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Elõszó

Közismert, hogy hazánkban a rendszerváltást megelõzõ évtizedek nem ked-
veztek a tehetséges gyermekekkel való foglalkozásnak. Míg a képességeik-
ben korlátozott gyermekek ellátását jól mûködõ intézmények, fejlesztésüket 
pedig külön erre a feladatra felkészített szakemberek biztosítják már hosszú 
idõ óta, addig a képességeikben kiválóak, a tehetségesek esetében ehhez 
nemcsak az intézményes keretek és a felkészített szakemberek, hanem a 
vonatkozó irodalmak is hiányoznak. Nagyon kevés azoknak a magyar nyel-
ven megjelent munkáknak a száma, amelyek a pedagógia és a pszichológia 
oldaláról közelítve célzottan ezzel a területtel foglalkoznak, és ezek is csak a 
legutóbbi években láttak napvilágot  fõleg tanulmánykötetek, szöveggyûj-
temények formájában. A tehetséges gyermekekért tenni akarók számára ma 
jószerével ezek jelentik a fogódzókat. Egyre nagyobb szükség mutatkozik 
egy olyan átfogó referenciamû iránt, amely a tehetséggel összefüggõ legfon-
tosabb ismereteket kellõ színvonalon, hitelesen, ugyanakkor sûrítetten tudja 
bemutatni.

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája ennek az igénynek igyekszik megfelelni. 
A kötet teljes anyaga szócikkekbõl áll, melyek a tehetségfejlesztés külön-
bözõ összetevõit járják körbe. Talán meglepõ, hogy a magyar vonatkozások 
mellett milyen sok külföldi példa olvasható benne, ez azonban nem vélet-
len. Bizony, ránk fér az a tapasztalat, amit a tehetségfejlesztésben élen járó 
országok a magukénak mondhatnak. Különösen sokat tanulhatunk az Egye-
sült Államoktól, ahol az 1957-es Szputnyik-sokk nemzeti üggyé emelte a 
tehetségesek oktatását, 1972-ben kongresszusi határozat, 1978-ban pedig 
törvény született a tehetségesekkel való megfelelõ foglalkozás elõmozdítása 
érdekében.

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája nem a hagyományos értelemben vett 
tankönyv, hanem oktatási, továbbképzési és tájékoztatási célokra össze-
állított kézikönyv. Elsõsorban a gyakorló pedagógusok munkájához kíván 
segítséget nyújtani, de nagymértékben támaszkodhatnak rá a pedagógus-
képzõ intézmények hallgatói, a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra fel-
készítõ posztgraduális képzés résztvevõi, a pedagógus szakvizsgára készü-
lõk, továbbá pszichológusok, szülõk, szociális munkások, nevelési és pálya-
választási tanácsadásban dolgozó szakemberek, sõt, a hivatkozott gazdag 



irodalom és a közölt egyéb adatok, információk minden bizonnyal a szakte-
rület specialistái  oktatók, kutatók  számára is hasznosítható támponto-
kat jelentenek.

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája az enciklopédiák szokásos felépítését 
követi. Az ábécé sorrendbe szedett szócikkek mindegyike egy-egy témakör 
rövid foglalatát tartalmazza. Ezek a témák fogalmilag a következõ kategóri-
ákba sorolhatók:

1. Életrajzi adatok  a tehetségfejlesztés területén kiemelkedõ szemé-
lyek életének és munkásságának bemutatása.

2. Meghatározások  a tehetség fogalma, ismérveinek és típusainak a 
leírása.

3. Azonosítási eljárások  a tehetségdiagnosztikai célokra felhasznált 
pszichológiai vizsgáló eljárások bemutatása.

4. Fejlesztési programok  a tehetséges gyermekek fejlesztésére kidolgo-
zott programok ismertetése.

5. Kutatási és továbbképzési programok  a tehetség kutatásával össze-
függõ és a tehetségfejlesztés témájában elmélyülést biztosító szakmai 
programok és intézmények bemutatása.

6. Kapcsolódó témák  a tehetséggel összefüggõ pszichológiai és peda-
gógiai fogalmak és kategóriák értelmezése.

7. Egyebek  a tehetségvédelmet, tehetséggondozást szolgáló szakmai és 
nevelési szervezetek, társaságok, valamint folyóiratok és kiadványok 
bemutatása.

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája a szaknyelvet használja, ugyanakkor 
közérthetõségre törekszik. Az egyes szócikkek megértése speciális elõkép-
zettséget nem feltételez, csak a legalapvetõbb pszichológiai és pedagógiai 
ismereteket. A szövegben elõforduló és bõvebb ismertetést igénylõ fogal-
mak, nevek, programok, kategóriák stb. részletesebb kifejtését a kereszthi-
vatkozások révén találja meg az olvasó.

A tehetségfejlesztés kisenciklopédiája közreadása remélhetõleg hasznos kiad-
ványnak bizonyul mindazok számára, akik fontosnak tartják a tehetséges 
gyermekek fejlesztését, és többet szeretnének tudni errõl a területrõl.

Dr. Tóth László
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A TEHETSÉGNEVELÉS TÁVLATI 
FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

A tehetségnevelés távlati fejlesztési prog-
ramja címû dokumentum 1997-ben 
jelent meg. Ebben a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság és a vele együtt-
mûködõk addigi tapasztalatai alap-
ján a tehetségnevelés következõ stra-
tégiai céljait fogalmazza meg:

1. A jogi szabályozás megteremtése. 
Szükséges, hogy a mûvelõdési kor-
mányzat szabályozza a tehetséggon-
dozás módját, az iskolai és iskolán 
kívüli tehetséggondozó szakembe-
rek, pedagógusok munkajogi helyze-
tét, feladatait.

2. A tehetségnevelés tartalmának 
kialakítása. Cél, hogy az átfogó prog-
ramokkal rendelkezõ bázisiskolák, 
iskolák, tehetséggondozó kollégiu-
mok, iskolaszövetségek, nevelõott-
honok segítséget nyújtsanak a többi-
eknek. A tehetségnevelésnek elkép-
zelhetõ útja lehet a nemzetközi te-
hetséggondozásból ismert gyorsítás, 
bár hazánkban az elkülönítésnek in-
kább van hagyománya (elit iskolák, 
tagozatos osztályok stb.). A gazda-
gítás, a dúsítás akkor valósítható 
meg, ha vannak átvehetõ, adaptál-
ható programok.

Ehhez a programokhoz szorosan 
hozzátartozik a pedagógusok kép-
zése, továbbképzése, a szülõkkel való 
foglalkozás, az egyéni tanácsadás. 
Elengedhetetlen és elodázhatatlan 
feladata tehát a tehetségfejlesztés 
gyakorlati feladatainak megoldására 
alkalmas szakemberek felkészítése, 

akik a közoktatásban, speciális inté-
zetekben (tanácsadó és közmûvelõ-
dési intézmények, családsegítõ köz-
pontok) kamatoztathatják tudásu-
kat. Ebbe a képzésbe kapcsolódnak 
be a felsõoktatási intézmények, a 
megyei pedagógiai intézetek és egyéb 
szervezetek graduális és posztgra-
duális képzésekkel és tanfolyamok 
megszervezésével.

Másik területe az országos tehet-
ségnevelési programnak: a szolgálta-
tások. Ezekre szüksége lehet mind-
azoknak, akik valamilyen formában 
szembekerülnek a tehetségfelismerés 
és -fejlesztés, a továbbfejlesztés prob-
lémáival, a különféle speciális prog-
ramok és módszerek kialakításának 
kérdéseivel.

Ezeket az igényeket figyelembe 
véve, az 1994-ben létrejött Tehetség-
gondozó Központ mintájára létre kell 
hozni az ország keleti (Debrecen), 
nyugati (Gyõr) és középsõ (Kecs-
kemét) területén egy-egy regionális 
központot, amelyekhez a fõvárosban 
és a megyeszékhelyen kialakítandó 
centrumok kapcsolódhatnának.

A harmadik kérdéskör a kutatások 
területe, amelyet ki kell terjeszteni a 
tehetséggondozást megalapozó kuta-
tások elvégzésére; a külföldi tudo-
mányos eredmények adaptálására; 
ezek közoktatásba és a pedagógu-
sok képzésébe történõ bekapcsolá-
sára. Ennek a munkának a megszer-
vezése elsõsorban a kutatóintézetek 
és a felsõoktatás feladata.

3. A tehetséggondozás strukturális 
szabályozásának kialakítása. Az MTT 
elképzelése szerint létrejövõ tehet-
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ségnevelési struktúra legfontosabb 
elemei:

3.1. Tehetség Koordinációs Tanács, 
amely a jogi, pénzügyi feltételeket 
biztosítja, és a tartalmi, szervezési 
feladatokat koordinálja.

3.2. Kutatások, amelyek egyete-
meken, fõiskolákon, kutatóintézetek-
ben folynak.

3.3. Tehetséggondozó Központok, 
megyei pedagógiai intézetek szolgál-
tatásai.

3.4. A képzés, a továbbképzés 
helyszínei a pedagógusképzõ intéz-
mények, a megyei pedagógiai intéze-
tek, a tehetséggondozó központok.

3.5. Bázisiskolák és más intéz-
mények, amelyek a tehetségnevelési 
program megvalósulásának legfon-
tosabb színterei, ahol a tehetségki-
választás, a tehetségmentés, a fej-
lesztõ programok kialakítása, a leg-
kiválóbb gyermekek képzése folyik.

Az MTT kötelességének tartja, 
hogy olyan hatékony propaganda-
munkát is folytasson, aminek segít-
ségével nyilvánvalóvá tudja tenni a 
közéletben is, hogy a tehetséges gyer-
mekek speciális fejlesztése, nevelése 
saját érdekünk. Azokat a fiatalokat 
kell nevelnünk, akikre a világ látható 
és még nem látható sokféle súlyos 
problémájának megoldása vár, nem 
mindegy tehát, hogyan készítjük fel 
õket ezekre a feladatokra. A Társa-
ság ennek a nagy horderejû munká-
nak kíván úttörõje lenni.

IRODALOM

A tehetségnevelés távlati fejlesztési prog-
ramja. Tehetség, 1997/4. 8.

GAZDAGÍTÁS
GYORSÍTÁS
MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ
TÁRSASÁG
TANÁCSADÁS ÉS TEHETSÉG
TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKPEDAGÓ-
GUSOK KÉPZÉSE
TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT

AZ EURÓPA TANÁCS
AJÁNLÁSA A TEHETSÉGES 
GYERMEKEK OKTATÁSÁRÓL

1. A közgyûlés megerõsíti, hogy 
a mûvelõdés alapvetõ emberi jog, és 
amennyire lehet, azt egyénre szabva 
kell biztosítani.

2. Az oktatási rendszereket úgy kell 
felállítani, hogy azok megfelelõ kép-
zést biztosítsanak a gyermekek több-
ségének, ugyanakkor mindig lesznek 
olyan gyermekek, akiknek speciális 
felkészítés válik szükségessé. A kivé-
telesen tehetséges gyermekek képe-
zik ezek egyik csoportját.

3. A tehetséges gyermekeknek 
biztosítani kell a lehetõséget, hogy 
hasznosíthassák a megfelelõ oktatási 
feltételeket tehetségük teljes kibon-
takoztatása érdekében, saját és az 
egész társadalom javára. Egyetlen 
ország sem engedheti meg magának 
a tehetségek eltékozlását, ezért bár-
milyen intellektuális vagy más tehet-
ség idõbeni fel nem ismerése az 
emberi érték elherdálása. Megfelelõ 
módszerekre van szükség a tehetsé-
gek felismerésére.

4. A különleges oktatási feltéte-
lek megteremtése ugyanakkor semmi 
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esetre sem tehet kiváltságosabbá 
egy gyermekcsoportot sem a másik 
kárára.

5. A közgyûlés ajánlja, hogy a 
Miniszterek Tanácsa kérje fel az Euró-
pai Kulturális Konvencióval együtt-
mûködõ kompetens nemzeti szervet, 
hogy vegye figyelembe a következõ-
ket oktatási politikája kialakításakor:

I. A törvénykezés vegye figye-
lembe és fogadja el az individuális 
különbözõségeket. Tehetséges gyer-
mekeknek ugyanúgy, mint mások-
nak, szükségük van megfelelõ mûve-
lõdési lehetõségekre, kiemelkedõ 
adottságaik valóra váltására.

II. Alapkutatás a tehetség terü-
letén és alkalmazott kutatás, mint 
például a felismerési módszerek 
kifejlesztése, párhuzamos gyakor-
lása szükséges. Kutatás a „siker 
mechanizmusának” feltárása irányá-
ban segíthet az iskolai kudarcokkal 
szembeni hatékony védelemben.

III. A tanárok posztgraduális kép-
zésének tartalmaznia kell a tehetsé-
ges gyermekek felismerésére kialakí-
tott módszereket és stratégiákat. A 
tehetséges gyermekekkel kapcsolatos 
információkat el kell juttatni mind-
azokhoz, akik gyermekekkel fog-
lalkoznak (szülõk, tanárok, orvo-
sok, szociális munkások, közoktatási 
hivatalok stb.).

IV. Szükség lenne a különlegesen 
tehetséges gyermekek számára kiala-
kított tanrendre, az elemi iskolától 
folyamatosan. Alakítható tanterv, 
rugalmasság, kiegészítõ tananyag 
biztosítása, audiovizuális segédesz-
közök és projektorientált tanítási 

módszerek alkalmazása és techni-
kája szükséges minden  tehetséges 

 gyermek fejlõdésének elõsegítése 
és speciális gondozása érdekében, a 
lehetõ legkorábbi idõtõl kezdve.

V. Az általános iskolai rendszert 
olyan rugalmassá kell alakítani, hogy 
az lehetõvé tegye a tehetséges, illetve 
a magasan teljesítõ gyermekek szük-
ségleteinek kielégítését is.

VI. A tehetséges gyermekek felé 
irányuló minden különleges bánás-
módot megfelelõ körültekintéssel kell 
alkalmazni, hogy elkerülhetõ legyen 
a megbélyegzés veszélye ennek a tár-
sadalomra gyakorolt minden, nem 
kívánt következményével.

6. Szükség van a „tehetség” értel-
mezésének olyan pontos meghatá-
rozására, amely elfogadott és ért-
hetõ a különbözõ nyelveken. A köz-
gyûlés ezért ajánlja, hogy a Minisz-
terek Tanácsa e célból döntsön egy 
ad hoc tanács felállításáról, amely-
ben a téma érintett területeirõl részt 
vesznek pszichológusok, szociológu-
sok és oktatási szakemberek.
(1248. sz. alatt elfogadta az 1994. októ-
ber 7-i közgyûlés.)

IRODALOM
Tehetség, 1997/3. 10.

ADOTTSÁG VAGY NEVELÉS

A különféle egyéni sajátosságok ere-
dete mind a mai napig vita tárgyát 
képezi. Vannak, akik az egyéni sajá-
tosságokat a genetikai öröklésnek 
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tulajdonítják, míg mások a család-
tagok példájára, a kortársak hatására, 
vagy éppen az adott társadalmi cso-
porton belül érvényes erkölcsi szo-
kásokra vezetik vissza (Weinberg, 
1983).

Az emberi képességeknek nincs 
még egy olyan területe, ahol az örök-
lõdés és a környezet szerepét ille-
tõen nagyobb vita folyna, mint az 
intelligencia (Hallahan és Kauffman, 
1986). Mivel az emberi intellektus 
eredete nem egyszerûen csak tudo-
mányos probléma, hanem komoly 
társadalmi és politikai leágazásai is 
vannak, ezért igen fontos, hogy az itt 
felmerülõ két legjelentõsebb kérdés 
tekintetében tisztán lássunk. Ez a 
két kérdés pedig a következõ: meny-
nyire érvényesek az intelligencia-
tesztek által szolgáltatott eredmé-
nyek, illetve milyen mértékben tulaj-
donítható az intelligencia a geneti-
kai öröklésnek.

Az intelligenciatesztekben sze-
replõ feladatok a vizsgált személy 
problémamegoldó, szó- és mondat-
megértõ, rejtvényfejtõ stb. képessé-
geit tárják fel. Ezeket a teszteket 
szerte a világon használják, de támad-
ják is, mondván, hogy kulturálisan 
elfogultak. Ezen azt értik, hogy azt a 
tudást, amely az intelligenciatesztek 
megoldásához szükséges, csak a tár-
sadalom bizonyos rétegeihez tarto-
zók tekintik értéknek, mások viszont 
nem, ennél fogva a többségi cso-
portok mintáján standardizált intel-
ligenciatesztek a kisebbségi csopor-
tokhoz tartozók esetében nem szol-
gáltatnak érvényes eredményeket.

A másik fõ kérdés  az intelligen-
cia öröklõdésének mértéke  még 
ennél is nagyobb viharokat kavar. 
Egyes szerzõk (pl. Jensen, 1969; 
Scarr és McCartney, 1983) azt tart-
ják, hogy az emberi intelligenciát 
döntõen az öröklõdés határozza meg. 
A szakterület tudósainak többsége 
azonban inkább azon az állásponton 
van, hogy az intelligenciát örökletes 
és környezeti tényezõk egyaránt 
befolyásolják, és e két faktor köz-
remûködését lehetetlen elválasztani 
egymástól (Block és Dworkin, 1976; 
Bouchard és McGue, 1981).

Az öröklõdés és a környezet hatá-
sainak megítéléséhez maga a termé-
szet kínálja a lehetõségeket. A kri-
tikus tényezõ az öröklõdés változat-
lanságának biztosítása. Mint tudjuk, 
az ugyanazon szülõktõl származó 
utódok vizsgálata nem vezethet ered-
ményre, mert minden gyermek saját 
egyedi genetikai felépítéssel ren-
delkezik. Erre csak az egypetéjû 
ikrek alkalmasak, akiknek a gene-
tikai anyaga egyforma, következés-
képpen az ilyen ikrek között mutat-
kozó különbségeket nagy biztonság-
gal lehet a környezeti tényezõknek 
tulajdonítani.

A környezeti hatások szerepét 
összehasonlítások révén ellenõriz-
hetjük. Összevethetjük például az 
egypetéjû ikreket egymással, vala-
mint az egypetéjû ikreket a testvé-
reikkel. Egy másik összehasonlítás 
a kétpetéjû ikrek közötti különbség 
mértékének megállapítására irányul-
hat. Bár a kétpetéjû ikrek más-más 
petesejt és spermium találkozásából 
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jönnek létre, ettõl eltekintve semmi-
ben sem különböznek az egypetéjû 
ikrektõl. Mégis, a kutatások szerint 
az egypetéjû ikrek voltak azok, akik 
a különbözõ mérések során követke-
zetes hasonlóságot mutattak. Ennél 
fogva okkal következtethetünk arra, 
hogy a gyermek fejlõdését döntõen az 
öröklõdés határozza meg (Weinberg, 
1983). Csakhogy az öröklõdés befo-
lyásoló hatása az egyéni sajátossá-
gok függvényében eltért. Kiderült, 
hogy mind az egypetéjû, mind a két-
petéjû ikrek a testi vonások tekinte-
tében hasonlítanak egymásra a leg-
jobban, valamivel kevésbé az intelli-
gencia, és még kevésbé a személyi-
ség és az érzelmek terén.

Vannak olyan kutatások, amelyek 
azt vizsgálják, hogy a más-más kör-
nyezetben felnõtt egypetéjû ikrek ese-
tében a környezeti hatások mekkora 
nagyságrendet képviselnek. A témára 
vonatkozó szakirodalmat áttekintve 
Farber (1981) arra az összegzõ meg-
állapításra jutott, hogy az egymástól 
elválasztott, de hasonló környezet-
ben felnõtt egypetéjû ikrek intelli-
genciájában elhanyagolhatóak voltak 
a különbségek. Ha azonban a külön-
választva felnõtt egypetéjû ikrek kör-
nyezete nagyon eltért egymástól, 
ez az intelligenciatesztekben nyúj-
tott teljesítményeikben is markánsan 
kifejezõdött.

