte és annak hiánya. A leggyakrabban előforduló gondolatokat 
gyűjtöttem össze. Közel 80 dolgozat átolvasásából született a következő felsorolás: 

 
Szeretek iskolába járni, mert: Nem szeretem, mert: 
- Érdekes olvasmányokat tanulunk. - Rossz jegyeim vannak. 
- Figyelmes a tanító néni. - Korán kell kelni. 
- Barátaim vannak. - Szemetet szedetnek velem. 
- Jó szakkörök vannak. - Nem értem a matekot. 
- Szerepelhetünk. - Sok a házi feladat. 
- Tornázhatunk, játszhatunk. - Kevés a barátom. 
- Tágas az iskola épülete. - Nem játszanak velem. 
- Énekelhetünk. - Sok dolgozatot kell írni. 
- A tanító néni szereti a gyerekeket. - Hat óránk van. 
- Játszunk. Szórakoztat az iskola. - Későn ebédelünk. 
- Régi dolgokról tanulunk. - Csúfolnak. 
- Sokat lehet nevetni. - Unalmasak az órák. 
- Elmesélhetjük a titkainkat. - Nagy a követelmény. 
- Finom az ebéd. - Félek az udvaron. 

 
A felsoroltakból is látszik, mennyire megoszlanak az érzelmek. A szeretet kiemelt 

helyen áll: „a tanító néni szereti a gyerekeket, megértő, titoktartó”. A pozitív hozzáál-
lás meghatározza az iskolai életüket. Nem találkoztam elutasító véleménnyel a peda-
gógus személyiségével kapcsolatban, még akkor sem ha a tantárgyakkal adódott ne-
hézsége. Kitűnik, hogy fontos a rendezett, szép környezetben való tanulás, türelem, 
barátság, becsületesség visszatérő eleme a véleményeknek. A negatív oldalon a nehe-
zebb tantárgyak jelennek meg. Talán az órák színesebbé és érthetőbbé tételével köze-
lebb kerülhetne egy adott tantárgy a gyermeki világhoz. Soknak találják a délutáni fel-
adatokat, az idejük nagy részét kitölti. Kevés a szabadságuk, ami ebben a korban na-
gyon fontos. A szüneteket együtt töltik a nagyobbakkal, egyesek félelemmel, szoron-
gással élik meg. Bántalmazzák, vagy puszta „nagyságukkal” keltenek félelmet. A be-
szélgetések után az a véleményem, hogy a kötődést meghatározza az iskolai ittlét. Ha 
jó, akkor a kötődés nagyobb, ha nem, akkor a hozzáállás negatív érzelmi töltést kap. 
Igénylik a közvetlenséget, a megbízhatóságot, amit a pedagógus személyisége közve-
tít. 
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A tanár személyisége 

Már régóta elhangzott, hogy a tanár személyisége meghatározza a tanítás sikerét. Egy 
tanár a nélkül is jó pedagógus lehet, hogy bármelyik tanulójának modellként szolgálna. 
Lelkesítheti, befolyásolhatja diákjait anélkül, hogy hatással lenne bármelyikükre is. 
Akiktől sokat tanulnak, de a tudáson kívül nincs kapcsolatuk. A „karizmatikus” típus, 
aki magával ragadja, elbűvöli a diákokat, de igazából alkalmatlanok a tanításra. Gon-
dolatai csapongnak, esetleg összefüggés nélkül fűzik a mondanivalójukat, a vonzerő 
mégis megvan. Miért nyűgöz le mindenkit? Mert olyan hitelességgel teszi mindezt, 
hogy megragadja a hallgatóságát. 

 
Diákok véleménye az ideális tanárról 

Részletek az „Ideális tanár” című dolgozatokból (8. osztályos tanulók véleménye): 
„Van, aki azt állítja, hogy az tanár, aki megtanítja mindenkinek egyformán, amit 

kell. Van, aki azt mondja, olyan ember, aki kedves, megértő, keveset kér felelésnél, és 
kevés leckét ad.” 

„Ideális tanárnak szerintem nehéz lenni, mert sok olyan tulajdonsággal kell, hogy 
rendelkezzen, amelyek fontosak, hogy ideális tanár váljon belőle: legyen segítőkész, 
figyelmes, kedves, aranyos, megértő, rokonszenves, jószívű és fontos, hogy nyitott 
legyen, szeresse a gyerekeket. Ne kivételezzen, mindenekelőtt türelmes és jóságos le-
gyen. Jó, ha van humorérzéke, a felszabadult órákat szeretem.” 

„Legyen jó megjelenésű ember, gyereket szerető, pontosan érkezzen, és pontosan 
fejezze be az óráit. Értsen a tanulók nyelvén, érezzen együtt velük. Lelkileg és szelle-
mileg is vegyen részt az órákon. Ne térjen el a megadott témától. A tanításon kívül 
lehessen vele bizalmasan beszélgetni. Titkainkat őrizze meg.” 

„A tanárunk legyen egyben felnőtt barátunk is. Sajnos sok olyan diák van, ki nem 
tud mindent a szüleivel, barátaival megbeszélni, és nagyon jó érzés az, ha a tanár segít 
megoldani a problémáinkat. Őszinte legyen, akkor a diákok felnéznek rá. Ki is Ő? Ez a 
mi titkunk marad, mert a többi tanárral szemben ez igazságtalan lenne.” 

„Az ideális egy kifejezés, mely az életben nem valósul meg. Az emberek sokasága 
között nincs ideális, csak azt mondják. Egy-egy tanár lehet ugyan engedékeny, de azt a 
diákok kihasználják. Vannak olyan tanítók, akik mint felnőttek aranyosak, de mint 
tanár kiállhatatlan. A gyerek gyorsan észre veszi, ha ingerült, ideges.” 

„Elsősorban nőnek képzelem, bár lehet, hogy egy férfi tanító is van olyan jó, sőt le-
het, jobb is.” 

„Apám szeptemberben iskolába adott. Mi a város déli részén laktunk, az iskola meg 
a közepén, kb. egy kilométernyire. Eleinte gyötrelem volt oda járnom, de a tanáraim 
sokat segítettek, hogy megszeressem az iskolát.” 

„Nem jó, ha a tanár a régi módszerekkel fegyelmez. Szerettesse meg a tantárgyát és 
önmagát. Beleszólhasson a gyerek a tanítási folyamatba. Szeresse a diákjait, vegye 
őket emberszámba, a tanuló problémája legyen a tanáré is. Ahol tud, ott segítsen.” 

 
Az idézetekből is látszik, mennyire fontos, hogyan viszonyul a pedagógus a gye-

rekhez. Egészséges kritikával nézi a tanár személyiséget, egyben önvizsgálatot is tart. 
Nem az engedékeny egyéniségekhez ragaszkodik, elfogadja a jó arányokkal rendelke-
ző szigorú magatartást. Akit a jobbító szándék vezet a hivatásában, figyelembe veszi 
ezeket a véleményeket. 
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Miért lettem pedagógus? 

Felmérést végeztem a kiskunhalasi Szűts József Általános Iskolában. A kollégák kész-
ségesen vállalkoztak a feladatra, a napi munka mellett ritkán tesszük fel magunknak a 
fent említett kérdést. Létünket, munkánkat negatív érzések kísérik. Több napon keresz-
tül vált beszédtémává, mi inspirált valakit arra, hogy ezt a pályát válassza. Érdekes 
történetek, régi tanító vagy gimnáziumi tanár neve került elő a múltból. A felmérés 
eredményei ennek ellent mondanak, de a szóbeli történetek mégis azt bizonyítják, 
hogy igenis befolyásolja növendékeink életsorsát a személyiségünk, a munkánk és a 
rossz ítéleteink. az érzelmi megnyilvánulások meghatározóak lehetnek életünk meg-
formálásában, nem születünk pedagógusnak, hanem az egyén fejlődéséhez hasonlóan 
– „azzá válunk a szakmai szocializáció útján”. 

A pedagógus pályaválasztásának motívumai. Szempontok az elemzéshez (Kósáné – 
Porkolábné – Ritoókné): 

– A motívumok gyakorisági rangsora 
– A motívumok megoszlása 

Pályaválasztási motívumok: 
1./ Altruisztikus motívumok: 

– Szeretek emberek között lenni. 
– Szeretem a gyerekeket. 
– Szeretem a közösséget. 
– Másokat segíthetek. 
– Problémamegoldásokban közvetíthetek. 
– Több, mint foglalkozás: hivatás. 

2./ Mintakövetés, példakép hatása: 
– Nevelői példa. 
– Barátaim is ezt választották. 
– Családi hagyomány. 
– Kedvenc tanár pozitív példája. 

3./ Egyedi motívumok: 
– Érdekes pálya. 
– Tiszta foglalkozás. 
– Nőnek való. 
– Szeretek előadni. 
– Megbecsülnek. 
– Változatos munka. 

4./ Érdek és kényszer: 
– Kell a diploma. 
– Jó a nyári szabadság. 
– Tanáraim rábeszéltek. 
– Jó ugródeszka az előrehaladáshoz. 
– Nem volt más választásom. 

A válaszok alapján nézzük meg, milyen pozitív és negatív hatások befolyásolták a 
választást. Ebből kiemelve a legmagasabb értékeket. 
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„+” „–” 
Érdekes, változatos tevékenység Nem tiszta munka 
Másokon lehet segíteni Nincs társ.-i megbecsülés 
Önálló munkavégzés Nem családi hagyomány 
Szeretem a gyerekeket Nev. példa nem befolyásolt 
Hivatás a ped. pálya Nem tud. érdeklődés vezérelt 
Sok örömet nyújt Felelősséggel jár 
 
Értékelés 
A választásokból kiderült, hogy hivatásnak választották ezt a pályát, ahol a gyereksze-
retet az egyik fő szempont. Az önállóság, a művelődési igény és a közösségben végzett 
tevékenység is fontos. A nyári szabadság, a másokon való segítés szerepet kap, de nem 
ez a döntő. 

A negatív oldalon egyfajta hiányérzet jelentkezik a pedagóguspálya iránt, pl. a 
megbecsülés társadalmi szinten. A választás szabadságát mutatja, hogy szülő, barát, 
diploma nem befolyásolja a döntéshozást. Sajnos ezen az oldalon szerepel a „nagy ne-
velők, a „nagy nevelők, a példakép”. Úgy érzem, mélyebbre kellene ásni, előjönne 
egy-egy arc a múltból, aki szavak nélkül is meghatározta a pályairányultságot. 

Ha visszagondolunk, milyen elvárások fogalmazódnak meg az új szellemű pedagó-
giák iránt, akkor az elképzelés mindenkiben megvan, a körülmények meghatározzák, 
mivé lesznek a kezdeti „álmok”. 

 
Lehetek-e önmagam, mint tanár? 

A kérdésre a választ mindenki önmagának tudja megadni. Egyfajta betekintés azon a 
kapun, ahol el lehet indulni, és végig lehet menni. Ha már azt tudom, hogy mit nem 
merek vállalni, akkor előbbre jutottam abban, hogy levessem a felvett „szerepemet”. 

Németh László szerint: Ha valakiben nincs kedély, kedvesség, ne menjen pedagó-
gusnak. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig-jában emlegetett tanár úgy tartja az 
óráit, mintha „kukoricát morzsolna” – márpedig az nem túl kedélyes foglalkozás. 

Személyiségünk a munkaeszközünk. Kik vagyunk, hogyan élünk, jól csináljuk-e 
amit vállalunk, van-e értelme a munkánknak? 

Amikor feltesszük ezeket a kérdéseket, és magunknak próbáljuk megválaszolni, ál-
talánosságban tudunk nyilatkozni. Önmagunkhoz való közelebb kerülés az önismere-
ten át vezet. Gyermekkortól kezdve formálódik az énképünk. A szülő, a család, a pe-
dagógus, a kortársak közvetítik a külső-belső jegyeinket. Az énkép tartalma összefügg 
azzal, mennyire tudjuk magunkat elfogadni, vagy másokkal elfogadtatni. 

 
Milyen pedagógus vagyok? 

Résztvevők: Szűts József Általános Iskola pedagógusai 
Módszer: kérdőív 
Szempontok az elemzéshez: 

– az énkép (önértékelés), átlagos, negatív vonásainak értékelése. 
– az énkép intellektuális, erkölcsi, érzelmi és magatartásbeli viszonyai. 
– összehasonlítás pedagógiai tapasztalat alapján. 
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Értékelés 
 
 1 2 3 4 5 6  
vidám 5 7 5 1 1 - szomorú 
engedékeny - 5 6 5 3 - szigorú 
nagyvonalú - 4 11 2 - - kicsinyes 
aktív 8 4 7 - - - passzív 
játékos 7 2 6 1 3 - komoly 
nyílt 11 2 4 1 1 - zárkózott 
határozott 7 3 7 2 - - tétovázó 
barátságos 9 6 4 - - - barátságtalan 
igazságos 8 10 1 - - - igazságtalan 
jóindulatú 14 6 - - - - rosszindulatú 
kiegyensúlyozott 5 9 4 1 - - kiegyensúlyozatlan 
következetes 6 8 6 1 - - következetlen 
művelt 4 8 5 - - - műveletlen 
tapintatos 10 7 1 - - - tapintatlan 
türelmes 4 7 5 2 1 - türelmetlen 
kreatív 6 8 3 2 - - nem kreatív 
   % 34 32 25 6 3 -  
 

Év elején hallani: 
– Nagyon szigorú tanár! 
– Kedves, aranyos! 
– Segítőkész, barátságos! 
– Kiabál néha, de jól tanít! 
Ezek a mondatok nem esnek jól, de az „éles” fülű pedagógus elgondolkozik, és ha 

úgy látja, megpróbál változtatni. A kérdőív kitöltésekor a fő szempont, hogy ki mi-
lyennek ismeri önmagát. A pontszámok növekedése a negatív tulajdonságokat jelöli. 
Válaszok összesítéséből kiderül, hogy a tantestület 66 %-a a pozitív tulajdonságokhoz 
közelít. (Az első két választást összesítettem, mert a két érték nagyon közel áll egy-
máshoz.) 
 
Milyennek látjuk önmagunkat? (Kiemeltem a legmagasabb értéket) 
 

„+” „–” 
jóindulatú szigorú 
nyílt komoly 
tapintatos türelmetlen 
igazságos  
barátságos  
kreatív  
következetes  
kiegyensúlyozott  
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A szigorú megnevezés nem a negatív csoportba sorolható, de ezzel lehetett kifejezni 
a különbséget a két oldal között. Az összesítés alapján elmondható, hogy jó önképpel 
rendelkező tantestület, bár az igazi tükröt mindenki csak önmagának tudja tartani. Eh-
hez a tükörhöz a gyerekek is hozzájárulnak. 

 
A pedagógiai munka jellemzői a tanulók szerint 

A kérdőíveket a felső tagozat 7. osztályos tanulói készítették. Ez a kor, ami az általá-
nos iskolás létnek egy nehéz állomása. Egyre több az elvárás, a gyerekeknek önmaguk 
változásaival is szembe kell nézni, a kettő együtt sokszor konfliktushoz vezet. A társak 
közötti konfliktus nem sorsdöntő, mert ezek hamar elsimulnak, de a család és az isko-
lán belüli „harcok” nyomot hagynak. 
 
1./ Magatartás-tanulással kapcsolatos követelmények:  

Igen Nem Talán 
60% 15% 25% 

2./ Tanítással összefüggő képességek: 
29% 50% 23% 

3./ Segítés a tanulónak: 
32% 31% 37% 

4./ Értékelő magatartás: 
30% 44% 26% 

5./ Pedagógus-gyerek viszony: 
24% 44% 32% 

6./ Általános emberi tulajdonságok: 
30% 45% 25% 

A kapott értékek átlaga: 
34% 38% 28% 

 
Értékelés 
Magatartással és a tanulással kapcsolatos elvárások válaszaiban 60% igen, a 25% talán 
azt mutatja, hogy nincs tisztában azzal, mit is várnak el tőle. Ebben az osztályban ez 
magas érték, hiszen egy jó tanulmányi munkát produkáló gyerekcsoportról van szó. 
Tanítás-képességek: A gyerekek 50%-a nemmel válaszolt a feltett kérdésekre. A fel-
mérés félév előtt készült, amikor a tanár-diák viszony feszültebb. Sok a hibázási lehe-
tőség, de mindenképpen figyelemfelkeltő. Több segítséget várnak. 
Segítés a tanulónak: Az elvárások tisztázatlansága derül ki a százalékokból, 31%-a 
nem és 23%-a talán, aki úgy érzi, hogy nem kapja meg a kellő támogatást. 
Értékelő magatartás: Partnerséget, határozottságot várnak, 44% elutasítja, 26% bizony-
talan, hogy jól értékelik az iskolai munkájukat. 
Pedagógus-gyerek viszony: A kamaszkor ellenállása tapasztalható a 44%-os nem, 
32%-os talán válaszok mögött. Nagyobb beleszólási igénnyel jelentkeznek, keresik a 
helyüket. 
Általános emberi tulajdonságok: Az igazságkeresés, a véleménynyilvánítás megjelenik 
a hetedikes korosztálynál, szívesen bekapcsolódna a tanítási folyamatba, de nem tudja 
hogyan, ebben nem kap megerősítést. A 45% nem jellemzi, hogy a tanár nem fogadja 
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el a véleményüket. A felmérés adataiból látszik, hogy a magatartás és a tanulással kap-
csolatos követelményekkel vannak legtöbben tisztában. Az összesítésben a tanulók 
34%-a fogadja el azt a pedagógiai munkát, amiben része van, 38% elutasítja, vagy 
nincs tisztában azzal, mit kell tennie, 28% bizonytalan, hogy elfogadja-e, jó-e neki, 
amit követelnek tőle. 

 „Hogyan tudhatom? 
Mit remélhetek? 

Mit kellene tennem?” (Kant) 

 
Összegzés 

Hivatásunk eredeti jelentése szerint gyermekvezetők vagyunk. Változó, forrongó vi-
lágban élünk, s ebben a fejlődés irányában kell vezetnünk. Ez csak akkor lehetséges, 
ha olyan „iránytűnk” van, amely sokféle, s olykor az addig szilárd talajt is megmozga-
tó, változások közepette, egyértelmű határozottsággal mutatja a fejlődés irányát. 

„A pedagógus iránytűje: az emberségnek is tartást, s mindenkori szakmai tevékeny-
ségnek konkrét iránytartást biztosító etikája.” Azért az iránytűért mindannyiunknak – 
személyesen, naponta – meg kell küzdenünk. Teljes személyiségünkkel vállalunk fele-
lősséget a munkánkban. Tanítványaink elvárják, hogy őszintén, önmagunkat vállalva, 
az „álarcunkat” félretéve álljunk eléjük. Az oktató-nevelő munka modernizálódásával 
sem veszti el az ember a központi pozícióját. A kapcsolatok gazdagabbá, nyíltabbá 
válnak, ha megfelelő módon közvetítjük gondolatainkat. 

A „Rogers-i” elfogadás nem lehet cél, de mint eszköz használható, hogy újabb is-
mereteket gyűjtsünk és átadhassunk azoknak, akik erre kíváncsiak. Azért, hogy érdek-
lődőek legyenek, arról nekünk, akik hivatásnak választottuk ezt a pályát, kell gondos-
kodni. 

A sokféleség, a különbözőség megfér a hagyományos szerepek mellett. Comenius 
gondolatai számunkra is iránymutatók, mert a változó világ mellett a szellem mara-
dandó. 

„Az, hogy milyen gyerekek születnek, nem a mi kezünkben van, de hogy helyes ne-
velés révén jókká legyenek, az a mi hatalmunkban áll. Bizonyára a kertész is a palántá-
lásnak ugyanolyan műveletét alkalmazza, bármely oltóággal oltja is be a fát.” 
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Veres Krisztina 
 

A PEDAGÓGUS SZEMÉLYISÉGJEGYEK 
A TEHETSÉGFEJLESZTÉSBEN 

 
 
 
 
 
1. Témafelvetés, hipotézis 

A tehetség a legnagyobb kincsünk, melyre úgy kell vigyázni, mint a szemünk világára. 
Sajnálatosan hazánkban a történelmi események úgy alakultak, hogy a tehetség felis-
merése, gondozása és védelme sokáig háttérbe szorult. Minden társadalom minden 
sajátos válogatási intézmény nélkül kitermelte a többé-kevésbé tehetséges vezetőket. A 
tehetséges gyerekek céltudatos kiválogatásának és nevelésének gyakorlata a nagy óko-
ri birodalmakban kezdődött el. 

A tehetség felismerésnek és a tehetségesek nevelésének világszerte nagy lendületet 
adott az 1957-ben felbocsátott szputnyik nyomán keletkezett riadalom, az úgynevezett 
„szputnyik-sokk”, elsősorban az USA-ban. A megmozdulásnak látványos tünete az 
volt, hogy az amerikai kongresszus 1958-ben elfogadta „a nemzetvédelmi nevelési 
törvényt”, a „National Defense Education Act”-et. 

Hazánkban a századforduló táján megindult tehetségvédő mozgalom harmadik sza-
kaszát éljük, de még mindig vannak a szakemberek és a közvélemény előtt tisztázatlan 
kérdések, ellentétes felfogások. 

Eötvös József gondolataiból idézek: A nevelésre váró szerep: „fölismerni, megbe-
csülni a növendék lelkében szunnyadó hajlamokat, és azokat a legteljesebb kifejlésre 
segíteni. Eredményes nevelés csak az individualizáló nevelés lehet, amely számba ve-
szi az egyéni tehetségek kvantitatív és a kvalitatív különbségeit.” 

Számunkra is világossá válik, hogy mennyire fontos a szellemi, erkölcsi és érzelmi 
tulajdonságokban gazdag egyének, a tehetségek korai felismerése, gondozása és vé-
delme. 

Révész Géza ezt az intelligencián kívül főleg az érdeklődés, a spontaneitás, az intu-
íció és a magatartás segítségével véli elérhetőnek. A pedagógia feladata lesz a pszicho-
lógiai ismeretek alapján azokat az elveket és módokat kidolgozni, amelyek segítségé-
vel a tehetséget fejlesztjük, műveljük, kibontakozását segíthetjük. 

Ezért tesszük fel magunkban azt a kérdést, hogy vajon a tehetségeseket tanító tanár-
nak milyen alapvető személyiségjegyek szükségesek. 
 
 
2. A demokratikus pedagógus eszménye 

Mindenkiben kialakul az ideális pedagógus eszményképe, de az ilyen ideálok mindig 
bizonytalanul működnek „hiszen legjobb esetben is keverednek bennük a megvalósít-
ható elemek és a puszta vágyképek”. 

A harmincas évek végén az USA-ban kezdték kutatni, milyen is a „demokratikus 
pedagógus”. Kurt Lewin filozófiai alaptézisei, hogy az ember nem „természeténél fog-
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va” demokratikus, hanem a demokratikus környezeti viszonyok és nem utolsósorban a 
demokratikus szellemű nevelés révén válhat azzá. 

White és Lippitt empirikus vizsgálatai alátámasztották azt, hogy ez a nevelés világo-
san elhatárolható az autokratikus és a laissez-faire irányaitól és velük oppozícióba ál-
lítva érthető meg igazán. A tanári viselkedés módozatai mögött háromféle jellegzetes 
szerepfelfogás áll. 

Az autokratikus pedagógus mindenekelőtt tekintélyszemélynek láttatja és látja ma-
gát, a demokratikus a csoport és az egyes tanulók segítőjeként lép fel, a lassiez-faire 
viselkedést követő pedagógus pedig szinte kiiktatja magát a tanulók életéből, szerepét 
a puszta asszisztenciára redukálja. 

Mivel senki sem abszolút autokrata vagy „elengedő”, de nem is „abszolút demokra-
ta”, mindig szabad tér nyílik arra, hogy ki-ki úgy definiálja saját szerepét, ahogyan azt 
önértékelő törekvései megszabják. Az alkalmanként demokratikusan viselkedő autok-
rata felnagyíthatja kivételes viselkedésének súlyát, és alapvetően demokratikus vezetői 
attitűdöket tulajdoníthat magának. Nem feledkezhetünk meg az idealizáló önismeret 
pozitív visszahatásáról. 

Néhány évtizeddel később a kialakult kategóriarendszerek alapjául szolgáltak diffe-
renciáltabb kategóriarendszerek létrejöttéhez. Harold H. Anderson dominatív és 
szociálintegratív tanárviselkedést különböztetett meg. 

Számos vizsgálat vallott arra, hogy Anderson nevelői alaptendenciái nemcsak jó 
megközelítésben karakterizál egymással szembenálló pedagógus szerepviselkedéseket 
és szerepértelmezéseket, hanem kimutathatóan befolyásolja a gyermekek személyiség-
fejlődését. 

John Withall A „szociális-emocionális klíma” alakulását mindenekelőtt a tanár ver-
bális oktatási kommunikációjával hozta összefüggésbe. 

Carl Rogers „kliensközpontú” felfogása az előbbiekkel szemben lényegesen más. A 
mélységesen rousseauista hitvallása szerint az ember eredendően jó, megbízható, szo-
ciális és konstruktív, s ha később mégis veszít az értékéből, az csakis mások káros ha-
tásának tulajdonítható. A rogersi filozófia értelmében minden pedagógia terapeutikus 
eljárás, mely az erkölcsi egészség helyreállítására irányul. 