Ahol nincsenek ikrek, az örök-
letes faktorok hatásának közvetlen 
megállapítása nem lehetséges. Mivel 
egyesek megalapozatlanul vontak le 
következtetéseket a faji különbségek 
intelligenciabeli megnyilvánulásaira 

nézve, ezért a legtöbb pszichológus 
rendkívül visszafogott, amikor az 
intelligencia öröklõdésére vonatko-
zóan feltevésekbe bocsátkozik (Block 
és Dworkin, 1976). A pszichológu-
sok inkább a környezeti tényezõk 
kutatását részesítik elõnyben, annak 
meghatározására törekedve, hogy a 
családi tényezõk, az emberek, az 
intézmények és a tágabb társadalom 
normái milyen hatással vannak a 
gyermekek viselkedésére, és hogy 
maguk a gyermekek miként befolyá-
solják a környezetüket.

A legtöbb szocializációs kutatás 
tágabb szemléleti keretek között 
tartja szükségesnek vizsgálni azt a 
kontextust, amelyben az ember fej-
lõdik. Jóllehet etikai okokból nehéz-
ségbe ütközik olyan kutatásokat 
végezni, melyek például az alultáp-
láltságnak az intelligenciára gyako-
rolt hatását vizsgálnák, mégis  álla-
tok és emberek tanulmányozásából 
származó  bizonyítékok vannak arra 
nézve, hogy az élet korai idõszaká-
ban való hiányos táplálkozás értelmi 
visszamaradottságot von maga után. 
A magas szocioökonómiai státuszú 
csoportokhoz tartozók utódai átlag-
ban magasabb IQ-ra tesznek szert, 
mint azok, akiknek a szülei alacsony 
szocioökonómiai státuszúak. A kis-
gyermeki fejlõdési skálákon muta-
tott gyenge teljesítmény nagyobb 
valószínûséggel von maga után 
gyenge intellektuális teljesítményt 
a késõbbi életkorokban is alacsony 
szocioökonómiai státusz mellett, 
mint magas szocioökonómiai státusz 
mellett (Scarr és Weinberg, 1981).

ADOTTSÁG VAGY NEVELÉS
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Napjainkban, amikor befejezõdött 
a HUGO Program (az emberi gén-
állomány feltérképezésének nagysza-
bású programja), az adottság (örök-
lõdés) vagy nevelés (környezet) sze-
repérõl jóval megalapozottabb állítá-
sok tehetõk. Ma már tudjuk, hogy 
az olyan személyiségjegyek, mint a 
világnézet, politikai állásfoglalás, szo-
ciális-etikai érzék döntõen tanult jel-
legek. Ezzel szemben az õsi mimikai 
mozgásformák, az elemi és automa-
tikus mozgások, a motoros tempó, 
az aktivitási szint vagy az abszolút 
hallás csaknem teljes egészében örök-
letesen meghatározott. A hangulat, 
emocionalitás, dominancia-agresszi-
vitás és az értelmi képesség középtá-
jon található. Ami az értelmi képes-
ség létrejöttét illeti, ebben az örök-
lés és a környezet 67%-os, illetve 
33%-os arányát fogadják el a kutatók 
(Czeizel, 1997).

Szócikkünket azzal kezdtük, hogy 
a különféle egyéni sajátosságok ere-
dete mind a mai napig vita tárgyát 
képezi. Napjainkban azonban a bemu-
tatott szélsõséges álláspontok mind 
ritkábban bukkannak fel a szakiroda-
lomban. Vita inkább azon van, hogy 
pontosan milyen emberi jellemzõket 
és milyen mértékben határoznak meg 
az örökletes, illetve környezeti ténye-
zõk.
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ADVANCED PLACEMENT
PROGRAM (LÉPTETÉSI
PROGRAM)

A Léptetési Programot (Advanced 
Placement Program, AP Program) 

 a középiskolások fõiskolai szintû 
kurzusainak és vizsgáinak program-
ját  1955-ben vezették be az Egye-
sült Államokban. Irányítója a Coll-
ege Entrance Examination Board 
(kb. Felsõoktatási Felvételi Vizsga-
központ), mely egy állami és magán 
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középiskolákból, fõiskolákból, egye-
temekbõl álló nonprofit tagsági szer-
vezet. Ez a program arra ad lehetõ-
séget, hogy a középiskolás diákok a 
felsõoktatási intézménybe bekerül-
ve elõrébb lépjenek („elõléptessék” 
õket), és/vagy tanulmányi pontot 
(kreditet) kapjanak.

A Léptetési Program alapgondo-
lata, hogy a középiskolákban  közép-
iskolás diákoknak, középiskolai taná-
rok közremûködésével  felsõfokú 
kurzusokat is eredményesen lehet 
oktatni. A tematikák és a vizsgák 
14 szakon 26 alapozó jellegû felsõ-
fokú kurzust érintenek. Ezek a szakok 
a következõk: mûvészet, biológia, 
kémia, számítástechnika, angol, fran-
cia, német, közigazgatás és politika, 
történelem, latin, matematika, zene, 
fizika és spanyol. A kurzusok tema-
tikáit a College Board által megbí-
zott középiskolai tanárok és egyete-
mi/fõiskolai oktatók munkaközössé-
gei készítik az Educational Testing 
Service (ETS) segítségével. A vizsgáz-
tatást az ETS végzi.

Az egy vagy több léptetési kurzust 
 ún. AP kurzust  kínáló középis-

kolák döntõ többsége elég nagy lét-
számú ahhoz, hogy akár külön ilyen 
osztály indítására is felhatalmazást 
kapjon. A kisebb iskolák rendszerint 
az önálló felkészüléshez szükséges 
idõt biztosítják azok számára, akik 
a léptetési vizsgákon részt kívánnak 
venni. Az AP kurzusok tanárait tema-
tikákkal és tantervi útmutatókkal 
látják el. Ez utóbbi a tanterv céljait 
és a megvalósításukhoz javasolt stra-
tégiákat tartalmazza. Azt nem köve-

telik meg a tanároktól, hogy a felada-
tokat és az órai tevékenységet részle-
tesen rögzítõ tanmeneteket készítse-
nek, és e szerint haladjanak, ugyanak-
kor, ha segítségre van szükségük, hét 
regionális léptetési iroda (Advanced 
Placement Regional Office) áll a ren-
delkezésükre, de emellett ott vannak 
a Léptetési Program konferenciái is.

Az AP kurzusok a tehetséges diá-
kok számára kínálnak igényes tanu-
lási lehetõségeket. Az ilyen kurzuso-
kon részt vetteknek a léptetési vizs-
gákat nem kötelezõ letenni, viszont 
akik a vizsga mellett döntenek, és 
a vizsgán megfelelnek, azoknak az 
adott kurzust a partner egyetem 
vagy fõiskola teljesítettnek tekinti, és 
tanulmányi pontottal honorálja.
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GYORSÍTÁS
TEHETSÉGES GYERMEKEK

AKADÁLYOZOTTSÁG ÉS
TEHETSÉG

Tehetséges akadályozottaknak nevez-
zük azokat, „akik testi, értelmi, érzel-
mi vagy érzékszervi akadályozottsá-
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guk ellenére szokatlanul tehetséges-
nek mutatkoznak” (Blacher-Dixon, 
1977). Ez a definíció azonban túlsá-
gosan leegyszerûsített annak, aki ezt 
a látszólag ellentmondásos kategó-
riát a maga komplexitásában akarja 
megérteni. Ahhoz, hogy valaki a te-
hetséges akadályozottak kategóriáját 
megértse, elõször a két összetevõjét 
külön-külön kell megértenie.

Ami a tehetséges gyermek meg-
határozását illeti  azaz hogy minek 
az alapján tekinthetõ egy gyermek 
tehetségesnek , abban még a tehet-
ségfejlesztés területén dolgozó szak-
emberek között is megoszlanak a 
vélemények. Burroughs (1979) pél-
dául a tehetséges gyermek meg-
határozásának mintegy 113 válto-
zatát írta össze. Terman úgy hatá-
rozta meg a tehetséget, mint „az a 
2%, akiknek az intelligenciatesztek-
ben elért pontszáma a legmagasabb” 
(Clark, 1983). Az amerikai szövet-
ségi kormány az oktatás megszilár-
dítását és fejlesztését célzó 1983-as 
törvényben (PL 97 35) úgy hatá-
rozza meg a tehetségeseket, mint 
„azok a gyermekek, akik az intellek-
tuális, kreatív, mûvészeti, vezetési 
képesség tekintetében vagy specifi-
kus tanulmányi területeken kiváló 
teljesítõképességûeknek bizonyul-
nak, és ezen képességük kitelje-
sedése érdekében olyan gondozást 
illetve foglalkoztatást igényelnek, 
amilyet általában nem nyújtanak az 
iskolák” (582. cikkely). Egyesek úgy 
határozzák meg a tehetséges gyer-
meket, mint aki a tulajdonságok egy 
bizonyos csoportjával rendelkezik 

(Renzulli, 1978), míg mások a leg-
újabb kutatások által feltárt bio-
lógiai eltérésekre helyezik a hang-
súlyt. Abban azonban láthatóan min-
denki egyetért, hogy a tehetség leg-
alább egy területen meglévõ kiemel-
kedõ képességre és/vagy mûködésre 
utal.

A gyermekek akkor tekintendõk 
akadályozottaknak (fogyatékosok-
nak, sérülteknek, képességeik rea-
lizálásában korlátozottaknak), ha a 
normális tanulásukat és fejlõdésü-
ket egy vagy több speciális körül-
mény olyan mértékben akadályozza, 
hogy a képességeik kifejlõdéséhez 
speciális pedagógiai programokra és 
gondozásra van szükség (Whitmore 
és Maker, 1985). „Tehetséges tanu-
lók  az értelmileg sérülteket és a 
szigorú értelemben vett fejlõdéskép-
teleneket kivéve  minden akadályo-
zottsági ágban lehetnek” (Clark, 
1983). A különbözõ akadályozott-
ságok eltérõen hatnak a tehetséges 
gyermekre. Például, a vak és a gyen-
génlátó ugyanolyan szintû kognitív 
képességekkel rendelkezhet, mint a 
látó, õk azonban a saját szintjük 
maximumát késõbb érik el. A sike-
teknél a fejlõdés lassabb ütemû, 
és fõképpen az absztrakt fogalmak 
használatában mutatkoznak nehéz-
ségek. A tanulási és az érzelmi zava-
rokkal küzdõknél a figyelemmel, az 
észleléssel és az érzékelõ képes-
séggel vannak problémák. A moz-
gáskorlátozottak esetében a kogni-
tív folyamatok aránya és jellege az 
ép populációéval vetekszik (Maker, 
1977).

AKADÁLYOZOTTSÁG ÉS TEHETSÉG
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A tehetséges akadályozottakkal 
való törõdés gondolata 1974-ben 
vetõdött fel, amikor Ed Martin, az 
USA Oktatásügyi Minisztériuma aka-
dályozottakkal foglalkozó osztályá-
nak vezetõje egy drámai hangú beszé-
dében történelmi példákat említett az 
ilyen gyermekeket sértõ megkülön-
böztetésekre. 1975-ben megalakult 
a Tehetségvédõ Társaságnak (The 
Association for the Gifted, TAG) 
a tehetséges akadályozottakkal fog-
lalkozó bizottsága. 1976-ban New 
Orleans-ban  a TAG égisze alatt  
már konferenciát tartottak a téma idõ-
szerû kérdéseirõl. 1977-ben pedig a 
’tehetséges akadályozottak’ kifejezés 
az ERIC-ben (Educational Resources 
Information Center) és a kutatási 
mutatószámokban is megjelent.

Bár errõl nincs pontos statisztikai 
adat, mértéktartó becslések szerint 
az akadályozott gyermekeknek mint-
egy 2%-át intellektuálisan tehetsé-
gesnek lehet minõsíteni (Whitmore 
és Maker, 1985).

A tehetséges akadályozottnak 
minõsített gyermekeknek olyan jel-
legû programokra van szükségük, 
amelyek alkalmazkodnak a korlá-
tozó körülményekhez, és kifejlesz-
tik egy vagy több területen a kivé-
teles teljesítményre való képessé-
güket (Whitmore és Maker, 1985). 
Ezeknek a gyermekeknek a hiányos-
ságai gyakran annyira szembeötlõek, 
hogy mindenekelõtt azok korrigálá-
sára fordítják a figyelmet. Így viszont 
hamar átsiklanak a tehetség felett 
(Clark, 1983), és az ebbõl adódó igé-
nyekkel nem foglalkoznak.

A tehetséges akadályozott gyer-
mekekrõl írt mindmáig legátfogóbb 
munka Maker (1977) érdeme. Köny-
vében részben a saját kutatásaira, 
részben a vonatkozó irodalmakra 
támaszkodva szinte minden fellelhe-
tõt összegyûjtött a látásukban, hal-
lásukban, mozgásukban korlátozott, 
tanulási zavarokkal küzdõ, érzelmileg 
megzavart fejlõdésmenetû tehetsége-
sekrõl. Fontos megállapítása, hogy az 
akadályozott és az ép tehetségesek 
között nagyon sok a hasonlóság.

A Maker által vizsgált látássérült 
tehetségesek (Maker, 1977, 1982) az 
általános intelligencia, a tájékozott-
ság és az emlékezet tekintetében 
egy szinten voltak az ép tehetsége-
sekkel, sokuknak viszont kiváló volt 
a hallása. Kíváncsiságuk attól füg-
gõen változott, hogy mennyire tudtak 
mozogni, közlekedni. Az énképüket 
vizsgálva Maker (1982) jelentõs 
különbséget talált az ideális én és az 
aktuális én között, amihez bizonyta-
lan identitás kapcsolódott.

A hallássérült tehetséges diákok 
intelligenciája és kreativitása hasonló 
volt az ép tehetségesekéhez. Mind-
azonáltal a specifikus képességek 
sokkal lassabban bukkantak elõ, ami 
az elhúzódó érésükkel magyaráz-
ható. Az énképük fõleg attól függött, 
hogy a társas kapcsolataikban meny-
nyire voltak sikeresek.

Az érzelmileg megzavart fejlõ-
désmenetû tehetségesek intelligen-
ciastruktúrája hasonló volt az ép 
tehetségesekéhez, kivéve az értéke-
lés képességét, amelyet tovább vizs-
gálva kiderült, hogy a különbséget 
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a divergens gondolkodásbeli eltérés 
okozza (Meeker, 1969). Nagyon fog-
lalkoztatja õket a szüleikkel és a kor-
társakkal való kapcsolatuk, és hogy 
mennyire fognak jól teljesíteni az 
iskolában (Whitmore, 1980, 1986).

A tanulási zavarokkal küzdõ tehet-
ségeseknek magas színvonalú volt 
a problémamegoldó és következtetõ 
képessége, gyenge volt viszont a per-
cepciójuk és a rövid távú emlékeze-
tük. Az iskolai sikertelenség elfedte 
a kreativitásukat, és szinte min-
denkinek alacsony volt az önbecsü-
lése. Bruninks (1978) emellett a kor-
társakkal való kapcsolatteremtést is 
problematikusnak találta.

Az a szakadék, ami az akadá-
lyozott tehetségesek szellemi képes-
sége és aktuális teljesítménye között 
tátong, a diagnosztikus tanítás segít-
ségével hidalható át. Az ilyen gyer-
mekek alulteljesítésével kapcsolat-
ban azonban fontos hangsúlyozni, 
hogy a szülõk és a pedagógusok reá-
lisak legyenek az elvárásaikat ille-
tõen, mivel a teljesítménypotenciál 
megállapítása olyan tesztekkel tör-
ténik, amelyeket az épek számára 
terveztek, továbbá sok esetben a 
környezeti feltételek sem kedveznek 
a képességek kibontakoztatásának. 
Ebbõl következõen az akadályozott 
tehetségesekkel való munka során 
a pedagógusnak rendkívül körülte-
kintõen kell eljárnia a tanulmányi 
teljesítmény és az affektív fejlõdés 
megítélésében, és mint valamennyi 
tehetséges tanulónál, náluk is nagy 
figyelmet kell szentelnie a magasabb 
szintû kognitív folyamatok fejleszté-

sének, akármilyen modalitás is áll 
rendelkezésre.

Az érzékelésükben akadályozott 
tehetségesek esetében a hangsúlyt az 
intuíción keresztül történõ absztrakt 
gondolkodásra célszerû helyezni, 
míg a tanulási zavarokkal küzdõ 
tanulóknál inkább a gondolkodtató 
beszélgetésre és a problémamegol-
dásra.

A legtöbb akadályozott tehetséges 
tanulónál jól beváltak a csoportdina-
mikára támaszkodó, az önmaguk és 
mások megértését célzó beszélgeté-
sek. Hasznosak lehetnek továbbá az 
olyan szimulációs játékok, amelyek 
fõ eleme a kreatív problémamegol-
dás és a tapasztaltak megvitatása.

Végül, nagy figyelmet kell fordí-
tani a pályaválasztási tanácsadásra, 
hogy ezek a fiatalok ne csak az 
akadályozottak elõtt hagyományo-
san nyitva álló pályákban gondol-
kodjanak. Például, az akadályozot-
tak között vannak matematikusok, 
fizikusok, orvosok, mérnökök, agrár-
mérnökök, pedagógusok, fogászok, 
gyógyszerészek, programozók, mete-
orológusok, csillagászok, hidrobio-
lógusok és így tovább. Az igazi kor-
látokat tehát valójában nem annyira 
az akadályozottságuk, mint inkább 
az azzal kapcsolatos attitûdjük, vala-
mint a szülõk és a pedagógusok 
által biztosított lehetõségek jelentik 
(Tóth, 1998).

Az akadályozott tehetségesek fej-
lesztésére irányuló elsõ programok 
1978-ban indultak. A legismertebb 
az Illinois-i Állami Egyetem felügye-
lete alatt folyó Ígéretes akadályozott 
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és tehetséges kisgyermekek kiemelése és 
gyorsítása (Retrieval and Acceleration 
of Promising Young Handicapped 
and Talented, RAPYHT) nevû prog-
ram. Valamennyi ilyen programra 
jellemzõ, hogy a 2 és fél  6 év 
közötti gyermekeket célozta meg, 
három évre szóló támogatást kapott 
a szövetségi kormánytól, és olyan 
azonosítási eljárásokat dolgozott ki, 
amelyek az akadályozott tehetséges 
gyermekek speciális képességeinek 
megfelelnek (Greene, 1978).

E programok a korai azonosítást 
szorgalmazzák, mégpedig az olyan 
azonosítást, hogy az ilyen gyerekek 
ne kerüljenek hátrányba. Mindegyik 
program szolgáltatása a szülõkre is 
kiterjed. A szülõket megtanítják arra, 
hogyan fejlesszék a gyermeküket 
otthon. Heti egy alkalommal mûhely-
foglalkozást tartanak, aminek a célja: 
felismertetni a szülõkkel a saját sze-
repüket a gyermekük fejlõdésében és 
fejlesztésében. Itt a szülõk fõleg azt 
tanulhatják meg, hogyan aknázhat-
ják ki a mindennapos tapasztalatokat 
a gyermekük képességeinek fejlesz-
tése érdekében.

A tapasztalatok szerint, ha az 
akadályozott gyermekek lehetõséget 
kapnak rá, ki tudják bontakoztatni 
a tehetségüket. Különösen igaz ez 
akkor, ha a pedagógusok maguk is 
törekednek arra, hogy a kiváló képes-
ség jeleit észrevegyék.

A tehetséges akadályozott gyer-
meknek két akadállyal is meg kell 
küzdenie. Az egyik: szembe kell 
néznie az akadályozottság okozta 
nehézségekkel, és le kell azokat gyõz-

nie. A másik: meg kell birkóznia 
azoknak a személyeknek az elõítéle-
teivel, akik úgy vélik, hogy az aka-
dályozottság és a tehetség egymást 
kizáró fogalmak.

Mullins (1979) igen szellemesen 
éppen az akadályozottság típusai-
nak felhasználásával  „süket fül”, 
„rövidlátás”, „elvakultság”, „bénult-
ság”, „magatehetetlenség”  pellen-
gérezi ki az akadályozottakkal kap-
csolatos sztereotípiákat, a társada-
lomnak az akadályozottakhoz való 
hozzáállását. Szerinte ebben a tömeg-
kommunikációs eszközök is hibásak, 
mert jobban oda kellene figyelniük 
ezekre az emberekre, és a pozitív 
oldalaikról bemutatni õket.

Sajnos, a tehetséges akadályozot-
taknak ma is a körülöttük lévõ sze-
mélyek ellenérzésével, ellenállásával 
és elutasításával szemben kell kibon-
takoztatniuk a tehetségüket. Hatal-
mas munkát kell még végezni az 
azonosítás, az elfogadás és a prog-
ramkészítés terén ahhoz, hogy ezek 
a gyermekek a sokat ígérõ képessé-
geiket kiteljesíthessék.
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ALULTELJESÍTÉS

Iskolai alulteljesítésrõl akkor beszé-
lünk, ha adott tanuló tartósan a képes-
ségei alatt teljesít, messze elma-
radva attól, ami a képességei vagy 
a múltbeli teljesítménye alapján tõle 
elvárható lenne. A „tartósan” szót 
azért emeltük ki, mert átmenetileg 
minden diákkal elõfordulhat, hogy 
valami miatt a szokásosnál gyengébb 
teljesítményt nyújt, ettõl azonban 
még nem alulteljesítõ. Az alulteljesí-
tés lényege tehát, hogy a lehetséges 
teljesítmény és a megvalósuló tel-
jesítmény hosszabb idõn át jelentõ-
sen különbözik egymástól. Különö-
sen szorító probléma ez egyes tehet-
séges gyermekeknél, akiknél  ha 
csak a megvalósuló teljesítményüket 
nézzük  esetleg ki sem derül, hogy 
sokkal többre lennének képesek.

Hagyományosan a lehetséges tel-
jesítmény megjóslására az intelli-
genciateszteket és a standardizált 
tantárgyi teljesítményteszteket hasz-
nálják, a megvalósuló teljesítményt 
pedig a tantárgyi érdemjegyek jelen-
tik. Ehhez kapcsolódnak az alultel-
jesítõ tehetségesek mûveleti definí-
ciói is: olyan gyermekek, akik az 
intellektuális képességeiket tekintve 
az osztály felsõ 25%-ába tartoznak, 
illetve a standardizált tantárgyi telje-
sítménytesztekben 90% fölötti telje-
sítményt érnek el, ám osztályzataik 
csak közepesek vagy gyengébbek.

Az alulteljesítõk azonosításának 
az elsõdleges célját a szakemberek 
abban látják, hogy segítséget nyújtsa-
nak a pedagógusoknak az oktatás sze-
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mélyre szabásához, és ezen keresz-
tül az alulteljesítés mérsékléséhez, 
illetve kiküszöböléséhez. Bár mind 
a fentebb megfogalmazott definíció, 
mind az elõbb említett indoklás egy-
szerûnek, hangzatosnak és gyakorla-
tiasnak tûnik, mégis számos prob-
lémát vet fel. E témában a legszél-
sõségesebb álláspontot alighanem 
Thorndike (1963) képviseli, aki sze-
rint az alulteljesítés tényként való 
beállítása a mérési rendszer hibá-
jának tekinthetõ, vagy másképpen 
fogalmazva az alulteljesítés fogalma 
kizárólag annak köszönheti létezé-
sét, hogy a mérési rendszer képtelen 
pontosan megjósolni a teljesítményt. 
Mint írja: „Mihelyt rálátásunk lesz 
a teljesítmény létrehozásában köz-
remûködõ valamennyi tényezõre, és 
ezeket mérni is tudjuk, elõrejelzé-
sünk mind pontosabbá válik, a reáli-
sabb elõrejelzés következtében pedig 
automatikusan mind kevesebb lesz 
azoknak a száma, akiket alulteljesí-
tõknek címkéznek.” (i.m., 5. o.)

Ami Thorndike-nak a kutatások 
metodológiai gyengeségeire vonat-
kozó bírálatát illeti, abban a szerzõ-
nek teljesen igaza van. A kutatások 
által szolgáltatott temérdek ellent-
mondásos eredmény fõ oka minden 
bizonnyal az, hogy a kutatások kép-
telenek operacionalizálni az alultel-
jesítés mibenlétét. Ugyanakkor nem 
mondvacsinált dologról van szó, 
ahogy azt Thorndike sugallja, sokkal 
inkább arról, hogy az alulteljesítés 
komplex, sokarcú jelenség, motivá-
ciós, személyiségbeli, interperszo-
nális és tantervi-oktatási okok egy-

aránt állhatnak a háttérben, és ezeket 
igen nehéz együttesen megragadni. 
A metodológiai problémák tehát 
valósak, de ebbõl még nem követke-
zik, hogy az alulteljesítés egyszerûen 
mûtermék.

További probléma, hogy az alultel-
jesítést gyakran összekeverik a tanu-
lási zavarokkal. Tény, hogy a tanu-
lási zavarokkal küzdõ tanulók alacso-
nyabb szinten teljesítenek, mint ami 
az általános értelmi képességeik alap-
ján várható lenne (Tánczos, 2002), 
a két kategória mégsem azonos. 
Jobban megértjük a különbséget, ha 
az alulteljesítés különféle meghatá-
rozásainak közös pontjait kiemeljük. 
Ezek a meghatározások összességük-
ben a következõket hangsúlyozzák:

1. A tanulónál az alapvetõ pszi-
chológiai folyamatok tekinte-
tében nem mutatkozik rendel-
lenesség.

2. A tanulónak szinte minden 
tantárgyra kiterjedõen nehéz-
ségei vannak a tanulásban, még 
azokban is, amelyeket kedvel.

3. A probléma nem magyarázható 
olyan okokkal, mint az értelmi, 
látási, hallási korlátozottság, 
vagy diszlexia, diszgráfia, disz-
kalkulia.

4. A probléma elsõdlegesen az 
érzelmi és a szociális szféra 
zavarával függ össze.

Ha összevetjük ezeket a kritériu-
mokat a tanulási zavar kritériumaival 
(Tóth, 2000), világossá válik, hogy 
az alulteljesítõk esetében az általá-
nos értelmi képességekhez mérten 
tartósan gyenge teljesítményt nem 
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a központi idegrendszer mûködési 
zavara, nem az alapvetõ pszicholó-
giai folyamatok károsodása, hanem 
az érzelmi élet kiegyensúlyozatlan-
sága, a teljesítmény vonatkozásában 
kedvezõtlen szociális tapasztalatok 
idézik elõ.

Mint említettük, az alulteljesítés 
méréssel történõ felismerésére elvi-
ekben két lehetõség van: (1) a tanu-
ló teljesítményének a képességeivel 
való összevetése, (2) a tanuló teljesít-
ményének a múltbeli teljesítményé-
vel való összevetése. A gyakorlatban 
a pedagógus számára csak az utóbbi 
lehetõség adott, mivel a képesség-
vizsgálatok különleges (pszicholó-
gusi) felkészültséget igényelnek.

A mérés mellett bizonyos megfi-
gyelhetõ jellemzõk is segítségünkre 
vannak az alulteljesítés felismerésé-
ben. Adott tanulók esetében alultel-
jesítésre következtethetünk, ha:

− a tanítási órára rendszertele-
nül készülnek;

− feladataikat elhanyagolják;
− a tanulási szokásaik kifejezet-

ten helytelenek;
− szervezetlenek;
− perfekcionisták, csak a tökéle-

tes felel meg nekik;
− az iskolai követelményektõl 

szoronganak;
− túlzottan érzékenyek;
− magukba zárkóznak, álmodoz-

nak;
− kedélytelenek;
− társas készségeik hiányosak.
Az alulteljesítõ tehetséges tanu-

lók legjellemzõbb személyiségjegye-
inek feltárását célzó kutatás során 

Rimm (idézi Gefferth, 1989) öt olyan 
faktort tudott azonosítani, amelyek 
tekintetében az alulteljesítõk külön-
böznek a jól teljesítõktõl: (1) ver-
seny, (2) felelõsség, (3) kontroll, (4) 
teljesítményvonatkozású kommuni-
káció, (5) tekintélytisztelet. Ezeket 
a személyiségjegyeket azért érdemes 
közelebbrõl szemügyre venni, mert 
már akkor jelzik a késõbbi problé-
mát, amikor az iskolai elõmenetellel 
még minden rendben van.

1. Verseny. A jól teljesítõk szá-
mára magától értetõdõ, hogy a ver-
seny kétesélyes: nyerni és veszíteni 
egyaránt lehet. Ha veszítenek, nem 
adják fel a küzdelmet, mert bíznak 
abban, hogy a keményebb munkát 
siker koronázza. Az alulteljesítõk 
viszont sikertelenség esetén hamar 
sírnak, panaszkodnak, elszomorod-
nak, elvesztik a türelmüket. Egysze-
rûen nem tanultak meg veszíteni, 
ezért kudarcaikat nem az erõfeszítés 
hiányának, hanem a külsõ véletlen-
nek, a sikert pedig a szerencsének 
tulajdonítják. Így az az érzés alakul 
ki bennük, hogy tehetnek bármit, 
nem áll módjukban a dolgok mene-
tét befolyásolni. Ennek oka, hogy 
családi környezetben a szülõk gon-
dosan ügyeltek arra, hogy a gyer-
meknek csak sikerélménye legyen, 
aminek következtében a gyermek az 
erõfeszítés és a siker, az erõfeszítés 
hiánya és a kudarc közötti összefüg-
géseket nem tapasztalhatta meg.

2. Felelõsség. A jól teljesítõk az 
iskolai munkájukat maguk szervezik, 
azért felelõsséget vállalnak, míg az 
alulteljesítõk a felnõttõl várják a segít-
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séget. Ha másképp nem megy, ren-
detlenkedéssel irányítják magukra a 
felnõtt figyelmét. Ez a viselkedés 
olyan gyermekeknél fordul elõ, akik a 
családban hozzászoktak ahhoz, hogy 
a szülõ minden figyelmét nekik szen-
teli. Képtelenek elfogadni, hogy a 
pedagógus nemcsak õket, de máso-
kat is kitüntet a figyelmével. Ezért 
igyekeznek az egyszemélyes helyze-
tet kierõszakolni, akkor jól teljesíte-
nek, de ha ez nem megy, a csalódás 
elveszi a kedvüket a munkától.

3. Kontroll. A jól teljesítõknek 
nincs szüksége a szülõk vagy a taná-
rok manipulálására otthon vagy az 
iskolában ahhoz, hogy jól érezzék 
magukat. Ezzel szemben az alultelje-
sítõk mind a szüleiket, mind a taná-
raikat igyekeznek ügyesen manipu-
lálni. Többnyire azokból a gyerme-
kekbõl lesz kontrolláló iskolás, akik 
a családban túl sok hatalmat kaptak, 
akiknek a szülei irányítás és fegyel-
mezés helyett alávetették magukat a 
gyermek akaratának. Az ilyen gyer-
mekek az osztályban is elvárják, hogy 
az történjen, amit õk akarnak, és a 
legkisebb mértékû, ésszerû fegyel-
mezés hatására is dühbe gurulnak.

4. Teljesítményvonatkozású kommu-
nikáció. A jól teljesítõk egyértelmû 
és következetes üzeneteket kapnak 
a szüleiktõl a teljesítmény értékes-
ségére vonatkozóan. Az alulteljesí-
tõknél viszont az üzenet ellentmon-
dásos. Fõleg házassági konfliktusok 
esetében fordul elõ, hogy a gyermek 
maga mellé állítása érdekében az 
egyik szülõ mást közvetít, mint a 
másik, és a két üzenet hitelteleníti 

egymást. De az is elõfordul, hogy 
szóban mindkét szülõ értékesnek 
tartja a teljesítményt, ám viselkedé-
sével nem támasztja alá, ami a gyer-
meket összezavarja.

5. Tekintélytisztelet. A jó iskolai 
elõmenetel elengedhetetlen feltétele 
bizonyos fokú ésszerû konformitás és 
a tekintélynek való engedelmeskedés. 
A jól teljesítõk ezt minden további 
nélkül természetesnek veszik, az 
alulteljesítõk nem tisztelik a tekin-
télyt, lázadnak ellene. Ennek oka 
a családi nevelés következetlensége, 
vagyis nincs olyan mérce, amihez 
való igazodást elvárnák a gyermek-
tõl, amihez a szülõk következetesen 
ragaszkodnának.

Megjegyzendõ, hogy a felsorolt 
személyiségjegyeket Rimm inkább 
a fiúkra találta jellemzõnek. A jól 
teljesítõ és az alulteljesítõ lányokat 
kevésbé lehetett ennyire szétválasz-
tani az öt faktor mentén, aminek 
valószínû oka, hogy a nõi nemmel 
kapcsolatos hagyományos társadalmi 
sztereotípiák nélkülözik a teljesít-
ményt (a férfiaktól feltétlenül elvár-
ják a teljesítményt, míg a nõktõl 
nem), így a lányoknak a teljesítmény-
hez való viszonya ellentmondásos. 
Szeretnének is sikert elérni, ugyan-
akkor félnek is a sikertõl, önmaguk 
érvényesítésétõl, mivel attól tarta-
nak, hogy ebbéli törekvéseik nem 
találkoznak helyesléssel.

Minthogy az alulteljesítés kiala-
kulásának igen sokféle oka lehet, a 
megszüntetése érdekében tett intéz-
kedések is sokfélék. Ezeket Gefferth 
(1989) nyomán mutatjuk be.
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Az intézkedések elsõ csoportját a 
pszichodinamikai beavatkozások képe-
zik. A pszichodinamikai történések-
kel való foglalkozás elvi alapja, hogy 
egyetlen tanuló sem születik alultel-
jesítõnek, hanem  különbözõ erõk 
összjátékaként  azzá válik. Ameny-
nyiben sikerül feltárni a tünetkép-
zõdés mögött meghúzódó erõket, a 
megoldás önként adódik. Mivel az 
elsõdleges szocializációs mûhely a 
család, a pszichodinamikai történé-
sek alakulását fõleg a családbeli szo-
ciális ingerek befolyásolják. Ezért az 
elsõ, legfontosabb lépés a családi 
háttér feltárása, a családi interak-
ciós minták feltérképezése és meg-
értése. Igen gyakori a túlzott szülõi 
elvárás, vagy épp ellenkezõleg, az 
elvárás hiánya az, ami az alultelje-
sítést elõidézi. De szerepet játszhat 
benne a testvérek közötti rivalizá-
lás, a szülõk házassági problémái, 
a szülõk válása, illetve az újraháza-
sodás nyomán elõálló új helyzet, a 
gyengén teljesítõ szülõvel való azo-
nosulás, a szülõknek a teljesítmény-
hez való nem egyértelmû viszonya, 
vagy a szülõk túlzott segíteni aka-
rása. Akármi is legyen a kiinduló-
pont, a lényeg, hogy a teljesítmény 
szempontjából kedvezõtlen szociális 
ingerek érik a gyermeket. Ezen inge-
rek közös jellemzõje, hogy aláássák 
a gyermek önbecsülését, a kisebb-
rendûség érzését ültetik el benne, 
aminek következtében a gyermek 
mindinkább kételkedni kezd a saját 
képességeiben. Elõbb szorong, majd 
vonakodik teljesíteni, késõbb egyre 
kevésbé hajlandó erõfeszítést tenni 

a siker érdekében, végül már nem 
is érdekli az egész. Nem véletlenül 
hangsúlyozza Erikson ebben a fej-
lõdési periódusban a teljesítményt 
a csökkentértékûséggel szemben, 
hiszen amennyiben az utóbbi kere-
kedik felül, a teljesítménykésztetést 
legátolja.

A pszichodinamikai történések 
feltárása, a lélek sokszor tudattalan 
mozgatórugóinak megismerése, egy-
másra hatásuk tisztázása, és az inter-
venció irányának kijelölése a pszi-
chológusra tartozik. Erre a peda-
gógus csak akkor vállalkozhat, ha 
kellõ képzettséggel rendelkezik. Ami 
igazán pedagógusi feladat, az a siker-
élmények biztosításán keresztül a 
személyes hatóerõ érzetének növe-
lése. Ha a tanuló következetesen azt 
tapasztalja, hogy a siker és a kudarc 
nem a véletlenek összjátékán, hanem 
rajta múlik, a pedagógus sokat tett 
az alulteljesítés megszüntetése érde-
kében. A többit célszerû pszicholó-
gusra bízni.

Az intézkedések másik csoportja 
az osztálybeli tanulási környezet megvál-
toztatására irányul: kisebb osztálylét-
szám, homogén csoportokban folyó 
tanítás, más taneszközök, megfelelõ 
tanár kiválasztása. Ez az az intézke-
déscsoport, amelyet már Thorndike 
is fontosnak tartott. A tapasztalatok 
szerint azonban a környezet meg-
változtatását célzó törekvések nem 
voltak eléggé eredményesek, amit 
többen azzal magyaráznak, hogy 
ezekre a változtatásokra csak késõn, 
a középiskolában került sor, másfelõl 
a változások csak formaiak voltak, a 
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tanítás tartalmát és technikáját álta-
lában változatlanul hagyták.

Végül a beavatkozások harmadik 
csoportja az alapvetõ készségek fejlesz-
tésére irányul. Akik erre helyezik a 
hangsúlyt, úgy vélekednek, hogy az 
alulteljesítés oka az alapvetõ kész-
ségek  olvasás, írás, számolás  
terén jelentkezõ lemaradás. Ameny-
nyiben ezeket a hiányosságokat korri-
gáljuk, az alulteljesítés is megszûnik.

Mint láttuk, a beavatkozások mi-
benlétére vonatkozóan szerteágazók 
a vélemények. Két teendõben viszont 
a kutatók egyetértenek. (1) Legfon-
tosabb a korai azonosítás, kiszûrés, 
vagyis a viselkedésbeli és személyi-
ségjegyek alapján még azelõtt ki kell 
szûrni az alulteljesítõket, mielõtt a 
teljesítményük drasztikusan vissza-
esne. (2) Preventív intézkedések az alul-
teljesítés megjelenésekor, melyek a 
teljesítménnyel szembeni ellenállá-
suk megszilárdulásának megelõzését 
szolgálják.

Az alulteljesítõ tehetségeseket 
meglehetõsen nehéz azonosítani. Ezt 
jól mutatja az izraeli példa, ahol a 
tehetségfejlesztõ osztályokba az intel-
ligencia- és képességvizsgálatok alap-
ján a gyerekek felsõ 2%-a kerül be, 
mégis a tanáraik szerint egyesek kivá-
lasztása hibásan történt, ezeknél szó 
sincs tehetségrõl, nem felelnek meg 
a velük szemben támasztott iskolai 
követelményeknek, a speciális osz-
tály nem jelent elõnyt a számukra, ki 
kellene venni õket a tehetségfejlesztõ 
programból (Butler-Por, 1987).

A tanároknak azért jelent nehéz-
séget az alulteljesítõk kiváló képes-

ségeinek felismerése, mert a gyenge 
iskolai teljesítményük mögött a kör-
nyezet és a személyiség bonyolult 
interakciója áll, amely minden egyes 
gyermekre másképpen hat, és más-
képpen fejezõdik ki a gyermek tuda-
tos és tudattalan választásaiban. Ez a 
„választás” azt is meghatározza, hogy 
milyen viselkedést alkalmaz a gyer-
mek annak érdekében, hogy az alul-
teljesítését fenntartsa. Gyakran úgy 
„dönt”, hogy elrejti a képességeit, 
nem tesz erõfeszítést a napi iskolai 
követelmények teljesítése érdekében. 
Nyilvánvalóan annak a feladata, hogy 
adott diák iskolai teljesítményét befo-
lyásoló környezeti és szocializációs 
faktorok azonosításra, a bonyolult 
ok-okozati viszonyok feltárásra kerül-
jenek, többnyire meghaladja a peda-
gógusok felkészültségét. Ilyen eset-
ben célszerû pszichológus segítségét 
igénybe venni. A nem realizálódó 
potenciál ugyanis veszteség az egyén 
számára, de veszteség a társadalom 
számára is.
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INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK
TEHETSÉGES GYERMEKEK
TELJESÍTMÉNYIGÉNY

ARANY JÁNOS TEHETSÉG-
GONDOZÓ PROGRAM

Az Arany János Tehetséggondozó Prog-
ramot az Oktatási Minisztérium hir-
dette meg 2000-ben. A program 
célja: segítse a kistelepülésen élõ 
tehetséges, de valamely okból hát-
rányos helyzetû diákok továbbtanu-
lását, tegye lehetõvé, hogy az 5000 
lakosnál kisebb településeken élõ 
tehetséges gyermekek olyan gimná-
ziumokban, kollégiumokban tanul-
janak tovább, amelyek célul tûzték 
ki a felsõfokú tanulmányokra való 
eredményes felkészítést.