Flanders objektív megfigyelési kategóriákat alakított ki. A pedagógusok és a tanu-
lók megnyilvánulásait egymástól való függésükben vizsgálta, interakciók sorozata-
ként. 
 
 
3. A tehetségesek tanárai 

A „normál” osztályokban tanító pedagógusok sok esetben kiváló munkát végeznek, 
némelyek a tehetséges tanulók oktatásában is megállnák a helyüket. Vannak beszámo-
lók, amelyek arról tanúskodnak, hogy sokan megpróbálják elnyomni, háttérbe szorítani 
a tehetséges tanulókat, aminek káros következményei vannak: sértődés, kudarc, dac, 
nyílt szembeszegülés. 

Ma már a legtöbb amerikai tagállamban a tehetségesek oktatását speciális képzett-
séghez, vagy tehetségfejlesztő szakpedagógusi diplomához kötik. Számos tulajdonság-
lista van forgalomban, amit a tehetséges diákokkal határoztak meg az általuk kívána-
tosnak vélt tulajdonságok alapján. 
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A legismertebb közülük a Davis (1954) által összeállított tulajdonságlista, mely a 
következőket tartalmazza: 

1. együttműködő-demokratikus attitűd, 
2. barátságosság, 
3. az egyéni sajátosságok figyelembe vétele, 
4. széles érdeklődési kör, 
5. kellemes megjelenés és modor, 
6. korrektség, 
7. tárgyilagosság, 
8. humorérzék, 
9. határozott fellépés, 
10. következetesség, 
11. a személyes problémák iránti érdeklődés, 
12. rugalmasság, 
13. a dicséret és elismerés gyakori alkalmazása, 
14. és az adott tantárgynak az átlagosnál jóval eredményesebb tanítása. 

 
Maker (1982) más úton közelítette meg a tulajdonságokat, három csoportba sorolta 

őket: 
1. nevelés iránti attitűdök, 
2. szakmai- és 
3. személyiségjellemzők. 

Wellborn (1980) szerint problémát okozhat a tanároknak a kreativitáshoz való nega-
tív viszonyulása is. Számos kreatív tanuló panaszolta, hogy a kreativitásuk miatt ne-
vetségessé tették, kigúnyolták őket, és nem kaptak olyan feladatokat, amelyek kihívá-
sok lettek volna a számukra. 

Lindsey (1980) a tehetségesekkel foglalkozó tanárok személyiségvonásait így fog-
lalja össze: képesek másokat megérteni és elfogadni, hatalmas énerővel rendelkeznek, 
érzékenyek az emberi dolgok iránt, átlagon felüli intellektuális érdeklődésűek, és ké-
pesek másokért felelősséget vállalni. 

Kathnelson és Colley (1982) kutatásai kiszélesítik a személyiségjellemzők körét. 6-
16 éves tehetségeseket kértek meg arra, hogy jellemezzék az ideális tanárt, mint peda-
gógust és milyen az ideális tanár, mint ember. A következőket írták: olyan legyen, aki 
megérti őket, akinek van humorérzéke, aki barátságos és segítőkész, aki megadja nekik 
a tiszteletet, és aki türelmes és rugalmas. 

Felmerül az a kérdés mindenkiben, hogy mire van szüksége egy tehetséges gyer-
meknek. 

Kerry (1983) a speciálisnak tekintett elvárásokat pszichológiai szempontból három 
csoportba osztotta: 

1. kognitív jellegű elvárások (gondolkodással, tanulással, emlékezéssel kapcsolatosak), 
2. érzelmi jellegű elvárások (érzelmekkel, vágyakkal kapcsolatosak), 
3. szociális jellegűek. 

Feldhusen (1984) több tanulmányt tekintett át, köztük Hultgren és Seeley írását is, 
és a tehetséges gyermekek tanáraira vonatkozóan az alábbi személyiségjegyeket gyűj-
tötte össze: 
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1. intelligenseknek és jól informáltaknak, 
2. széles érdeklődési körrel rendelkezőknek, 
3. szorgalmasaknak és teljesítményorientáltaknak,  
4. jól szervezőknek, 
5. munkájukban lelkeseknek, 
6. humorérzékkel rendelkezőknek, 
7. rugalmasaknak, valamint 
8. megértőknek és elfogadóknak kell lenniük. 

Ha megfigyeljük a felsorolást, akkor észrevehetjük, hogy az emberiség összes eré-
nyét felöleli. 
 
 
4. Vizsgálati eredmények 
 
4.1. Milyen a pedagóguspálya? 
A debreceni Hatvani István Általános Iskolában tanítok már negyedik éve. Iskolánk-
ban is, mint a város számos iskolájában, folyik tehetséggondozás. Különböző szakkö-
rök működnek, ahol nemcsak a tehetségesek gazdagíthatják tudásukat, hanem a 
„szunnyadó tehetségesek” is. A speciális képességekkel rendelkező, például a zenei 
tehetségígéretek a Simonffy Emil Zeneiskolában képezik magukat. Mindenkiben meg-
van egy bizonyos szintű általános intellektuális képesség, feladat iránti elkötelezettség 
és a kreativitás, de ahhoz, hogy kellő időben kellő szintre emelkedjen e három fontos 
összetevő, a családi hátteren kívül más szociális környezetre is szükség van, az iskolá-
ra, ezen belül a pedagógus oktató, nevelő, irányító szerepére. 

Felmérést készítettem a kollegáimmal, hogy milyennek is képzelik a pedagóguspá-
lyát, milyen kommunikátornak tartják saját magukat és, hogy szerintük milyennek is 
kell lennie a tehetségfejlesztő tanárnak. Igyekeztem az oktatás szinte minden területé-
ről megkérni tanítókat, tanárokat a kérdőívek kitöltésére. 

Nézzük meg először is, milyennek is tartják a pedagóguspályát az általános iskolá-
ban tanítók (a kérdőív a szakdolgozat I. mellékletben olvasható)! Az eredményeket a 
következő táblázat mutatja: 
 
Alcsoportok  E B N 
1. Pozitív itemek 45,0% 45,0% 10,0% 
2. Negatív itemek 16,0% 36,0% 48,0% 
3. Presztízs 57,5% 30,0% 32,5% 
4. Siker és érzelmi viszony 34,4% 32,5% 32,5% 
5. Oktatás 16,0% 62,0% 22,0% 
6. Nehézségek a pályán 26,0% 32,0% 42,0% 
        

Az itemeket két csoportra osztjuk: pozitív itemekre és negatív itemekre. A tanárok, 
tanárok 100 %-a egybehangzóan egyetértett azzal, hogy csak akinek hivatásérzete van, 
az menjen pedagógusnak. Hasonlóképpen szinte mindenki a második legfontosabbnak 
tartotta azt, hogy a pedagóguspályát nem lenne szabad utolsó lehetőségnek tekinteni, 
ha más főiskolára már nem mehet az ember. 
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Ha a Mönks által említett környezeti hatásokat figyelembe vesszük, akkor az iskola 
mellett a család a másik fontos tényező a gyerekek képességeinek kibontakozásában. 

A közös munka akarása, az együttműködés sok sikerélményt eredményez, így 
mindkét fél, a pedagógus és a gyerek is, elégedett lehet. Ez nagyon ideálisnak tűnik, de 
vannak személyek, akik az ilyen kapcsolatot ki tudják alakítani. A sikerélmény nagyon 
sok esetben később, talán 5-10 év múlva jelentkezik, amikor a tanítvány például az 
orvosi, a jogi vagy más értelmiségi pályát választ, s elmondhatja, hogy sokat köszön-
het az általános iskolai tanárainak. És ilyen tényleg van! 

Azonban érik kudarcok is a pedagógust, nemcsak mindig siker koronázza munkáju-
kat; ezért is lehet, hogy szinte egyetlen egy tanító, tanár sem értett egyet azzal az állí-
tással, hogy a pedagógusok mindig örömmel gondolnak az iskolára (11-en bizonyos 
mértékben értettek egyet, 9-en pedig nem értettek egyet). Egybehangzóan egyetértet-
tek a pedagógusok abban, hogy csak akinek van hivatásérzete, az menjen pedagógus-
nak. Aki csak az úgynevezett „sok szabadidő”-ért választja ezt a pályát, az előbb vagy 
utóbb úgyis pályaelhagyó lesz, mert rájön, hogy sok energiával, rengeteg türelemmel, 
toleranciával járó pálya ez, s valószínű ő nem rendelkezik a kellő képességekkel. 

Az oktatási viszonyokba tartozó itemek mindegyikével legtöbben bizonyos mérté-
kig egyetértettek, az oktatás előkészítését a pedagógusok igenis képesek eléggé haté-
konyan végezni. Egyetlen egy kolléga véleménye mondott ellent a többiek vélemé-
nyének, aki felső tagozatban természettudományt tanít, illetve a felső tagozatosok 
igazgató-helyettese is, és erősen kritikus jellem. 
 
4.2. Kommunikációs stílusom 
A másik kérdőív arra kíváncsi, hogy milyen kommunikátor is a pedagógus, ezen belül 
hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs stílu-
sát. A százalékos eredményt a következő táblázat mutatja: 
 
1. Barátságos 29,50% 
2. Benyomást keltő 29,25% 
3. Ellazult 40,37% 
4. Veszekedő vitázó 37,48% 
5. Figyelmes 28,56% 
6. Precíz 31,58% 
7. Eleven kifejező 31,11% 
8. Drámai 37,84% 
9. Nyílt 46,50% 
10. Uralkodó 38,17% 
11. A kommunikátor képe 36,33% 
  

Ha megnézzük az eredményeket, megállapíthatjuk, hogy az általános iskolában taní-
tó pedagógusok nyílt személyiségek. Szélsőségesen nyílt kommunikátorok, de rend-
szerint keveset mondanak magukról az embereknek mindaddig, amíg jól meg nem is-
merik őket, azonban a személyes dolgokat csak a legközelibb, legmegbízhatóbb em-
bernek tárják fel önmagukról. Általában nyíltan fejezik ki érzéseiket és érzelmeiket, 
szókimondók. Kommunikációs stílusukra nem jellemző a lazaság. Odafigyelnek a leg-
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apróbb részletekig a beszédükre, választékos szóhasználatra, érthetőségre és arra, hogy 
az elmondottak mindig is egyértelműek legyenek. 

Az általános iskolában tanítás egyik elengedhetetlen feltétele, hogy a tanár figyel-
mes legyen tanítványaival. Maximális odafigyelést követel a pálya, a tanítvánnyal való 
kommunikáció. 

A jó benyomást keltés fontos nemcsak az iskolában, hanem a mindennapi életben is. 
Önbizalmat ad, ha érezzük, hogy amit mondunk, az rendszerint hatással van az embe-
rekre. Fontos, hogy olyan benyomásokat hagy az emberekben, amelyekre feltétlenül 
fognak emlékezni később is. A mondanivalónk előadása is lényeges, mert ahogy mon-
dunk valamit, mindig hatással van az emberekre, s az előadáson múlik a hatása. 

A tehetségfejlesztő tanárnak barátságosnak kell lennie. A tanulóval való viszony 
szempontjából fontos szerepet játszik a barátság. 
A barátságos tanári stílushoz kapcsolnám az eleven kifejező stílust is, mert amikor a 
tanár kommunikál, a szeme pontosan azt tükrözi vissza, amit érez. Őszinteség, nyílt-
ság, megértés, elfogadás árad belőle. 

Érdekes módon a drámai stílusra sokan egyet értettek azzal, hogy beszélgetés során 
sokszor dramatizálnak dolgokat. 
A tanítás, az új tananyag feldolgozása sokkal érdekesebb, színesebb lehet az anyaghoz 
kapcsolódó anekdoták, történetek hallatán. 

A kommunikátor képe egy kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséget mutat a pe-
dagógusok szemszögéből. Nem riad meg egy új társaságban, nem jellemzi a szótlanság 
sem, könnyen fel tud oldódni az új közegben. 
 
4.3. Tehetségfejlesztő tanárokról 
A kiemelkedő képességekkel rendelkező gyerekek, tehetségígéretek fejlődését legha-
tékonyabban a speciálisan képzett pedagógusok segíthetik. Az értelmi képességek in-
tenzív fejlesztése mellett a tanulóknak szükségük van a sikeres feladatok elvégzése 
nyújtotta örömre, de arra is, hogy megbirkózzanak a kudarccal. Emellett olyan támo-
gató légkört is igényelnek, amelyek ösztönzik a problémamegoldást, lehetővé teszik 
ezen problémák megvitatását tanáraikkal, sőt önálló problémák felállítását inspirálják. 
A kellemes, kiegyensúlyozott légkör, az érzelmi biztonság biztosítása a környezetre 
irányul. 

Kerry (1983) a tanár-szükséglet három kategóriáját állította fel a pszichológia 
szempontjából: 

1. Kognitív szükségletek 
2. Affektív szükségletek 
3. Szociális szükségletek 

Az említett szükségletek egyaránt fontosak mind a tehetséges, mind az átlagos ké-
pességű gyerekek számára, azonban a tehetséggondozásban különös jelentőséggel bír-
nak és kielégítésük szinte nélkülözhetetlen. 
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Renzulli (1977) foglalkozott a tehetség összetevőivel, triász-modellje kiindulópontul 

szolgál a tehetséges személyek megállapítására. A képesség, a motiváció, a kreativitás 
hármasgyűrű metszéspontjában található a tehetség. Tehetséges gyermek az, aki e há-
rom elem birtokában van, s ennek következtében képes arra, hogy az emberi tevékeny-
ség minden területén fejlődjön (Renzulli, 1981). Franz J. Mönks-ben (1986) felvető-
dött az, hogy a „Triadic Model” néven említett koncepciót ki kellene bővíteni az isko-
lai környezet, a kortársak és a család témakörével is. Felhívja ezzel a figyelmet arra, 
hogy a tehetség szociális környezetben élő személy és így egy komplex fejlődési fo-
lyamat része, a tehetség kibontakozását nagymértékben elősegítheti. 

A tanárnak nem elsősorban tárgyi tudásban, hanem személyiségben kell magasab-
ban állni diákjainál. Vizsgálataim alanyául továbbra is a már kiválasztott 20 általános 
iskolai pedagógus szolgált, kellő tárgyi tudással rendelkezőek. A tehetségfejlesztő ta-
nárokra vonatkoztak a kérdőívek, melyeket a szakdolgozatom III. melléklete tartalmaz. 
A kérdőívek a következő területekre voltak kíváncsiak: 

– tulajdonságok, képességek 
– elsajátítható-e a tanárképzés során a mesterségbeli tudás 
– viselkedésmódok 
– mit tettek a tehetséges tanítványaik érdekében. 

Az általános iskolában mért eredmények alapján felállított rangsor a következő: 
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  1. Kreativitás  4,90 
  2. A tehetségesek problémáinak megértése  4,80 
  3. A tehetséges tanulókkal való kapcsolatteremtési képesség  4,80 
  4. Hajlam arra, hogy plusz időt és energiát szenteljen tehetséges tanítványaira  4,70 
  5. Lelkesedés a tanulásért és tanításért  4,65 
  6. Határozottság  4,65 
  7. Tolerancia  4,65 
  8. Önbizalom  4,60 
  9. Öröm a tehetségesekkel való foglalkozásban  4,60 
10. Változásra való fogékonyság  4,60 
11. Magas intelligencia  4,60 
12. Hajlam arra, hogy a tanítás során segítő, és ne irányító legyen 4,55 
13. Széles érdeklődés  4,50 
14. Önismeret  4,50 
15. Becsületesség  4,35 
16. Flexibilitás  4,30 
17. Humorérzék  4,10 
 

A pedagógusok a magas intelligenciával szemben a kreativitást tartják a lehető leg-
fontosabb képességnek a tehetségfejlesztésben. A tehetségesek problémáinak megérté-
se csak közepesen fontos nemzetközi viszonylatban, míg nálunk a második legfonto-
sabb. Nagy különbséget vehetünk észre a flexibilitás fontosságának értékelésénél, 
ugyanis míg Maker a második helyre tette a listán, addig a méréseim szerint a tizenha-
todik helyen szerepel. „Lelkesedést a tanulásért és tanításért” elég fontosnak tartják a 
pedagógusok (5. hely), míg Makernél ez a tizenötödik helyen van. 

Minden nemre adott „osztályzat” átlaga 4,00-en felül van. Közepesen fontos tulaj-
donság, képesség a humorérzék, a flexibilitás, a becsületesség, az önismeret. Az összes 
többi tulajdonság nagyon is fontos a tehetségfejlesztésben. A három legfontosabbnak 
tartott tulajdonság, képesség a kreativitás, a tehetségesek problémáinak megértése és a 
tehetséges tanulókkal való kapcsolatteremtési képesség. Tehát a tehetséges gyerekeket 
a leghatékonyabban a tehetséges és a kreatív tanárok képesek fejleszteni. 

A második kérdőív arra volt kíváncsi, hogy vajon a tanárképzés során elsajátítható-e 
a mesterségbeli tudás, illetve ebből következően milyen célkitűzései legyenek a tehet-
séggondozásban. Az átlageredmények a következők: 
 
1. Felkészíteni a gyereket arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté válhasson 3,50 
2. Segíteni a tehetségeseket képességeik felismerésében és fejlesztésében. 3,10 
3. Kielégíteni a tehetséges gyerekek (megismerési, alkotási, biztonsági, 

elfogadottsági) szükségleteit 
3,10 

4. Felismerni a tehetséget és megjelenési formáit  3,00 
5. Erősíteni a tehetséges személyiséget abban, hogy képes legyen vezető sze-

repet vállalni 
2,95 

6. Ösztönözni intellektusukat és kreativitásukat  2,95 
7. Bevonni őket társadalmunk jelenlegi problémáiba  2,55 



 200 

Ha megnézzük az átlageredményeket, megállapíthatjuk, hogy az eredmények elég 
alacsonyak, s alátámasztják a leírtakat. A pedagógusok legfontosabbnak tartották a 
gyerekek felkészítését arra, hogy kreatív és tehetséges felnőtté váljanak. A legkevésbé 
tartották fontosnak, szinte nem is fontos, hogy bevonjuk a gyerekeket társadalmunk 
jelenlegi problémáiba (átlag: 2,55). Az átlagok szerintem elég alacsonyak, 2,55 és 3,5 
közé esnek, hiszen a pedagógusok a gyermek személyiségének eme oldalának fejlesz-
tését akaratuk ellenére háttérbe szorítják, s előtérbe helyezik az intellektuális képessé-
gek, a kreativitás fejlesztését. 

A viselkedésmódokkal foglalkozik a harmadik felmérés, melynek eredményei a kö-
vetkezők: 
 
1. Bátorítja a tanulókat rugalmas gondolkodásra. 4,70 
2. Motiválja a tanulókat arra, hogy minél több információt gyűjtsenek össze 
egy témára. 

4,55 

3. Segíti a tanuló önértékelésének kifejlődését. 4,55 
4. Segíti a tanulókat a kudarccal való megbirkózásra azért, hogy bátorítsa őket az 
új és szokatlan kipróbálására, és hogy ne a gyors és könnyű sikerre törekedjenek. 

4,40 

5. Ismeri a tanulók problémáit és komolyan veszi kérdéseiket, javaslataikat 4,35 
6. Motiválja a tanulókat a tényleges ismeretek elsajátítására, hogy ezáltal ké-
pesek legyenek divergensen gondolkodni. 

4,25 

7. A tanulóknak sokféle munkalehetőséget kínál, széles lehetőséget teremt 
ezek feldolgozására. 

4,15 

8. Tanítási stílusa kooperatív és szociálinteraktív, azaz együttműködő, barátsá-
gos. 

4,10 

9. Bátorítja tanítványait arra, hogy legyenek függetlenek. 3,65 
10. Elhárítja a kritizáló tanulók megjegyzéseit, a diákok ötleteit csak akkor 
értékeli, amikor azok végleges formát öltöttek. 

2,80 

 
A pedagógusok egyáltalán nem tartották fontosnak azt a viselkedésmódot, amely-

nek átlaga 2,8, vagyis, hogy a tanár elhárítja a kritizáló tanulók megjegyzéseit, a diá-
kok ötleteit csak akkor értékeli, amikor azok végleges formát öltöttek. 

Cropley listáján az első helyen szerepel az, hogy a tanár viselkedésmódjával bátorít-
ja a tanítványait arra, hogy függetlenek legyenek. A megkérdezett pedagógusok azon-
ban nem tartották annyira fontosnak, az utolsó előtti helyen áll. A második legfonto-
sabbnak tartja Cropley azt, hogy a tanár tanítási stílusa kooperatív és szociálinteraktív, 
azaz együttműködő és barátságos legyen. Bár a pedagógusoknál elég erős (4,1) ez a 
megállapítás, mégis csak a két utolsó előtti helyen áll, de még mindig nem tartják any-
nyira fontosnak. 

Az átlageredmények 2,8 és 4,7 közé esnek, a listán szereplő viselkedésmódok közül 
csak az utolsó kettő van 4,00 alatt, vagyis a többi elég erős. Cropley listáján a legutol-
só helyen áll az, hogy „bátorítsa őket az új és szokatlan kipróbálásra, és hogy ne a 
gyors és könnyű sikerre törekedjenek”. A megkérdezett pedagógusoknál a negyedik 
helyen, 4,4 átlaggal áll, vagyis nem elhanyagolható ennek a figyelmen kívül hagyása. 

A negyedik kérdőív arra hívja fel a figyelmet, hogy a tanárok vizsgálják felül rendsze-
resen azt, hogy mit tettek, megtettek-e mindent a tanítványaik érdekében, megadták-e a 
kellő lehetőséget a kibontakozásra, a fejlesztésre. Nézzük meg az átlageredményeket: 
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1. Következtetéseket vonjanak le és ítéleteket alkossanak. 4,50 
2. Használják képzelőerejüket. 4,50 
3. Otthon vagy osztályon kívül kielégítsék érdeklődésüket. 4,45 
4. Kreatívan nyílt problémákat oldjanak meg. 4,40 
5. Megoldjanak nehezebb feladatokat. 4,35 
6. Függetlenül dolgozzanak. 4,25 
7. Hipotézist állítsanak fel, és azt ellenőrizzék. 4,20 
 

Az eredmények bizonyítják, amelyek 4,2 és 4,5 közé esnek, hogy a pedagógusok a 
körülményeket is figyelembe véve, a nehézségeket leküzdve igyekeznek mindent meg-
tenni a tehetségesebb tanítványaik érdekében. A legfőbb, hogy a tanítványok próbálja-
nak meg önállóan következtetéseket levonni és ítéleteket alkotni, képzelőerejüket pe-
dig a legvégsőkig igyekezzenek kihasználni. 
 
 
5. Konklúzió 

Nagyon fontos a tanár személyisége a tehetségesek kibontakozásában, de nemcsak itt, 
hanem az átlagos képességűek oktatásában is, hiszen belőlük lehetnek tehetségesek, ők 
az úgynevezett „szunnyadó tehetségek”, akik egy jó tanár segítségével mutatkozhatnak 
meg, mutathatják meg kimagasló képességeiket. Ezért kell, hogy a pedagógus játsszon 
katalizátorszerepet a tanulók életében olyan tanítási módszereket alkalmazva, amelyek 
bátorítják a tanulókat arra, hogy kreatívak legyenek, és tanulmányozzák környezetü-
ket, továbbá a tanítási módszerrel fokozza a diákok kíváncsiságát, érdeklődését, felfe-
dező- és képzelőaktivitását. 

A tehetséges tanulókkal foglalkozó pedagógus legalább három kritériumnak kell, 
hogy megfeleljen: 

1. Legyen tisztában a tehetség különböző fajtáival, 
2. Tudjon jó kapcsolatot teremteni tanítványaival, 
3. Legyen nyitott a változtatásokra. 

A kérdőívek kiértékelése során arra a megállapításra jutottam, hogy a tehetségesek-
kel foglalkozó pedagógusnak az alábbiak a legfontosabb tulajdonságai: 

1.  Magas fokú teljesítményszükséglet, kitűnési vágy. 
2.  Gondolkodás, rokonszenvezés, gyöngédség, problémaérzékenység. 
3.  Kreativitás, flexibilitás, originalitás. 
4.  Magas fokú teljesítmények, kritikusság a hibákkal szemben, keményen dolgozni tudás. 
5.  Az egyéni fejlődést bátorítja, szívesen segít, amikor szükség van rá, minden em-

ber fontosságának tudata. 
6.  Intellektuális fölény, szellemi fölény, gyors felfogás, kíváncsiság. 
7.  Tanulási kedv, intellektuális fejlődése fontosságának tudata. 
8.  A tanításban járatos, a tanítás jó ismerete, érdekesség, érdeklődést keltő meg-

jegyzések, a tételek jó megvilágításának készsége. 
9.  Bizalom a tanítványaiban, ami kölcsönös. 
10. Széles körű érdeklődés. 
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Kocsis Éva 

 

TEHETSÉGES GYERMEK NEVELÉSE A CSALÁDBAN 
ESETLEÍRÁS 

 
 
 
 
 
 
Az indított, hogy dolgozatom témájául e kisfiúnak a leírását válasszam, mert két fe-
lejthetetlen és éles képet őrzök róla. Peti ma ötéves, a képek két év körüli korából rög-
zültek bennem. 