A pályázat során kiválasztott tanu-
lók megyéjük neves gimnáziumába, 
illetve kollégiumába nyerhetnek fel-
vételt, és speciális program alapján 
készülhetnek fel a felsõfokú tovább-
tanulásra. Egyéves elõkészítõ évfo-
lyam és négy gimnáziumi osztály 
után tehetnek érettségi vizsgát. Az 
elõkészítõ évfolyamon emelt szintû 
anyanyelvi és idegen nyelvi kép-
zésben, matematika- és informati-
kaoktatásban, önismereti, személyi-
ség- és képességfejlesztõ, kommuni-
kációs és tanulásmódszertani prog-
ramokban vesznek részt. A program-
ban tanuló diákok az érettségiig C 
típusú középfokú nyelvvizsga meg-
szerzésére alkalmas nyelvtudást sze-

reznek angol nyelvbõl, és leteszik a 
nemzetközi ECDL számítástechnikai 
vizsgát.

Jelenleg (2001) 21 gimnázium 
vesz részt, és 1027 gyermek tanul a 
programban, amely ha kiteljesedik, 
3000 gyermeket érint.
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGESEK

ARÁNYOS IQ

Az arányos intelligenciahányados fogal-
mában az intelligenciavizsgálatok 
korai idõszakának mérési felfogása 
tükrözõdik. Annak idején nagy hasz-
nát vették, manapság azonban már 
kevésbé alkalmazzák. A mentális há-
nyados (mental quotiens, = MQ) be-
vezetését Stern (1914) indítványozta 
néhány évvel Alfred Binet 1911-ben 
bekövetkezett halála után. Eszerint 
a Binet-Simon Skálából származó 
intellektuális mûködés jelzõszámát 
úgy kellene kifejezni, mint a vizs-
gált személy mentális korának (MK) 
az életkorához (ÉK) viszonyított ará-
nyát, amit a tizedesjegyek kiküsz-
öbölése érdekében célszerû 100-zal 
megszorozni (MQ = 100 x MK/ÉK). 
Ez az MQ a személynek a vizsgálat 
idõpontjában való mentális fejlett-
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ségi fokáról fejezett ki valamit. Ha 
a vizsgált személyek az életkoruk-
nak megfelelõ mentális kort értek 
volna el, akkor a mentális hánya-
dosuk (MQ) éppen 100 lett volna. 
A 100-as MQ átlagos teljesítményt 
tükrözött.

A Binet teszt legelterjedtebb ame-
rikai változatát, a Stanford-Binet tesz-
tet a kaliforniai Stanford Egyetemen 
tanító Lewis M. Terman dolgozta 
ki. Terman (1916) átvette Stern-tõl 
a mentális hányados koncepcióját, 
azonban  arányos intelligenciahá-
nyadosnak nevezve  átkeresztelte.

Az arányos intelligenciahányados 
koncepciója egyre népszerûbbé vált, 
az alkalmazása viszont sokféle szem-
pontból kívánnivalót hagyott maga 
után. Népszerûségének a század 
utolsó negyedére való megcsappa-
nása a mind jobban kiütközõ belsõ 
korlátaira vezethetõ vissza.

Ha az arányos IQ a szórási ter-
jedelem tekintetében a különbözõ 
életkorokban minimális eltéréseket 
mutat, akkor egy életkorról élet-
korra változatlan intelligenciahánya-
dos nem ugyanazt az értelmi színvo-
nalat jeleníti meg. Hasonlóképpen, 
ha a vizsgált személy értelmi szín-
vonala egyik évrõl a másikra ugyan-
olyan marad, akkor az intelligen-
ciahányadosnak kell szükségképpen 
megváltoznia. Mindez felveti, hogy 
a különbözõ életkori szintek intel-
ligenciahányadosai matematikai-sta-
tisztikai szempontból nem hasonlít-
hatók össze. (Tyler és Walsh, 1979). 
Például egy nagyon okos gyermek 12 
éves korában magasabb IQ-t ért el, 

mint 6 éves korában, holott a gyer-
mek fejlõdési üteme változatlan volt. 
Ez az eltérés egyszerûen a variabili-
tásbeli, illetve szórásbeli különbsé-
geknek köszönhetõ, lévén hogy 12 
éves korban nagyobb az IQ-eloszlás 
variabilitása, mint 6 éves korban.

A bírálók az intelligenciahányados 
értelmezési nehézségeire is rámutat-
nak. Például egy 6 év mentális korral 
rendelkezõ 5 éves gyermeknek és 
egy 12 év mentális korral rendel-
kezõ 10 éves gyermeknek egyaránt 
azonos (120) az intelligenciahánya-
dosa. Viszont a 6 évnyi mentális kor 
csak egy év elõnyt jelent, míg a 10 
éves gyermek két évvel tart elõrébb.

Az intelligenciahányados másik 
kritikája arra vonatkozik, hogy kép-
telen leírni a felnõtti intelligenciát 
(Tyler és Walsh, 1979). A bírálók 
szerint a felnõtt mentális fejlettsége 

 a testi fejlettséghez hasonlóan  
híján van annak a fajta megjósolható 
szabályszerûségnek, amely a gyer-
mek értelmi fejlõdésére olyannyira 
jellemzõ. A második évtized közepé-
tõl a mentális kort visszaadni hiva-
tott életkori standardok semmit nem 
jelentenek, és ezért az intelligencia-
hányados is semmitmondó.

Az arányos IQ-t ért kritikákon 
okulva napjaink legfontosabb intel-
ligenciatesztjei IQ-kat szolgáltatnak 
ugyan, de nem arányos IQ-kat.
A Stanford-Binet 1960-as átdolgo-
zása már a szórásos IQ-t használja. 
A „nagy” intelligenciatesztek, mint 
a Wechsler, a McCarthy Scales és 
a Kaufman Assessment Battery for 
Children (K-ABC) szintén szórásos 
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IQ-t szolgáltatnak. Ennek ellenére 
számos mai intelligenciateszt meg-
tartja az arányos IQ koncepcióját. 
Ilyen a Leiter International Perform-
ance Scale, a Slosson Intelligence 
Test vagy a Quick Test. E tesztek 
által szolgáltatott IQ-kat azonban az 
ismertetett okok miatt körültekin-
tõen kell értelmezni.
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BALOGH LÁSZLÓ (1944–  )

Balogh László tanszékvezetõ egye-
temi docens magyar-pedagógia sza-
kon végzett a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen (1967). Pályafutását 
középiskolai nevelõtanárként kezdte, 
1971 óta egyetemi oktató. Doktori 
címet 1972-ben, kandidátusi foko-
zatot 1980-ban szerzett, mindkettõt 
pszichológiából. 1985-tõl a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem (ma: Deb-
receni Egyetem) Pedagógiai-Pszicho-
lógiai Tanszékének vezetõje. Publiká-

cióinak száma meghaladja a százat. 
1992-ben és 1993-ban Man of the 
Year, 2002-ben pedig Apáczai-díjat 
kapott.

Balogh László

Munkásságának legjelentõsebb 
vonulata a tehetségfejlesztéshez kap-
csolódik. Tanszékével elsõként vál-
lalta fel az ország iskoláiban induló 
tehetségfejlesztõ programok pszi-
chológiai és pedagógiai szakmai hát-
terének biztosítását és az ehhez kap-
csolódó kutatómunkát. Õ dolgozta ki 
a tehetségfejlesztõ szakpedagógus-
képzés programját, mely az elsõ ilyen 
jellegû akkreditált program Magyar-
országon. Õ irányítja az ország mind-
máig egyetlen, a tehetségfejlesztés 
pszichológiai vonatkozásait közép-
pontba állító akkreditált pszicho-
lógiai doktori (PhD) fokozatszerzõ 
programját, melynek keretében eddig 
tucatnál is több kutató, egyetemi, 
fõiskolai oktató védte meg sikeresen 
a disszertációját.

Nemzetközi kapcsolatokat épített 
ki és ápol az Ohioi Állami Egyetem-
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mel, az Arizonai Állami Egyetem-
mel, a Williamsburg-i William and 
Mary Fõiskolával (USA), valamint a 
Nijmegeni Egyetemmel (Hollandia), 
melyek tehetségkutató és -fejlesztõ 
munkáját több ízben a helyszínen is 
tanulmányozta. Alelnöke a Magyar 
Tehetséggondozó Társaságnak, veze-
tõségi tagja az Európai Tehetségta-
nácsnak (ECHA), és szerkesztõbi-
zottsági tagja az ECHA által kiadott 
High Ability Studies nevû, angol 
nyelvû szakfolyóiratnak.

1999-tõl fõszerkesztõje az akkor 
alapított Alkalmazott Pszichológia címû 
szakfolyóiratnak, mely a tehetségfej-
lesztés pszichológiájának területérõl 
is közöl cikkeket.

Jórészt az õ kutató, iskolateremtõ, 
szakalapító és koordináló munká-
jának köszönhetõ, hogy a magyar 
tehetségügy nemzetközi összehason-
lításban is figyelemre méltó eredmé-
nyeket mondhat a magáénak.

ECHA
HIGH ABILITY STUDIES
MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁR-
SASÁG
TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKPEDAGÓ-
GUSOK KÉPZÉSE

BELÁTÁS ÉS TEHETSÉG

Az alaklélektani irányzat hívei sze-
rint a tanulás belátás  a tapasz-
talati mezõ hirtelen átszervezõdése 

 útján megy végbe, és éppen úgy 
zajlik le, mint ahogy valakinek egy 
új ötlete támad, vagy egy adott prob-

léma megoldására rájön. A belátás-
nak a tanulásban betöltött szerepét 

 állatoknál  fõleg Koffka (1929) és 
Köhler (1929) tanulmányozta külön-
bözõ problémaszituációk alkalmazá-
sával. Köhler például a csimpánzok 
viselkedését a banán megszerzésével 
kapcsolatban úgy vizsgálta, hogy a 
banánt olyan helyre tette, ahol nem 
érhették el. A próba-szerencse visel-
kedéssel ellentétben a csimpánzok 
sikeresen hozzájutottak a banánhoz, 
mintha erre valamilyen elképzelésük 
lett volna. Ennek alapján Köhler úgy 
értelmezte a belátást, mint belsõleg 
megjelenített összefüggések átlátá-
sát, illetve történések összerakását.

Wertheimer (1945), valamint 
Sternberg és Davidson (1983) a belá-
tást az emberek esetében is leírták. 
Wertheimer a gyermekek belátását 
geometriai problémáknál vizsgálta. 
Tapasztalata szerint egyesek a prob-
lémát gépies úton oldották meg, 
mások viszont képesek voltak átlátni 
a problémaszituáció szerkezetének 
a lényegét, és tanulási módszerként 
következetesen a belátást alkalmaz-
ták. Sternberg és Davidson viszont 
a belátási képesség középpontba 
állításával az intellektuális tehetség 
magyarázatára dolgozott ki egyfajta 
elméletet.

Késõbbi munkájukban Davidson 
és Sternberg (1984) azt vetették 
fel, hogy a belátás nem egy, hanem 
három elkülönülõ, de egymással ösz-
szefüggõ folyamatból áll. A belátást 
három belátási mûvelet produktu-
mának tulajdonították, azt feltéte-
lezve, hogy a belátási képességnek 
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három típusa létezik: (1) szelektív 
enkódolás, aminek a révén a releváns 
információk kiemelõdnek az irrele-
vánsak közül, (2) szelektív kombináció, 
amelynek a révén a releváns informá-
ciók újszerûen és produktív módon 
kombinálódnak, (3) szelektív össze-
hasonlítás, amelynek a révén a friss 
információk újszerû módon kapcso-
lódnak össze a régi információkkal.

A szerzõk szerint a belátás hármas 
folyamatára vonatkozó nézetük 
egyben az intellektuális tehetség egy-
fajta elméletének is tekinthetõ. Míg 
a szelektív enkódolás annak a belá-
tását foglalja magába, hogy melyek a 
releváns információegységek, addig 
a szelektív kombináció a releváns 
információegységek egybeszerkesz-
tési módjának a belátását tartal-
mazza. A szelektív összehasonlítás 
az újonnan elsajátított információ-
nak a múltban megszerzett informá-
cióval történõ összekapcsolását ered-
ményezi (mint ahogy valaki vala-
minek az analógiájára egy problé-
mát old meg). A szerzõk továbbá 
azt gondolják, hogy az új elkép-
zelések kialakítása során ez a folya-
mat nem egyszerûen egymás utáni 
sorrendben valósul meg, hanem a 
részei folyamatos kölcsönhatásban 
vannak egymással. Ezért hivatkoz-
nak õk ezen mûveletek termékeire 
úgy, mint belátásokra.

Davidson és Sternberg (1984) az 
elméletük igazolására három kísér-
letet végeztek 4., 5. és 6. osztályos 
tehetséges és nem tehetséges gyer-
mekekkel. Mindhárom kísérletük alá-
támasztotta az intellektuális tehetség 

általuk javasolt elméletét. A tapasz-
talat ugyanis az volt, hogy a tehetsé-
gesek tanulásában a belátás  ösz-
szehasonlítva a nem tehetségesekkel 

 statisztikai szempontból szignifi-
kánsan nagyobb szerepet játszott.

Davidson és Sternberg (1984) 
szerint az õ megközelítésük az alter-
natív pszichometriai és információ-
feldolgozási megközelítéseken felül 
számos elõnyt kínál. Elõször is, sze-
rintük elméletileg megalapozottan 
foglalkoznak azzal, hogy mi is az, 
ami a tehetséget különlegessé teszi. 
Például úgy vélik, hogy az intel-
lektuálisan tehetségeseket minde-
nekelõtt nem az különbözteti meg 
másoktól, hogy gyorsabbak, hanem 
hogy a belátásos problémamegoldási 
képességük jobb. Másodszor, mivel 
a belátási képességek általuk tör-
ténõ mérése nem a meglevõ tudást 
teszi próbára, az õ megközelítésük 
azon személyek esetében is alkal-
mazható, akik nem a szokványos 
háttérrel rendelkeznek.
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COMENIUS-HOBE ÉS -BEGA 
PROGRAM

A Comenius-HOBE és a Comenius-
BEGA Program az ECHA (Európai 
Tehetségtanács) kezdeményezésére 
született az iskolai tehetségkutató és 
-fejlesztõ programok európai szintû 
kimunkálása, egységesítése és ter-
jesztése érdekében.

A három évre szóló Comenius-
HOBE Program 1998 õszén indult 
Anglia, Hollandia, Németország és 
Magyarország részvételével, azzal a 
céllal, hogy Európa-szerte lendületet 
adjon az iskolai tehetségfejlesztõ 
programoknak. A programtanács  
amelynek Magyarország részérõl tag-
jai voltak: Balogh László, Balla László 
és Nagy Kálmán  a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé-
két kérte fel a közremûködésre, mely-
nek ez alkalomra készült magyar és 
angol nyelvû honlapja ma is látogat-
ható az interneten (www.psy.klte.hu). 
A Program elsõ konferenciája 1998 
novemberében volt Düsseldorfban. 
Ezen a résztvevõ országok képvise-
lõi megállapodtak az együttmûködés 
kereteirõl, a program tartalmi ösz-
szetevõirõl, a tapasztalatcsere mód-
jairól és a készítendõ produktumok-
ról (többnyelvû szöveggyûjtemények, 
CD-k készítése, fejlesztõ programok 
közreadása az interneten stb.). Itt 
döntöttek arról is, hogy a program 
második konferenciáját 1999. már-
ciusában Mátészalkán rendezik meg 
a Magyar Tehetséggondozó Társaság 
éppen tíz éve mûködõ Kelet-Magyar-

országi Tagozata, a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszé-
ke és a helyi Móricz Zsigmond Ál-
talános Iskola szervezésében. A Deb-
receni Egyetem Pedagógiai-Pszicho-
lógiai Tanszéke e konferenciára ma-
gyar és angol nyelvû kötetet jelente-
tett meg (Balogh és Tóth, 1999) a 
hazai iskolai tehetségfejlesztõ progra-
mokról. Egy évvel késõbb ugyancsak a 
Program keretében újabb kötet látott 
napvilágot (Balogh és Tóth, 2000), 
mely a tehetségfejlesztõ szakpeda-
gógus-képzésben résztvevõk mûhely-
munkáit tartalmazta. A Program utol-
só évében egy teljes egészében angol 
nyelvû kötet is született (Balogh és 
Tóth, 2001) a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke 
által koordinált tehetségkutató és 
-fejlesztõ munkában résztvevõ szak-
emberek empirikus vizsgálataiból.

A 2002-ben indult szintén három 
éves Comenius-BEGA Program mint-
egy folytatása az elõzõnek. A részt-
vevõ országok köre Spanyolországgal 
és Romániával bõvült. A hat ország 
újabb célt tûzött ki: a tehetséggon-
dozás európai hálózata modelljének 
kidolgozását. A programtanács orszá-
gonként hat iskola közremûködését 
hagyta jóvá, így összesen 36 iskola 
vesz részt a Programban, egy-egy 
egyetem koordinálásával. A hazai 
iskolák és az általuk képviselt témák: 
Árpád Vezér Gimnázium és Kollé-
gium, Sárospatak  hátrányos hely-
zetû tehetségesek gondozása; Bethlen 
Gábor Református Általános és Szak-
iskola, Törökszentmiklós  gyorsítás 
és gazdagítás; Bocskai István Gimná-
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zium és Közgazdasági Szakközépis-
kola, Szerencs  modern technikák 
alkalmazása a tehetségnevelésben; 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos 
Gyakorló Gimnáziuma, Debrecen  
tanterven kívüli fejlesztés; Móricz 
Zsigmond Általános Iskola, Máté-
szalka  tanácsadás és egyéni fejlesz-
tés; Szilágyi Erzsébet Gimnázium, 
Eger  gazdagítás és speciális fejlesz-
tés. Munkájukat a Debreceni Egye-
tem Pedagógiai-Pszichológiai Tan-
széke koordinálja Balogh László veze-
tésével.

Ezek a nemzetközi programok je-
lentõs szerepet játszottak abban, hogy 
az elmúlt években a hazai iskolai 
tehetségfejlesztés területén komoly 
elõrelépés történt.
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COUNCIL FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN (KIVÉTELES GYER-
MEKEK VÉDELMÉRE ALAKULT 
TANÁCS)

A Kivételes Gyermekek Védelmére Ala-
kult Tanács (Council for Exceptional 
Children, CEC) a kivételes gyerme-
kekrõl való gondoskodás elõmozdí-
tása érdekében létrehozott legna-
gyobb szakmai szervezet a világon. 
1922-ben alapították a Columbia 
Egyetem Speciálpedagógiai Fõisko-
lájának az égisze alatt. Az Egyesült 
Államokra és Kanadára kiterjedõ 
szervezetnek ma kb. 50.000 tagja, 
57 területi központja, 962 helyi egy-
sége és 46 diákegyesülete van. 13 
szakosztályból áll, melyek a követ-
kezõk: mozgáskorlátozottak, visel-
kedési zavarok, mentálisan retar-
dáltak, tanulási zavarok, kommuni-
kációs zavarok, látáskorlátozottak, 
általánosan és specifikusan tehet-
ségesek, kora gyermekkori nevelés, 
speciálpedagógiai irányítás, pályavá-
lasztás, technológia és média, peda-
gógiai diagnosztikai ellátás és a peda-
gógusok továbbképzésének szakosz-
tálya.

Az utóbbi években mind látvá-
nyosabbá vált az a tevékenység, ame-
lyet a CEC a tehetségesek és korlá-
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tozott képességûek (akadályozottak) 
támogatójaként és a szövetségi 
törvényhozásban való képviselõje-
ként folytat. A szervezet két kiad-
ványt jelentet meg: a Kivételes gyer-
mekek  (Exceptional Children) és A 
kivételes gyermekek tanítása (Teaching 
Exceptional Children) címû folyó-
iratot. Az elõbbi inkább elméleti és 
kutatási jellegû, míg az utóbbi inkább 
a gyakorlati igényeknek igyekszik 
megfelelni. Emellett a CEC több száz 
saját kiadású könyvvel, multimédia-
csomaggal, bibliográfiával rendelke-
zik, az ERIC (Educational Resources 
Information Center) számítógépes 
adatbázisán keresztül pedig csaknem 
másfél millió  a tehetségesekre 
és az akadályozottakra vonatkozó  
szakirodalmi hivatkozás érhetõ el. 
A CEC támogatásával évente meg-
rendezésre kerülõ országos konfe-
renciák a szakemberek, a szakmán 
kívüliek és a szülõk ezreit vonzzák. 
Ugyancsak a CEC jóvoltából került 
sor a közelmúltban azoknak az osz-
tatlan sikert aratott mûhelyfoglalko-
zásoknak a megrendezésére, ame-
lyek olyan fontos témákkal foglalkoz-
tak, mint a mikroszámítógépeknek a 
speciális oktatásban való felhaszná-
lása, a fekete kivételes gyermekek és 
a kora gyermekkori speciális oktatás 
problémája.

A CEC 1922-ben történt alapítása 
nem volt minden elõzmény nélküli. 
Már azelõtt is léteztek olyan szer-
vezetek, amelyek az akadályozottak 
felkarolását tûzték ki célul. Ilyen volt 
a Siketek Amerikai Oktatóinak Szö-
vetsége, 1850; a Vakok Oktatóinak 

Amerikai Egyesülete, 1853; a Siketek 
Amerikai Iskolái Vezetõinek Egyesü-
lete, 1863; az Értelmileg Visszama-
radottakat Képviselõ Amerikai Egye-
sület, 1876; a Siketek Beszédtanítá-
sának Elõmozdítására Alakult Ame-
rikai Egyesület, 1890; és a Nem-
zetnevelési Társaság 1897-ben ala-
kult Speciálpedagógiai Szakosztálya. 
A CEC-et ugyanabban az évben ala-
pították, amelyben a Kivételes Gyer-
mekek Kutatására és Fejlesztésére 
Alakult Nemzeti Társaság (National 
Association for the Study and 
Education of Exceptional Children) 

 ami egy hasonló profilú szervezet 
volt  felbomlott. A Nemzetneve-
lési Társaság egyébként a Speciál-
pedagógiai Szakosztályát már négy 
évvel azelõtt megszüntette.

A CEC-et Elizabeth E. Farrell, 
a Columbia Egyetem Speciálpeda-
gógiai Fõiskolájának oktatója, a Nem-
zetnevelési Társaság korábban meg-
szüntetett Speciálpedagógiai Szak-
osztályának volt aktivistája, valamint 
11 kollégája és az egyetem nyári sze-
meszterének felsõbb éves hallgatói 
alapították egy New York-i belvárosi 
étteremben tartott összejövetelükön 
1922. augusztus 10-én. A frissen 
alapított szervezet eleinte még saját 
irodával sem rendelkezett, az anyagi 
lehetõségei pedig rendkívül korláto-
zottak voltak. Csak a tagok konok 
bizakodása tartotta életben. Elsõ két 
évtizedében a különféle külsõ és 
belsõ problémák miatt minduntalan 
a megszûnés veszélye fenyegette.

Wooden (1980) szerint a szerve-
zet a talpon maradását három dolog-
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nak köszönhette: (1) a helyi egy-
ségek létesítésén keresztül kialakí-
tott hálózatának, (2) a helyi szintû 
szakmai programok tervezésében és 
lebonyolításában derekasan helytálló 
vidéki vezetésének, és (3) a tagok-
ban kialakított  az összes kivételes 
gyermek iránti  egyetemleges fele-
lõsségérzetnek. A CEC ugyanis jóval 
átfogóbb szemléletet képviselt, mint 
azok a korábbi egyesületek, amelyek 
a kivételes gyermekek kategóriáján 
belül csupán egy-egy meghatározott 
csoport iránt mutattak érdeklõdést.

A 30-as évek gazdasági válsága 
után az országgal együtt a CEC 
is stabilizálódni kezdett. A Tanács 
belsõ struktúrájának újraszervezése 
és anyagi helyzetének javulása a 
CEC szerepvállalásának és tevé-
kenységének kibõvülését tette lehe-
tõvé. Annak ellenére, hogy tagjai-
nak száma az 1970-es években elért 
rekordhoz képest némileg csökkent, 
a CEC-et ma is az általa felvállalt 
szakterület elsõ számú képviselõ-
jének tekintik. Más szervezetekkel 
együttmûködve azon van, hogy vala-
mennyi kivételes gyermeket és fia-
talt támogasson. A Kivételes Gyer-
mekek Védelmére Alakult Tanács 
székhelye jelenleg a Virginia állam-
beli Reston-ban van.
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CREATIVE PROBLEM 
SOLVING (KREATÍV 
PROBLÉMAMEGOLDÁS)

A Kreatív Problémamegoldás (Creative 
Problem Solving, CPS) a tudás és a 
képzelet felhasználásának strukturált 
modellje, melynek célja, hogy a felve-
tõdõ problémákat kreatív, újszerû és 
hatékony módon tudjuk megoldani. 
Az eljárás Alex F. Osborn (1953) 
eredeti kidolgozásában három lépés-
bõl állt: ténymegállapításból (prob-
lémameghatározás és elõkészítés), 
ötletkeresésbõl (ötlettermelés és 
ötletkidolgozás) és a megoldás meg-
találásából (értékelés és alkalmazás). 
Ezt a szekvenciális problémamegol-
dási eljárást Parnes (1967) egy olyan 
ötlépéses átfogó modellé dolgozta 
át, amely a kreatív gondolkodás és 
viselkedés alap-, valamint alkalma-
zott kutatásaiból származó megálla-
pításokat integrálja. Az öt lépés a 
következõ: ténymegállapítás, prob-
lémameghatározás, ötletkeresés, a 
megoldás megtalálása és a megoldás 
elfogadtatása.

Az Osborn–Parnes modell néven 
is ismert CPS a kreatív gondolkodási 
készségeknek a problémamegoldás-
ban történõ hasznosítására ösztönzõ 
módszerek legelterjedtebbike. A CPS 
alapelve az ítélkezés felfüggesztése. 
Ez az elv Osborn azon megfigyelésén 
alapul, hogy amikor az ötletkeresés 
ideje az ítélkezést visszafogták, leg-
alább 70%-kal több jó ötlet született 
(Osborn, 1953). Az eljárás összes 
pontján mind a konvergens, mind 
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a divergens gondolkodás állandóan 
a szerint jelenik meg, hogy éppen 
melyik az a lépés, amelyrõl az egyén 
a következõre tér át. A CPS eljárása 
a következõképpen zajlik. Az elsõ 
lépést megelõzõen van egy elõkészí-
tési vagy „tálalási” szakasz, amely 
alatt meghatározzuk, hogy a szitu-
áció azonosítása, illetve felismerése 
milyen jelentõséggel bír ránk nézve.

A ténymegállapítás szakaszában a 
hangsúly azon van, hogy az összes 
olyan lehetséges háttérinformációt 
megszerezzük, amelyek közelebb 
visznek a tényleges probléma meg-
határozásához. Adatokat gyûjtünk, 
tények után kutatunk, ami pedig 
a szituációval kapcsolatban a tudo-
másunkra jut, azt alaposan meg-
vizsgáljuk. Az ítélkezést mindaddig 
felfüggesztjük, amíg az összes lehet-
séges alternatívát fel nem dolgoz-
tuk. A következõ lépés a problémára 
összpontosít.

A problémameghatározás szaka-
szában a hangsúly a probléma újrafo-
galmazásán van. Ennek során a prob-
lémát többféle nézõpontból is szem-
ügyre vesszük, átfogalmazzuk, pon-
tosítjuk és elemezzük. Amint a prob-
léma körvonalazódni kezd, tanácsos 
az „Én hányféleképpen tudnám ...” 
kifejezéssel élni, ezzel is elõsegítve 
az ötletek termelését és azok további 
kidolgozását. Az újonnan felmerülõ 
tények vagy adatok néha arra kény-
szeríthetnek, hogy a jobb ténymeg-
állapítás érdekében visszatérjünk az 
elsõ lépéshez.

Ha már a problémát kielégítõen 
meghatároztuk, harmadik lépésként 

az ötletkeresés következik. Most az 
a cél, hogy minél többféle ötletet és 
megoldási lehetõséget vessünk fel. 
Különösen ebben a fázisban fontos az 
ítélkezés felfüggesztése. Az ötletek 
mennyiségi kitermeléséhez számos 
technikát alkalmazhatunk. Közülük 
az ötletbörze a legismertebb. Az 
ötletbörze alkalmazásának négy sar-
kalatos szabálya van, amelyek az 
ötletek szabad áradását hivatottak 
biztosítani, még mielõtt az érdemi 
elbírálásukra sor kerülne. Az ötlet-
börze négy szabálya a következõ: (1) 
az ítélkezés felfüggesztése, (2) az 
„õrült”, képtelen ötletek üdvözlése, 
(3) a mennyiségre törekvés, és (4) a 
kombinációra és a továbbfejlesztésre 
való törekvés. Az ötlettermelés ser-
kentésére természetesen más mód-
szereket is alkalmazhatunk. Ilyen 
módszer még a tulajdonságlista, a 
szinektika, a morfológiai elemzés, az 
átfutás, az erõltetett kérdések, a „mi 
lenne, ha...” és a szabad asszociáció 
technikája.

A negyedik lépésben, a megoldás 
megtalálásának szakaszában a cél 
azoknak az alternatíváknak a kivá-
lasztása, amelyek minden valószí-
nûség szerint a legnagyobb eséllyel 
járulnak hozzá a probléma megoldá-
sához. Az értékeléshez szemponto-
kat dolgozunk ki, és ezeket minden 
szóba jöhetõ megoldásra alkalmaz-
zuk. A legjobbnak tûnõ ötletet, 
illetve ötletkombinációt kiválasztjuk, 
és ennek segítségével megoldjuk a 
problémát. A nem választott ötlete-
ket nem kell félredobni, mert késõbb 
még hasznosak lehetnek.
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Az utolsó lépés, a megoldás elfo-
gadtatása során az ötlet hasznosítá-
sát készítjük elõ. Most a feladat az, 
hogy az ötletet elfogadhatóvá tegyük. 
Ez az ötlet kivitelezésére, továbbfej-
lesztésére és „eladására” vonatkozó 
terv kidolgozását jelenti. Itt minden 
olyan tényezõt tekintetbe kell venni, 
amelyek segíthetik vagy gátolhatják 
a terv megvalósítását.

Parnes (1967) a kreatív produkti-
vitásban a tudás és a képzelet szere-
pét hangsúlyozta. A Kreatív Problé-
mamegoldási Szabadegyetem kurzu-
sain, az egyetemi foglalkozásokon 
és még számtalan másfajta ülésen 
sikeresen demonstrálta, hogy ezt 
az eljárást könnyû megtanulni, és 
sokféle szituációra lehet alkalmazni. 
Azóta már rengetegen megtanulták 

 köztük egyetemi/fõiskolai hallga-
tók, kormánytisztviselõk, üzletembe-
rek, mûvészek, pedagógusok, szülõk, 
sõt gyermekek , hogy hogyan lehet 
a CPS módszerének segítségével gya-
korlati problémákat megoldani.
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CREATIVE PROBLEM SOLVING 
INSTITUTE (KREATÍV PROB-
LÉMAMEGOLDÁSI SZABAD-
EGYETEM)

A Kreatív Problémamegoldási Szabad-
egyetem (Creative Problem Solving 
Institute, CPSI) egy olyan multi-
diszciplináris, többszintû program, 
amelynek célja, hogy a résztvevõk 
a kreatív problémamegoldás elveivel 
és módszereivel megismerkedjenek.
Az Alex F. Osborn által 1955-ben 
létrehozott szabadegyetem a New 
York-i Állami Egyetem Buffalo-i Fõis-
kolájának égisze alatt, a Kreatív Peda-
gógia Alapítvány (Creative Education 
Foundation) támogatásával mûkö-
dik. A CPSI programja kezdetben az 
ötletbörzére (brainstorming) épült, 
egy olyan eljárásra, amelyet Osborn 
vezetett be, és amely a kreatív gon-
dolkodást hivatott serkenteni cso-
portos keretek között. Osbornnak 
ugyanis az volt a nézete, hogy „a 
legtöbbünk kreatívabban dolgozik, 
ha egy munkának úgy lát neki, 
hogy megfelelõ partnerekkel szövet-
kezik, mivel az együttmûködés nem-
csak nagyobb erõfeszítésre késztet, 
hanem a spontán asszociációs képes-
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ségünket is fokozza” (Osborn, 1953, 
72. o.). Megfogalmazásában a kreatív 
problé-mamegoldási eljárás három 
lépésbõl áll: (1) ténymegállapítás, 
(2) ötletkeresés, és (3) a megoldás 
megtalálása (Osborn, 1953).

S. J. Parnes  aki Osborn-t kö-
vetõen lett a CPSI igazgatója  
az eredeti modell alapelveit meg-
tartotta, de az eljárást kibõvítette 
és egy eklektikusabb megközelí-
tésbe ágyazta. Parnes megközelítését 
Kitano és Kirby a következõképpen 
foglalta össze: „A modell öt lépésbõl 
áll, és számos, kutatásokkal is alátá-
masztott kreativitást serkentõ tech-
nikát testesít meg, beleértve az ötlet-
börzét, a szinektikát, a lappangást, 
a tükrözést, az ítélkezés felfüggesz-
tését, az erõltetett kapcsolatokat és 
a gyakorlati alkalmazást” (Kitano 
és Kirby, 1986, 205. o.). Parnes 
öt lépése: (1) ténymegállapítás, (2) 
problémameghatározás, (3) ötletke-
resés, (4) a megoldás megtalálása, 
(5) a megoldás elfogadtatása.

A nyaranta indított szabadegye-
temnek négy nagy programja van: (1) 
a Trambulin Program (Springboard 
Program), (2) az Ifjúsági Program 
(Youth Program), (3) a Bõvített Prog-
ram (Extending Program), és (4) a 
Vezetõi Képességeket Fejlesztõ Prog-
ram (Leadership Development Prog-
ram). A Trambulin Programot és 
az Ifjúsági Programot olyan 7 16 
éves korú résztvevõk számára ter-
vezték, akik a kreatív problémameg-
oldás terén vagy kevés, vagy sem-
milyen elõzetes tapasztalattal nem 
rendelkeznek. A Bõvített Program a 

résztvevõk számára a kreativitás vilá-
gába való bevezetés többféle módját 
kínálja. Ebben a programban több  
eltérõ módszerrel dolgozó  krea-
tivitást fejlesztõ csoportot is indíta-
nak, és ki-ki abba jelentkezik, ame-
lyik az érdeklõdésének a legjobban 
megfelel. A Vezetõi Képességeket 
Fejlesztõ Programban a hangsúly az 
önfejlesztésen és a kreatív probléma-
megoldás tanítását szolgáló speciális 
vezetõi képességek kialakításán van.

A minden nyáron megrendezésre 
kerülõ szabadegyetem mellett évente 
több regionális kreatív probléma-
megoldási tanfolyamot, szimpóziu-
mot és mûhelyfoglalkozást is tarta-
nak. A CPSI programjai az üzletem-
berek, a pedagógusok, a diákok, vagy 
éppen a közigazgatásban dolgozó 
vezetõk számára egyaránt nagy vonz-
erõt jelentenek. A résztvevõk kép-
zését a kreativitás különbözõ terü-
letein nagy tapasztalattal rendelkezõ 
szakemberek végzik.
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CZEIZEL ENDRE
TEHETSÉGMODELLJE

A Czeizel Endre által kidolgozott 
2x4+1 faktoros tehetségmodell 
(1997)  vagy ahogy a szerzõ nevezi: 
tálentum-modell  (1997) annyiban 
különbözik más tehetségmodellek-
tõl, hogy a tehetség összetevõinek 
felvázolása mellett egyfajta választ 
ad az adottság vagy környezet régóta 
vitatott kérdésére is. A 2x4+1 faktor 
elnevezés elsõ része arra vonatkozik, 
hogy a tehetséget két nagy, egyen-
ként négy faktorból álló tényezõ-
csoport határozza meg: a genetikai 
(örökletes) tényezõk és a környezeti 
tényezõk.

A genetikai, illetve adottságbeli 
tényezõk számba vételekor Czeizel 
a Renzulli-féle tehetségmodellt  
annak késõbbi, négyfaktoros változa-
tát  veszi alapul. Ugyanúgy, ahogy 
utóbb Renzulli, az általános mellett 
speciális mentális képességek felvé-
telét is szükségesnek tartja, amit 
azzal indokol, hogy az értelmileg 
akadályozottak (fogyatékosok) sok-
szor egy vagy több specifikus szel-
lemi képességben átlagosak, sõt jók. 
E tekintetben a két modell közötti 
különbség abban áll, hogy Czeizel a 
négy szellemi képességet  általános 
értelmesség, specifikus mentális képesség, 
kreativitás, motiváció  adottságnak 
tartja. (Renzulli elképzelése a gene-
tikai háttérre vonatkozóan nem tar-
talmaz utalást.)

A másik nagy tényezõ-csoport 
négy környezeti változót tartalmaz: 

a család, az iskola, a kortárscsoportok és 
az általános társadalmi környezet (elvá-
rások, lehetõségek, divatok stb.) sze-
repét hangsúlyozza.

Czeizel szerint a kivételes tehet-
ség belülrõl fakad, akkor nyilvánul 
meg, ha a négy adottság faktor egy-
beesését a négy környezeti faktor 
támogatja. A szerzõ tehát úgy gon-
dolja, hogy a kivételes társadalmi tel-
jesítmény négy adottság és négy kör-
nyezeti komponens együtthatásának 
eredõje.

Czeizel 2x4+1 faktoros tálentum-modellje

Czeizel még egy további faktort is 
felvesz (+1 faktor), ez a sors-faktor, 
az élet-egészség faktora. A sors-fak-
tor arra vonatkozik, hogy az adott-
ságok valóra váltásának alapfeltétele 
bizonyos élettartam elérése, hiszen 
enélkül nincs idõ a tehetség bizonyí-
tására, továbbá a megfelelõ egész-
ségi állapot, mivel bizonyos betegsé-
gek megakadályozhatják a veleszüle-
tett adottságok valóra váltását.

CZEIZEL ENDRE TEHETSÉGMODELLJE



35

IRODALOM
Czeizel Endre (1997): Sors és tehetség. Fitt 

Image és a Minerva Kiadó, Budapest.

RENZULLI TEHETSÉGFELFOGÁSA

CSODAGYEREKEK

Csodagyereknek az olyan gyereket 
nevezzük, aki 10 éves kora elõtt fel-
nõtti szinten teljesít valamilyen nagy 
hozzáértést igénylõ területen. Ez a 
meghatározás csak 1979 óta létezik 
(Feldman, 1979), jóllehet a kifeje-
zést sok-sok éve használják a kivé-
teles gyerekek megjelölésére. Erede-
tileg „látnok”, „jövõbe látó” érte-
lemben használták: olyan abnormá-
lis képességgel rendelkezõ gyerek, 
aki valamilyen nagy horderejû, elõre 
nem látható esemény bekövetkeztét 
megjövendöli.

Az idõk során a kifejezés tartalma 
jelentõsen szûkült: a „látnoki” össze-
tevõje elhalványult, míg az „abnor-
mális”, „megmagyarázhatatlan” ösz-
szetevõje megmaradt.