Beszélgettem vele, ültünk a földön a gyerekszobában, és én beszélgetés közben úgy 
láttam, mintha a gyereknek hullámzana a homloka. Válaszai gyorsak, meséje gördülé-
keny, mégis világosan érzékelhető, hogy minden szavát meggondolja, a válaszai sem-
miképp sem sablonosak, nem „gügyögősek”, éppen úgy válaszol, ahogy abban a hely-
zetben átgondolja, ahogyan azt a szituáció megkívánja. Láttam, ahogyan a válaszok 
előtt „befelé”, a homloka mögé nézett, ahogyan rendezgette a gondolatait, ahogy szinte 
hullámzott a homloka. – Van is egy ilyen nyelvi fordulat – nem tudom melyik vidékről 
való –, ha valakinek nem jut eszébe egy szó, egy kifejezés, azt mondja: „Nem látom...” 

A másik kép a házuk udvarából való, ahol a fiúk focizhatnak. Csupa nagyfiú, öt-
hétévesek, nagyon lelkesek, és köztük ott a kétéves Peti, aki ugyanolyan gyors és 
ügyes a játékban, mint a többiek. Erős, izmos, egyenrangú partner. Nemcsak ő szeret a 
nagyobbak között lenni, azok is elfogadják őt. Nélküle nem is játszanak. S Peti ugyan-
olyan jó a kapuban, mint csatárként... 

Szinte a beszédkezdettel egyidejűleg finom, egyre árnyaltabb mondatokban beszél, 
a nyílt, természetes, barátságos viselkedése, eredeti kapcsolatteremtése, memóriája, 
korát két-három évvel meghaladó intellektuális képességei egy tehetségígéret jelzései. 

 
Tehetség-ígéretek 

Gyermekkorban ritka kivételtől eltekintve inkább csak tehetség-ígéretről, tehetségre 
irányuló hajlamról (Révész, 1918) beszélhetünk. Révész Géza a kifejezést „A tehetség 
korai felismerése” című, 1918-ban írott dolgozatában használja. Alapvető meghatáro-
zásait a legfrissebb szakirodalmi munkák csak megfogalmazásaikban múlták felül. 
Pontos, közérthető és nagyon szép a szöveg. „...szükségünk van olyan tulajdonságok 
felderítésére, melyek, bár szintén nem mutatnak egyirányú, speciális tehetségekre, mé-
gis jellemzőbbek a tehetségre, mint az intelligencia. Ezen tulajdonságok nézetem sze-
rint az intuíció, a spontaneitás és a gyermek magatartása a dolgokkal, az emberi tevé-
kenységekkel és az emberi alkotásokkal szemben.” 

A tehetségek történetében mindenre és mindennek az ellenkezőjére is van példa. 
Vannak csodagyerekek és lassan érők, korán és későn specializálódóak, versengők és 
visszahúzódóak. Rendkívül fontos a családi otthon szerepe, különösen a korai tehet-
ség-felismerés, képességfejlesztés, tehetségfejlesztés szempontjából. 
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A tehetségek korai felismerése 

Megállapíthatjuk, hogy minél korábban, minél magasabb színvonalon, s minél inkább 
az adottságoknak, képességeknek megfelelő módon kezdődik a tehetség-ígéretek neve-
lése, annál biztosabban lehet számítani kibontakozásukra. Tehát a tehetség mielőbbi 
felismerésére kell törekedni, s célszerű minél előbb megkezdeni a céltudatos fejlesz-
tést. Ezen elvet azonban nem szabad félreérteni, s a tehetségfejlesztést sohasem szabad 
a személyiség kárára erőszakolni. A fejlesztés minden fázisában meg kell maradni a 
humanitás keretei között. 

 
Családi hatások szerepe 

A család összetartó erői a szeretet, tekintély, önismeret, önértékelés. Sikeres nevelés a 
családban egységes, következetes felnőtt példaadás nélkül nem is lehetséges. A céltu-
datosság mellett „rugalmas következetességre”, flexibilitásra, s semmi esetre sem elv-
telen ráhagyásra van szükség. Szükség van lelki, érzelmi kultúrára, szenzitivitásra, 
meleg empátiára; társadalmi, érintkezési, kapcsolatteremtési, kommunikációs kultúrá-
ra; emberségre, humanitásra, etikumra; mozgékony szellemiségre, nyitottságra, akció-
képességre és reagáló képességre; kezdeményezésre és folytatásra, a befejezés szelle-
mére. Szükség van a gyakori félbe-, szerbehagyás túllépésére, a felismerés készségére 
és szándékára, az odafigyelés képességére, az egymással összefüggő dolgok egység-
ben látására.” (Harsányi István) 

 
A gyerek tehetségének családon belüli felfedezése és fejlesztése 

A tehetség megléte és felismerése mellett, ezeken túlmenően, a nevelésnek van döntő 
szerepe. Ezen belül is a korai családi nevelésnek. Valószínűleg a szülők gyakorolják a 
legfontosabb befolyást az adottságok, illetve tehetségek kibontakoztatásában. Családi 
áldozatvállalásra is szükség lehet, és a szülőknek hosszú távon kell elkötelezniük ma-
gukat arra, hogy tehetséges gyermekeik a legmagasabb szintre fejleszthessék képessé-
geiket. A szülőkre hárul a korai oktatás, amely a nyelv, a matematikai műveletek és a 
gondolkodási készségek elsajátításához szükséges. A szülők átadják a gyerekeknek 
saját értékeiket, bizonyos teljesítményekhez való viszonyulás-mintát adnak: pl. „Az 
olvasás nagyszerű dolog”. Lényeges, hogy az értékközvetítés érzelemteli közegben 
történjen. (Howe) Fontos a családon belüli kommunikáció milyensége, hogy a gyer-
mek mindkét szülőtől egyező egyértelmű és igaz üzenetet kapjon. A harmonikus sze-
mélyiségfejlődés alapja az értelmi és érzelmi oldal egyensúlya (Whitmore, 1980). 
 
 
 

A CSALÁD – ESETLEÍRÁS 
 

A család a főváros egyik zöldövezeti kerületében lakik. A szülők elsőgenerációs ér-
telmiségiek, mindketten egy vidéki bányászvárosban születtek, végezték középiskolai 
tanulmányaikat, majd a fővárosban folytatták egyetemi tanulmányaikat. Az apa filozó-
fus-tanár a budapesti bölcsészettudományi egyetemen, az anya magyar–történelem 
szakos középiskolai tanár, annak a kerületnek az elit gimnáziumában tanít, amelyben 
laknak. Már saját lakásukban éltek, amikor tízévi házasság és a sokadik terhesség után 
megszületett Peti. 
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1. Biológiai fejlődés ismertetése 

Az anya veszélyeztetett terhes volt, magzatvédő vitaminokat szedett. A gyermek ko-
rábban született, a 36. héten császármetszéssel, mert a magzat farfekvéssel helyezke-
dett el. Azonnal felsírt, súlya 2500 gr, hossza 51 cm volt. A kisfiú anyatejen nőtt fel, 
20 hónapos koráig szopott. Talán ennek is következménye, hogy súlyban, testmagas-
ságban mindig a korának megfelelő, de erős, izmos, fáradhatatlan fizikumú lett. 13 
hónaposan kezdett önállóan járni. 

16-20 hónapos korában – szinte a beszédkezdéssel egy időben kezdett el mondatok-
ban beszélni. Jelenleg 5 éves, nem fáradékony, nyugodtan alszik napi 11 órát. 

(A leírási szempontsor forrása: Kósáné – Porkolábné – Ritoókné, 1987. 184-185. p.) 
Mindenfajta mozgásos tevékenységet szeret, ezekben ügyes. Két éves kora óta 

rendszeresen futballozik, apja három éves korában kezdte teniszezni tanítani, három és 
fél évesen megtanult úszni és kétkerekű biciklivel megtanult biztonságosan – tehát az 
egyensúlyérzéke kiváló – közlekedni. Óvatos, mégis magabiztos. Minden mozgásos 
tevékenységben örömét leli. 

 
2. Érzelmi fejlődés 

Nagyon akart, nagyon várt gyermek Peti, érkezésére szülei régóta készülődtek. Meleg 
szeretet várta az új családtagot. Az apa nyugodt, kiegyensúlyozott alkat, akinek sugár-
zása az anyára is megnyugtatóan hat. Az anya jóval energikusabb, szenzibilis, vibráló 
személyiség. Nevelési elveit az vezérelte, ő ennek a jövevénynek az anyukája, és hogy 
gyerekének mi a legjobb, azt neki kell legjobban tudnia. Semmiféle nevelési tanácsra 
nem hallgatott, csak az ösztöneire, illetve erősen figyelt a gyermekre, s igyekezett 
minden rezdülésében megérteni őt. Kommunikációjukban minden érzékszerük szere-
pet kapott. 

 
3. Környezeti fejlődés 

Peti az első életéve során megismerkedett a szűk környezetén túl rokonokkal, barátok-
kal is. Az anya nyitott természetéből adódóan a kisgyermek is nyitottá, barátkozóvá 
vált. Minden közlekedési eszköz természetessé vált számára. Az utazásokon boldog 
volt, hogy mindkét szülővel egyszerre együtt lehet, s nagyon élvezte a társaságukat. 
Nem volt fáradékony, s nagyon alkalmazkodó volt. Érdekelte minden, amiről anyja és 
apja élvezettel magyaráztak neki. 

Ezek az élmények készítették elő a nagy változást, három és fél éves volt, amikor az 
apa révén – a Humboldt Egyetem ösztöndíjasaként – Berlinbe utazott a család. Az uta-
zást megelőzően az anya elkezdte a kisfiút német dalokra, versikékre tanítani – kazet-
tát, mesekönyveket vettek –, a gyermek szívesen fordult az új „játék”, az új ismeretek 
felé. Készült az utazásra. Volt már külföldön, így értette, hogy ott másképp beszélnek 
az emberek. Az anya így ír – veszek át – a naplójában. „A berlini időszak mozgásos és 
gondolkodásbéli fejlődést hozott. Figyeltük kialakul-e Peti kétnyelvűsége.” 

A nyelvvel a nyári hazaérkezés után itthon tovább foglalkoztak, mindkét szülő 
rendszeresen beszél vele németül, továbbra is verselnek, énekelnek ezen a második 
nyelven, a tévében rendszeresen és szívesen néz német nyelvű mesefilmeket. Egyévi 
itthon tartózkodás után legfrissebb információm szerint a család ez év nyarától egy 
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újabb évet fog Berlinben tölteni. Ez lesz Peti utolsó óvodás éve, valószínűleg biztos 
nyelvismerete lesz, megalapozott kétnyelvűsége. 

 
A vizsgálat módszerei 

Kíváncsi voltam Peti ötévesen tehetséges-e, a tehetségnek milyen fokán áll, melyek 
azok a területek, ahol fejlettebb a korosztályánál, melyek azok a jegyek, amelyek bi-
zonyítják is a tehetségét. S a fő kérdés, ötéves gyermekről megállapítható-e, hogy te-
hetséges-e már valamiben. 

Ezek megfigyelésére, bizonyítására interjút készítettem az anyával, kérdőívek alap-
ján csoportosítottam személyiségjegyeit, s elemeztem néhány területet, amelyeken ke-
resztül megismerhettem a kisfiú beszédfejlettségét, intelligenciáját, tehetség-jegyeit, 
kreativitását, esetleges speciális képességeit. 

 
Interjú 

A kérdések forrása: Kósáné – Porkolábné – Ritoókné, 1987. 79. p. 
– Mit tartasz a legfontosabbnak Peti nevelésében? Hogyan neveled a gyermeked? 
– Gordon: Neveld gyermeked önfegyelemre szellemében igyekszem nevelési elve-

imet megvalósítani. Mit is jelent az önfegyelem, vagy önkontroll kifejezés? Akik 
önmagukon belül hordják viselkedésük normáit. Az önfegyelem esetében az irá-
nyítás helye belül van. 
A gyerekek akkor fogják az önirányítást szabályok betartására használni, ha elő-
zőleg megkapták azt a lehetőséget, hogy a felnőttekkel közösen döntsenek ezek-
ről a szabályokról. A gyerekek fegyelmezése nem eredményez fegyelmezett gyere-
ket. Engedelmes gyerek lehet belőlük, de nem olyan, akiknek valódi önfegyelmük 
lenne. Szükséges, hogy a gyerekek érezzék, viselkedésüknek vannak bizonyos 
korlátai, s azok leginkább mások igényei. És csak azokra a korlátokra reagálnak, 
melyeknek megállapításában nekik is részük volt. 

– Hogyan csinálod ezt konkrétan a gyakorlatban? 
– Mindig mindent megbeszélünk. Szeretném, ha a fiam úgy érezné, mindig éppen 

azt csinálhatja, amihez kedve van. Ha valami olyanhoz akart ragaszkodni, amit 
nem szívesen láttam, akkor igyekeztem a „környezetet” változtatni, s valami más 
„csábítóval megkínálni”, s az újra érdeklődéssel reagált a gyermek. És szinte már 
ő akarta az újat, s könnyű szívvel mondott le a „régiről”. Így aztán nem voltak kü-
lönösebb hisztik és dacok. Mindig szívesen tette, amit ajánlottam. Minden kedv-
vel és örömmel csinált. 

– Hogyan jutalmazod, vagy bünteted-e egyáltalán, ha soha nem rossz? Soha nem rossz? 
– Nem jutalmazok, nem büntetek. Nem kell mindig valamilyen ellenszolgáltatást 

kapnia a jó viselkedéséért. Boldoggá teszi, hogy teljesítette a feladatot és látható-
an saját teljesítménye okozott belső örömöt számára. A gyakori jutalmazással 
esetleg azt kockáztatjuk, hogy olyanná lesz gyermekünk, akinek nem is okoz 
örömöt a tevékenység, ha azért nem jár jutalom. Különben jutalmazok ám: meg-
simogatom, megpuszilgatom. 

– Peti miben dönthet önállóan? 
– Minden őt érintő dologban. Mit vesz fel, mit akar enni, éppen melyik játéka a ked-

vence. 
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Személyiségjegyek 

Elsőnek összevetettem a Miller és Price (1981) 30 tulajdonságból álló listájával, ezek 
közül melyek és milyen arányban jellemzők Petire. (A kurzívval szedett sorok a jel-
lemzőek rá.) 

1. Igen fiatal korában képes arra, hogy szavakat és mondatokat értelmesen rakjon 
össze. 

2. Fizikumban és testi kitartásban megelőzi életkori átlagát. 
3. Szokatlan kiegyensúlyozottság. 
4. Korán mutat érdeklődést az idő iránt. Beszél tegnapról, máról, óráról, naptárról. 

(Éppen napirendet készített, mióta tud írni számokat is, és napra, órára beosztot-
ta mikor mit kellene csinálni. Így figyelmeztette anyját egy nap az időbeni felke-
lésre, hogy a 10 órára bejelentkezett fodrászatot le ne késsék.) 

5. Változatos és spontán érdeklődése van. 
6. Megtanult olvasni iskolába lépés előtt. Nagyfokú olvasáskedve van. 
7. Olvasási készsége jobb, mint az úgynevezett életkori átlagé. 
8. Gyűjt dolgokat, de nem szisztematikusan, nem tudományosan. 
9. Hobbija hasonló a gyűjtéshez. Nem különösebben jellemző. 
10. Érdeklik a korát meghaladó játékok, különösen, amelyekben szabályok, rendsze-

rek vannak. (Jelenleg a sakk és a malom. Órákig elmélyülten játszik.) 
11. Fogalmi érettsége az életkorához mérten magas. 
12. Jól ki tudja fejezni magát szóban. Szókincse tartalmában is szokatlan. Kezdi 

írásban is kifejezni magát. 
13. Válaszai gyorsak. Valóságos gondolkodásra utalnak. (Petinél ez az egyik legfej-

lettebb tulajdonság.) 
14. Könnyen tanul, kevesebb magyarázatra és kevesebb ismétlésre szorul. (Egyszeri 

hallás után tanul.) 
15. Könnyű számára a gondolatok transzferálása. (A füles-bástya haditechnikát ha-

mar megértette és alkalmazta a játéka során: ágyúbeállítás.) 
16. Nem jellemző rá a türelmetlenség. 
17. Érzelmileg stabil. 
18. A magasabb teljesítményekhez általában nagyobb a kapacitása. 
19. Szívesen tanul. (Bár rá még a 14. pontban megfogalmazottak érvényesek, ez a 

tétel iskolásokra vonatkozik inkább.) 
20. Ugyanaz érvényes, mint az előző pontra. 
21. Szívesen értékeli saját erőit és korlátait. Jellemző rá az önreflexió. (Én különben 

jószívű vagyok. De nem adom oda a játékomat a Norbinak, se a dömpit, se a 
hintalovat, se a hintát. Semmit sem adok oda.) 

22. Szókincse fölötte áll kortársainak. 
23. Kérdezősködik, felhasználja az érdeklődése segítségével szerzett legújabb in-

formációit. 
24. Eredetiséget mutat játékban, munkában, tervezésben. Bonyolult játékokat ját-

szik, szívesen dolgozik a kertben, palántáz, segít a fűnyírásban, kocsimosásban. 
25. Figyelmének tartalma akár másfél óra is lehet. 
26. Nevet mások humorán. 
27. Szívesen barátkozik idősebb társakkal. 
28. Készséget mutat zenében, korán alkot dallamot, szokatlan ritmusérzéke van. 
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29. Nem dicsekvő. 
30. Általában ugyanolyan, mint a többi gyermek. 

(A kérdőívek forrása: Kósáné – Porkolábné – Ritoókné, 1987. 174-189. p.) 

A gyermek személyiségprofiljának elkészítéséhez segít az első kérdőív. 

a) társas viszony, dominancia körébe tartozó tulajdonságok 
b) értelmi képességek, tehetség körébe tartozó tulajdonságok 
c) érzelmi-akarati vonások 
d) munkához való viszony 

A csoportosítások alapján megállapítható, hogy mely területekre érdemes a szülő-
nek odafigyelnie, s melyek azok a személyiségjegyek, amelyek csiszolásra várnak a 
gyermek további fejlesztése érdekében. A társas viszony körből kiolvasható, hogy Pe-
tinek nincsenek még vezetői tulajdonságai, illetve, hogy a megbízhatósági „mutatója” 
szinte középütt helyezkedik el, azt jelentheti, hogy még bele-belefeledkezik a játékba, 
az egyik dologba való elmélyültsége „feledteti” vele a másikat. Értelmi képességei 
egyértelműen nagyon jónak találtattak. Érzelmi-akarati téren bátorításra szorul, és 
magabiztosság érzetét is növelni kell. A munkához való viszony csoportba tartozó sze-
mélyiségjegyek is nagyon jó tulajdonságokról adnak jelzést. A becsvágyónak talán 
nem ellentéte a közönyösség, hogy kevésbé becsvágyó, azt inkább pozitív tulajdon-
ságként könyvelném el. Egy majdani magamat megmutatni akarásra ellenben érdemes 
ösztönözni. 

Négyféle jellemvonási listát tartalmaz a következő kérdőív: kognitív jellemzők, mo-
tivációs jellemzők, a kreativitás jellemzői és vezetési–társas jellemzőket. 

A tulajdonságok gyakoriságának megléte a lényeg. 
Az anyával megbeszélve a kérdőív kitöltésének hasznát a további fejlesztési irányok 

átláthatóságában, azok kimunkálási lehetőségeiben látom. 

 
Az én–fejlődés eredménye 

Peti éppen két éves, amikor vissza-visszatérő önazonosítása, mert nagyon élvezte, 
hogy beszél, szeretett beszélni, magát sokszor szívesen még dudaként nevezte. „Beszé-
lek magamtól. Én szeretek beszélni. Én duda vagyok. Anyi is, apa is, mama is beszél. 
Nem magától beszél. Dudától beszél.” 

 
Beszédfejlődés 

A kisgyerek és környezete közötti beszédkapcsolat alakulása kulturálisan meghatáro-
zott, befolyásolják az értékek, az elvárások, beszéd-szokások. A legfőbb beszédminta 
az anya. 

Fejlett verbális képessége a legjellemzőbb Petire. Sugárné Kádár Júlia szerint a 
„verbális képesség a kreatív gondolkodás egyik összetevője”. Nem ért egyet azokkal a 
kutatókkal, akik szerint a beszédképesség kiemelkedő szintje nem tekinthető önálló, 
speciális tehetségnek, véleménye szerint „mind a személyiség fejlődése, mind a társa-
dalmi érdek szempontjából – kiemelkedő jelentősége van a verbalitásnak, a verbális 
kommunikációs képességnek.” Az anyanyelvi nevelés fontosságát a személyiség belső 
harmóniájának kialakulása szempontjából is jelentősnek tartja. 
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Mindehhez járul még a környezeti fejlődés részben leírt kétnyelvűség kialakulása és 
megléte, valamint a jelen állapotban az olvasás és írás készségének kialakulása, illetve 
fejlődése. A kisfiú nagyon erős alapokkal és készségekkel rendelkezik a verbalitás te-
rén. 

 
Kreativitás-vizsgálat 

Mérhető-e valamilyen módon egy óvodáskorú gyermek alkotóképessége? Néhány kre-
ativitástesztet átgondolva választottam az alábbiakat: 

– Szokatlan használat: Mi mindenre lehetne használni a ceruzát azon kívül, amire 
használni szoktuk? 

– Kérdések egy adott képpel kapcsolatban: Vizsgálódás a kérdések számával, tar-
talmával, irányával, logikájával kapcsolatban. 

– Megkezdett mondat befejezése: Elemzés a befejezések számával, kategóriákkal 
kapcsolatban. 

(Fenti feladatok forrása: Kósáné – Porkolábné – Ritoókné Pálné, 1987. 452-454. p.) 

 
Szokatlan használat: ceruza 
Peti a feladatot megértve rövid gondolkodás után kezdte felsorolni a variációkat a vo-
nalzótól, kanálon, könyvjelzőn, virágtámaszon át a tartó–vivő eszközökig. Az eredeti 
funkciótól eltérően 12 lehetőséget sorolt fel. Ezt a 12 dolgot néhány perc alatt sorolta 
fel, s biztatásomra, hogy még ráér gondolkodni, közölte, hogy nem jut eszébe több és 
más foglalatosság után nézett. Tartalmi kategóriák szerint a dolgokat 4 csoportba tud-
tam helyezni. Ezek: mérőeszközök, pálca, munkaeszközök, s a válaszok felében a fa-
anyagként felhasználhatóságot említette. Nem volt agresszív felhasználásként alkal-
mazható tárgy, zajkeltésre használható dolog, s unalomban, izgalomban való felhasz-
nálásra sem jutott eszébe példa. Csupa racionális, praktikumra szolgáló, mint például 
„kaszának nyele”. A megadott (Kalmár Magda) statisztikai táblázat alapján az origina-
litás érték: 7,98. Fenti adatok alapján a kiszámítható tiszta originalitás érték: 0,66. 
 
Kérdések egy adott képpel kapcsolatban: Chagall: Én és a falu 
Az instrukció így szólt: Tegyél fel minél több kérdést a képpel kapcsolatban! 
A kép tetszett neki, nem csodálkozott a képi világon, a megjelenítésen, mint mindig, 
most is elmélyülten figyelte a látottakat, gyűjtötte a tapasztalatokat, látszott, ahogy 
elrendezi magában az ismertet az ismeretlennel, a megszokottat egyeztette a szokat-
lannal. Hat kérdést tett fel csupán, a többit úgymond értette. Felvetett kérdései adekvá-
tak, úgynevezett ritka kérdést nem tett fel. Általában a kép részleteire vonatkoztak, 
sokszor apróságokra, zömmel miért-tel kezdődtek. Személyekre és tárgyakra irányul-
tak. Nem furcsállott egymásmellettiséget, színeket, formákat. A kép előterében (alul) a 
virágzó fa jellege, s egy gyűrű vethette fel azt az ok–okozatra, illetve távolabbi követ-
kezményre vonatkozó kérdést: Hol a menyasszony, a bárány az? 
 
Megkezdett mondat befejezése 
A szakirodalmi instrukció így szól: Találj ki annyi befejezést, ahány csak eszedbe jut, 
legyen az bármilyen szokatlan, különös. 

Az uszodában sokat úszunk ... 
Síeléskor ... 
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Mindkét mondatkezdetet egy-egyféleképpen fejezte be, de egy valós élményét szőt-
te tovább – minden mozgást nagyon szeret – s ahogy mesélte az maga volt az élmény. 
Láttam, ahogy közben újra átéli – látja! – a meséltet, szinte vizes, illetve havas lett 
minden porcikája. 

Az uszodában sokat úszunk... és a berliniben egyszer lemerültem a víz alá, a világ 
lesüllyedt a tenger alá, de rájöttem, hogy én süllyedtem le és akkor gyorsan felúsztam 
és a többiek megtapsoltak. 

Síeléskor... bot nélkül úgy száguldottam, mikor megcsúsztam, úgy repültem. 
Kreativitását ezekben a feladatokban nem a „megoldások magas számában” látom, 

hanem verbális kifejezőképességének színességében. 
– Verseket költ: 

Volt egyszer egy Delfin és te. Költöttek egy verset: 
Delfin és Te. Delfin és Te. 
Delfin és Te. 

Más. 
Az Duna 

az Duna, az Duna 
rendeskedik. Az Duna, az Duna 
ÁLLJ! 

 
Gyerekrajzok 

Peti emberalakos ábrázolásait látva nem is a rajz minőségére voltam kíváncsi, hanem 
arra, hogy egy ilyen instrukcióra: Rajzold le a családod tagjait, hogyan tesz majd. Kit 
ki mellé rajzol, megpróbál-e valakit valamilyen tevékenység közben lerajzolni, például 
apát olvasva, kerül-e valamilyen tárgy a képre, mit színez ki a képen, az alakoknak 
lesz-e valamilyen jellegzetessége. 