Az IQ fogalmának megjelenésével 
és az IQ-nak mint tehetség-ismérv-
nek az elfogadásával a csodagyere-
kek jelensége átkerült az IQ vilá-
gába. Úgy gondolták, hogy például 
azoknak a gyerekeknek, akik 6 éves 
korukban már szonátákat komponál-
nak, csakis rendkívül magas lehet az 
IQ-ja, vagyis a bámulatra méltó gyer-
meki teljesítmény a rendkívül magas 
IQ-nak köszönhetõ. Ezt a véleke-
dést azonban a tudományos kutatá-
sok nem támasztották alá.

Talán meglepõ, de mindössze 
három olyan kutatásról tudunk, ame-
lyek tudományos alapossággal vizs-
gáltak csodagyerekeket, jóllehet élet-
rajzi beszámolókból rengeteg van. Az 
egyik Révész Géza (1925) érdeme, 
aki egy Nyíregyházy Ervin nevû zon-
gorista gyerek képességeinek eredt a 
nyomába. Ervin IQ-ja valamivel 140 
felett volt, de Révész szerint a gyer-
mek ragyogó technikájára az intelli-
genciateszt nem adott magyarázatot. 
Ugyanakkor Ervin más volt, mint az 
általa elõadott zongoradarabok zenei 
világa. A szó legteljesebb értelmében 
gyerek volt: okos, vidám, barátságos, 
kedves fiú, aki ugyanúgy játszott, 
vitézkedett, mint a többi gyerek.

A másik kutatást Baumgarten 
(1930) végezte, aki kilenc csoda-
gyereket tanulmányozott: két zon-
gorista, két hegedûmûvész, egy kar-
mester, egy képzõmûvész, egy sak-
kozó, egy geográfus és egy táncos 
csodagyereket. Révészhez hasonlóan 
õ is arra a megállapításra jutott, hogy 
ezeknél a gyerekeknél a felnõtti tel-
jesítmény és a gyermeki naivitás ele-
gyedik egymással. Az elvégzett intel-
ligenciatesztek (az IQ eredmények 
120 és 160 pont között voltak) itt 
sem adtak magyarázatot a kiváló tel-
jesítményre. Meglepõ eredményeket 
hoztak viszont a részképesség-vizs-
gálatok. A zongorista és hegedûs 
gyerekek igen gyenge kézügyességet 
mutattak dróthajlításban, rajzolás-
ban, papírhajtogatásban és kivágás-
ban. Csak egy volt közülük, aki 
jól rajzolt, egy másik pedig kizá-
rólag térképrajzolásban jeleskedett. 
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Baumgarten arra a következtetésre 
jutott, hogy a csodagyerekek rend-
kívüli képességének megértéséhez 
nem elegendõek az intelligenciatesz-
tek, az öröklést, a temperamentu-
mot, a családi nevelést, a környeze-
tet és a kultúrát is vizsgálni kell.

A harmadik kutatást (Feldman, 
1980, 1986) Piaget kognitív fejlõdés-
elmélete ösztönözte. A kutatás célja 
az volt, hogy megcáfolja Piaget-nak 
azt az állítását, miszerint a gyerme-
kek kognitív fejlõdése négy egymás 
utáni szakaszban zajlik, és ezek a 
szakaszok életkorhoz kötöttek. Ha 
ugyanis egy csodagyerek adott terü-
leten felnõtti teljesítményre képes, 
akkor feltételezhetõ, hogy a gyermek 
általános kognitív fejlettsége messze 
felette áll annak, ami az életkorából 
következne, vagyis Piaget tanítása 
az életkor szerepérõl nem helytálló. 
A két 8 éves sakkozó és egy 10 
éves zeneszerzõ csodagyereken vég-
zett, kognitív fejlettséget vizsgáló 
mérések azonban azt mutatták, hogy 
mind a három gyerek életkorának 
megfelelõen teljesített a logikai, a 
térbeli viszonylatok megragadását 
és az erkölcsi megítélést igénylõ 
feladatokban. Ezek a tények  
Révész és Baumgarten megállapí-
tásaival összhangban  arra utal-
nak, hogy a csodagyerekek tehet-
sége területspecifikus, nem tekint-
hetõ az általános intellektuális fej-
lettség megnyilvánulásának.

Az utóbbi két évtizedben a 
csodagyerek-jelenséget a koinciden-
cia (együttes elõfordulás) alapján 
magyarázzák, vagyis azzal, hogy kü-

lönbözõ erõk sajátos összjátékaként 
jön létre. Lényegében a szakiroda-
lom által leírt szinte valamennyi 
csodagyerek esetében megtalálha-
tók a következõ tényezõk: a külön-
leges adottsággal rendelkezõ gyer-
mek olyan családba születik, amely 
felismeri, értékeli és elõmozdítja az 
adott képesség kibontakozását azon 
a területen, amelyen az megmutat-
kozik. A gyermekkel általában mes-
ter-tanár foglalkozik, aki az oktatás 
mellett nagy gondot fordít arra, hogy 
a gyermek érdeklõdését és elköte-
lezõdését fenntartsa. Ugyanakkor a 
gyermekben belülrõl fakadó elköte-
lezettség is munkál az adott terüle-
ten való teljesítés iránt.

Csodagyermeki teljesítmény csak 
olyan területeken fordul elõ, amelyek 
hozzáférhetõk a gyermekek számára. 
Ezek a területek általában kevés elõ-
zetes tudást igényelnek, értelmesek 
és vonzóak a gyermekek szemében, 
továbbá a szükséges eszközök hoz-
zájuk igazíthatók (pl. egy 6 éves 
hegedûs csodagyereknek kisméretû 
hegedût kell a kezébe adni). Mind a 
mai napig a legtöbb csodagyerek a 
sakk és a zene területén fordul elõ, 
számuk jóval kevesebb a szépírás és 
a képzõmûvészet területén, a mate-
matikában jeleskedõ csodagyerekek 
száma pedig ennél is kevesebb.
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ÉRTELMI FEJLŐDÉS
SIDIS, W. J.
SPECIFIKUS TEHETSÉG

DABROWSKI ÉRZELMI
FEJLŐDÉSELMÉLETE

Kazimiers Dabrowski (1902-1980) 
lengyel pszichológus, pszichiáter és 
filozófus volt, emellett elismert költõ, 
zeneszerzõ és színmûíró. Elmélete 
a két világháború során szerzett 
tapasztalataiból formálódott ki, 
abból, hogy szemtanúként alkalma 
volt megismerni az embert a leg-
jobb és legrosszabb oldaláról. Arra a 
következtetésre jutott, hogy azoknak 
az embereknek, akik életük kockáz-
tatásával mentettek másokat, bújtat-
tak idegeneket, valamilyen módon 
különbözniük kellett azoktól, akik 
a háború szélsõségesen erõszakos 
cselekményeit elkövették. A kóros 
önzéstõl a teljes önzetlenségig a fej-
lõdés öt szintjét különítette el.

Dabrowski elmélete a fejlõdés 
szintjeirõl azokhoz az elméletekhez 
sorolható, amelyek a fejlõdést egymás 
utáni szakaszokban képzelik el  
ilyen például Piaget elmélete az értel-
mi fejlõdés szakaszairól , de alap-
tételei mások: (1) az alacsonyabb 
szintrõl a magasabb szintre való átlé-
pés inkább kivétel, mint szabály; (2) 
a szintek nem életkorhoz kötöttek; 
(3) a magasabb szintek nem foglal-
ják magukba a kevésbé fejlett struk-
túrákat. Ehelyett egyfajta belsõ köl-
csönhatás áll fenn az alacsonyabb és 

a magasabb szint között: az integrál-
tabb struktúra csak akkor erõsödhet 
meg a személyiségben, ha a kevésbé 
integrált struktúra szétesik, felbom-
lik. Ezt Dabrowski „pozitív dezinteg-
rációnak” nevezte. A dezintegráció 
tehát olyan folyamat, amelynek során 
egy alacsonyabb szintû mûködésmód 
felbomlik, hogy egy magasabb rendû 
értékrendszer kialakulhasson. Mivel 
a személyiség fejlõdése nem mehet 
végbe a kevésbé fejlett struktúrák fel-
bomlása nélkül, a fájdalom a fejlõdés 
szükségszerû velejárója. Dezintegrá-
ció leggyakrabban a serdülõkor alatt 
és krízishelyzetekben fordul elõ.

1. szint. Az 1. szinten álló egyé-
nek a közvetlen kielégülésre töre-
kednek, kizárólag primitív készteté-
seiknek engedve cselekednek. Nem 
érzik magukat bûnösnek, nem szé-
gyenkeznek, nincsenek belsõ konf-
liktusaik, kevés együttérzést mutat-
nak mások iránt. Egocentrikus motí-
vumok vezérlik õket  például hata-
lom, pozíció, vagyon , emiatt min-
dent mások rovására akarnak elérni. 
Az erkölcsi, szociális, intellektuális 
és esztétikai értékek megjelenésé-
hez ennek a primitív szintû mûkö-
désmódnak fel kell bomlania. Sajnos 
sokan vannak, akiknél a dezintegrá-
ció nem megy végbe, így ezen a szin-
ten élik le egész életüket.

2. szint. A 2. szinten a primitív 
struktúra veszít merevségébõl, össze-
zavarva és bizonytalanságba taszítva 
az egyént. A belsõ konfliktusok alap-
jaiban rázzák meg a lelket, meg-
teremtve a hátteret egy magasabb 
rendû pszichikus struktúra születé-
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séhez és fejlõdéséhez. Összezavaro-
dottságuk miatt a fejlõdés 2. szint-
jén állók kiszolgáltatottak: könnyen 
magukkal sodorják õket a náluk na-
gyobb magabiztosságot mutató, ám 
valójában a fejlettség alacsonyabb 
szintjén álló emberek. A vallott érté-
kek és attitûdök sztereotip jellegûek, 
a környezetbõl készen átvettek, nem 
belülrõl fakadnak. Hiányzik mögülük 
az a belsõ értékhierarchia, aminek 
segítségével az egyén az egymással 
szemben álló, vonzó és taszító erõket 
helyesen tudná értékelni. Ennél fogva 
a sokféle út mind kényszerpályának 
tûnik.

3. szint. A 3. szintre a magasabb 
és az alacsonyabb szintû motívumok 
közötti vertikális konfliktusok jel-
lemzõek. Amint az egyén úgy találja, 
hogy viselkedése ellentmond a belsõ 
ideáljának, bûnösnek érzi, szégyelli 
magát. Feszültséget él át amiatt, 
hogy „ami van” és „aminek lenni kel-
lene” nem vág egybe. A belsõ konf-
liktus intenzívebbé válásával egyi-
dejûleg az empátiára való hajlam 
és a kreativitás felerõsödik, ami az 
emberi lét heroikus küzdelemének a 
megnyilvánulása. A 3. szint legfonto-
sabb jellemzõje a „pozitív alkalmaz-
kodási zavar”: tiltakozás az egyén 
társas környezetének azon elõírásai 
és attitûdjei ellen, amelyek nem ille-
nek össze az egyre tudatosabban val-
lott magasabb értékekkel. Az egyén 
fõ támasza az intelligencia lesz, ez 
segíti abban, hogy az életet a maga 
teljességében megértse.

4. szint. A 4. szinten megindul a 
szintézis, a belsõ konfliktusok eltü-

nedeznek. A megmaradó konflik-
tusok egzisztenciális, filozófiai és 
transzcendentális jellegûek. Az ide-
ális és a reális összhangba kerül.
A személyiség legfõbb szervezõ ere-
jévé az énideál válik. Kialakul az 
egyénnek az a képessége, hogy önma-
gát és másokat objektíven lássa. Ezen 
a nagyon magas szinten az egyén 
tudatosan képes szabályozni saját 
fejlõdését.

5. szint. Az 5. szinten az átalaku-
lás teljessé válik: az egyén próbálja 
megvalósítani az ideálist. A másod-
lagos integrációt a harmónia, a szol-
gálat, az altruizmus, az egyetemes 
értékekbe vetett hit és a belsõ konf-
liktusok hiánya jellemzi. Az egyén 
mélyen együtt érez másokkal, és 
állandó késztetést érez arra, hogy 
másokon segítsen (mint pl. Teréz 
anya). Nyilvánvaló, hogy ezt a legma-
gasabb szintet csak kevesen érik el. 
Dabrowski ezt a szintet inkább folya-
matnak, mint befejezett állapotnak 
tekintette, ami felé az egyén élete 
végéig törekszik. Szerinte a másod-
lagos integráció a kis konfliktusok 
pozitív megoldásainak eredménye. 
Ahogy növekszik a másodlagos integ-
ráció, úgy csökken a belsõ pszichikus 
feszültség. A fejlõdés eme legma-
gasabb szintjét elérõ személyekrõl 
készült esettanulmányok arra világí-
tanak rá, hogy õk mind tehetséges 
egyének voltak. Önmagában az intel-
ligencia azonban nem megbízható 
elõrejelzõje a legmagasabb fejlett-
ségi szintnek, ehhez szükség van 
arra, hogy az egyén bizonyos terüle-
teken különleges reagáló képesség-
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gel is rendelkezzen. Ezt a különleges 
reagáló képességet Dabrowski „fel-
fokozottságnak” nevezte.

Összességében Dabrowski elmé-
lete a fejlõdés öt szintjét írja le: egy 
elsõdleges integrációs szintet, ame-
lyen az egyén a tudattalan impulzu-
sainak kiszolgáltatottja, egy másod-
lagos integrációs szintet, amelyen az 
egyén a személyiségideál elérésére 
törekszik, és három átmeneti állapo-
tot, amelyek a dezintegráció fázisait 
képviselik.
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DISZSZINKRÓNIA

A diszszinkrónia kifejezés Jean-Charles 
Terrassier (magyarul Terrassier, 1996) 
francia pszichopedagógustól szárma-
zik, és a tehetséges gyermekek fej-
lõdésbeli egyenetlenségeinek össze-
foglaló megnevezésére szolgál. A fej-
lõdésbeli egyenetlenségek általános 
tünetegyüttesének (szindrómájának) 
területei az alábbiak.

Az intellektuális-pszichomotoros disz-
szinkrónia elsõsorban az olvasás és 
írás képességének különbözõ fej-

lõdési ütemében mutatkozik meg.
A tehetséges gyermekek gyakran 2 3 
évvel az iskolába lépés elõtt meg-
tanulnak olvasni, azonban nehézsé-
geik vannak az írással. Kézmozgá-
suk még ügyetlen, emiatt nehéznek 
találják az írást összeegyeztetni saját 
természetes, gyors mentális ritmu-
sukkal. Sokan elképesztõ akaraterõ-
vel igyekeznek túljutni ezen a hely-
zeten, aminek az az eredménye, hogy 
izmaik megmerevednek, ami pedig 
túlságosan nagyméretû, remegõ kör-
vonalú, szabálytalan betûk írásához 
vezet. Mások kényszeresen gondossá 
válnak. Bár ez javítja a grafikus tel-
jesítményt, még mindig nincs szink-
ronban a saját mentális ritmussal, és 
újra csak kudarchoz vezet. A vége 
gyakran az, hogy a rendre kudarcot 
valló próbálkozások következtében 
a gyermek negatív attitûdöt fejleszt 
ki magában az írással szemben, és 
igyekszik kibújni az írás alól.

A nyelvi-gondolkodási diszszinkrónia 
azt jelenti, hogy a tehetséges gyerme-
kek gondolkodási képessége messze 
elõtte jár a nyelvi képességeiknek. 
Ugyanazok a gyermekek, akiknek 
a verbális IQ-ja 130 140 körüli, a 
nem verbális intelligenciatesztekben 
160 170-es pontszámot is képesek 
elérni. Az iskolai tárgyak közül ez a 
leginkább a matematika tanulásában 
mutatkozik meg: a tehetséges gyer-
mek nagyon gyorsan megérti a dol-
gokat, és azt gondolja, hogy pusztán 
azért, mert megértette, már tudja is 
a leckét. Ha azonban arra kérik, hogy 
magyarázza meg a tanultakat, sok-
szor rosszabb teljesítményt nyújthat, 
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mint egy kevésbé tehetséges gyer-
mek, mert nem veszõdik azzal, hogy 
amit megértett, azt nyelvi formában 
rögzítse.

Az intellektuális-affektív diszszink-
rónia azt jelenti, hogy az érzelmi fej-
lõdés nem tart lépést az intellektuá-
lis fejlõdéssel. A tehetséges gyerme-
kek gyakran arra használják kima-
gasló intellektuális képességeiket, 
hogy érzelmi éretlenségüket elrejt-
sék. Náluk a leggyakoribb védekezõ 
mechanizmus az intellektualizáció: a 
szorongást keltõ helyzeteket, éretlen 
érzelmeket igyekeznek észérvekkel 
megmagyarázni, így tompítva azok 
hatását. Nem ritka, hogy a túlzottan 
intellektualizáló tehetséges gyerme-
keket neurotikusnak címkézik.
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ECHA

Az 1987-ben alakult ECHA (European 
Council for High Ability, magyarul: 
Európai Tehetségtanács) olyan szer-
vezet, amely lehetõséget biztosít a 
tehetségesekkel foglalkozók (oktatók, 
kutatók, pszichológusok, szülõk és 
természetesen maguk a kiemelkedõ 

képességûek) számára az együttmû-
ködésre és a kommunikációra. Ennek 
érdekében konferenciákat szervez, 
hírlevelet és folyóiratot (High Ability 
Studies) jelentet meg, valamint to-
vábbképzéseket szervez a tehetséges 
diákokkal foglalkozó pedagógusok-
nak. Nemzetközi konferenciáit két-
évente rendezi, s ezekre a világ min-
den kontinensérõl érkeznek szakem-
berek. Helyszínként többnyire egye-
temi városokat választ. Eddig Zürich 
(1988), Budapest (1990), München 
(1992), Nijmegen (1994), Bécs 
(1996), Oxford (1998), Debrecen 
(2000), Rodosz (2002) adott otthont 
a konferenciáknak. Az ECHA elnöke 
1992 és 2000 között Franz J. Mönks 
(Hollandia) volt, aki több mint egy 
évtizede személyes közremûködésé-
vel is segíti a magyar tehetségmozga-
lom felvirágzását. Õ kezdeményezte 
a tehetséggondozás európai szintû 
kimunkálását célzó Comenius-HOBE 
és -BEGA Programot is. Jelenlegi el-
nöke Javier Tourón (Spanyolország).

Az ECHA-val kötött megállapo-
dás értelmében a Debreceni Egye-
tem posztgraduális tehetségfejlesztõ 
szakpedagógus-képzése keretében 
„tehetségfejlesztési szakértõ” diplo-
mát szerzett pedagógusok az angol 
nyelven kiállított, nemzetközi érvé-
nyû ECHA-Diplomát is megkapják.

COMENIUS-HOBE ÉS -BEGA PROGRAM
HIGH ABILITY STUDIES
MÖNKS, FRANZ J.
TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKPEDAGÓ-
GUSOK KÉPZÉSE
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ERIC

Az ERIC (Educational Resources 
Information Center) egy olyan orszá-
gos információs rendszer az Egye-
sült Államokban, amely a pedagó-
giai szakirodalomhoz való hozzáfé-
rést biztosítja. Az Országos Peda-
gógiai Intézet (National Institute of 
Education) alapította, és 1965 óta 
mûködik.

Az ERIC rendszer egy washing-
toni székhelyû központi koordinációs 
bizottságból és 16  egyetemeken 
vagy szakmai szervezetekben létesí-
tett  alközpontból (clearinghouse) 
áll, melyek mindegyike a pedagógia 
egy-egy fõ területére szakosodott.
A tehetséges és az akadályozott 
(sérült, fogyatékos) gyermekekkel 
kapcsolatos írások kiválogatásáért, 
összegyûjtéséért, katalogizálásáért, 
kivonatolásáért, valamint a tárgy- 
és névmutatóba való felvételéért 
felelõs alközpont a Virginia állam-
beli Reston-ban, a Kivételes Gyer-
mekek Védelmére Alakult Tanácsnál 
(Council for Exceptional Children) 
mûködik.