Gyorsan felvázolta, elrendezte az alakokat, magát középre tette. S rögtön buzgón 
nekilátott a feliratokat át a képre tenni, a megfelelő személyek fölé, illetve alá. A há-
rom szinte egyforma alakot látva – csak a saját alakját mintázta kisebbre a szülőkénél, 
különben a szülők szinte egyformák – megkérdeztem, honnan lehet tudni, melyik az 
apa, és melyik az anya. Kicsit sajnálkozva, „lenézett” rám. – Hát arról lehet tudni, 
hogy oda van írva! 
 
Speciális képességek terén talán a zenében legfejlettebbek a képességei, egészen kicsi 
kora óta dobolnak együtt az apával. Komoly felszerelésük van. A dalokat mindig szí-
vesen hallgatta akár az anyától, akár lemezekről, kazettákról. A dalban hallottakat be-
szédében is alkalmazta. 

Két és fél évesen mondta egy „dallam-halandzsa” előtt: – Eldóremifázhatom a 
szólámiszót? Három éves korában szívesen szerzett ritmikus dalocskákat, azokat rit-
mikusan énekelte és dobolt hozzá. 
 Háza, háza riki-riki tíma 
 háza, háza riki-riki tíma, 
 Rída, rída riki-riki tíma, 
 Rída, rída riki-riki tíma, 
 Zsídi, zsídi riki-riki tími, 
 Zsidi, zsída riki-riki tíma. 
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PROBLÉMÁK – MEGOLDÁSOK – ÖSSZEGZÉS 
 

A világszerte – hazánkban is – feldúsult, elmélyült tehetségvédelmi szakirodalom fél-
reérthetetlenül bizonyítja, hogy a társadalmak felismerték, a legértékesebb erőforrás az 
emberekben rejlő tehetség. Ezt a sajátos többletet kell megtalálnunk, és a lehetőségek 
szerint fejlesztenünk. A kisgyermekkori nevelésben a fejlesztés a legfontosabb lánc-
szem. A gyermekkor nem más, mint a legtágabb értelemben vett tanulásnak és az élet-
fontosságú beállítódások kialakulásának kora. A neveléstudományok, a lélektan kuta-
tói szerint születéstől hétéves korig úgyszólván végleg eldől, milyenné válik a szemé-
lyiség később, mire viszi az ember, mennyit tud felszínre hozni a benne rejlő képessé-
gekből. Bizonyos, hogy minél korábban érik a személyiséget megfelelő fejlesztő hatá-
sok, annál valószínűbben lesz képes gazdagítani az emberiséget. 

Egyes kutatók javaslata szerint mind a gyermek, mind a szülő számára szerencsé-
sebb lenne a tehetséget inkább gyarapodó, illetve kibontakozó félben lévő jelenségnek 
tekinteni, mint egy már birtokolt tulajdonságnak. Ez a hozzáállás jobban ösztönzi a 
gyermeket a tanulásra és képességei kifejlesztésére. A tehetséges gyermekeknek speci-
ális igényei vannak. A gyermek sajátos egyediségét legintenzívebben az otthon, a szü-
lők tudják megfelelően fejleszteni. Minden hatás, ami kívülről éri, segítheti és ösztö-
nözheti, de a fő feladat elsősorban a szülőkre vár. Landau mondja azt is, nem szabad, 
hogy a szülőnek túlzott és rejtett becsvágya legyen, mert ha csak a siker az egyedüli 
értékmérő, az a személyiség torzulásához vezet. Egyes szülők tagadják gyermekük 
tehetségét, mások pedig eltúlozzák. A helyes szülői magatartás magába foglalja a nagy 
teljesítmény elvárását, a konstruktív hozzáállást, minimalizálja a büntetéseket és a ket-
tős üzeneteket. 

A tehetség-felderítést minél korábbi életszakaszban kell megkezdeni, mert az ígé-
retből, a csírából tehetség nagy valószínűséggel csak akkor lesz, ha minél korábban, 
minél magasabb színvonalon, s minél inkább az adottságoknak, képességeknek megfe-
lelő módon kezdődik meg a gondozás. Harsányi István Tehetségvédelem című köny-
vében is a fentieket erősíti meg: a korai felismerésnek csak abban az esetben van ér-
telme, ha a kisgyermekkori tehetséget idézőjelben használjuk, ami helyes felfogásban 
lehetőséget, előfeltételt, ígéretet jelent. 

Peti esetében ezt az utolsó mondatot tartom kiemelendőnek. A vizsgálódások, az 
anyával történt beszélgetés, a naplórészletek mind azt bizonyítják, hogy egy nagyon 
ígéretes személyiségű kisgyerek. A legbiztosabb jele ennek a tehetség-csírának verbá-
lis kifejezőkészsége. A szülőknek a fentiek szellemében történő további kitartásra, a 
gyermeket bátorító nevelési stratégia kimunkálására, az intellektuális és emocionális 
fejlettségi szint egyensúlyban tartásának odafigyelésére van szükségük ahhoz, hogy 
valódi tehetség teljesedjék ki a kisfiúból. 
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Barcsa Éva 
 

A NEVELTETÉS ÉS KÖRNYEZET HATÁSA 
A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁBAN 

– THE KELLY FAMILY – 
 
 
 
 
 
Szakdolgozatomban egy halmozottan tehetséges zenészcsaládról írtam, bemutatva ere-
detét, a tagok öröklődő tehetségét, és tényekkel támasztottam alá, hogy tehetségük ki-
bontakozásában milyen nagy szerepe volt a következetes szülői nevelésnek, és a kör-
nyezeti hatásoknak. Ők a KELLY FAMILY, napjaink egy népszerű popzenekara, me-
lyet kilenc, ír származású testvér alkot. 

Talán magyarázatra szorul, hogy miért egy ír, s nem magyar származású tehetséges 
családról szól a dolgozatom. A rendszerváltás egyik következményeképpen egyre több 
alkalmunk van megismerni Európa más népeinek kultúráját, tradícióit. Ezek egyike az 
írek zenekultúrája. Sok magyar városban nyílt ír kocsma (Irish pub), ahol élőben lehet 
népzenét hallgatni, többnyire hazai előadók tolmácsolásában. A hazánkban kapható 
hanghordozók között is megjelentek az ír balladákat és népdalfeldolgozásokat tartal-
mazó CD-k, hangkazetták. Köztudott az ír nép affinitása a magyarok vendégszereteté-
vel, nyitottságával, nemzetközileg elismert zenekultúrájával. Mivel a zenét nagyon 
szeretem – magam is énekeltem és némi hangszerismerettel rendelkezem –, nem volt 
nehéz felfedeznem ezt a családi zenekart, mely amellett, hogy színvonalas, tartalmas 
popzenével szórakoztat, különlegességei miatt hálás témája lehet e tanulmányomnak. 

E családi zenekar bemutatásával a tehetséggondozásnak egy teljesen speciális, s 
mégis működő formáját ismertetem, melynek sikeressége egész csoporton, s több ge-
neráción keresztül lemérhető. 

A zenészek ír származására hangsúlyt fektettem. A kritikusok és a család rajongói 
egyaránt elismeréssel szólnak arról, hogy a Kelly Family szerzeményei az ír zenei ha-
gyományokon alapulva különleges hangzást hoznak létre. A Kelly család gyökerei ír 
földre nyúlnak vissza. Az együttes tagjainak dédapja, Sean 0’Kelley a XIX. sz. végén 
a „Zöld Sziget” lakosságát nyomorba taszító és megtizedelő éhínség elől vándorolt az 
Egyesült Államokba. 

Igen fontos momentumként megfigyelhető náluk, hogy „beleszülettek” a zenélésbe, 
hiszen a család állandóan zenélt, fellépett. Amikor egy Kelly gyerek már eléggé meg-
nőtt ahhoz, hogy elbírjon egy gitárt, felléphetett a családdal. Folyamatosan tanultak 
meg egyre több hangszeren, sokszor tanárok bevonásával, s csodálatos énekhangjuk, 
mellyel mindnyájan születtek, kísérte-kíséri zenei produkcióikat, mai napig. 

Az együttes tagjainak nevei: Kathy, Johnny, Patrícia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy, 
Maite, Angelo. 

Először a zenei tehetségük gyökereit keresem írásomban. 
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Azt mondják „az alma nem esik messze a fájától”. Az öröklődés nagy misztériuma 
az a kérdés, hogy hol húzódnak öröklött és szerzett tulajdonságaink határai. Mi és 
mennyi az, amit megváltoztathatatlanul a génjeinkbe zárt üzenetként magunkban hor-
dozunk, és mi múlik azon, hogy hová születünk, és hogyan sáfárkodunk a hozott 
anyaggal. 

A tehetség kibontakozásában nagyon sok tényező játszik szerepet. Ezek között az 
öröklés, azaz a genetikai tényező elengedhetetlen elem. 

Az öröklődés lényegét vulgárisan úgy fejezhetjük ki, hogy a gyerekek hasonlítanak 
a szüleikhez. A tudomány ennek három okát különíti el. 

(1) Az egyik: a biológiai öröklődés. Ez azon a természeti törvényszerűségen alapul, 
hogy a szülők átadják kromoszómáik és génjeik felét gyermekeiknek. A gének olyan 
lehetőségbirodalmat jelentenek, melyek alapul szolgálnak a gyermek adottságainak és 
közvetve képességeinek is. 

Majd írok az úgynevezett „ős örökség” törvényről. E törvény egyik fő tétele, hogy 
a családi hasonlóság a testvérekben is érvényesül. 

Ritka, hogy a gének átadásakor a zenei képességekért felelős gének közül jelentős 
számú jó gén átadódik, s az méginkább, hogy egy adott családon belül minden utód 
esetében így történjék. A Kelly családnál pedig feltehetően számos – a zenei tehetsé-
gért felelős – gén átadódott a család tagjai esetében, s mindkét szülőtől, valamint más 
ősöktől is. 

Kiemelem a genetika első törvényét, mely szerint: apa–gyerek anya–gyerek génkö-
zösség 50%-os. A harmadfokú rokonoknál a gének 12,5%-a azonos. 

Ezekből következően a kivételes tehetség oka – a genetika tudománya szerint – a 
gének szerencsés kombinációja. 

(2) Az öröklődés másik formája a minta öröklődése. A korai fejlődés során ugyanis 
a gyermekbe öntudatlanul bevésődnek a szüleiktől látott viselkedésminták. 

A dolgozatom számos pontján utalok arra, hogy a gyermekek a Kelly családban 
nem csupán látták ezt a viselkedésmintát, de szüleik lehetőséget biztosítottak számuk-
ra, hogy a zenés-táncos életformában már korai éveiktől kezdődően maguk is aktívan 
részt vegyenek, velük együtt. 

(3) Az öröklődésnek a harmadik emberspecifikus formája: a szociokulturális örök-
lődés. Ez a legtágabb értelemben vett képzést jelenti. Erről dolgozatomban a későbbi-
ekben részletesen írok, hiszen óriási szerepet játszott a Kelly Family tagjai tehetségé-
nek kibontakoztatásában. 

A természettudományokban az ember vizsgálható tulajdonságait jellegeknek nevez-
zük, melyeket két nagy csoportra oszthatunk. 

Az egyikbe a nem mérhető, csupán megállapítható jellegek kerülnek. Ezek az úgy-
nevezett ősi jellegek, amelyeket valószínűleg évmilliók óta hoz magával az élő szerve-
zet, s amelyek mindig a kromoszómák egy bizonyos helyén lévő génpár által meghatá-
rozottak, mégpedig száz százalékosan. Ilyen a vércsoport és minden enzim. 

A zenei képességek esetében az „abszolút hallás” a kutatók szerint az ősi jellegek 
közé sorolható, hiszen az valakinek vagy van, vagy nincs. Ez az adottság ritka, és nem 
feltétele a zenei tehetségnek. 

A másik csoportba tartoznak mindazok a jellegek, melyeknek öröklődése sok génre 
vezethető vissza. Ezek a jellegek az ember társadalmivá válása folyamatában sokkal 
fontosabbak. Ilyen jellegek pl. a testalkat, vérnyomás, valamint a mentális jellegek. 



 217 

Dolgozatomban a mentális jellegek kapnak hangsúlyt, mégpedig azért, mert a Kelly 
Family bemutatásával kívánom alátámasztani azt az állításomat, miszerint az öröklött 
mentális jellegek az életmód, a képzés, a külső körülmények és még számos más té-
nyező hatására magas szintre fejleszthetőek. 

A mentális jellegeknek négy csoportját különbözteti meg a szakirodalom. Ezek az 
alábbiak: (1) az értelmi képesség; (2) a kreativitás; (3) a motiváció; (4) az ún. specifi-
kus mentális képességek, mint a muzikalitás, a verbalitás, a térbeli tájékozódás és a 
matematika. 

(1) Az értelmi képesség. Az ember vizsgálható tulajdonságai közül a mérhető jelle-
gek közé tartozik. Az értelmi képesség két tényezőtől függ: Egyrészt a genetikán át 
érvényesül. A Kelly Family tagjai ugyan nem géniuszok, de a zenei tehetség minden 
fajtájának magas fokú művelői, és mindegyiküknek van olyan képessége vagy hobbija 
is, amely területen szintén színvonalas tevékenységet fejt ki. 

Másik tényezőcsoport: a külső környezet, tehát a szerzett hatások. Elsősorban a tár-
sadalmi és pedagógiai hatásokat értjük ezen. Ez dolgozatom központi témája, a neve-
lés, melynek során a pedagógiai hatások érvényesülnek. 

Daniel J. Kelly, a zenekaralapító családfő tanári végzettséggel rendelkezik. Mindezt 
meglehetősen sajátságos módon kamatoztatta a családjában. Gyermekeinek rendes 
tanórákat tartott, ők ilyen módon szerezték meg az általános ismereteket és műveltsé-
gük alapjait. Dan Kelly, mielőtt Európába települt, néhány évig tanított. Valószínűleg 
az intézményi keretek között történő oktatásban szerzett kedvezőtlen tapasztalatai sar-
kallták őt arra, hogy egyetlen gyermekét sem járatta iskolába. Mint vallja, ott sok gye-
rek válik a kábítószer, az italozás rabjává, társai rossz befolyásának áldozatává. Ezt 
akarta elkerülni, ezért választotta a nevelésnek–oktatásnak ezt a különös módját. Maga 
foglalkozott velük folyamatosan, persze szakszerű módszerekkel és formában, de foly-
tonosságot biztosítva. A gyerekek vizsgáikat mindig törvényes keretek között, iskolai 
bizottság előtt tették le. 

Dan papa különleges nevelési elveiről és ezek eredményességéről még több helyütt 
is szólok dolgozatomban, ez a kérdéskör ugyanis sokrétű. Munkám célja éppen az, 
hogy tényekkel támasszam alá e család bemutatásán keresztül, hogy a veleszületett 
adottságok és a külső környezet, a nevelés milyen szoros összefüggésben alakíthatnak, 
fejleszthetnek tehetséges embereket. 

(2) A mentális jellegek második csoportja: a kreativitás. Ez is veleszületett adottság, 
de fejleszthető, elmélyíthető vagy éppen visszaszorítható, károsítható. 

A kreativitás fő jellemzői: 
Az eredetiség, más szóval a másképpen gondolkodás. Fontos, hogy az ilyen embe-

rek kreativitását felfedezze és elfogadja a társadalom, a közeg, melyben élnek, hiszen 
másfajta gondolkodásukkal, cselekedeteikkel tudnak új dolgokat létrehozni, nagy alko-
tásokat alkotni új távlatokat nyitó látásmódjukkal. 

A kreatív emberekre jellemző a túlzott érzékenység is. Ez az embereket képessé te-
szi arra, hogy a jelenségekből, melyek körülveszik őket, többet meglátnak, megérez-
nek, mint mások, s ezek új tettekre is késztetik őket. 

A fokozott kritikai érzék is a kreatív emberek sajátja. 
A Kelly Family tagjai legtöbb szerzeményükben hangot adnak különös érzékenysé-

gükből fakadó fokozott kritikai érzéküknek. Ami a világ eseményeiből, az emberek 
tulajdonságaiból felháborítja őket, megjelenik dalaikban. 
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Az eredetiség, érzékenység összefügg a lényegmegragadással, fantáziával, termé-
szetességgel. 

A kreatív emberek fantáziájuk segítségével új irányokat mutatnak az embereknek, 
művészetükön vagy életmódjukon keresztül. 

A kreativitás ismérvei közé tartozik még például a képzelőerő, érdekes képzettársí-
tás, nyitottság, új dolgok iránti fogékonyság stb. 

A megszállottság egy energiatöltet, ami szükséges ahhoz, hogy a meglévő adottsá-
gok minél jobban kiteljesedjenek. Ez áll a szorgalom, az akarat, a kitartás és a feladat 
iránti elkötelezettség hátterében is. A megszállottság a Kelly családnál megnyilvánul 
abban is, hogy úgy vélik, az a küldetésük, hogy a zene útján segítsenek az embereken. 

(3) A mentális jellegek harmadik tényezője: a motiváció. Ezen az alábbi tulajdonsá-
gokat értjük: a feladat iránti elkötelezettséget, az akaraterőt, a szorgalmat, a kitartást, 
valamint a munkában való elmélyülést és az ebből való nehéz kizökkenés képességét, 
valamint a kezdeményezőkészséget, az önállóságot, a feladatok megtervezésekor a 
kockázatvállalás képességét. Ezeknek feltétele és velejárója az önbizalom, az állhata-
tosság, más néven a már leírt megszállottság. Ezekben az emberekben óriási a belső 
feszültség, emocionális indíttatásuk igen fokozott, ebből következően állandóan tenni 
akarnak valami fontosat. Mérésére az EQ-t használják, amely a kiemelkedő eredmé-
nyek vagy társadalmi teljesítmények mérőfaktora. Ide tartozik az öntudat, az empátia, 
a közösségbe illeszkedés készsége, nagyvonalúság, emocionális reagálóképességek, 
például az optimizmus. A motiváció áll a hátterében az alkotási láznak, a nagy 
tenniakarásnak, a lelkesültségnek, a kitartásnak, az olyan akaratnak, mely akadályokat 
nem ismer. 

(4) A mentális jellegek negyedik tényezője a specifikus mentális képesség. 
A zenei adottság esetén poligén öröklődés történik. A poligén öröklődés lehetőség-

birodalmat jelent, amely megszabja az adottság spektrumát, a tól-ig-et, ám, hogy ebből 
mi valósul meg, az függ a jótékony vagy ártó környezeti hatásoktól. Ezek társadalmi 
és családi körülmények lehetnek. 

A specifikus mentális képességek határozzák meg a tehetség irányát. A Kelly család 
esetében specifikus mentális képesség a zenei tehetség általában. 

Dolgozatom folytatásában a tehetség kibontakozásával foglalkozom a Kelly Family 
tagjainál. 

Az öröklődés, a családi és társadalmi körülmények, az iskola (a Kellyék esetében a 
papa tanítása), a tradíciók, a minta, a példa, mindezek hozzátartoznak ahhoz az épít-
ményhez, amelyeken a tehetség nyugszik. Ezek a körülmények segítik a képesség 
megnyilvánulását. A nagy tehetség a tanulással, a zene és önmaga megismerésének 
folyamatával alakul ki. Tehetséges az, aki fel tudja ismerni adottságait, és tovább tudja 
fejleszteni képességeit, s lépésenként halad előre tehetségének minél szélesebb kibon-
tásában. Fontos tehát az önmegismerés. 

A zenei tehetség megnyilvánulásakor a veleszületett adottságok a lehetőséget jelen-
tik. A megnyilvánulás sok feltételtől függhet. Ezek: a társadalmi lehetőségek, a képzés 
színvonala. A társadalmi lehetőségek esetében fontosak a szociális feltételek, hiszen, 
ha nincsenek meg, nincs lehetőség a kibontakozásra. A képzés színvonala esetében az 
adottságok csak a lehetőségek határait jelentik, viszont a pedagógus személyétől és 
munkájától függ, mi is valósul meg a tehetségből. Nagy szerencse, ha a szülők maguk 
tudják ezt a képzést megvalósítani, hiszen ők ismerik legjobban gyermekeiket emberi-
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leg is. Ezekhez az öröklött adottságok és a környezeti feltételek is hozzájárulnak. 
Igen fontos még a társadalmi elvárás és a fogadókészség is. Például, ha a művész 

újat alkot, és a közönség bizalmatlanul fogadja, ez visszavetheti a művészt fejlődésé-
ben. Ugyanez fordított esetben inspirálóan hat. 

Fontos tényező a tehetség kibontakozásában a sorsfaktor. A sorsfaktor jelentősége, 
megléte kiemelkedő jelentőségű a tehetség kibontakozásában. Más szóval úgy fogal-
mazhatjuk meg: élni kell. Mégpedig alkotásra készen. Hiszen az adottságok valóra 
váltásához idő és lehetőségek szükségesek. 

A sorsfaktor után megemlítem fontos tényezőként a megfelelő személyiség fontos-
ságát. A gyereket a tehetségének kibontakoztatásában ösztönzi, ha vele hasonló képes-
ségű gyerekek között van. Ez a feltétel a Kelly családban maximálisan megvalósult. 

A teljesítményekben nem mindig mutatkozik az összes meglévő adottság vagy lehe-
tőség. Az adottság, tehát csak előfeltétele, a kiváló teljesítménynek. A Kelly testvérek-
nél szerencsére a család felfedezte a tehetséget, s ezt módszeresen ki is fejlesztette. 

A muzikalitás gyerekkorban igen hamar felfedezhető, de csak óriási szorgalommal 
és kitartással lehet csúcsteljesítményeket elérni. Ezt megfigyelhetjük a Kelly Family 
tagjainál is, hiszen mind a mai napig állandóan képezik magukat, Sokszor zenetanárok 
segítségével, méginkább tökéletesebb teljesítményre törekedve. 

Nagyon fontos a művészek életében a sikerélmény, melyet már korábban említet-
tem. A Kelly családról elmondható, hogy ők senkit sem hagynak közömbösen. 

A tehetség kibontakoztatásában a képzés színvonaláról is beszélni kell, ami igen 
döntő lehet e folyamatban. Ez, mint már több ízben említettem, a Kelly papa jóvoltá-
ból igen magas szintű volt, hiszen elismert szakemberek segítségét is igénybe vette a 
testvérek oktatásában. 

Nagyon fontos, hogy kialakuljon a már előzőekben említett motiváció. A Kelly gye-
rekeknek ezt a szülők és a nagyobb testvérek zenei tevékenysége segítette. 

Dolgozatom következő részében a zenei tehetség típusainak megjelenésével foglal-
kozom a Kelly Family tagjainál. 

A kiemelkedő muzikális adottságú gyerekek fejlődésében három periódus figyelhe-
tő meg általánosságban. 

1. A veleszületett adottságok: hallás, éneklés, ritmus, hangszerkezelés megmutatko-
zása, melyek alapján a környezetük fel tudja ismerni ilyen irányú tehetségüket. 
Ezeket egy szóval: előadói tehetségnek nevezzük. 

2. A különböző hangszereken való magas szintű interpretáló képesség megnyilvá-
nulása. Ez a hangszerismeret. 

3. Önálló és eredeti művek komponálásában jelentkezik a zenei alkotóképesség, 
más szóval a zeneszerzői tehetség. 

Amennyiben ez a három egymásra épülő periódus korán jelentkezik, akkor beszél-
hetünk igazi zenei tehetségről. 

A Kelly Family tagjainak előadói periódusa sok esetben már pici korban elkezdő-
dött, hiszen 2-3 éves koruktól felléptek testvéreikkel, szüleikkel a családi zenekarban. 
Később a hangszerekkel kezdtek barátkozni. Majd tinédzserkorukban (a legkisebb 
gyerekeknek korábban) elkezdődött a zeneszerzői periódus is. Angelo, a legfiatalabb 
Kelly gyerek 7 évesen szerezte első dalát, testvérei ennél kicsit „idősebb” korban, 10-
14 évesen kezdtek komponálni. Mindezt megelőzte azonban mindannyiuknál az ének-
lés és magas szintű hangszerkezelés a közös fellépéseken, nyilvánosság előtt. 
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Az énekhang megléte veleszületett képesség. Ám ehhez még szükséges, hogy meg-
felelő empátiával is rendelkezzen, hogy az előadott dalok minél „hitelesebben” fejez-
zék ki mondanivalójukat. Ez ismét egy olyan képesség, ami többnyire veleszületett. 

A Kelly család tagjai ezzel a képességgel is rendelkeznek. Születtek ezzel, s a szük-
séges képzést és begyakorlást is megkapták, amíg felnőttek. Előadásmódjukban érvé-
nyesül személyiségük, egyéniségük, megismerhető értékrendszerük, lelkiállapotuk. 

A hangszerre szabott zenei tehetség igen sokrétű. Kell hozzá: (1) általános zenei te-
hetség, vagyis a kifejezőkészség (újraalkotási képesség). Ez találkozik a kifejezés esz-
közével. Kellyéknél ez a hangszer. (2) Teljes muzsikusegyéniség: ujjak fürgesége, 
ügyessége, memóriakészség, koncentráció képessége, és valami olyan idegi alkat, ami 
lehetővé teszi a kifejezést. Ehhez még sok minden kell: egyfajta általános intelligencia, 
akaraterő, szorgalom, egészség, megfelelő körülmények és még sok minden. Megfi-
gyelték azt is, hogy a technikai felkészültségnek nagy része intellektuális eredetű. 

A Kelly Familynél mindez megvan. Dan papa segítségével a gyerekekben levő ké-
pességeket felfedezték, majd egyénenként megtalálták a nekik leginkább megfelelő 
hangszereket, s ezeken szakemberek segítségével megtanultak magas fokon játszani. 

A zeneszerzői tehetség. Az igazi zeneszerzői tehetség legjelentősebb művei belső 
inspirációból születnek. A Kelly családra jellemző, hogy ők nem követik a mai stílus-
irányzatokat, kialakítottak egy teljesen egyéni stílust. Műveikre többnyire a romanti-
kus stílus jellemző, érzékeny lelkivilágukat e stílusban tudják leginkább közvetíteni a 
külvilág felé. 

Nagyon fontos még, hogy az előadó rendelkezzen játékossággal. Ez nélkülözhetet-
len az érdekes előadáshoz. Az igazi tehetség rendelkezik ezzel a tulajdonsággal. Az 
alkotó fantázia is elengedhetetlen egy sikeres művésznek, ennek segítségével mindig 
meg tud újulni, mind témájában, mind előadásmódjában. 

A Kelly család kedvező helyzetben van, hiszen ők önmagukat menedzselik, s min-
dent, ami a művészetük másokhoz való eljuttatásához szükséges, ők intéznek, nem kell 
kívülállókhoz alkalmazkodniuk. 

Dolgozatom központi témája, hogy mik is a tehetség kibontakoztatásának különle-
ges feltételei a Kelly Family esetében. Természetesen az eddig leírtak is szerves részeit 
képezik ezeknek a feltételeknek, különösen a már említett speciális neveltetési körül-
ményeik. 

Az ember teljesítményében nem mindig mutatkozik meg az egyébként meglévő 
minden egyes adottság vagy lehetőség. A kiváló teljesítménynek az adottság csak elő-
feltétele, de nem megvalósulása. Cél tehát az, hogy mindenki úgy növekedjen fel, és 
nevelődjön, hogy a fejlődése összhangban álljon a képességeivel. S ez az, amit Dan 
papa nagyon magas szinten megvalósított gyermekei életében. Nagyon fontos, hogy az 
emberek szociális kapcsolatai jók legyenek. Tehát jó kapcsolatra van szüksége min-
denkinek a családjával, barátokkal, környezetével. Ezek a tényezők, ez a szociális kör-
nyezet szükséges az adottságok megvalósításához. A Kelly családnál ezek a feltételek 
megvalósultak, hiszen mindent annak a meleg, összetartó közegnek köszönhetnek, 
amit családjuknak hívnak. 

A hagyományos felfogás szerint – igen régi időkig visszanyúlva – a gyerekek szá-
mára korcsoportjuknak megfelelő fejlesztést, mindenki számára egységes oktatási 
módszert tekintettek leginkább megfelelőnek. Ezt nevezik úgynevezett „naptár–
dogmának”. Az ilyen gondolkodás kizárja azt, hogy másképpen foglalkozhasson a pe-
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dagógus az átlagtól eltérő adottságú gyerekekkel. S ez nagyon kedvezőtlen a tehetsé-
ges gyerekek számára. Megtörténhet az, hogy amire már utaltam, nem fedezik fel és 
fejlesztik ki egyébként meglévő adottságaikat, így tehetségük elkallódhat. A Kelly 
gyerekek a „naptár-dogmát” elkerülték, mert szüleik tekintettel voltak arra, hogy me-
lyikük mikor „érik meg”' a közös fellépésekhez, a zenéléshez, szerepléshez. Az idő-
sebb gyermekek későbbi éveikben kezdték, míg a fiatalabbak már korai életéveikben 
alkalmasak voltak rá, hiszen ilyen közösségbe „csöppentek bele”. 

Dan papa, nemcsak az állandó fejlődést-fejlesztést biztosította gyermekeinek, ha-
nem mindezt tette különleges egyéniségének megnyilvánulásain keresztül. Az is egyé-
ni a papa felfogásában, a már elmondottakon (szigorú, következetes, de meleg családi 
légkörben nevelés) kívül, hogy azzal indokolta, miért is ne járjanak gyermekei iskolá-
ba, hogy megóvja őket a manapság ténylegesen előforduló veszélyektől. Nevezetesen, 
hogy ne kerüljenek alkohol, kábítószerek, rossz társaság közelébe. Erre nagyon odafi-
gyelt, ennek köszönhetően az együttes valamennyi tagja egészséges, józan életmódot 
folytat. Ez annál is érdekesebb, különösen sikereiket tekintve, hiszen művészpályákat 
sajnos igen gyakran kísérnek az időszakos, vagy állandó szenvedélybetegségek. Sok 
művész vallja, szüksége van időnként arra, hogy bódultan, úgynevezett ihletet kapjon. 

A Kelly Family vándorló művészek „csapata”, mely tényből következően sok ország 
zenei kultúráját ismerték meg, s építették be művészetükbe. 

A Kelly családnál a sorsfaktor szerencsésen alakult, hiszen hírnevet sikerült szerez-
niük, nem kallódtak el. Ráadásul olyan összetartó családi légkörben nőttek fel, ami a 
mai napig segíti őket, hogy érzékeny énjük minél jobban védve legyen a külvilág tá-
madásaitól, és alkotóképességük – amennyire lehet – ne sérüljön. S egyáltalán nem 
mondható rájuk, hogy magányosak, hiszen rengeteg a barátjuk. 

Végül megvizsgálom, milyen személyiségjegyekkel kell rendelkeznie a tehetséges 
gyermeket oktató pedagógusnak. Megfelelt-e Daniel Kelly ezeknek az elvárásoknak? 

Nyilvánvalóan elvárható a magas intelligencia, rugalmasság, kreativitás, magabiz-
tosság, széles érdeklődési kör, és humorérzék. Nos, Daniel Kelly mindezekkel rendel-
kezik. Képzettsége, valamint a gyermekek oktatásával kapcsolatban fennmaradt do-
kumentumok, filmfelvételek, a Kelly Family tagjainak visszaemlékezései szerint az 
édesapjuk nem szűkölködött e fenti tulajdonságokban. Fontos kritérium az igazságos-
ság, határozottság, a türelem is. Dolgozatom több helyütt is tartalmazza azokat a té-
nyeket, melyek szerint Dan Kellyt mindez jellemezte a gyermekei oktatása, felnevelé-
se során. Gyermekei számára a legideálisabb oktató volt. Ma már csak a háttérből nézi 
gyermekei életét, de ha kell, ma is ad tanácsot nekik. 

Összefoglalásként tehát elmondható, hogy a Kelly Family a teljes ismeretlenségből, 
szerény anyagi körülmények közül, a tehetségük és kitartásuk segítségével, szüleik 
támogatásával és sok-sok munkával jutottak a nemzetközi sikerig. Példaértékű a csalá-
di élet szervezettsége, melyben a családtagoknak el kell fogadni azt, hogy felelőssége-
ik és feladataik vannak, s ha kell, a házimunkát is el kell végezni. Emellett a puritán-
ság, a szerénység mindegyikükre jellemző, s ez is igen pozitív tulajdonságuk. Főkép-
pen azért, mert felkapott sztároknál ez ritkán fordul elő. Tagjai külön-külön is nagyon 
tehetségesek. Remek hangjuk van, több hangszeren játszanak valamennyien, a dalaikat 
maguk szerzik, s remek összmunkával adják elő. A békéről, az összetartozásról, a kör-
nyezetvédelemről, az érzelmek fontosságáról énekelnek gyönyörű, dallamos szerze-
ményeikben. A hangzásviláguk érzelmes, lírai, mely manapság igen ritka. Sikerük okai 



 222 

között bizonyára ez is szerepet játszik. Életformájukat, a családi összetartozást hirdetik 
zenéjükben. Életük főbb eseményeit is megéneklik, de szólnak a félelmeikről s vágya-
ikról is. Dalaikban szinte elmesélik a tehetségük kibontakozásának útját. 

Nem választható szét az öröklött tehetség a családi mintától és a muzikális környe-
zettől. Az otthoni zenélés, zenehallgatás, hangszerek jelenléte, mind rendkívül fontos 
tényezők a zenei adottságok megjelenésében és felfedezésében. A szülő is lehet minta 
ebben a folyamatban, a Kelly Family esetével ez bizonyítást nyert. Igen jelentős a test-
vérek szerepe. Ezt pontosan tetten érhettük a bemutatott zenészcsaládban főként a fia-
talabb gyermekek vonatkozásában, akik már zenélő testvérek közé születtek. 

A munka, a küzdés a tehetségesek számára is elengedhetetlen. A tehetség olyan 
küldetés, melyet kötelesség maradéktalanul valóra váltani. Hiszen igazi teljesítménnyé 
csak szorgalommal, türelemmel, kitartással, akarattal, erőfeszítéssel emelhető. 

A Kelly Family tagjai ösztönözve voltak olyan tevékenységek végzésére, melyeket 
szüleik fontosnak tartottak (esetükben a zenére) s a Kelly szülők mindent megtettek 
annak érdekében, hogy gyerekeik minél magasabb szinten elsajátítsák a zenei tudást. S 
nekik a családi összetartás az „eszköz”, mely ezeket a zenei tehetséggel megáldott fia-
talokat ilyen nagy teljesítményekre képessé tették és teszik ma is. 
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Forintosné Orovecz Rózsa 
 

ÍRÓK, KÖLTŐK – SORSOK, KÖRÜLMÉNYEK 
– IRODALMI TEHETSÉGEK KIBONTAKOZÁSA – 

 
 
 
 
 
A tehetségelméletek rendszerét tanulmányozva megragadta figyelmemet egy tehetség-
csoportosítás. Robert S. Albert szerint az egyik csoportot a kompetens tehetségek al-
kotják, akik többnyire harmonikus családban nőttek fel: ők a természettudományokban 
lettek kiemelkedők. A másik csoportba az ún. kreatív tehetségeket sorolja, akiknél 
rendezetlen családi hátteret találunk, illetve akiknél egy közeli hozzátartozó halála kö-
vetkezett be. Ez utóbbiak társadalomtudományokban, művészetekben alkottak mara-
dandót. Eszerint – nyilvánvalóan – a költők, írók a kreatív tehetségek csoportjába so-
rolhatók. 

Mivel magyar nyelvet és irodalmat tanítok, máris peregtek előttem az írók, költők 
életrajzai. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem a magyar irodalom néhány ki-
emelkedő alakját, akik szerepelnek tananyagunkban, akiknek életrajzában szerepel a 
közeli hozzátartozó elvesztése, igazolva Albert megállapítását. 

Tehát ezen a nyomon indultam el, azonban rá kellett jönnöm, hogy többnyire nem a 
haláleset váltott ki közvetlen hatást, mint ahogyan én feltételeztem – bár ilyennel is 
találkozunk, pl. Kosztolányi Dezső esetében –, hanem a haláleset következtében vég-
bement változások játszottak döntő szerepet. 

Így jutottam el Janus Pannoniushoz, Balassi Bálinthoz. Zrínyi Miklóshoz, Csokonai 
Vitéz Mihályhoz, Kölcsey Ferenchez, Móricz Zsigmondhoz, Jókai Mórhoz, Kosztolá-
nyi Dezsőhöz, József Attilához és Radnóti Miklóshoz. 

Nem teljes életrajzok közlését tűztem ki feladatomul; addig követem a fent említett 
hírességek életútját, míg elérkezünk a művészi kibontakozás lehetőségéhez, az első 
sikerhez. Mint majd a továbbiakban látni fogjuk, nem is olyan egyszerű megragadni 
ezt a pillanatot. Hogy miért? Ezt mondja el a Nagyjaink című életrajzi sorozat egyik 
kötetének bevezetője: 

„Amikor költőkről szól az ember, mintha nem is evilági teremtményekről beszélne. 
A poézis földi papjaiban különös, az átlagtól eltérő emberi lényeket lát maga előtt, 
akik valamiféle misztikus sorsok, kivételes küldetést, kevesekre, kiválasztottakra tes-
tált földöntúli feladatot kaptak. Megbízásuk szigorú és az átlagos, földi halandó szá-
mára szinte megvalósíthatatlan: emlékműveket állítani a szépségnek, minden körül-
mények között kimondani az igazságot, s főleg testet adni az emberi fájdalomnak, kín-
nak és szenvedésnek, hogy a rámutatás erejének, a néven nevezés varázslattörő hatal-
mának köszönhetően a rontó szellemerők soha ne tudják megtörni, megalázni és a 
poklok mélyére taszítani a fénysugárból szőtt lelket. Mint egymás után halottaiból fel-
támadó megváltók, úgy ébrednek a költők a századokból, hogy újra és újra a kereszt-
halált haljanak értünk, kárhozatra szánt embermilliókért. Hullatott vérük a vers, a meg-
szenvedett szavak, az egy élet vezeklésével kiérlelt fénylő gondolatok, s a – ki tudja 
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mennyi stáción keresztül vállukat terhelő – próféciák, megváltó üzenetek... Példájuk, 
műveik és hagyatékaik ember voltunk egyetemes, minden részletre kiterjedő összefog-
lalásai.” 

Első nagy költőnk, Janus Pannonius (1434–1472), a latin nyelvű, humanista költé-
szet egyik legjelentősebb alakja Európában. 

Az életrajzban nagyon sok a bizonytalanság; nem ismerjük pontos arcvonásait, nevét, 
születési helyét is csak feltételezhetjük. 1434. augusztus 29-én születhetett, s mivel a XV. 
században családnévül a születési hely szolgálhatott, valódi neve – feltételezhetően – 
Csezmicei János. (Újabb kutatások szerint eredeti neve: Cesinge – Kesinczei János.) 

Édesanyja Vitéz Borbála, a nagyváradi püspöknek, Vitéz Jánosnak a testvére. A 
költő hatéves volt, amikor édesapja meghalt. Janust kezdetben édesanyja taníttatja; 
papnak szánja. 

S bár Varró Margit egyik cikkében ezt olvasni: „...a művészi teremtőképesség korai 
felismerése...nehéz és bizonytalan”, úgy tűnik, mégis vannak kivételek. Janus Panno-
nius zseniális tehetsége igen hamar megmutatkozott, legalábbis Vitéz János számára 
láthatóvá vált. Ekkor a gyermek sorsának irányítását a nagybácsi veszi kezébe, aki 
maga is széleskörű műveltséggel rendelkezik. 

Vitéz János egyénisége, példája, a környezet hatása egyértelműen meghatározzák 
Janus Pannonius életútját. Valószínűleg két testvére is volt a költőnek, de róluk egyál-
talán nem tudunk semmit, létezésükről is csak Janus Pannonius egyik epigrammájából 
következtethetünk: 

„Noha másik két fiad is volt, drágábbnak láttál engemet, egymagamat”. 
Mivel latinul sokkal többen tudnak a világon, mint magyarul, alighanem máig a 

leghíresebb magyar költő. Ismét Varró Margitot idézem: „...fontosabb a szülők, a kör-
nyezet és a tanár erkölcsi befolyása és állásfoglalása, amely – tekintve a gyermek még 
ki nem alakult karakterét – döntő hatású lehet egész további fejlődésére.” 

Janus Pannónius esetében Vitéz János szerepe vitathatatlan, hiszen ő a taníttatás 
anyagi hátterét is képes volt biztosítani, és említésre méltó szerepet játszik úgy is, mint 
példakép. 

Balassi Bálintnál (1554–1594) a környezeti hatásokon kívül az öröklődésnek is fon-
tos szerep jut. Nézzük hát származását! 

Gyarmathy Balassi Ferenc, az ország egyik nagyura elesett a mohácsi csatában. Hét 
fiúgyermek marad utána, köztük Balassi János, Zólyom várának kapitánya az 1552-es 
török hadjárat idején. Hamarosan megházasodik, feleségül veszi Sulyok Annát, s így 
sógorságba kerül Dobó Istvánnal, az egri hőssel. 

Első gyermekük, Bálint 1514. okt. 20-án születik Zólyomban. A gyermek, akiből a 
magyar nyelvű költészet első világirodalmi rangú képviselője lesz, az ország egyik 
leggazdagabb, legtekintélyesebb családjába született. Az apa, Balassi János művelt, 
több nyelven beszélő, vallásos ember volt, és számontartották vitézségét is. 

A gyermek Balassi aligha szenvedhetett bármiben is hiányt. Az akkori szokásokat 
követve a 9 éves gyermek mellé tanítót fogadnak, aki nem más, mint a 28 éves rendkí-
vül művelt fiatalember, Bornemissza Péter. Ez a wittenbergi egyetemet megjárt evan-
gélikus pap, aki a jogi és orvosi ismeretekben is jártas, és azt is tudják róla, hogy köl-
tészettel is foglalkozik, két éven át irányítja Balassi Bálint nevelését. 

Az apa akarata szerint 1565 őszén Balassi Bálint Nürnbergben megkezdi tanulmá-
nyait; aki a királyi udvarba is bejáratos akar lenni, annak világot kell látnia, és ismer-
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kednie kell az európai kultúrával. Ehhez a szabad német város kitűnő helyszínnek 
ígérkezett. 

A nürnbergi évekről nem sokat tudunk, csak azt, hogy 1569 őszén hazatér, és nem 
sokkal ezután Balassi Jánost Dobó Istvánnal együtt letartóztatják. Ettől kezdve a csa-
lád élete rendkívül gazdag kalandokban, fordulatokban, melyek 1572. augusztus 11-én 
érnek véget, amikor Balassi János Ferdinánd fia, Miksa előtt latin nyelvű hűségnyilat-
kozatot tesz. A király pedig megbocsátott. Ekkor Balassi János a királyi Magyarország 
politikájának irányításában komoly szerepet kapott, sőt az uralkodó jóindulata Balassi 
Bálintra is kiterjedt: udvari pohárnokká nevezték ki. A kinevezéstől számított 3 év 
alatt rengeteg hatás érte Balassi Bálintot, melyek döntően befolyásolták személyisége 
alakulását. Olvasmányai, bécsi tapasztalatai a szabadosabb szemlélet felé fordították 
az egyébként vallásos szellemben nevelkedett fiatalember gondolkodásmódját, jelle-
mét. 

Még nincs 19 éves, amikor elveszti édesanyját. Nem sokat tudunk ezekről az időkről. 
Balassi János Főajtónállói megbízatása 1575 nyarán lejárt, s hazatért birtokaira. Ba-

lassi Bálint is bizonyítani akarja hűségét a bécsi udvarhoz. Apja kérésére csatlakozik 
az erdélyi fejedelem, Báthory István ellen induló hadakhoz, de a fejedelem fogságába 
esik. Báthory István azonban nem feledte el, hogy fiatalon Balassi János keze alatt 
szolgált, és hát szegről-végről rokonok is voltak. Erdélyben tehát Balassi Bálintot nem 
fogolyként kezelték, hanem vendégként bántak vele. Balassi Bálint éli világát, élvezi a 
fejedelmi udvar vendégszeretetét. Úgy érzi, mintha a bécsi szép napok tértek volna 
vissza. Kedvet kap a versíráshoz is. 

1576-ban a lengyel királlyá választott Báthory István útra kel Erdélyből. Udvartar-
tásában ott találjuk Balassi Bálintot is, aki híven követi őt. 

Időközben üzenet érkezik hazulról: Balassi Jánost ismét a letartóztatás réme fenye-
geti. Bécsbe rendelték, hogy számot adjon arról, mit keres fia az ellenségnek számító 
lengyel király udvarában. De Balassi János már nem jutott a király elé. Útközben 
megbetegszik és meghal. Bálint már késve érkezik. Mindenképpen jönnie kellett: a 
család becsületéről volt szó. Ezzel igen keserves évek sora következik számára. Csatá-
rozások, pereskedések, szerelmi bonyodalmak, elszegényedés..., újabb kalandok, de 
lelkiismerete mindig megszólal verseiben, s gyönyörűen vall bűntudatáról. Igen jelen-
tősek istenes versei, a végvári életről szóló versei és szerelmes költeményei is. Még 
nincs negyvenéves, amikor meghal. Élete és művészete különös egységet alkot. 

Úgy érzem, ide kívánkoznak Dr. Imre Sándor: A közösség hatása a tehetség fejlő-
désére és érvényesülésére című tanulmányának sorai: „Kedvező hatású a tehetség fej-
lődésére a szülők becsvágya, amely arra irányul, hogy gyermekök a lehető legkiválóbb 
emberré váljék. Azok a családok, amelyekben megvan ez a becsvágy, esetleg abban az 
alakban is, hogy gyermekök a másénál különb legyen, azok a maguk lehetőségének 
keretein belül mindent elkövetnek arra nézve, hogy gyermekök tehetsége valóban ki-
fejlődhessék.” 

Balassi Bálintnak megadatott, hogy 22 éves koráig apja – az ő legjobb belátása sze-
rint – egyengesse útját. 

Nem volt ilyen kegyes a sors Zrínyi Miklóssal (1620–1664). Az ő életművének tár-
gyalása, szemrevételezése előtt fontosnak tartom kiemelni, hogy a XVII. században 
járunk. Hogy miért, arra is hamarosan fény derül! 

Zrínyi Miklós esetében is érdemes elgondolkodni azon: hogyan, miből, minek hatá-
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sára formálódott meg a humánus ember, az esendő, a hős? Hiszen kit tudnánk még 
rajta kívül egyforma elismerő hangsúllyal költőnek, gondolkodónak és hadvezérnek 
nevezni? 

A XV. sz. derekán a család hatalma és tekintélye a szigetvári hős alatt teljesedik ki a 
leglátványosabban. Zrínyi Miklós, a dédnagyapa történelmi „jó híre” kissé ellentmon-
dásos, de elvitathatatlan tőle életének utolsó és legvakmerőbb hadi cselekedete, az 
1566-os végzetes, de hazaszeretetből és hősiességből örök példát, adó kirohanása. 

1619. május 19-én fényes esküvőre harangoztak: Széchy Magdolna és Zrínyi 
György kötöttek házasságot. 

A költő születési dátuma körül sok a bizonytalanság. A tudományos kutatás eldön-
tötte, hogy 1620. május l-jén született. Ozaly várában, a család horvátországi birtokán. 
Elsőszülött fiú, akit nemsokára követ a második, Péter. Édesanyjukat alig ismerhették, 
Széchy Magdolna fiatalon meghalt. Az ifjú anyát nemsokára a férj is követi a halálba: 
28 évesen veszti életét; egyesek szerint megmérgezték. 

Az árván maradt két fiúról egy négytagú gyámi tanács gondoskodik. Érdemes oda-
figyelni, hogy a XVII. században – amire már az imént is utaltam – „tutorok” veszik 
kezükbe a hatéves Miklós és az ötéves Péter életének irányítását. Ez a tanács halálese-
tek miatt széthullik ugyan, de ekkor újabb négytagú tanács választására kerül sor. 
Gondoskodniuk kell a fiúk iskoláztatásáról, de a hatalmas uradalmat is igazgatni kell 
valakinek; sőt perek, jogi és gazdasági ügyek is akadnak szép számmal. Ezt a szom-
szédok, rokonok azonnal megérzik, és mindenki igyekszik a saját javára kihasználni a 
helyzetet. Még a gyámügyi tanács tagjai is hasznot szeretnének húzni a javakból. A 
gyerekek sorsa tehát egyáltalán nem rendeződik megnyugtatóan. De szerencsére van 
valaki, aki szívén viseli a fiúk sorsát. Az árvák nagybátyjának, Batthyány Ferencnek a 
felesége, Lobkowitz Poppel Éva valósággal pótanyjukká válik az apróságoknak. 
Poppel Évától szinte mindent megkaptak, amit egy jóra, szépre hivatott gyerek a szüle-
itől, szeretteitől megkaphat. Nem kallódtak el, nem züllöttek el, nem váltak embergyű-
lölővé, torz megsebzett személyiséggé, sőt még szellemük is fejlődött. Amiket egy 
várban meg lehetett tanulni, meg is kellett tanulni: vadászni, fegyvert forgatni, térképet 
olvasni, felnőttek társaságában viselkedni, harci helyzetekben edződni, korabeli hang-
szereken játszani... 

A Zrínyi-fiúk személyiségének másik fontos formálója: Pázmány Péter. Az a Páz-
mány Péter, aki Nagyszombaton művelődési központot hoz létre; iskolát, egyetemet, 
nyomdát alapít, könyveket ad ki, aki kitűnő szónok és hatalmas tudós. 

Tehát nagyon is tudatos iskoláztatás következik, melynek következtében Zrínyi 
Miklós életében 14 évesen következik be az az esemény, melyet első irodalmi szerep-
lésnek tekinthetünk: l634. tavaszán Szent László magyar király ünnepére készül az 
iskola magyar diákjainak közössége Bécsben. 