A 16 alközpont a témába vágó 
írásokból kivonatokat készít, ame-
lyeket az ERIC két, havonta meg-
jelenõ kiadványa közöl. Az egyik 
ilyen kiadvány, a Pedagógiai Folyó-
iratok Aktuális Indexe (Current Index 
to Journals in Education, CIJE) kb. 
780 jelentõsebb pedagógiai, vagy 
pedagógiai jellegû folyóiratról ad 
tájékoztatást. A másik, a Pedagógiai 
Források (Resources in Education, 
RIE) más aktuális, de szintén peda-

gógiai jellegû irodalomról tájékoz-
tat, így kutatási megállapításokról, 
projektekrõl és technikai beszámo-
lókról, beszédekrõl, nem publikált 
kéziratokról és könyvekrõl. A nagy 
érdeklõdésre számot tartó témákról 
az alközpontok magyarázó összefog-
lalókat és jegyzetekkel ellátott bib-
liográfiákat is készítenek. Az ERIC 
tehetséges és akadályozott (fogya-
tékos) gyermekekre szakosodott al-
központja Pedagógiai Források a Kivé-
teles Gyermekrõl címmel (Exceptional 
Child Education Resources, ECER) 
negyedévente külön kiadványt jelen-
tet meg, mely a CIJE-ben és a 
RIE-ben megjelent anyag mutatóit 
és kivonatait tartalmazza tematikus 
válogatásban.

A RIE és a CIJE manuálisan a 
névmutatók, a tárgymutatók és az 
intézménymutatók felhasználásával 
tanulmányozhatók, de  a nagy 
kereskedelmi adatbázisok rendsze-
rein keresztül és némi térítési díj 
ellenében  a komputeres keresõ 
szolgálat segítségével is hozzáférhe-
tõk. A RIE-ben jegyzékbe vett és 
kivonatolt írásokról az ERIC Doku-
mentum Másoló Szolgálaton keresz-
tül (ERIC Document Reproduction 
Service) másolat is készíthetõ, 
kivéve, ha errõl másképp nem ren-
delkeznek. Az ERIC mikrofilm-gyûj-
teményeit az egyetemi könyvtárak 
gondozzák.

COUNCIL FOR EXCEPTIONAL
CHILDREN (KIVÉTELES GYERMEKEK 
VÉDELMÉRE ALAKULT TANÁCS)

ERIC
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EUFÉNIKA

Az eufénika megnevezés az eugénika 
ellentétpárjaként vagy kiegészíté-
seképpen fogható fel. Megalkotója 
Joshua Lederberg (1963), aki mole-
kuláris genetikai kutatásaiért 33 
éves korában kapott Nobel-díjat. Az 
eufénika szó két fogalmat foglal 
magába. Az öröklõdés egysége a 
gén és ennek külsõ megnyilvánu-
lása a fén. Az „eu” mindig az 
egészség kifejezése. A lényeg az, 
hogy az emberi faj esetében nem 
vagyunk képesek a szülõkbõl az utó-
dokba átkerülõ gének befolyásolá-
sára, majd késõbb  a nagyon ritka 
génterápiás beavatkozásoktól elte-
kintve  a gének megváltoztatására, 
de sokat tehetünk hatásuk megnyil-
vánulásának jótékony irányításáért. 
Az eufénika döntõen a géneket érõ 
külsõ hatások tudatos, az emberek 
érdekében történõ megváltoztatását 
jelenti, így megfelel a mai orvoslás 
két vezéreszméjének: a megelõzés 
és a humánum maximális érvényesí-
tésének.

Az eufénikának három elvi feltétele 
van. Az elsõ: igény az öntevékeny 
egészségvédelemre, amely elsõsor-
ban az életmódon keresztül valósít-
ható meg. A másik: az egyéni érzé-
kenység, vagyis a genetikai hajlam 
feltárása. Végül, mindent meg kell 
tennünk az ártó, provokáló ténye-
zõk kerülése vagy legalábbis korlá-
tozása és a védõhatások fokozott 
érvényesítése, vagyis a „környezet” 
jótékony befolyásolása, sõt hasz-
nosítása érdekében. A külsõ hatá-

sok céljainknak megfelelõ kamatoz-
tatása különösen hatékony a gene-
tikai hajlam, tehát az egyéni érzé-
kenység ismeretében.
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EUGÉNIKA

EUGÉNIKA

Az eugénika fogalmán az ember örök-
lött jellemzõinek javítását, azaz az 
emberi faj nemesítését célzó törekvé-
seket értjük. A fajnemesítés gondo-
lata abból a megfigyelésbõl szárma-
zik, hogy az egyes emberek a tulaj-
donságok és a képességek tekinteté-
ben nagyon eltérnek egymástól, ezek 
a jellemzõk pedig hajlamosak örök-
lõdni. Az emberi populációt tehát 
az öröklõdésen keresztül, vagyis a 
faj legjavának a szaporítása útján 
lehetne nemesíteni, ugyanúgy, ahogy 
a növények és az állatok esetében 
ez már sikerült. Magát a gondolatot 
egyébként egy Theognisz nevû görög 
költõ vetette fel elõször az i. e. 6. 
században, de ilyen jellegû elképze-
lésekkel Platónnak az ideális állam-
ról szóló írásaiban is találkozunk.

A gondolat tehát nem új, azon-
ban igazából csak a darwini evo-
lúciós elmélet általános elfogadása 
nyomán kezdett tért hódítani, vagyis 
amikor világossá vált, hogy az ember 
egy olyan evolúciós folyamat eredmé-

EUFÉNIKA



43

nye, amely a jelenben is tart, és a vége 
a távoli jövõbe nyúlik. Az eugénika 
kifejezés 1883-ból, Francis Galtontól 
származik, akire nagy hatást gyako-
rolt unokatestvérének, Charles Dar-
winnak a munkássága. Galton javas-
lata szerint a legkiválóbb fiatalokat 

 premizálás vagy más ösztönzési 
formák segítségével  abban kel-
lene támogatni, hogy egybekeljenek, 
és népes családokat alapítsanak, a 
szerény képességûeket pedig abban, 
hogy minél kevesebb gyermeket hoz-
zanak a világra.

Az eugénika modern története két, 
egymásnak homlokegyenest ellent-
mondó szakaszra osztható (Haller, 
1984). A 20. század elsõ felében  
még a II. világháború elõtt  a tudó-
sok körében, de ugyanúgy a köz-
vélemény elõtt is általánosan elfo-
gadott volt az a nézet, hogy az 
emberi különbségek alapját az örök-
lõdés képezi. Az eugénikai mozga-
lom a virágkorát élte, ami az Egyesült 
Államokban a bevándorlást korlá-
tozó intézkedésekben, néhány állam-
ban pedig a sterilizációs törvényja-
vaslatokban is megmutatkozott. (Sõt, 
teljes titokban sterilizációs program 
is folyt Amerikában, melynek több 
ezer, akkor hallgatásra kényszerített 
áldozata volt.) A háborút követõ 
második szakasz pontosan az el-
lenkezõ tendenciával jellemezhetõ. 
A viselkedéstudomány szakemberei 
gyakorlatilag teljesen egyetértettek 
abban, hogy a korábbi koncepciók 
hibásak voltak. Ennek nyomán olyan 
erõs tabu alakult ki, ami az emberi 
viselkedés öröklött alapjával kapcso-

latos kutatásokat és publikációkat 
visszavetette. Az eugénika kellemet-
len szóvá vált és egyszerûen kiment 
a divatból.

Ez az ellentétes irányba való átvál-
tás azonban tisztán ideológiai alapon 
történt, ugyanis semmiféle olyan 
új megállapítás nem született, ami 
a jogosságát alátámasztotta volna. 
Minden kétséget kizáróan a II. világ-
háború eseményei  a Holocaust és 
a nácizmus más gaztettei  vezettek 
oda, hogy az emberek megváltozta-
tását célzó törekvések általános visz-
szatetszést keltettek. Valószínûleg a 
polgári jogi mozgalom és a temérdek 
károsult helyzetének javítására irá-
nyuló erõfeszítések is szerepet ját-
szottak abban, hogy az emberi jogok-
nak egy olyan újfajta szemlélete ala-
kult ki, amely a korábbi szakasz 
eugénikai javaslatainak legtöbbjével 
összeegyeztethetetlennek tûnt.

A közelmúltban született eugéni-
kai javaslatok meglehetõsen visszafo-
gottak, és teljes egészében az önkén-
tességre építenek. Muller (1965) azt 
javasolta, hogy a legkiválóbb férfiak-
tól származó spermát el kellene rak-
tározni, és a teherbe esésnek ezt a 
módját választó nõk részére rendel-
kezésre bocsátani. Jóllehet ma már 
léteznek ilyen spermabankok, azon-
ban korántsem tettek szert olyan nép-
szerûségre, ahogy azt Muller jósolta. 
Shockley (1972) javaslata szerint a 
100 alatti IQ-jú, jövedelemadót nem 
fizetõ személyek számára IQ ponton-
ként egy bizonyos  legfeljebb 1000 
dollárig terjedõ  összeget kellene 
felajánlani az önkéntes sterilizáció 
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fejében. Érdemes megemlíteni, hogy 
mind Muller, mind Shockley Nobel-
díjra volt felterjesztve, és mindket-
ten a presztízsük latba vetésével 
igyekeztek az eugénikai elképzelé-
seik állami szinten való elfogadását 
szorgalmazni, azonban a közhangu-
lat ellenük fordult.

Nem kétséges, hogy egy tisztessé-
gesen vezetett eugénikai program egy 
bizonyos idõn túl számottevõ sikere-
ket érne el, azonban nem árt meg-
jegyezni, hogy nincs az a tisztessé-
gesen vezetett program, még ha elég 
hosszú idõn keresztül is tart, amely-
nek sikerességét  ha csekély mér-
tékben is  ki lehetne mutatni. 
Ahhoz ugyanis, hogy egy eugénikai 
program egyáltalán hatással legyen 
az emberi evolúció folyamatára, a 
világ lakosságából bizonyos kitün-
tetett rétegek relatív termékenysé-
gét kellene jelentõsen módosítani, 
mégpedig hosszú idõn keresztül. Az 
emberi populáció viszont ma olyan 
óriási és politikailag annyira szerve-
zetlen, hogy nehéz elképzelni, hogy 
akármelyik eugénikai javaslat is szá-
mottevõ következményekkel járna.
A humán reprodukciót ma még túl-
nyomórészt olyan erõk vezérlik, ame-
lyek kívül esnek az ember hatókö-
rén.

A homo sapiens az embersza-
bású majmokkal közös õsbõl fejlõ-
dött ki mintegy egymillió év alatt. 
Bár a folyamat részleteirõl keveset 
tudunk, annyi bizonyos, hogy a korai 
humanoidok vadászó és gyûjtögetõ 
életmódot folytattak, és nagy terüle-
ten szétszóródva, kis különálló cso-

portokban éltek, állandó veszélyek 
közepette. Az intelligencia, a nyelv-
használat és az együttmûködés terén 
különösen erõs kellett hogy legyen a 
szelekció, mivel ezen vonások tekin-
tetében az evolúció gyors volt. Való-
színûnek tûnik, hogy a kulturális 
szempontból elõnyös alkalmazkodási 
formák az elõnyös genetikai voná-
sokkal együtt választódtak ki, vagyis 
az emberi kultúra az ember biológi-
ájával párhuzamosan fejlõdött.

Mintegy tízezer éve annak, hogy 
az emberek letelepedtek, és földmû-
veléssel kezdtek foglalkozni. Osborn 
(1968) áttekintette azokat a kutatá-
sokat, amelyeket a primitív  tehát a 
modern befolyásoktól még mentes  
földmûvelõ népeknél végeztek a ter-
mékenységre nézve, ezek a kutatások 
pedig azt mutatták, hogy a sikeresebb 
földmûveseknek nagyobb családjuk 
volt, mint a kevésbé sikereseknek, és 
a leszármazottaiknak nagyobb esé-
lyük volt a túlélésre. A 19. század sta-
tisztikája szintén azt mutatja, hogy az 
iskolázottabbaknak és a tehetõseb-
beknek több gyermekük volt, mint 
akiknek mindez nem adatott meg. 
Az emberiség tehát a maga törté-
nete során szinte mindig rendelkezett 
valamiféle  ha úgy tetszik, eugénikai 

 reprodukciós visel-kedésmintával.
Újabban azonban egy másfajta  

az eugénikának ellentmondó  rep-
rodukciós viselkedésminta elõretö-
résének vagyunk a tanúi világszerte. 
Például az Egyesült Államokban az 
iskolai végzettség és a családi jövede-
lem negatívan korrelál a születések-
kel. A táblázatból jól látható, hogy 
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alacsonyabb végzettség és jövedelem 
mellett a születési arány csaknem 
kétszer akkora, mint a legmagasabb 
szinten állóknál. Van Court és Bean 
(1985) amerikai felnõttek hatalmas 
és reprezentatív mintáján vizsgálva 
szignifikánsan negatív korrelációt 
mutattak ki a szókincs próba ered-
ménye és a gyermekek száma között. 
A múltban a túlélésbeli különbségek 
szignifikáns szinten játszottak sze-
repet a termékenységbeli különbsé-
gekben, viszont mára a csecsemõ-
halandóság oly mértékben csökkent, 
hogy ennek a tényezõnek nincs többé 
szignifikáns szerepe. A szaporodás 
számszerû növekedésérõl kizárólag a 
születési ráta különbségeibõl tudha-
tunk meg valamit.

A 18-44 éves, 1984-ben gyermekkel rendel-
kező nők végzettsége és családi jövedelme

      A nõk     Az 1000
      száma    nõre esõ
      (ezer)  születések
             száma
 Családi jövedelem
 10.000 $ alatt   9,210     88,5
 10.000–14.999 $  6,408     70,8
 15.000–19.999 $  6,097     69,7
 20.000–24.999 $  5,314     67,6
 25.000–29.999 $  4,806     58,8
 30.000–34.999 $  4,392     64,8
 35.000 $ felett     12,043    46,0

 Iskolai végzettség
 Középfokúnál
 alacsonyabb    8,093    81,9
 Középfokú, 4 év     21,934    65,2
 Felsõfokú, 1-3 év    11,428    54,8
 Felsõfokú, 4 év   5,923    72,2
 Felsõfokú, 5 év   2,926    55,9

Forrás: Az Egyesült Államok Népszámlálási 
Hivatala. Az Egyesült Államok Statisztikai 
Évkönyve, 1986.

Általánosságban megállapítható, 
hogy a legtöbb sikeres ország a lakos-
ság számát tekintve a fele annyira 
sem gyarapodott, mint a kevésbé 
sikeresek. Az ipari demokráciákban 

 mint amilyen Dánia, az Egyesült 
Államok, az Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Japán, Kanada és Német-
ország  1973-ban 1000 15 49 
éves nõre 60 72 születés esett, míg 
ez az arány gyakorlatilag az összes 
kevésbé fejlett országban meghaladta 
a 100-at, nem egy országban  így 
Algériában, Kenyában, Mexikóban és 
Nicaraguában  pedig a 200-at is. 
A kevésbé fejlett régiókban a lakos-
ság évente összességében 2,3%-al 
növekszik, míg a fejlett országokban 
csak 0,9%-al.

Ezeket a trendeket láthatóan nem 
az ésszerûség formálja. Osborn 
(1968) ezeket a születésszabályozás 
terén való fejlettségnek tulajdoní-
totta, minthogy a hatékony módsze-
rek biztosításához felvilágosításra, 
körültekintésre, tervezésre és pénzre 
van szükség. Ebbõl következõleg a 
születésszabályozás által kínált elõ-
nyökhöz a társadalom legsikeresebb 
rétegei jutnak hozzá elõször. Osborn 
optimista jóslata szerint mindez 
valószínûleg csak átmeneti jelenség; 
mihelyt a születésszabályozás általá-
nossá válik, a kedvezõ születési ará-
nyok visszatérnek, és mindenkinek 
annyi gyermeke lesz, amennyit sze-
retne és fel is tud nevelni.

Ami az emberi öröklõdés jövõjét 
illeti, jelen pillanatban kivételesen 
nehéz jóslásokba bocsátkozni, mivel 
a biológia és a genetika rendkívül 
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gyorsan fejlõdik, és ez a fejlõdés 
valószínûleg új reprodukciós mód-
szerekhez fog vezetni. Már képesek 
vagyunk in vitro megtermékenyí-
tésre, ami arra használható fel, hogy 
a genetikai szelekciót a szüléstõl és a 
gyermekneveléstõl elválasszuk. Kar-
nyújtásnyira állunk attól, hogy embe-
reket klónozzunk és az ember gene-
tikai kódját megváltoztassuk. Ezek-
kel a sikerrel kecsegtetõ lehetõsé-
gekkel a birtokunkban (nem szólva 
azokról, amelyekrõl ma még nem 
is álmodunk) ideje lenne most már 
nekilátni annak az egyébként politi-
kai szempontból is megtisztelõ fel-
adatnak, hogy a jelenlegi  a geneti-
kának ellentmondó  reprodukciós 
trendeket megfordítsuk.
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ÉRTELMI FEJLŐDÉS

Az értelmi fejlõdés azt a sok egymásra 
épülõ, a fogalmakban és a gondolko-
dási folyamatokban végbemenõ vál-
tozást jelenti, amelyek a mentális 
képességekben és készségekben a 
születés és a halál között lejátszód-
nak. Az értelmi fejlõdés következ-
ménye a megismerés. A megis-
merés azokra a mentális folyama-
tokra vonatkozik, amelyek révén az 
egyén tudásra tesz szert. A megisme-
rés tudatos ismeretszerzõ folyamata 
teszi lehetõvé számunkra azt, hogy 
az olyan tevékenységeket is „meg-
ismerjük” és „megértsük”, mint az 
emlékezés, a tanulás, a gondolkodás 
és a figyelem. A megismerés nem 
közvetlenül megfigyelhetõ jelenség. 
Három részmozzanat alkotja: az ese-
mények, az események felfogása és 
a felfogás eredményeként létrejövõ 
válasz (Flavell, 1982). Az ember gon-
dolkodási tevékenysége is ilyen rej-
tett viselkedésekkel írható le.

Az értelmi fejlõdés általános jel-
legzetességeit a különbözõ kognitív 
szemléletmódok alapján fogjuk tár-
gyalni. Az ember aktív probléma-
megoldó lény, aki megkülönbözteti, 
megszûri és elemzi az információ-
kat, majd  a tervszerûen irányított 
tevékenysége révén  fejlõdik, válto-
zik. Három kortárs elméleti irányzat 
van, amelyek a gyermeket ilyen aktív 
problémamegoldó lénynek tekintik: 
az egyik Piaget kognitív fejlõdésel-
mélete, a másik az információfel-
dolgozási megközelítés, a harmadik 
pedig a szociális tanuláselmélet.
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Az egyik legnagyobb hatású elmé-
let arról, hogy hogyan megy végbe 
az értelem fejlõdése, Piaget-tõl szár-
mazik (Piaget, 1970). Piaget ebben a 
munkájában a kognitív struktúrákat 
a formális logika szimbolikus közegé-
ben ábrázolja, ahol mindegyik struk-
túra a logikai mûveletek olyan átfogó 
rendszerének tekinthetõ, amely a 
specifikusabb intellektuális mûködé-
sek és jellemzõk egész sorát közvetíti 
és kapcsolja össze. Bár Piaget elmé-
letét óriási mintákon végzett kuta-
tások hitelesítik, azonban a fejlõdés 
általa leírt összetevõi közül egyese-
ket nem ártana tüzetesebb vizsgálat-
nak alávetni (Gelman, 1978; Flavell, 
1980) és indokolt esetben helyes-
bíteni, illetve újraértelmezni. Mind-
azonáltal a Piaget-féle megközelítés 
fontos tudományos paradigma marad 
az ember intellektuális fejlõdésére 
vonatkozóan. Az értelem formális 
szakaszokban történõ fejlõdése Piaget 
megfogalmazása nyomán gyökerese-
dett meg.