Miklóst választják ki, hogy latin nyelvű beszédet mondjon a Szent István dómban. 
A beszéd nyomtatásban is megjelenik. A szöveg nem teljes egészében a sajátja, de már 
magán viseli egyéniségének nyomait. Nyilvánvaló, hogy a szónokság érdekli, de a ta-
nulmányaiban nem volt nagyon buzgó. Iskoláit gyakran válogatja, szívesebben tölti 
idejét. „kobzolással”, azaz zenéléssel. Pázmány Péter mindent elkövet, hogy jobb belá-
tásra bírja. Zrínyi Miklós egyik levelében arra hivatkozik, hogy a tanulás rossz hatással 
van egészségére: a két térde dagad be tőle. Ezért ott is hagyja az iskolát. A fiú nem 
buta, csak kicsit későn érő típus, vagy inkább szeretne azzal foglalkozni, ami éppen 
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érdekli, hiszen pár év elteltével a rossz diákból korának legműveltebb, legolvasottabb 
embere lesz, aki hat nyelven beszél, nyolc nyelven olvas. Az államtudománytól a köl-
tészetig, a technikától a történelemig korának minden tudományában otthonosan mo-
zog. 

Ki segítette ezt a kibontakozást? Ismét Éva asszony. Tőle tanulhatták a Zrínyi-fiúk a 
magyar kultúra erényeinek tiszteletét és a vallási türelmet. Becsben tartották és elővet-
ték a magyar irodalmat, többek között Balassi Bálint költészetét is. Zrínyi Miklós sze-
mélyiségébe mindez mélyen beivódott. 

Az iskolától végképp elvágyódó fiatalokat Pázmány Péter saját környezetébe emeli. 
Ez nem azt jelentette, hogy a tanulás befejeződött, sőt! Most következett csak a legmé-
lyebb nyomot hagyó tanulási szakasz. 1636. tavaszán itáliai utazáson vesznek részt, 
ezeknek az élményeknek a teljes irodalmi munkásságában nyomát leljük. Költőnk bi-
zonyára elcsodálkozott az itáliai és a magyar életmód, kultúra és társadalmi élet közöt-
ti különbségen, valószínűleg többször felrémlett előtte szétzilált hazája, s feltételezhe-
tően megszólalhatott benne a nemzete sorsáért aggódó, gondolkodó, felelősséget érző 
lelkiismeretének hangja is. (És itt eszembe jut Ady Endre vagy József Attila, akik év-
századokkal később hasonló tapasztalatokat szerezhettek Franciaországot járva.) 

1637. januárjában érkeznek haza Itáliából. Nem sokkal később, márciusban meghal 
Pázmány Péter, majd fő gyámja, Sennyei István, s l640-ben a Zrínyi Miklós számára 
legkedvesebb, Batthyány Ferencné Poppel Éva. 

Egyedül marad, de már megvan benne az az indulat, erő, ami a talponmaradáshoz 
szükséges. Már tökéletesen tudatában van annak, hogy kicsoda ő, honnan jött és hová 
vezet az út. Művelt és világlátott ember, megismerte a barokk irodalmat és művészetet. 
20 éves, és fel van vértezve minden szükséges dologgal az élethez. 

Kosztolányi Dezső írta: „Találkozunk nagyon korán verselő, rímelő, szójátszó 
gyermekekkel. A nagy költők nem egyszer ilyenek. Ezek már kiskorukban céhesek-
mívesek, megszeretik anyagukat, minekelőtte tudnák, hogy mit műveljenek vele. Bar-
kácsolnak a szavakkal, fúrják-faragják őket, a mélyükbe igyekeznek hatolni. Keresnek 
valamit. A természet előre tornáztatja a szerveket, melyeket ki akar fejleszteni. De 
megesik, hogy az ilyen gyermekek „kinövik” bolondériájukat s később „megkomo-
lyodnak”. 

Következő költőnk a fenti értelemben „nem nőtte ki bolondériáját”. Csokonai Vitéz 
Mihály (1773–1805) ő, kinek apja Csokonai József borbély sebész, apját elvesztvén 
1769-ben érkezett Debrecenbe. Huszonnégy éves korában, 1771-ben feleségül vette az 
akkor tizenhat éves Diószegi Sárát. A szülőkről tudjuk, hogy az anya művelt asszony 
volt, sokat olvasott, az apa pedig előszeretettel jegyezte le kéziratos albumába mindazt, 
ami vele történt. Sőt szívesen rajzolgatott is. 

1773. november 17-én született fiuk, Mihály, akit 2-3 évesen csodagyerekként em-
legetnek, hiszen már a betűk formája iránt érdeklődik a felnőtteknél. Családi legendák 
szerint egyszer kis székében ülve étkezés közben így szólt: „Úgy eszi Misi a salátát, 
mint a kisborjú a szénát.” Az apja ekkor azt mondta: „No, é korán kezdi a hasonlítás 
tudományát”. 

A gyermek tizenegy esztendősen már a Kollégium poéta-klasszisába jár, jobbára 
15-16 éves fiúk közé. 

Az apa azonban 1786-ban meghal. A tandíjat az özvegy sorkoszt-főzéssel róhatja le, 
de vállalja, hiszen mindenképpen taníttatni akarja fiát; az említett poéta-klasszisban a 
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fő tárgy a poétika. Gyors felfogóképességét tanárai már korán méltányolják. Hamaro-
san megmutatkozik nyelvtehetsége is. Szerencséjére költészettanára meglátja benne a 
nem mindennapi személyiséget. Háló Kovács József elnéző a rendkívüli szellemi ké-
pességű diákkal szemben: még azt is megengedi neki, hogy reggel egy órával később 
jöjjön iskolába, mint a többiek. Sőt ahhoz is hozzájárult, hogy gyönge fizikumú, rap-
szodikus tanítványa csak akkor írja meg kötelező versgyakorlatát, ha kedve szottyan 
rá. 

Tőle az ifjú nevelését Fodor Gerzson veszi át, s két éven át tanítja retorikára. Való-
színű, hogy a felvilágosodás eszméi rajta keresztül jutnak el a mindenre fogékony di-
ákhoz. A harmadik férfiú, aki igazán hatással van Csokonaira, az Földi János. Ő ahhoz 
segíti hozzá Csokonait, hogy levelezésbe kezdjen a kor nagy tekintélyű irodalmi sze-
mélyiségével, Kazinczy Ferenccel. 

Az édesapa helyett három, sőt, mondhatni, négy olyan „pótapával” hozta össze a 
sors, akik – ha pótolni nem is tudták az igazi apát – olyat tudtak adni az ifjú Csokonai-
nak, amire vágyott, ami segítette művészi kibontakozását. 

Rövid és nélkülözésekkel leli élete során kevés öröm jutott neki osztályrészül. Ha 
van a magyar kultúrában méltánytalanul sokat szenvedett alkotó, ő mindenképpen az. 
Pedig kevesek rendelkeztek hozzá fogható intellektussal. Harminckét esztendőt élt, de 
hatása túlmutat az időn, szavaiban itt van ma is közöttünk. 

Az imént említett Kazinczy Ferenc egy másik költőegyéniség kibontakozásának is 
fontos meghatározója: Kölcsey Ferencének (1790–1838). De ne rohanjunk az esemé-
nyek elé. 

1790 nyarán érkezik Álmosdról Sződemeterre Kölcsey Péter felesége, Bölöni Ág-
nes, hogy várandóssága utolsó heteit a Bideskúty család házában töltse, s itt szülje meg 
első gyermekét. 

A falu közepén áll a település legtekintélyesebb lakóháza, Bölöni Ágnes nagyszüle-
ié. Középnemesi família, rózsásnak éppen nem mondható anyagi körülmények között 
élnek, de azért annyira nem megy nekik rosszul, hogy ne tudnának áldozni valameny-
nyit a műveltebb életre. 

1790. augusztus 8-án Bölöni Ágnes fiúgyermeknek ad életet, akit a Ferenc névre 
keresztelnek. 

Kölcsey Ferenc életének első öt és fél évéről szinte semmit sem tud az irodalomtör-
ténet. Azt sem, hogy az édesanyja mikor vitte haza Sződemeterről Álmosdra Sámuel 
nagybácsi házába, ahol a család együtt élt. 

Annyi bizonyos, hogy apró gyermekként Álmosdon veszítette el a jobb szemét, s ez 
az esemény nyilvánvalóan jelentős hatással volt személyisége későbbi alakulására. 

A következő biztos adat 1796 márciusa, ekkor vitték Kölcsey Ferencet Debrecenbe, 
hogy megkezdje tanulmányait a Református Kollégiumban. Az északkeleti országrész 
híres iskolájának kulturális kisugárzása nemcsak a városban, hanem a Tiszántúlon is 
mérhető volt. Kétségtelen, hogy ez az iskola alapozta meg Kölcsey latinos műveltsé-
gét, itt formálódott szigorú erkölcsisége, az itt megismert római történelmi példák ala-
kították önfeláldozásra képes, hazaszeretettől áthatott személyiséggé. Ezt a világot 
Kölcsey ridegnek, kemény fegyelműnek találta. Amikor felnőttként visszaemlékezett 
kollégiumi éveire, nem töltötte el öröm, inkább fájdalmat és szomorúságot érzett. Eb-
ben közrejátszott az is, hogy ekkor veszítette el szeretteit. 1796. augusztus 9-én meg-
halt az édesapja. A sors nem volt kegyes a Kölcsey családhoz. 1801 szilvesztere víg-
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ság helyett gyászt hozott: meghal Sámuel nagybácsi, s másfél hónap sem telik bele, 
amikor megérkezik Debrecenbe Álmosdról az édesanya halálhíre. 

Jobb szeme elvesztése, a szülői háztól való elszakadása, édesapja, majd nagybátyja 
halála mind súlyos sorscsapás az amúgy is érzékeny gyermek életében, de egyik sem 
mérhető ahhoz, amit ez az újabb veszteség jelentett. 

Az árván maradt négy kisfiú sorsát egy rokon, a középbirtokos nemes Péchy Imre 
vette a kezébe. 

Végül a hivatalos gyám Gulácsy Antal álmosdi földbirtokos lett; ő kezelte az örök-
séget, s azt ígérte a gyermekek nagybátyjának, Kölcsey Istvánnak, hogy: „Tanulásokra 
különös gondom lészen.” 

Kölcsey Ferenc a Kollégiumban szigorú kálvinista szellemben nevelkedett. Nem 
került közelebbi kapcsolatba egyik tanárával sem. Az ábrándok világában talált vigasz-
talást, és olvasmányélményeket keresett. Rábukkant ő is – mint Csokonai – a francia 
szerzőkre: Holbach-ot, Descartes-ot, Voltaire-t tanulmányozva, megismerve Csokonai 
költészetét elkezd verseket írni. Tanulmányi téren viszont nem jeleskedett. 

Szerettei halála után életkörülményei is szerényebbek lettek, s hiányzott neki az a 
szeretet, amely apró gyermekként körülvette. 

Azt azonban nem mondhatjuk, hogy magára maradt. Gulácsy Antal jó gyámnak bi-
zonyult, anyai nagynénje Debrecenbe költözött és házában szívesen látta Ferencet, és a 
sződemeteri nagymama a távolból gondját viselte unokáinak, sőt Péchy Imre sem for-
dította el figyelmét a gyermekekről. 

A Kazinczy Ferenccel kialakuló kapcsolata sem indult felhőtlenül, de mentora idő-
ben észrevette, hogy pártfogoltjának kevés az önbizalma, hajlamos a kishitűségre, s 
ezért a biztatás és a dicséret sem marad el hamarosan a levelekből. Csiszolja a költő-
ígéret stílusát, tájékoztatja az irodalmi élet eseményeiről, olvasásra buzdítja, sőt aján-
dékként elküldi számára néhány munkáját is. 

Lassan elérkezik 1809 nyarának vége, s befejeződnek Kölcsey tanulmányai Debre-
cenben. Ekkor írja meg utolsó levelét Kazinczynak, amelyben bizonyítja széleskörű 
irodalmi érdeklődését. 

A Református Kollégium szilárd erkölcsi tartást adó iskolának bizonyult, és az ott 
szerzett műveltség alapozta meg Kölcsey későbbi irodalmi, filozófiai és politikai tájé-
kozódását. 

Az általam felállított sorban Móricz Zsigmond (1879–1912) a következő vizsgált 
tehetség. Nála jól kimutathatók az Albert által említett rendezetlen családi körülmé-
nyek, s mint tudjuk, a gyermekkor keserű emlékei szolgáltatják azt az élményanyagot, 
melyet a művek sugároznak az olvasó felé. 

Móricz Zsigmond édesapja, Móricz Bálint fenegyereknek számított a környéken. 
Ötholdas parasztlegény volt, de szegénysége ellenére tele becsvággyal, virtussal. Kéz-
ügyességéért irigyelték sorstársai, és még valamivel kitűnt a többiek közül: senki sem 
tudott olyan cifrán káromkodni, mint ő. 

Édesanyja Pallagi Erzsébet, tehetősebb papcsaládból származott. Nem is nézte jó 
szemmel a rokonság, hogy az özvegy papné hozzáadta lányát egy „ilyen senki–
ember”-hez. 

Pedig Móricz Bálint nem akármilyen ember volt. Igaz, kevéske földön gazdálko-
dott, de hihetetlen akaraterő lakozott benne. Igazi vállalkozó volt; nem is sok időnek 
kellett eltelnie, s malmot vett, aztán pedig cséplőgépet, ami akkoriban nagy dolog volt. 
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És közben jöttek sorra a gyerekek. Elsőnek 1879. június 29-én, Péter-Pál napján 
született Zsigmond. A kisgyermek csodálatos élményeket szerez Csécsén; tündérszi-
getként emlegeti később, gyermekkorát idézve. De a tündérvilágnak gyorsan vége sza-
kadt. A vízimalmot, mely szép jövedelmet hozott, elvitte a tavaszi jeges áradás; a csép-
lőgép pedig felrobbant. Az adósság kifizetésére ráment a ház is, a föld is, és olyasmi 
következett Móricz Zsigmond életében, ami egy kisgyerek számára nehezen érthető és 
sok lelki vívódást okoz: el kellett hagynia szüleit. A Pallagi nagymamával 
Túristvándiba kerül édesanyja bátyjához, Lászlóhoz, aki gépészkovácsi teendőket lát 
el a Kende-uradalomhoz tartozó faluban, aki biztosítani tudja az életben maradás fel-
tételeit. Ekkor Móricz Zsigmond még hatéves sem volt! 

Több mint egy évig tart ez a száműzetés. Hétévesen érkezik – egyedül! – Prügyre 
szüleihez, ahol iszonyatos szegénység, éhezés várja. Ehhez képest még Istvándi is jobb 
volt. Ez a világ a Hét krajcár világa, amely nyomorúságával, keserű élményeivel segíti 
Móriczot az íróvá érlelődésben. 

Tízéves korától tizenkilenc éves koráig három város (Debrecen, Sárospatak, Kisúj-
szállás) ad lehetőséget a nyolc gimnáziumi osztály elvégzéséhez. Ezek az évek a Légy 
jó mindhalálig című regényben jelennek meg. Érettségi után édesapja azt javasolta, 
hogy ügyvéd legyen, hogy visszaperelhesse azt a sok pénzt, amit elcsaltak tőlük a fis-
kálisok. Az édesanyja nem örült ennek az ötletnek; a papleány arra vágyott, hogy pap-
nak menjen az ő imádott gyermeke. 

De Móricz Zsigmond író akart lenni! Tíz év kitartó munkája után, 1908-ban érkezik 
el a siker. Miért éppen akkor? Hiszen az élményanyag már rendelkezésre állt... 

1905. január 5-én házasságot köt egy csinos kispesti tanítónővel, Holics Eugéniával, 
azaz Jankával. Az ifjú házasokra nehéz idők várnak. Anyagi gondokkal küszködnek és 
családi problémákkal. 

Házasságuk első évének decemberében kisfiuk született, de amilyen boldogságot je-
lentett a kicsi születése, ahhoz nem is fogható keserűséget okozott halála. Nyolc hóna-
pos volt a kisfiú, amikor egy orvosi félrekezelés következtében elvesztették. 1906-ban 
járunk! Az előbb említett szomorú esetet még egy másik is követi: második kisfiuk is 
meghalt. Ebben a lelkiállapotban biztosan másként látta a világot, másként értékelte a 
körülményeket. Változott a lélek, változott a személyiség. És 1908-ban megszületik a 
Hét krajcár és elérkezik az írói siker. 

Következő írónk életrajzának tanulmányozásakor ismét Varró Margit sorai jutnak 
az eszembe: „Előfordulhat azonban, hogy valóban több, különböző művészeti terüle-
tekre szétágazó tehetség viaskodik egy emberben. Ahhoz, hogy az ilyen sokoldalú te-
hetség nagyot és sokoldalút alkosson, nem kevesebb szükséges, mint a zseni összefogó 
ereje.” 

Jókai Mór (1825-1904) ilyen volt. 1825. február 18-án születelt Komáromban. Szü-
lei: Jókay József és Pulay Mária. A család egybetartó közössége, a szülők védő gon-
doskodása, a testvérek szeretete az író egész életére kiható meghatározó élmény. 

A szülők házasságából öt gyermek született, de csak hárman maradtak életben. A 
testvérek az együtt eltöltött gyermekévek után is, amikor már nem egy városban lak-
tak, megmaradtak az író számára nagyon közeli hozzátartozóknak. Különösen a bátyja, 
aki élete legkritikusabb pillanataiban is mellette állt. 

Anyja erős, határozott egyéniség volt, aki összekovácsolta a családot. Apja gyen-
géd, nagy mesélőkedvvel rendelkezett, sok-sok népmesei történetet ismert, a történel-
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mi eseményeket is szívesen felelevenítette a gyermekei számára. 
Egyszóval a Jókay-házból feledhetetlen harmónia áradt. 
Jókay Józsefnek műveltsége is nagy volt; szívesen festett, zenélt, s otthonában kiter-

jedt könyvtárral rendelkezett, sok folyóiratot járatott. Bár jogászi végzettsége volt, 
nem sokáig ügyvédkedett, inkább az árvák ügyeivel foglalkozó hivatalt vállalt, ahol 
jótékony természete teret kapott. 

Gyakran mondjuk valakiről, hogy nem jó korban született. Jókainál ez másként van: 
az 1825-ös év a magyar reformkor kezdete! Sok év után ekkor hívják össze újra az 
országgyűlést; Széchenyi István megalapítja a Magyar Tudományos Akadémiát. Ép-
pen a csecsemő Jókai Mór keresztelőjén hozták a vendégek tudomására azt a rendele-
tet, amely a hivatalos ügyek magyar nyelven való intézését is lehetővé tette. 

Jókai szerencsésnek mondhatta magát, mert iskolás évei alatt Komáromban, Po-
zsonyban, Pápán, Kecskeméten jellemes, derék emberek közé került, s azokkal a csa-
ládokkal, akiknél lakott, egész életében igen szívélyes, szinte rokoni kapcsolatokat 
tartott fönn. 

Otthon egyébként őt is szinte csodagyerekként kezelték, hiszen nem esett nehezére 
a tanulás, sok irányban tájékozott, igen tehetséges kisfiú volt. Ráadásul a művészetek 
iránti hajlam mellett valami olyat is örökölt a családtól, ami feltétlenül szükséges a 
tehetség kibontakozásához: kifogyhatatlan szorgalmat és állandó munkálkodást. Már 
az iskolás évek előtt tud olvasni, nem csoda hát, hogy az iskolában tanulótársai előtt 
azonnal tekintélyt szerez. 

Amikor 1837-ben, 12 évesen Pozsonyból visszatér Komáromba, szomorú hír várja: 
édesapja súlyos beteg, s hamarosan meg is halt. Ez a tény nagyon megrázta az amúgy 
is gyenge fizikumú fiút. Majdnem belehalt édesapja elvesztésébe; sokáig komolyan 
betegeskedett. Azonban a gondos családi ápolásnak köszönhetően felgyógyult. 

Egy Vályi Ferenc nevű fiatal komáromi tanár gyakran meglátogatta beteg tanítvá-
nyát. Aggódott és őszinte szeretetet érzett az apa nélkül maradt fiú iránt. Folyamatosan 
foglalkozott vele. Egy idő után a tanár úr érdeklődni kezdett a kisdiák nővére, Jókay 
Eszter iránt, s hamarosan feleségül is vette. A házasságkötés után sem lanyhult a kap-
csolat Jókai Mór és sógora között. Vályi Ferenc korán felismerte, hogy valóban tehet-
ség lakozik a fiúban, s a maga eszközeivel igyekezett segíteni annak kibontakoztatását. 
Mindig többre sarkallta a szónoklattan, a költészettan tanulásában; igen sokat követelt 
tőle, különórákra hívta magához, sokszor a hajnali órákban is; állandóan idegen nyelv 
leckéket adott számára; megszerettette vele a virágokat, a természetet is. 

Komáromban azonban nem volt középiskola, így Jókainak el kellett hagynia a szü-
lői házat. Pápára került kollégiumba, ahol már sok hozzá hasonló kiemelkedő tehetsé-
gű fiú volt. A tantestület is jeles tanárokból állt. Itt ismerkedik meg Petőfi Sándorral, 
akitől egyéniségében és körülményeiben is nagyban különbözik. Azonban ez a barát-
ság nagy lelkesedéssel hatja át Jókait, nagy hatással volt rá Petőfi fékezhetetlen egyé-
nisége. A kölcsönös szeretet, közös eszmék mellett a művészet iránti rajongás is igen 
szorosra fűzte kettejük viszonyát. Mindkettejükre erős hatással volt az iskola felvilá-
gosult liberális felfogása, s a tanárok izzó hazaszeretete. 

A következő tanévet már Kecskeméten kezdte Jókai, ahol jogi tanulmányokat vég-
zett. Itt kezd alaposabb szépirodalmi munkákba. Eddig a művészettel elsősorban raj-
zokon, festményeken keresztül találkozott. Elég hosszú időn át latolgatja: a festészet-
ben vagy az irodalomban mélyedjen el komolyabban. 



 232 

Kecskeméten már elmélyültebben írogat. Az Akadémia pályázatára írta meg A zsi-
dó fiú című drámáját. Itt kínálkozott alkalom az első regény elkezdésére is, ez a „Hét-
köznapok”. S a regény sikert aratott. 1846-ban megszerezte az ügyvédi oklevelet, de a 
diplomát nemigen használta. A regény sikerének következtében szilárdan elhatározta, 
hogy író lesz! 

Az eddigiek során többször is találkoztunk olyan esettel, hogy az édesapa – esetleg 
mindkét szülő – elvesztése következtében a segítő kezet nyújtó egyén nagyon jó érzé-
kű, tehetséges pedagógus volt, aki megfelelő irányítással, ösztönzéssel sikeresen juttat-
ta el pártfogoltját a kibontakozásig. 

De folytassuk időutazásunkat! 
Jókai Mór már híres író, amikor megszületik Kosztolányi Dezső (1885-1936). 
Már a családi hagyomány azt tartotta Kosztolányi Dezsőről: „Szép és jeles napon 

született, híres ember lesz belőle.” Ez a „szép és jeles nap” 1885. március 29-e volt, és 
attól volt különleges, hogy éppen virágvasárnapra esett. 

A család büszke őseire, az egykori főnemesekre. Az apai nagyapa Bem hadosztá-
lyában volt százados. A szabadságharc utáni emigráció egy részét Amerikában töltötte. 
Hazatérésekor Szabadkán telepedett le. 

Unokája. a költő így ír róla: „Életem küszöbén egy aggastyán üdvözöl, kitárt karok-
kal, hahotázva az örömtől. Életkedv van benne, és keménység is, melyből apámnak 
már valamivel kevesebb jutott, nekem még annyi sem. Rajongó, tréfás, pattogó. Indu-
latos, de nem szigorú, mint az apám. Apámat jobban tisztelem. Tőle nem félek. Köze-
lebb van hozzám. Egy aggastyán, aki az életből kifele sétál, közelebb van a kisgyer-
mekhez, aki az életbe indul, mint a felnőtt... Negyedféléves koromban tanít írni-
olvasni. Először a nyomtatott S-t tanultam meg egy S kifliről. A többi nyomtatott betűt 
piros és fehér cukorkákból kell kiraknom a szőnyegre. Jutalmul megehetem a kiflit is s 
a cukorkát is, ezzel példázva, hogy az irodalom esetleg tápláló is lehet és édes is. /.../. 
Egy tavaszi napon, amikor öcsémmel, húgommal künn játszom a kertben, kézen fog 
bennünket, behív a tiszta szobába, mely teljesen el van sötétítve. Fekete posztóval ta-
kart asztalkán gyertyák lobognak. Letérdepeltet mindhármunkat, s arra kér, sohase fe-
ledjük, ma halt meg messze idegenben Kossuth Lajos”. 

Ebből a részletből sokmindent megtudunk a nagypapáról, a kettejük viszonyáról. 
Kosztolányi Dezső kiskorában folyton betegeskedett. Hatévesen íratják be az isko-

lába, ahol hamarosan ő lesz az osztály „dísze”. Érdekes, hogy már gyerekkorától fog-
lalkoztatja a halál gondolata. Már ekkor végrendeleteket fogalmazott, s a téma egész 
életében kísértette. Tízéves múlt, amikor az imádott nagypapa meghalt. Ekkor Koszto-
lányi Dezső is súlyos tüdő- és mellhártyagyulladást kapott, de a többnapi eszméletlen-
ségben töltött betegség után csakhamar meggyógyult, s erősödni kezdett. 

A költő maga is megfogalmazza, hogy hogyan hatott rá nagyapja halála: „Engem 
igazán mindig csak egy dolog érdekelt: a halál. Más nem. Azóta vagyok ember, mióta 
nagyapámat láttam holtan, tízéves koromban, akit talán legjobban szerettem ekkor. 

Költő, művész, gondolkodó is csak azóta vagyok. Az a roppant különbség, mely élő 
és halott között van, a halál hallgatása, megértette velem, hogy valamit tennem kell. 
Én verset kezdtem írni. „Ha nem lenne halál, művészet se lenne.” 

Azt hiszem, ezek a sorok önmagukért beszélnek. 
Dolgozatom elején azt írtam, hogy azokat az írókat, költőket veszem nagyító alá, 

akik elvesztették valamelyik közeli hozzátartozójukat. Az elvesztésen általában azt 
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értjük, hogy meghalt valakijük. Úgy érzem, József Attilát (1905–1937) sem hagyha-
tom ki a sorból. Édesapja ugyan nem halt meg, hanem kivándorolt; azt gondolom, ez a 
gyerekei számára azt jelentette, hogy végérvényesen elveszítették, s ez a tény József 
Attila életének alakulását nagyban befolyásolta. Nézzük meg, hogyan! 

Szüleiről, családjáról viszonylag sokat tudunk. Apja, József Áron a régi Magyaror-
szág vegyes nemzetiségű területén született. Legénykorában bejárta Erdélyt, Románi-
át, Szerbiát. Tudott románul, németül, tótul. Gyalog ment Budapestre, ahol szappanfő-
ző lett. Később besorozták katonának. Közben megismerkedett az akkor tizenhat esz-
tendős, Szabadszállásról fölkerült cselédlánnyal, Pőcze Borbálával. Hamarosan felesé-
gül vette, s házasságukból hat gyermek született, de csak három maradt életben: Jolán, 
Etel és Attila. 

Jolán így emlékszik vissza öccse születésének körülményeire: „Hatéves voltam, 
amikor anyánk újból reményteljes állapotban volt. Terhességének vége felé sokat be-
tegeskedett. Papa féltő gonddal vette körül, meg volt győződve róla, hogy most fia 
születik. A beteg asszony látogatóinak ismételten elmesélte álmát: megjelent neki egy 
ősz öregember, aki elmondta, hogy fia születik. És a fiút nevezze Attilának, mert híres 
ember lesz belőle. 

1905. ápr. 11-én megszületik a várva várt fiú. Születése majdnem anyánk életébe 
került – öt és fél kiló volt, amikor világra jött. Apánk vallása után a görögkeleti temp-
lomban Attila névre keresztelték.” 

Az apa furcsa, ellentmondásos ember lehetett. Állítólag nem vetette meg az italt, 
kocsmázást, s olykor egész heti keresetét elkártyázta, de dolgozni is szeretett. A család 
életében akkor következik be a körülményeiket lényegesen megváltoztató fordulat, 
amikor a magyarul rosszul beszélő József Áron kalandvágyának hódolva elhagyja csa-
ládját. Arról is tudunk, hogy Amerikába készül, de valójában Romániában, Temesvá-
ron telepedett le, ahol ismét megnősült. Második házasságából egy korán nyomorékká 
vált fiú maradt utána. József Attila írja: „Két és fél éves voltam, amikor apám Buda-
pestről kivándorolt Brailába. Ott is maradt, azóta sem láttam.” Élete végéig küzdött 
apja emlékével, s a lelkében jelentkező hiánnyal. 

Ma már azt is biztosan tudjuk, hogy a papa nem hagyta el Temesvárt. Fiáról annyit 
hallott, hogy „valamiféle ügyvéd” lett belőle. 1937-ben, két héttel a költő halála előtt 
hunyt el. 

Tehát József Áron eltűnésével a családra nagyon nehéz idők következtek. A mama 
egyedül képtelen eltartani gyermekeit, így 1910 elején úgy dönt, hogy Attilát és Etust 
az Országos Gyermekvédő Liga gondjaira bízza. Így kerül a két kisgyerek Öcsödre, 
amiért a költő felnőtt férfiként is neheztel édesanyjára: neheztel, amiért elszakította 
magát tőle. Öcsödön még újabb lelki vívódást okozott neki, hogy a nevelőszülők meg-
állapították, hogy Attila név nincs is. A szerencsétlen kisgyerek úgy érezte, a létezését 
vonták kétségbe. Megnyugtatásul az Attila királyról szóló olvasmányok fölfedezése 
szolgált számára. A „Curriculum vitae”-ben így ír erről: „Az Attila királyról szóló me-
sék fölfedezése, azt hiszem, döntően hatott ettől kezdve minden törekvésemre, végső 
soron talán ez az élmény tett gondolkodóvá, olyan emberré, aki meghallgatja mások 
véleményét, de magában felülvizsgálja; azzá, aki hallgat a Pista névre, míg be nem 
igazolódik az, amit gondol, hogy Attilának hívják.” 

Öcsödről hazakerülnek, ahol folytatódik a nyomor. Ekkoriban hajtja végre első ön-
gyilkossági kísérletét. Életben marad azonban, mivel lúgkő helyett keményítőt old fel. 
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Közben Jolán férjhez megy, így anyjuk betegsége miatt a két kisebb gyerek – a 
Gyermekvédő Liga intézkedésének következtében – Monorra kerül, ahonnan a fiú 
visszaszökik Budapestre. 

1918 őszén a mama már halálos beteg. Anya és fia között egyáltalán nem harmoni-
kus a viszony, verseiben mégis legendássá növeli a költő anyja alakját. 

A folyton szeretetre vágyó gyermek felnőni soha nem tudó férfivé válik, mivel 
Pőcze Borbála 1919 decemberében méhrákban elhunyt. 

Attila gyámja – Jolán férje – dr. Makai Ödön ügyvéd lesz. Az ő segítségével jut 
Makóra, ahol Gebe Mihály, az internátus igazgatója és Galamb Ödön, az ifjú latintaná-
ra észreveszi a nyíladozó tehetséget. Rajtuk kívül még támogatja a Makói Friss Újság 
felelős szerkesztője, Saitos Gyula, és Espersit János ügyvéd. A diák verseket ír; bele-
szeret Gebe Mártába. A reménytelen szerelem több versében is megjelenik. 

A családi meghittség hiányától, s a beteljesületlen szerelemtől szenvedve elkeseredésé-
ben hatvan darab aszpirint vesz be, de a gyomormosás ismét segít életben maradnia. 

1922 szeptemberében két verse jelenik meg a szegedi Színház és Társaság című 
lapban, a Lírai antológiában pedig négy költeménye olvasható. Ekkor hetedik gimna-
zista. Ennek az évnek decembere igazi örömöt rejteget az ifjú költő számára: a 
Koroknay Nyomdánál megjelenik első kötete, a Szépség koldusa. 

Juhász Gyula, aki a kötethez az előszót is írta, hangsúlyozza: „József Attila Isten 
kegyelméből való költő, ezt meg lehet és meg is kell mondani, és nagy fiatalsága olyan 
ígéretekkel terhes, amelyeknek beváltása – és ez nemcsak és nem is mindig a költőn 
múlik egészen – őt a jövendő magyar poézis legjobbjai és legigazabbjai közé fogja 
emelni...” 

Irodalomtörténészek szerint a kötetben minden készen áll ahhoz, hogy Juhász Gyula 
jóslata beteljesedjék. 

S a sort egy olyan költő zárja, akinél születése pillanatában ott van a halál. Radnóti 
Miklós (1909–1944). Budapesten jött a világra. Akkor, május 5-én a sors nagyon kö-
vetelőző volt: életéért nagy árat kért: édesanyját és ikertestvérét kellett odaadni érte. 
Ebből a kettős tragédiából szerencsére még semmit sem érzékel egy gyámoltalan cse-
csemő. Annál nagyobb lesz majd a csalódottság és fájdalom, amikor apja halálakor 
szembesül a megfellebbezhetetlen múlttal: hogy soha nem ismerhette meg édesanyja 
ölelését és fiútestvére ragaszkodását. A rádöbbenés kimondhatatlanul megrendítette. 
Nem értette, mi értelme az életnek, ha két ember halálával kell érte fizetni. Mintha 
gyökerét tépnék le a fának, amelynek talajvesztetten kell tovább élnie. Ez a felismerés 
1921-ben következik be. Édesapja halála után teljesen árván marad. Többé nem tud 
nem gondolni a soha nem ismert hozzátartozóira. Az önvád támadja fáradhatatlan erő-
vel. Tizenkét éves. Élete teljesen új környezetben, s többnyire már a családi idillek 
melege nélkül folytatódik, ugyanis nevelőanyja, akit ő eddig édesanyjának hitt, s aki 
valóban anyja helyett anyjaként szerette, nem képes egyedül megteremteni a nyolcéves 
Ágnes és a fiú nevelésének feltételeit. Ezért Miklóst jómódú fivéréhez, Grosz Dezső-
höz küldi. 

A textilkereskedő nagybácsi komolyan veszi feladatát. Igyekszik megtenni mindent 
a fiú tisztességes taníttatásáért. Hilbert Károlyt, polgári iskolai matematikatanárt fo-
gadta fel a gyermek mellé, kinek személyében nemcsak nevelőt, de egy kicsit pótpapát 
is kapott. A tanár úr humánus ember, kedveli, segíti védencét, s őszintén odafigyel fej-
lődésére. Egyszer ezeket a sorokat jegyzi le róla: „Egy szép napon Miklós meglepett 
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első versével. Szövegére, címére nem emlékszem, de alapgondolatát szépnek találtam. 
Formai megoldása azonban ügyetlen volt. Ezt megmondtam neki. Ettől kezdve gyak-
ran felolvasta nekünk, nekem és feleségemnek verseit, de kéziratot soha nem hagyott 
nálunk...” 

Az irodalomért már kicsi korától rajong, saját életrajzi vallomása szerint több könyv 
is mély nyomot hagyott emlékezetében. 

Felnőttként is verseket olvas, imádja Ady Endrét, s maga is próbálkozik versírással, 
nem is sikertelenül. Próbálkozásai mind gyakrabban megjelennek a korabeli ifjúsági la-
pokban: a „Mindnyájunk Lapjá”-ban, a „Haladás”-ban, s velük egyúttal társai elismerését 
is kivívja. Egy, a költészetért rajongó fiatalember versfaragványai ezek, de nyilvánvalóan 
megcsillannak bennük a tehetség csillámai is. Irodalmi anyanyelvünket próbálgatva az 
idők során rátalált saját hangjára, saját egyéniségének eredeti szólamaira. 

Mit is írhatnék összegzésként ennyi nagyságról, ennyiféle sorsról? 
Mint láttuk, mind-mind más, mégis van bennük valami közös, valami megegyező, 

ami talán nem is az én vizsgálati szempontom, tehát a szeretteket követelő halál meg-
jelenése életükben, hanem még sok-sok minden, ami egy újabb megfigyelés tárgyát 
képezhetné. 
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Irinyiné Papp Ildikó 
 

A HAZAI TEHETSÉGVÉDELMI MOZGALOM 
1935-TŐL 1942-IG 

 
 
 
 
 
1. A NÉPI GONDOLAT, MINT AZ OKTATÁS DEMOKRATIZÁLÁSÁNAK 
ALAPJA 
 
Az l930-as évek fordulójától keresi a neveléstudomány a tehetséggondozás kérdései-
nek tágabb összefüggésekben való vizsgálatát. Ekkorra „az az értékteremtő folyamat, 
amely évszázadokon keresztül természetes volt, s amely a jobbágy Geleji Katona Ist-
vánból, Apáczai Csere Jánosból, Tompa Mihályból nemzeti kultúránk pótolhatatlan 
személyiségeit bontakoztatta ki, szinte elposványosodott.”i  

A korszak magyar progresszív gondolkodói felismerték a magyar vidék szerepét: A 
falu ...az a metafizikai közösség, amely hordozza a magyar mélykultúrát. Létének mé-
lyebb jelentőségű értelme: benne egy olyan közösség áll a 'nemzetegész' rendelkezésé-
re, amelyben a nemzet életéhez szükséges mélykultúra erői áramolhatnak be a nemzet 
életébe.ii 

Ady Endre a nemzeti önismeret folyamatát indította meg a magyarságban. Mérföld-
kő volt ebben az irányban Szabó Dezső „Elsodort falu” c. művének megjelenése, de 
életkérdéssé a trianoni katasztrófa tette. Nagy összeomlások után törvényszerű és fon-
tos is bizonyos alapvető kérdések őszinte tisztázása és a használható erőtartalékok 
számbavétele.  

Ez az önismeret a harmincas években lüktetésszerűen haladt előre.  Hol felcsapott a 
magasba, hol visszahúzódott, néha a szenvedélyek sodrásával haladt előre a nép kü-
lönböző rétegeiben.  

Néhány év óta jelszóvá vált a magyar önismeret. Ennek a törekvésnek az útjelzői 
Babits Mihály, Féja Géza, Illyés Gyula, Karácsony Sándor, Németh László, Prohászka 
Lajos, Szekfű Gyula, Szabó Dezső. Ebben a mozgalomban nemzeti igény jelentkezett, 
mert a mozgalom arról szólt, hogy a nemzetnek ki kell terjednie a parasztságra is, ezért 
a parasztságnak társadalmi egyenjogúsághoz, politikai jogokhoz és földhöz kell jut-
nia.iii 

Állandóan és széles körben jelenlévő eszme volt a középosztálynak a parasztságból 
való felfrissítése, mert önmagából nem képes a szükséges mértékben megújulni. A 
népi gondolat nagy érdeme, hogy szinte kezdettől fogva gyakorlati eszközökhöz nyúlt 
a bajok enyhítésére, s a magyar táradalom fogékony tényezőit cselekvő megmozdulás-
ra ösztönözte.iv 

Szekfű Gyula „Magyar jellem történetünkben” c. tanulmányában arra a megállapí-
tásra jut, hogy „Ősi erőink egyetlen letéteményesének… kell kialakítaniuk az új vezető 
osztályt, amely ismét történeti múltunk és jellemünk szerint fog cselekedni.” 
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Az iskola kontraszelekciós elvek szerint vette föl növendékeit, a nemzet szellemileg 
kiemelkedő gyermekeinek középiskolába kerülésével igen keveset törődtek. Így töme-
gestül kallódtak el a többre hivatott tehetségértékek. 

A középiskolákba már bejutottak – tekintet nélkül gyenge szellemi képességeikre – 
végigtaposták a középiskola osztályait. A gimnázium feladata elsősorban a leendő fel-
ső és középosztály tagjainak szellemi előkészítése. A középiskolából kikerült egyének 
fogják alkotni a jövő társadalom vezető osztályait. Elemi kötelességük lett volna a tár-
sadalom felelős tagjainak, hogy olyanokat válogasson ki, akinek egyéni értéke, telje-
sítmény-ígérete emberileg biztosítva van. 

Szombatfalvy Györgyv statisztikai adatokat közöl arra, hogy milyen elképesztően 
torz volt a tanulóifjúság szociális származási szerkezete a közép- és főiskolákon: a 
szegény paraszt- és munkásszármazású diákság együttesen a tanulóifjúságnak mind-
össze 5,l–5,4 %-át tette ki, holott az arányszámuk a lakosságban 56 % volt. Hiába vol-
tak meg – elvben – a közoktatásügyben az általános tanszabadság elvei, ha a szabadság 
szociális feltételei nem működtek. 
 
 
 
2. A REFORMÁTUS GIMNÁZIUMOK MOZGALMÁNAK KIBONTAKOZÁSA 

 
2.1. A sárospataki Református Gimnázium tehetségmentő mozgalmának elindulása 

„l935 szeptemberében Sárospatakról indult el ez a munka zajtalanul, csekély anyagi 
eszközökkel, szerény igényekkel, de céltudatosan és szívósan.”vi 

1934 júniusában Medgyaszay András lelkész a sárospataki református gimnázium 
egyik igazgatótanácsi ülésén rámutatott arra, hogy mekkora kár a falvakon, tanyákon 
tengődő szegény családok gyermekeiért –akik az elemi iskolában különös szellemi 
képességekről tesznek tanúbizonyságot-, hogy megfelelő segítség hiányában elvesz-
nek, elkallódnak a nemzeti erőgyarapodás nagy kárára. Indítványozta, hogy létesítse-
nek segélyalapot az ösztöndíjjárulék egy pengőről kettőre emeléséből. Ezzel évenként 
mintegy 500 pengőnyi összeghez juthatnak hozzá. Ezt a gondolatot valósította meg 
Sárospatak, s ez terebélyesedett később mozgalommá, s buzdított más intézeteket is 
példaadásra.vii 

A pataki tehetségkutatás lelkipásztorok, tanítók, tanárok felelős munkaközösségét 
dicsérte. A tanítók az elemi iskolában céltudatos munkával azok közül az egészséges 
parasztgyerekek közül választották ki a legtehetségesebbeket, akik szüleik társadalmi 
helyzete alapján s anyagi elesettsége miatt sosem juthatnának hozzá az elemi iskolá-
kon túli műveltséghez, nem járhatnának középfokú iskolákba. Egyszóval, akik képte-
lenek volnának felemelkedni abba a rétegbe, amelyet ma középosztálynak nevezünk. 
Pedig „az ésszerű nemzeti közösségi élet egyik fő parancsa az, hogy mindenki arra a 
helyre kerüljön, amelynek feladatait a legjobban el tudja végezni.”viii 

Az értelmességi, képességi sorrend megállapítása után a bizottság alaposan elemez-
te a legjobban szereplők anyagi körülményeit és családi helyzetét. Az anyagi segélye-
zés mértékéről csak az összehasonlítások után döntöttek.  

A gimnázium tanári kara a tehetségvizsgát sikeresen teljesítő fiatalokat internátusa-
iban helyezte el. Fejlődésüket, iskolai teljesítményüket a gimnázium tanári kara végig 
gondos figyelemmel kísérte, sőt erkölcsi támogatását az iskola befejezése után sem 
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vonta meg tőlük. A felsőbb osztályokba járó tehetségvizsgásoktól elvárták, hogy - leg-
inkább társaik tanításával – maguk is hozzájáruljanak fenntartásukhoz, de a túlterhelé-
sük az elbírható szintet ne haladja meg.  

A kiválasztásban alkalmazott eljárás eredményes voltáról tanúskodik, hogy az 
1940-4l-es tanévben az akkor nyilvántartott harminc, versenyvizsgával felvett tanuló 
közül tizenhárom kitűnő rendű volt (43%), öt jeles (l6%), kilenc jó (30%) elégséges 
három (l0%).ix  

Az első négy évben a jelentkezők száma nyolc-tíz körül volt. 1939-ben 
huszonhárman, 1940-ben huszonheten, 194l-ben már negyvenketten tettek próbát te-
hetségükkel nyolc vármegye harminc községéből. A gimnázium tanári kara arra töre-
kedett, hogy az ösztöndíjban részesülőkben kifejlessze és megerősítse a felelősségtu-
datot a nép iránt, amelyből származnak, és lehetőleg olyan pályára irányítsa őket, 
amelyben ennek a népnek a legtöbb szolgálatot tehetik.  

 
A Hódmezővásárhelyi Tanyai Tanulók Otthona 

Ez a kezdeményezés a Sárospatakival rokon tőről sarjadt, de bizonyos mértékig eltérő 
felfogást mutat. A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gimnázium mellett 1938. tavaszán 
létesült Tanyai Tanulók Otthona nevelőmunkájában még közvetlenebbül tört a célra. 
Itt félig-meddig a paraszti életformán akarja nevelni a tanyákról összegyűjtött tehetsé-
ges gyerekeket, az idegen környezetben is meg akarja őrizni őket eredeti életvitelük 
számára. A hódmezővásárhelyi református tanárok és tanítók l938. január 6-i nevelői 
értekezlete előterjesztéssel fordult a Református Egyházhoz, javasolva a különben el-
kallódó tehetségek gondozására alkalmas internátus létesítését. A presbitérium egy 
hónapon belül határozott: Előbb egy egyszerű házat, majd aztán egy volt elemi iskola 
épületet bocsátott az otthon rendelkezésére, melyhez kb. félholdnyi gyümölcsös és 
zöldségeskert tartozott. 

Németh László az otthonnak ajándékozta „Cseresnyés” című színműve előadási jo-
gát, ezért köszönetképpen az otthon a Cseresnyés nevet kapta. Az otthon első vezetője 
Szathmáry Lajos volt. 

„Ennek a tizenhatezer főnyi szegény sorsú emberi nyersanyagnak a kihasználása 
kedvéért határozta el a Református Egyház, hogy internátust nyit a tanyavilág szellemi 
értékeinek válogató jellegű kitermelésére. Évente három-három gyereket emel be a 
gimnázium első osztályába, előző tanítói ajánlat és tanári képességvizsgálat alapján. 
Ők teljes tandíjmentességet és ingyen tankönyvet kapnak a gimnáziumban, az interná-
tus pedig ellátásukról és ruházatukról gondoskodik.”x 

Az otthonban folyó munka egyedi vonása, hogy a növendékeket különleges neve-
lésben részesítik, mely a gyakorlatban azt jelentette, hogy a többletmunkát, amit a te-
hetség igényel, csak külön munkaközösségekben lehet elvégezni, a nekik csak kevés 
elfoglaltságot jelentő lecketanulás után szemináriumszerű munkát végeznek a bentlakó 
tanár irányításával. 

Életüket az otthonban úgy rendezik be, hogy a gyerekek bizonyos házimunkát is 
végezzenek, hogy a közösségi érzés a kétkezi munkással és a gazdálkodó paraszttal ne 
csak elméleti síkon legyen meg. 

A sárospataki, majd hódmezővásárhelyi kezdeményezést egymás után követte a 
miskolci, nagykőrösi és szeghalmi református gimnáziumok tehetségkutató munkájá-
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nak szervezett megindulása. Ezek az iskolák – a kedvezményezettek viszonylag kisebb 
száma miatt is - inkább a sárospataki példát követték.  

A magyarság legszélesebb rétegeiért felelősséget érző, szegletkő szerepre alkalmas 
vezető emberek (tanárok, tanítók, orvosok, ügyvédek, mérnökök) kitermelése volt a 
cél azokból az értékes parasztelemekből, akik e mozgalom nélkül nem tudnának ki-
emelkedni nincstelen sorsukból.  
 
 
 
2. A MOZGALOM ORSZÁGOS KITERJEDÉSE 
 
A leírtakból láthatjuk, hogy új tartalmat, nem csekély politikai színezetet hozott az 
1935-től kezdődő korszak. Ekkor terelődött a figyelem a különféle szociális okok miatt 
közép és felsőszintű tanulmányokra el nem jutó, főként falusi-paraszti tehetséges fiúkra. 

A két háború közötti tehetségmentésnek hármas specifikumát olvashatjuk le: a 
gyermektanulmányok hatására egyrészt e tanulók kiválasztása már pszichológiai vizs-
gálat alapján történt, másrészt főként a szegényparaszti rétegek fiaira irányult a kivá-
lasztók figyelme, s végül: a második szakaszban a korábbi elszigetelt helyi törekvések 
állami irányítással országos szervezetté szélesültek, nagyszabású - és különféle ideoló-
giát képviselő – publicisztikai propaganda kíséretében. 

A tehetségvizsga a református gimnáziumok bekapcsolódásával mozgalommá tere-
bélyesedett. Erre felfigyelt az Országos Református Tanáregyesület Elnöksége is. 
194l-ben Tehetségkutató Bizottságot hozott létre „a tehetségkutatás kérdéseinek ta-
nulmányozására, eredményeinek szemmel tartására, valamint a mozgalom tervszerű 
kiépítésére református gimnáziumainkban”.xi 

Brosúrában foglalták össze az addig elért eredményeket. Ebben kéri a református 
gimnáziumokat, tűzzék ők is napirendre a tehetségmentés kérdését, és lépjenek érint-
kezésbe a Református Egyetemes Konvent Elnökségével a tehetségkutatás támogatása 
érdekében. Az ORTE Elnöke, Bessenyei Lajos látta el – az ügy jelentőségére való te-
kintettel – a tehetségkutató bizottság elnöki tisztét is. Az evangélikus gimnáziumok 
közül az 194l/42-es tanévben a soproni és az aszódi indított el hasonló nemzetmentő-
nek minősülő munkát.xii  

Az ORTE 1941-es felhívását követően a falusi tehetségmentés ügye hamarosan új 
szakaszba lépett.  

 
2.1. A Horthy Miklós ösztöndíjalap (1937) 

A szegény sorsú falusi tehetségek felkarolásának gondolata először 1937-ben jelentke-
zik jogszabályban, de ekkor még csak egy szempont a többi között. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1937. augusztus 28-án a „Horthy Miklós ösztöndíjalap”-ról kelt 
rendeletét szegénysorsú, magyar családból származó, tehetséges és szorgalmas ifjak 
középiskolai és főiskolai tanulmányainak támogatására létesítették. Az alappal (össze-
ge évi 300.000 pengő volt) a vallás- és közoktatási miniszter rendelkezett. Az ösztön-
díj eléréséhez tehetség, kiváló előmenetel és jó magaviselet kellett.xiii  

Általában jeles előmenetelű tanulók kaphatták, vagy az egy-két tárgyból különleges 
tehetséget mutatók. Köztisztviselők gyermekei nem kaphattak ilyen ösztöndíjat. A ha-
diárvák, hadviseltek, vagy a sokgyerekes családok és a vitézek gyermekei előnyben 
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részesültek. A döntés a miniszter joga volt, a beadott pályázatot vagy az iskola tantes-
tülete, vagy az egyetem tanácsa bírálta el. Véglegesen elveszett az ösztöndíj, ha az eset 
„összes körülményeiből az tűnik ki, hogy az ösztöndíjas szorgalma, munkakedve, ki-
tartása és képességei fokról-fokra hanyatlanak”. 

A rendelet módosítása az 1938. december l7-én kelt 27.000/l938. V.K.M számú 
rendelet. Az ösztöndíj adományozása szempontjából figyelembe vehető felsőoktatási 
és egyéb intézmények körét szabatosabban írják körül és kiterjesztik. A „nemzethűségi 
szempontból” kifogástalan magatartást iktatják az odaítélés feltételei közé.xiv 

Az ösztöndíj összege (1941-ben) a főiskolások I-II. évfolyamain és középfokon évi 
200 pengő, felsőbb évfolyamokon 360 pengő, díjtalan gyakornokok esetében 600 pen-
gő. 1942-ben a háborús pénzromlásra való tekintettel az összeget kicsit felemelték, de 
a középiskolásoknak szánt 200 pengő itt is változatlan maradt. Nehezítő módosítás 
született a középiskolában megszerzett ösztöndíjról. Nem illeti meg folytatólagosan a 
felsőfokon továbbtanulókat, a középiskola befejeztével megszűnik.xv A Vallás és Köz-
oktatásügyi Minisztérium 1941-ben a tehetséges szegény falusi gyerekek gimnáziumi 
tanulásának támogatására megindított akciót – önálló jogszabály alkotását mellőzve – 
mintegy „elbújtatták” a Horthy Miklós Ösztöndíjalap keretei közé. 

 
2.2. Az 1941. évi Hóman-rendelet 

„Köztudomású, hogy a kormány 1941-ben országos tehetségvédelmi alapot létesített, 
hogy példáját a hazai egyházak is követték, s hogy 1941 óta országos képességmegál-
lapító versenyvizsgákon válogatják ki a falvak és a tanyavilág 11-12 éves gyermekei 
közül (azt a mondjuk, félezreléknyi) kiváló tehetségű tanulót, aki azután az alapok 
költségén középiskolába kerül, s ott jut magasabb iskolázottsághoz”xvi 

Az állami tehetségvédelmi munkát biztosító 57.436/1941. számú vallás- és közokta-
tásügyi rendelet szeptember 9-én jelent meg Dr. Hóman aláírásával.xvii  

Ez a rendelet úgy intézkedett, hogy az állami, a királyi katolikus, a községi, az izra-
elita felekezeti, a társulati és a magánjellegű fiú- és leánygimnáziumok nyilvános- és 
magántanulóiktól „a tehetséges falusi szegény tanulók gimnáziumi iskoláztatásának 
előmozdítására szolgáló járulékok”-at szedjenek. A begyűlt összeget a korábbiakban 
létesített Horthy Miklós ösztöndíjalapnak fizessék be, amely ekkortól „ösztöndíj- és 
nevelési alap”-ként szerepelt.  

Kiadásának napján a miniszter átiratban kereste meg a hazai református, evangéli-
kus és katolikus egyházak vezetőségét, és kérte, hogy az egyházi iskolákban az állami-
hoz hasonló intézkedést vezessenek be. A miniszter a református egyház részéről teljes 
méltánylásra és megértésre számított, hiszen a református gimnáziumok eredményes 
kísérletei voltak a rendelet megalkotásánál útmutatásul szolgáltak. „Pedagógiai vona-
lon követi a Sárospataki Református Gimnázium régi nemes hagyományait felújító, 
immár hét év tapasztalataira támaszkodó reformakcióját, továbbfejlesztve annak tehet-
ségkutató és kiválasztó módszerét.”xviii 

Szükségesnek érzi, hogy a három nagy magyar egyház, melyek együttesen a gimná-
ziumok tanulólétszámának 40%-át oktatják, a most létesítettel hasonló, vagy azonos 
alapelvek szerint működő külön-külön nevelési alapot létesítsenek. 

A szülőt sem akarják teljesen mentesíteni az áldozathozatal alól „mely a szülők 
anyagi helyzetéhez igazodik” (összetevői: a szülők keresete, a gyermekek száma, a 
birtok nagysága.) A szülői hozzájárulás legalacsonyabb összege 4 pengő, maximuma a 
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tanuló ellátási költségének 5 %-át nem haladhatja meg. Az intézkedés nem terjedt ki a 
nemzetiségi ifjakra és a nem magyar tannyelvű gimnáziumokra. A törvény törekedett a 
teljes magyar etnikum behálózására, minden egyes tehetségmentő gimnáziumnak saját 
megfigyelési körzetet rendelt.  

A tehetségesek kiválasztásakor az egységesség elérése miatt a felkutatással és a je-
lentkezéssel kapcsolatos munkát teljesen az állami tanügyi igazgatás szervei bonyolít-
ják le. A l3. évet be nem töltött, (V.-VI. osztályt végző) tanuló írja az írásbeli dolgoza-
tot. A tanár igazolja, hogy tanulója önállóan oldotta meg a tételeket. A főigazgató 
vizsgálja meg a beérkezett iratokat, és a vizsgára bocsáthatók névsorát megküldi a ver-
senyvizsgát tartó gimnáziumoknak. 

A tehetségmegállapító vizsgát a vidéki gimnáziumokban tartják. A versenyvizsga 
alapján felvehető új tanulók számát a vallás- és közoktatásügyi miniszter állapítja meg. 
A versenyvizsgát - két egymás utáni napon - az ország egész területén meg kell tartani. 
Azonos vizsgálati anyagot kapnak az iskolák, zárt borítékban. Az igazgató gondosko-
dik az internátus igénybevételével a versenyvizsgások ingyenes elhelyezéséről, szük-
ség esetén útiköltséget is térítenek nekik.  

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1942. április 30-tól május 2-ig háromnapos 
tanfolyamot rendezett a tehetségmentésre kijelölt gimnáziumok két-két tanára részére. 
Itt sajátíthatták el a versenyvizsgán követendő eljárást.  

Az Országos Falusi Tehetségmentő Mozgalom bevezetése előtt a budapesti Árpád 
Gimnáziumban megtartották a versenyvizsgára felkészítő tanfolyamot a kiválasztott 
pedagógusoknak. Megnyitót Szombatfalvy György tartott, felszólalt Hóman Bálint 
miniszter is. Hetvenöt gimnázium százötven tanára vett részt a kiképzőtanfolyamon, 
melynek része volt egy versenyvizsga levezetése pataki tanárok közreműködésével, 
kikísérletezett módszerükkel. A tanfolyamhallgatók közül néhányan bekapcsolódhat-
tak a vizsga levezetésébe. Amikor l942 szeptemberében megindult az országos munka, 
már felkészült pedagógusok várták a gyerekeket.xix 

Szeliánszky Ferencnek a dunaszerdahelyi gimnázium évkönyvében megjelent írásá-
ban az 1942/43-as tanévben fölvett ösztöndíjasok számáról találhatunk tájékoztatást. 
Itt hatszáznegyvenkilenc versenyvizsgásról van szó, akik közül száznegyvenkettő ki-
tűnő, száznegyvenkettő jeles, kétszázhuszonhárom erősen jó eredményt ért el. 

A tanulók 78%-a teljesítette tehát a kitűzött szintet. Százhárom jó eredménnyel fe-
jezte be az évet, harmincnyolc volt elégséges, egy elégtelen. A tehetségmegállapító 
versenyvizsga mindenben az állandó bizottság utasításaihoz igazodik. A jelentkezők 
megvizsgálása után tehetségsorrendet alakít ki a bizottság. A vizsgálóbizottság a sor-
rendet, a vizsga anyagát és különleges észrevételeit felterjeszti a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium ügyosztályához.  

Az állandó bizottság dönt a tanulóknak az alapok terhére való iskoláztatásáról, és 
határozatát közli az érdekelt iskolafenntartókkal. Ha egy iskolába a keretet meghaladó 
számú tehetséges tanuló jelentkezett, de más iskola nem tudta a kereteit kitölteni, az 
állandó bizottság átutal egyes tanulókat más, férőhellyel még rendelkező gimnázium-
ba. Szombatfalvy György miniszteri tanácsos tájékoztatta a pedagógus közvéleményt 
az új rendeletekről a Néptanítók Lapjában.xx 

Az új „nevelői ösztöndíj” abban jelent segítséget, hogy azokat a tehetségeseket, akik 
kétségtelenül nyereségei lesznek a nemzet felsőbb értelmiségének, megóvja az elkal-
lódástól.  
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3. A NÉPI KOLLÉGIUMI MOZGALOM KEZDETE: A BOLYAI ÉS A 
GYŐRFFY KOLLÉGIUM 
 

A népfőiskola, a tehetségkutatás és a kitűnőek iskolája testvérmozgalom, valamennyi-
en a felelős magyar önismeretből táplálkoznak. A magyar szellemi értékek kifejleszté-
sének, érvényesülésének a lehetőségeit igyekszik mindegyik megteremteni a maga 
helyén. Egyik sem végezheti el a másik munkáját. Egymás segítése nélkül nem teljes 
értékűek, eredményekre nem vezethetnek.  

Pontosan el kellett határolnunk a három törekvés munkamezejét, mert a három 
mozgalom nem egymás szinonimája, hanem egymás kiegészítői. Mindegyik más terü-
leten igyekezett fejleszteni, levegőhöz juttatni az elkallódásra ítélt szellemi értéke-
ket.xxi 

Hazánkban l940 elején nyitotta meg kapuit az első népi kollégium, a Bolyai-
kollégium, mely választott témámmal, az intézményes tehetségmentés problémaköré-
vel több ponton érintkezik és csakhamar történelmi súlyúvá vált.  

A Bolyai-kollégium intézményének konkrét gondolata a táj és népkutató, a társa-
dalmi problémák iránt érzékeny paraszti, népi származású egyetemi hallgatók körében 
született meg. Bábái között ott volt Győrffy István néprajz-professzor, és Erdei Ferenc, 
az intézményes táj – és néprajzkutatás művelője, és sokan mások is a népi írók közül.  

A Pártfogó Testület „Új középosztályt akart létrehozni a nép fiaiból, vagy legalább-
is segíteni a nép fiait is, hogy tanuljanak.”xxii 

Ez az első - osztályalapon szerveződő – budapesti kollégium lelkes támogatója lett 
az ügynek: minél több olcsó, vagy ingyenes diákotthont kell létrehozni a parasztok 
tehetséges gyermekei számára. Budapest után egy másik, 100 személyes kollégium 
építése kezdődött el vidéken, Debrecenben. 1942-ben jött létre az első – a törvény által 
önkormányzaton felépülő – autonóm népi kollégium Budapesten a Győrffy István ne-
vét felvevő régi kollégiumi közösségből.xxiii  

A kollégium elfogadta a Zsindely Ferenc – akkor még miniszterelnökségi államtitkár, 
majd miniszter – nevével fémjelzett angolszász orientációjú csoport támogatását, és 
megnyerte ígéretüket is, hogy belügyminisztériumi autonómiát szereznek a kollégium-
nak. Csak egy nagyon ritkán előforduló történelmi helyzetben születhetett meg az, hogy 
az ifjúsági kollégium teljes önkormányzatot, teljes autonómiát kapott. A Pártfogó Testü-
letnek a kollégium belső életébe nem volt beleszólása. „Karácsony Sándor megfogalma-
zása ismeretes, hogy itt a pártfogóknak csak egy joguk van: adni, adni és adni.”xxiv 

Az alapszabály szellemében igazgatót is maguk választhattak lakói. A Szellemi 
Magyarország pártfogóinak köréhez tartozók nagyon sokat segítettek. (Féja Géza, 
Zilahy Lajos, Zsindelyné Tüdős Klára, Sipos Gyula) 

 
3.1. A debreceni Győrffy Kollégium 

Az úri pártfogókkal való kapcsolat tette lehetővé, hogy l943 tavaszán a kollégium 
megnyithatta első vidéki fiókkollégiumát, a debreceni Győrffy István Kollégiumot. A 
debreceni kollégium felállításának és fenntartásának költségeit gyűjtéssel teremtették 
elő. A debreceni Győrffy-kollégium 1943 tavaszán 11 személyes internátust tartott 
fenn a Veres utca 10-ben, mely a kollégium tulajdona volt. Tanácselnöke Dr. Kará-
csony Sándor egyetemi tanár lett, aki a kollégium alakuló ülésén így beszél. „A 
Győrffy kollégisták kovászok lesznek a jövendő magyar kultúra tésztájában”xxv 
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A város polgármestere előterjesztést tett a Győrffy István Kollégium debreceni in-
ternátusa támogatására. 5000 pengő összeget engedélyezett egyszer és mindenkori se-
gély címén.xxvi  

A helyi újság közli azt is, hogy az alapító levelek elhelyezése sikerrel járt, pár perc 
alatt mintegy 5000 pengő értékű befizetés, illetve megajánlás történt. 

A Győrffy Kollégium felvételi vizsgájánál nemcsak a tanulmányi eredmény számí-
tott, hanem az egyéniség is. 

Közösen énekeltek, szavaltak, előadásokat tartottak a táborban, az emberi tartást és az 
olvasottságot, a művészetek iránti fogékonyságot figyelték leginkább. A Győrffy-
kollégisták az ún. Pártfogó Testület legaktívabb tagjának, a kollégium legfőbb patrónu-
sának, Zsindelyné Tüdős Klárának utasítására az általa tervezett népviseletbe öltöztek, 
népi ének- tánc- és balladajátszó csoportot hoztak létre, külföldön nemzetközi ifjúsági 
találkozókon gyakran szerepeltek, számtalan alkalommal fölléptek hazánkban. Külföld-
ön Németországban és Olaszországban, Finnországban jártak. Szereplésük társadalmi 
eseményszámba ment. Fontos és életre szóló élmény volt a kollégium közösségteremtő 
ereje, azaz nemcsak az az ötven ember érezte otthon magát a foglalkozásokon, hanem az 
a száz, százhúsz ember is, aki rendszeresen eljárt a szombat esti előadásokra. 

A kollégium a világtörténeti események hatására politizáló közösséggé vált. Két 
irányban fejtettek ki aktív politikai tevékenységet: a parasztok között, a parasztok 
megszervezésének és érdekeinek védelmében, és a fiatal értelmiség között az ifjúság 
demokratikus összefogásának érdekében.  
 
 
 
ÖSSZEGZÉS 
 

Dolgozatomban a magyar tehetségvédelmi mozgalom második korszakának első hét 
évével foglalkoztam (1935-1942).  

Megpróbáltam összegyűjteni az egy tőről fakadó népi tehetségmentő akciókat. A sá-
rospataki kezdeményezéstől (1935) eljutottam az állami irányítással történő országos 
szervezetté szélesülésig. Ennek kibontakozása már a második világháború időszakára 
esett. Sajnos, kiszélesítésére az 1947 utáni korszak nem volt alkalmas. A korszak leg-
jelentősebb tehetségmentő kezdeményezése – mint ez a közölt számadatokból kitűnik - 
az Országos Magyar Falusi Tehetségmentő Mozgalom volt. 

A mozgalom országos kiterjesztésének időpontja az 1942/43-as tanév, az utolsó év 
volt, amikor a tanítás még normális mederben folyt. Később a háború miatt a tanév sok 
helyen néhány hónapra csökkent. A feltételek a háborús viszonyok következtében 
gyorsan rosszabbodtak. A tanárokat katonai szolgálatra hívták, a gyermekeket nem 
tudták megfelelően táplálni. Emiatt a következő két év alatt csak néhány száz ösztön-
díjast tudtak elhelyezni. Konkrét adatok találhatók egy 1945 után nem sokkal megjele-
nő közlésben, mely szerint az 1941/42-es tanévtől számított négy év alatt 1050 gyere-
ket választottak ki.xxvii 

Szomorú tény, hogy - párhuzamosan az állami iskolák országos kiépítésével, (ami ör-
vendetes) - megszűntek 1948-ban az egyházi tehetségvizsgák és az állami versenyvizs-
gák. A 16 éves korig kitolt tankötelezettségtől, az általános iskolák kötelező elvégzésétől 
automatikusan várták a tehetségvédelem minden problémájának a megoldását.xxviii 
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A modern vizsgálatok eredményeképpen ma már bizonyítást nyert, hogy minél na-
gyobb egy népességi szegmensből az iskolai merítés, annál alacsonyabb az átlagos 
tanulási teljesítmény, ugyanakkor nagyobb lesz a szórás is. A tömegoktatás és a tehet-
séggondozás között nem törvényszerű az ellentét. 

A tömegoktatás a teljes populáció kulturális hozamát szükségszerűen növeli. Ha ki-
csi a középfokú oktatás kapacitása (a két világháború közötti Magyarországon körül-
belül 10% körüli volt), akkor az átlag lehet relatíve nagyon magas és a szórás kicsi, 
ettől még az oktatás kulturális hozama nagyon alacsony marad.xxix 

Ez a körülmény segít a korszak reális megítélésnél. A tehetséges gyermek nevelése 
során Czeizel Endre (1997) szerint három feladatot kell megoldanunk az iskolában:xxx 

1. Jellem, motiváció kibontakoztatása a tanuló értékes személyiségjegyeinek humá-
nus kezelésével. 

Megtette ezt a vizsgált időszak? Úgy érzem, dolgozatom azt támasztja alá, hogy 
igen hangsúlyos feladatnak tartották ezen attitűdök fejlesztését. 

2. Az általános értelmi képességek gondos fejlesztése, mert ezek az élet minden te-
rületén szükségesek.  

Szerintem a 30-as, 40-es évek gimnáziumában az univerzális, humanisztikus mű-
veltséget igyekeztek a tanítványoknak átadni, a korban ennek éppen az általános isme-
retek magas szintű közvetítése volt az erős pontja. 

3. A gyerek átlagostól eltérő, speciális mentális adottságainak keresése és fejlesztése. 
A pedagógus feladata, hogy megtalálja és kibontakoztassa tanítványaiban személyi-

ségük legjobb vonásait. 
Az idők távlatából úgy tűnik, hogy a vizsgált korszak törekvéseiből ez a mozzanat 

részben hiányzott. Nem mindig az egyén sajátos képességeit igyekeztek megkeresni és 
fejleszteni, hanem a nehezebben definiálható magyarság szolgálata volt a hangsúlyos 
cél. Politikusok, írók határozták meg a fiatalok tehetségirányának társadalmi szüksé-
gességét. Úgy érzem, így csak bizonyos irányú tehetségek kibontakoztatására volt le-
hetőség. 

Az én véleményem – az említett tények átgondolása után is - az, hogy a kor érték-
rendje alapján a mozgalom korszerű (nemzeti szempontokat előtérbe állító) célkitűzé-
sű volt. 

A magyarság akkori válsághelyzetében –lehetőségének határain belül- hozzájárult 
az akkori társadalom egyik égetően fontos kérdésének megoldásához. Tehetség és ér-
tékmentő célkitűzésének korlátozott megvalósulása nem a szándék hitelességét minő-
síti. A történelem vihara újra elsodort illetve eltérített egy polgári kezdeményezést. 
Csodálatra méltónak tartom azt a lelkesedést, melyet a törekvés hívei és munkásai ta-
núsítottak. Módszereik az akkori legmodernebb képességvizsgálatok eredményeire 
támaszkodtak, a tehetségkutatás és vizsgáztatás módszere már-már kialakult formát 
öltött. A vizsgán állandóan figyelték – a képességstruktúra vizsgálata mellett - azt, 
hogy a tanulók erkölcsi fejlettsége kibírja-e a társadalmi felemelkedéssel járó változá-
sokat. 

Munkám során párhuzamokat véltem felfedezni választott korszakom társadalmi 
kihívásai és az ezredforduló Magyarországának helyzete között: 

1. Most is szélesre nyílt az olló a társadalomi rétegek lehetőségei között. 
2. Még most sem sikerült erős polgári középosztályt kiépítenünk. 
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3. Az oktatásügy egyik meghatározó kérdése ezért mindkét korszakban az esély-
egyenlőtlenség felszámolásának lehetősége, módszere. 

4. A város – vidék szembeállítása is kínzó örökségként jelen van. 
5. A felsőfokú képzés bizonyos rétegek számára megfizethetetlen, az állami segít-

ségre ezért napjainkban is szükség van. (Az információs társadalom kihívásaira 
nagyon sok fiatal nem tud megfelelő választ adni.) 

6. A szociokulturálisan hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek még most sem min-
denhol (1999) kapják meg a felzárkóztatásukhoz szükséges fejlesztő programokat. 

7. Jelenleg is gyakran a civil társadalom megmozdulásaitól függ egy-egy tehetséges 
gyermek iskoláztatásának anyagi biztosítása. (Oktatásügyi alapítványok elterje-
dése a 90-es években) 

8. A pedagógustársadalom szerepe változatlanul alapvető fontosságú a tehetségek 
felismerésében, kiválasztásában és fejlesztésében. 

9. A 30-as, 40-es évek tehetségfelfogásának igen nagy része még ma is helytálló, 
korszerű. 

„Nem garázdálkodhatunk tovább a nemzet szellemi lehetőségeivel, nem kótyave-
tyélhetjük el istenadta kincseinket, s nem bízhatjuk továbbra is a véletlen kényére-
kedvére, kit emel föl ötletszerűen a többmilliós magyar néptenger mélyéből, s kiket 
ítél elkallódásra.”xxxi 

Legyen ez a Széchenyi-tétellel is összetéveszthető idézet korunk bajai, hibái, mu-
lasztásai és az elmúlt évszázadok bajai, hibái és mulasztásai között a közös pont, ösz-
szekötő kapocs, a XXI. századra pedig a kitűzendő cél. 
 
 

SZAKIRODALOM 
 
 
                                            
{i} Református Gimnáziumaink tehetségkutató munkája 
Sárospatak, 1941. 
{ii} Dr. Újszászy Kálmán: Kultúra, Nemzet, Falu 
Debrecen, l937. 
{iii} Erdei Ferenc: A falukutatástól a népi kollégiumokig 
Múzsák, Budapest, 1985. 
{iv} Milotay István: Népi válság, népi Magyarország 
A középosztály felfrissítése vagy kicserélése, 1937. 
{v} Szombatfalvy György: A falusi tehetségmentés intézménye 
Nép és családvédelem, 194l. l2. 
{vi} Tehetségkutatás 
Magyar Szemle, 1942. 2. 
{vii} Milotay István: Az Új Magyarságért 
Új Magyarság, 1941. 9. 
{viii} Harsányi István: Tehetségkutatás 
Magyar Szemle l942. 2. 
{ix} I. m. (A pataki tehetségkutatás anyagi erőforrásai című fejezet) 
{x} A Hódmezővásárhelyi Református Gimnázium a tanyai diákokért 
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny, 1937/38. 
{xi} Harsányi István: Református Gimnáziumaink tehetségkutató munkája 
Sárospatak, 194l. 



 246 

                                                                                                                                        
{xii} Milotay István: Az Új Magyarságért 
Új Magyarság, 1941. 9. 
{xiii} 1000 éves a magyar iskola 996-1996, Milleneumi kötet, 1996. 
{xiv} V.K.M. 27.000/1938. 
{xv} V.K.M. 92.500/1942. 
{xvi} Szombatfalvy György: Tehetségszelekció, Köznevelés, 1946. 3. 
{xvii} V.K.M. 57.436/1941. 
{xviii} A Tiszántúli Református Egyházkerület tanácsülése és jegyzőkönyvei l942. 11.  
{xix} Harsányi István: Tehetségvédelem 
Magyar Tehetséggondozó Társaság, 1994. 
{xx} Szombatfalvy György: Tehetségmentés a falusi népiskolában  
Néptanítók Lapja, 1941. 
{xxi} Harsányi István: Protestáns Szemle, l940. 4. 
Népfőiskola, tehetségkutatás, kitűnőek iskolája 
{xxii} Valóság, l98l. 10. 
A Győrffy kollégiumról és a népi kollégiumokról. Interjú Sipos Gyulával 
{xxiii} Sej a mi lobogónkat fényes szellők fújják…  
Akadémiai Kiadó Budapest, 1977. (szerkesztette: Kardos Lajos) 
{xxiv} I. m. Interjú Sipos Gyulával (Valóság) 
{xxv} Debreczen, 1943. 4.  
{xxvi} Hajdú-Bihar megyei Levéltár l8/l4793/l943. 
{xxvii} Képességvizsgálat az iskolában 
Demokrácia és köznevelés Budapest, 1945. 
{xxviii} Harsányi István: Tehetségvédelem 
Magyar Tehetséggondozó Társaság, 1994. 
{xxix} Tehetség című folyóirat 
A Magyar Tehetséggondozó Társaság kiadványa 
Budapest, 1984. 4. 
{xxx}Dr. Czeizel Endre: Sors és tehetség 
Budapest, 1997. 
xxxi Harsányi István: Református Gimnáziumaink tehetségkutató munkája 
Sárospatak, 1941. 

 
 
 


	Figyelem, logika, térlátás, soralkotás mérése
	Motiváció
	Motiváció
	Auditív
	Vizuális
	Mozgásos

	Osztályátlagok
	A tanulási képesség értelmezése
	A strukturális pszichológia értelmezése
	A tanulási zavar okai
	Problémafelvetés

	2. melléklet. Az első végzett osztály vizsgaeredményei – 1995. május


	Összesen
	Beszédfejlődés
	Az Duna
	Háza, háza	riki-riki tíma

	A Hódmezővásárhelyi Tanyai Tanulók Otthona