Piaget az intelligenciát olyan 
alapvetõ életmûködésként határozta 
meg, amelynek révén az egyén a kör-
nyezetéhez alkalmazkodik. Szerinte 
a gyermek nem csupán befogadja, 
hanem aktívan keresi a környezeti 
információkat, és a saját erõfeszíté-
sei révén tesz szert a tudásra. Ez az 
interakció az alkalmazkodás. Az élõ-
lények a környezetükbõl származó 
újszerû információk feldolgozásán és 
megértésén keresztül alkalmazkod-
nak. Az alkalmazkodás és a valóság 
értelmezése pedig a gyermek értelmi 
fejlettségének szintjétõl függ.

Piaget az értelmi fejlõdést a kog-
nitív struktúrák és az intellektuális 
funkciók fejlõdésének tekinti. A men-
tális struktúra leírására a séma fogal-
mát használja, amelynek révén az 
egyén tükrözi, szervezi és értelmezi 
a tapasztalatot. A séma úgy hatá-
rozható meg, mint egy olyan gon-
dolkodási vagy cselekvési mintázat, 
amelynek a segítségével az egyén a 
környezet egy adott összetevõjének 
egyfajta „megértését” felépíti. Piaget 
az intellektuális struktúrák három 
típusát különíti el: (1) az érzék-
szervi-mozgásos típust (a szervezett 
viselkedési mintázatoknak a tárgyak 
vagy a tapasztalatok tükrözésére, 
illetve az azokra történõ reagálásra 
való felhasználása), (2) a szimboli-
kus típust (a belsõ mentális képek-
nek a múltbeli tapasztalatok tükrö-
zésére való felhasználása), és (3) a 
mûveleti típust (a belsõ mentális 
képeknek a gondolatok logikus szer-
vezésére való felhasználása).

Piaget elmélete szerint az értelmi 
fejlõdés az örökletesen meghatáro-
zott éréstõl és a gyermeknek a kör-
nyezetével való interakciójától függ. 
Az organizmusnak a környezet vál-
tozásaihoz és kihívásaihoz való alkal-
mazkodóképességét a természetes 
érés szabja meg. Az ember az új 
tapasztalatokban kifejezõdõ informá-
ciót az érés, valamint az asszimiláció 
és az akkomodáció révén kísérli meg 
értelmezni (Piaget, 1970).

Az akkomodáció azt jelenti, hogy 
a gyermek a meglévõ sémáit az 
új tapasztalatok hozzáillesztésével 
módosítja. Piaget az intellektuális 
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fejlõdést olyan aktív folyamatnak írja 
le, amelynek során a gyermek új 
és új tapasztalatokat asszimilál, és a 
kognitív struktúráit hozzáigazítja az 
új tapasztalataihoz. Az alkalmazko-
dással és a szervezõdéssel kapcsola-
tos értelmi mûveletek olyan irány-
ban alakítják a gyermek képessé-
geit, hogy egy mind jobban megér-
tett világot tudjon felépíteni magá-
ban. A gyermek énjének és a külsõ 
világnak a kifejezõdése az addig az 
idõpontig megszerzett tudástól függ, 
amikor egy adott válaszra szükség 
van. Ebbõl következõleg a gyermek 
kognitív rendszerének az éretlensége 
a környezeti események értelmezé-
sét is korlátozza.

Mind a négy Piaget-féle szakasz-
hoz egy-egy korcsoport tartozik. 
Bár ezek a korcsoportok átlagosan 
becsült éveket fejeznek ki, mégis a 
„hierarchikus” szakaszok sorrendisé-
gének érvényre jutását abszolút vál-
tozatlannak, illetve állandónak tart-
ják. Piaget szerint menet közben 
egyetlen szakaszról sem lehet átug-
rani egy következõre. Mindegyik fej-
lõdési szakasznak az eredményei 
akkumulálódnak, vagyis a korábbi sza-
kaszokban nyújtott teljesítmények a 
késõbbi szakaszok lappangó megje-
lenésével nem vesznek el.

Érzékszervi-mozgásos szakasz
A születéstõl a körülbelül 2 éves 
korig tartó érzékszervi-mozgásos 
(szenzomotoros) szakasz ideje alatt 
az értelmi fejlõdés abból a képes-
ségbõl származik, amelynek révén a 
gyermek a testi élményeit és észle-

leteit a saját testmozgásaival, illetve 
cselekvéseivel egybeszervezi és ösz-
szehangolja. Az érzékszervi-mozgá-
sos fejlõdés során  egészen a máso-
dik év végéig  a gyermek a szüle-
tésekor meglévõ ösztönös reflexcse-
lekvésektõl halad a szimbolikus ref-
lexcselekvések felé.

Az élmények és a cselekvések 
koordinálásának kezdeti eszközei 
olyan ösztönös reflexviselkedéseken 
keresztül valósulnak meg, mint a 
szopás és a fogás. Az 1. alszakaszra 
(születéstõl 1 hónapos korig) az 
ilyen egyszerû reflexes viselkedések 
a jellemzõek.

A 2. alszakasz az elsõ szokások 
szakasza. Ezt az elsõként elsajátított 
alkalmazkodási formák, az ún. elsõd-
leges cirkuláris reakciók alkotják. 
Például amikor az 1. (egyszerû refle-
xes) alszakaszban a csecsemõ száját 
üveggel ingereljük, a csecsemõ szopó 
mozgást végez, a 2. alszakasz alatt 
viszont akkor is ismételgeti a szopó 
mozgást, ha az üveg nincsen jelen.

A 3. alszakasz (4-tõl 8 hónapos 
korig) a másodlagos cirkuláris reak-
ciók szakasza. A csecsemõ ekkor 
is élvezettel ismételgeti a viselke-
déseket, azonban ezek a viselkedé-
sek most már a külsõ környezetben 
hozzáférhetõ eseményekre vagy tár-
gyakra irányulnak.

A 4. alszakasz (8-tól 12 hónapos 
korig) a másodlagos sémák koordi-
nációjának a szakasza, amikor a kog-
nitív gondolkodás az elõzetesen kap-
csolatban nem lévõ ingerek kezdetle-
ges kombinálásából áll, és egyszerû 
cselekvésekben, egyszerû problémák 
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megoldásában és mások viselkedé-
sének utánzásában nyilvánul meg. 
Piaget szerint a 4. alszakasz során a 
csecsemõ a meglévõ kognitív struk-
túráit úgy igazítja az új szituációk-
hoz, hogy a saját testével koordinált, 
célirányos és önálló utánzó cselekvé-
seket hozzon létre.

Az 5. alszakasz (12-tõl 18 hóna-
pos korig) a harmadlagos cirkuláris 
reakciók szakasza. Ezt azoknak a 
próba-szerencse jellegû tájékozódási 
sémáknak a képzõdése bizonyítja, 
amelyekben a gyermek a probléma-
megoldás vagy az érdekes kimenete-
lek megismétlése érdekében célzato-
san fedez fel új eljárásokat. Piaget ezt 
a periódust tekinti az emberi kíván-
csiság és az újszerûség iránti érdek-
lõdés kiindulópontjának.

Végezetül az utolsó alszakaszban 
(18 24 hónapos korig) megkezdõ-
dik a kognitív struktúrák belsõvé 
válása. A mentális mûködés a szenzo-
motoros síkról teljesen áthelyezõdik 
a szimbolikus síkra, vagyis a gyer-
mek kialakítja a primitív szimbólu-
mok használatának képességét.

Tárgyállandóság
A tárgyállandóság a szenzomotoros 
szakasz egyik legjelentõsebb értelmi 
teljesítménye. Azt jelenti, hogy az 
emberek, tárgyak, dolgok létezése 
akkor is folytatódik, amikor azok 
hosszabb ideig nem láthatók, illetve 
az érzékszerveken keresztül nem ész-
revehetõk. Piaget szerint a tárgyfo-
galom elõször a 4. alszakaszban jele-
nik meg a másodlagos sémaképzõ-
dés koordinációja útján. Az 5., a har-

madlagos cirkuláris reakciók perió-
dusában a gyermek már az ismerõs 
és új helyzetekben egyaránt keresi 
az elrejtett tárgyat, azonban csak 
akkor, ha a tárgyak mozgása látható. 
A tárgyállandóság az utolsó szenzo-
motoros alszakaszban válik teljessé: 
a mentális reprezentációk eszközei 
révén a gyermek a képzeletében kö-
vetni tudja a tárgyak láthatatlan moz-
gását. Az elrejtett tárgyakat keresi és 
meg is találja.

Bower (1982) kutatásai szerint 
viszont a gyermekek már korábban, az 
elsõdleges cirkuláris reakciók perió-
dusa alatt megértik a tárgyállandósá-
got, még ha nem is keresik a tár-
gyakat. Bower kutatásában a tárgyál-
landóság bizonyítékát a csecsemõnek 
az észlelt tárgy arrébb tételével kap-
csolatos anticipációja, illetve megle-
põdése jelenti. Bower szerint, ha a 
Piaget-féle feladatokban a fiatalabb 
csecsemõk kudarcot vallanak, akkor 
e mögött inkább a térbeli gondolko-
dás hibáit, semmint a tárgyfogalom 
hiányát kell keresni.

Mûvelet elõtti szakasz
A mûvelet elõtti szakasz (2 7 éves 
korig) a szimbolikus sémák uralkodá-
sának idõszaka, melyben a gyermek-
nek a szimbolikus rendszere a nyelv-
használattal bõvül, és a perceptuális 
képek mozgósítása a szenzomotoros 
periódus végére jellemzõ képessé-
get meghaladó módon történik.
A mûvelet elõtti szakasz két fázisból 
áll: az elõfogalmi periódusból (2 4 
éves korig) és az intuitív periódus-
ból (5 7 éves korig).
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Piaget szerint az egész elõfogalmi 
periódust a logikai okság hiányossá-
gai jellemzik. Például, a mûvelet 
elõtti szakasz legszembetûnõbb vo-
nása, az egocentrizmus azt bizonyítja, 
hogy a gyermek nem tud egyköny-
nyen különbséget tenni a saját nézõ-
pontja és valaki másnak a nézõ-
pontja között. A mûvelet elõtti sza-
kasz másik kimutatható hiányos-
sága az animizmus: a kisgyermek 
azt hiszi, hogy az élettelen tárgyak 
emberi tulajdonságokkal rendelkez-
nek és emberi cselekvésre képesek. 
A mûvelet elõtti szakaszban a játék 
olyan szintre fejlõdik, amelyen a 
gyermekek már képesek saját fan-
táziavilágot teremteni, képzelt ját-
szótársakat kitalálni, szerepjátékok-
ban részt venni és az érzelmi krízise-
ket az utánzás közvetítésével a játék 
síkján feldolgozni.

A mûvelet elõtti szakasz máso-
dik fázisa az intuitív fázis, amelyben 
a korábbi gondolkodás továbbfej-
lõdését a szimbolikus gondolkodás 
használatának tökéletesedése jelzi.
A szemléleten alapuló logika olyan 
osztályba sorolási problémákban 
nyilvánul meg, mint: „a nyaklánc az, 
aminek nyaka és lánca van”, tehát 
a gyermek egyszerre csak egy sajá-
tosságra koncentrál. Piaget szerint a 
részhalmazokban való gondolkodás 
nehézséget jelent még a gyermek-
nek.

A mûvelet elõtti szakasz idején a 
szimbolikus gondolkodás használa-
tát támogató két legfõbb tényezõ a 
centrálás és az irreverzibilitás. A cent-
rálás azt jelenti, hogy a gyermek a 

problémának csupán egyetlen össze-
tevõjére összpontosít, másokat figyel-
men kívül hagy. Az irreverzibilitás 
azt jelenti, hogy a gyermek képtelen 
egy mentális cselekvést megfordítani 
vagy meg nem történtté tenni.

Az újabb kutatások szerint 
(Mossler, Marvin és Greenberg, 
1976; Flavell, Everett, Croft és 
Flavell, 1981)  Piaget megállapítá-
saival ellentétben  a mûvelet elõtti 
gyermekek kevésbé egocentrikusak, 
más nézõpontot is figyelembe vesz-
nek, és képesek a „megõrzésre”. 
Gelman (1978) azt tapasztalta, hogy 
a gyermekek már az iskoláskor elõtt 
is képesek az oksági gondolkodásra. 
Egy további kutatás (Beilin, 1980) 
arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
mûvelet elõtti gyermekek az azo-
nosítás gyakorlásának módszerével 
megtaníthatók a „megõrzésre”, azaz 
hogy egy „megõrzési” feladat során 
átalakított tárgyak vagy anyagok az 
újfajta megjelenésükben is ugyan-
azok maradnak. Végül Acredolo és 
Acredolo (1979) munkája arra mutat 
rá, hogy a „megõrzéshez” nincs fel-
tétlenül szükség a reverzibilitásra és 
a kompenzációra.

Konkrét mûveletek szakasza
A Piaget-féle konkrét mûveletek sza-
kasza  a 7 és 11 év közötti perió-
dus  az a szakasz, amelyben a gyer-
mek gondolkodása a kognitív mûve-
letek koherens szerkezetében szilár-
dul meg. A konkrét mûveletek szaka-
sza alatt a mûvelet elõtti szakasz leg-
szembetûnõbb kognitív hiányosságai 
teljesen eltûnnek. A kognitív mûve-
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letek most már egy olyan letisztul-
tabb gondolkodási rendszerhez kap-
csolódnak, amely eddig elérhetetlen 
szintekre vezet át. A konkrét mûvele-
tek fejlõdése során az tapasztalható, 
hogy a gyermekek bizonyos „megõr-
zési” problémákat már meg tudnak 
oldani. Például, az olyan „megõr-
zési” képességnek, mint a reverzibi-
litásnak a kifejlõdése abban mutat-
kozik meg, hogy a gyermek mentáli-
san meg tudja fordítani a cselekvés 
lefolyását.

Piaget egyik ismert kísérletében a kísér-
letvezetõ két egyforma üvegbe  azonos 
mennyiségû vizet tölt. Ezután az az egyik 
üvegbõl a vizet áttölti egy magas, kes-
keny átmérõjû üvegbe. Ekkor azt kérdezi 
a gyermektõl: Melyik üvegben van több 
víz? A 6 év alattiak erre azt mondják, 
hogy a magasabb üvegben több víz van. 
Az idõsebbek szerint viszont ugyanannyi 
van benne. Ez arra utal, hogy már képe-
sek a körülményeket mentálisan megfor-
dítani, vagyis maguk elé tudják képzelni, 
milyenek voltak a körülmények, mielõtt 
megváltoztak volna.

 A megfordítási és osztályozási 
képesség teszi lehetõvé a nyelvi 
humor kialakulását is. Egy másik 
változás az egocentrizmusról a rela-
tivizmusra való áttérés. A gyermek 
most már tud decentrálni, azaz egy 
probléma két vagy több összetevõjét 
egyszerre figyelembe venni, azokat 
egyidejûleg kezelni.

Formális mûveletek szakasza
A Piaget által leírt értelmi fejlõdés 
szakaszai közül a formális mûveletek 
szakasza az utolsó. Ezt a szakaszt az 
elvonatkoztatás és a hipotézisalkotás 
képessége jellemzi. A gondolkodás 

absztrakt minõsége elsõsorban a ser-
dülõk problémamegoldásában meg-
nyilvánuló szóbeli ítéletekbõl tûnik 
ki. Például, egy konkrétan gondolko-
dónak a valóságban kell látnia az A, 
B és C elemeket ahhoz, hogy képes 
legyen arra a logikai következtetésre, 
hogy ha A>B és B>C, akkor A>C. 
Ezzel szemben egy formálisan gon-
dolkodó akkor is meg tudja oldani 
ezt a feladatot, ha pusztán szóbeli 
rejtvényként adjuk fel.

Jóllehet a formális gondolkodásra 
való áttérés fokozatosan történik, és 
akár néhány évet is igénybe vehet, ez 
a tervszerû és absztrakt gondolko-
dás teremti meg az alapot az erköl-
csi viselkedés, az igazság, a véle-
mények és az értékek mérlegelésé-
hez. Így aztán a formálisan gon-
dolkodó embernek már nincs szük-
sége hosszas konkrét tapasztalatok-
ra ahhoz, hogy másokat összetett 
módon tudjon megítélni.

Formális gondolkodás a serdülõ-
korban
Piaget klasszikus kísérletei óta szá-
mos kutató tanulmányozta a ser-
dülõkori gondolkodás természetét. 
Eredményeik alapján jól körülírha-
tók azok a jellemzõk, amelyek a gon-
dolkodásnak és problémamegoldás-
nak ezt a formáját más, primitívebb 
formáktól megkülönböztetik.

A formális gondolkodás egyik fon-
tos jellemzõje, hogy az egyén a megfi-
gyeltek puszta leírása helyett inkább 
magyarázatokat keres. A másik fontos 
jellemzõje, hogy az egyén kívül tudja 
magát helyezni a probléma közvet-
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len kontextusán. A formális gondol-
kodás társadalmi szempontból leg-
fontosabb jellemzõje a metakogníció, 
azaz a gondolkodásról való gondolko-
dás, vagyis a gondolkodási folyamatra 
magára történõ reflektálás képessége. 
Összességében a formális gondolko-
dás a probléma sürgetõ kényszereitõl 
való viszonylagos mentességgel jelle-
mezhetõ, ami a rugalmasságban nyil-
vánul meg.

Ifjúkor és felnõttkor
Erre az idõszakra az értelmi fejlõdés 
legmarkánsabb változásai már lezaj-
lanak, bár a késõbbi életben még 
nyilvánvalóan vannak apró, de megfi-
gyelhetõ változások. Erikson (1963) 
pszichoszociális elméletébõl tudjuk, 
hogy a fiatalok az identitás krízisét 
élik meg a szerepbizonytalansággal 
szemben. A fiatal felnõttek szerep-
vállalását emellett a szexualitás és a 
szerelem is befolyásolja.

Mialatt a fiatal pályát választ, és 
megkísérli megfogalmazni a társa-
dalomban betöltendõ szerepét, az 
értelmi fejlõdés önmaga csiszolásá-
ban folytatódik. A pályaválasztással 
kapcsolatos érett realizmus egy olyan 
fejlõdési folyamatnak tûnik, amely 
az élet során – olykor pályamódosí-
táshoz is vezetve – végig megmarad.

Az értelmi fejlõdés információfeldol-
gozási megközelítése
Az információfeldolgozási modell  
mint az ember értelmi fejlõdésének 
egyfajta modellje  a döntéshoza-
talt, a megértést és az emlékezést 
feldolgozási módszereknek fogja fel. 

A kognitív fejlõdésnek ez a megkö-
zelítése az értelmet egy olyan komp-
lex kognitív rendszernek tekinti, ami 
bizonyos értelemben a számítógép-
pel mutat hasonlóságot. Egy viselke-
dés létrehozása érdekében ugyanis 
a számítógépnek lényegében ugyan-
azt kell tudnia, mint az emberi meg-
ismerésnek. Az érzékelõ rendszerek 
a környezetbõl származó informáci-
ókat megszûrik, és különféleképpen 
megtervezett információfeldolgozási 
elemeken átáramoltatják. Az infor-
máció minden egyes lépésnél átala-
kításon és elemzésen megy keresz-
tül, az átalakításokat és elemzéseket 
pedig az elemek közötti elõre- és 
visszacsatolási hurkok befolyásolják. 
A tervszerû és céltudatos gondolko-
dás a kivitelezõ mûködésekbõl szár-
mazik. A kivitelezõ rendszer azt 
az elemi információfeldolgozási sza-
bálykészletet tartalmazza, amely a 
célok teljesüléséhez az információ 
áramlását megtervezi, kivitelezi és 
ellenõrzi.

A legtöbb információfeldolgozást 
tanulmányozó kutatás közvetlenül 
épít Piaget-nak az értelmi fejlõdés 
vizsgálata során elért eredményeire. 
Piaget strukturális magyarázatával 
szemben  amely a gondolkodási 
folyamatokban és a mûveleti rever-
zibilitásban megnyilvánuló logikai 
gondolkodás struktúráján alapul  
az információfeldolgozási megköze-
lítés a speciális mentális folyamatok 
felderítésével foglalkozik, és a megis-
merés fejlõdését ezekre vezeti vissza. 
Egyes kutatók, mint például Pascual-
Leone (1980) és Case (1978) az 
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információfeldolgozás szempontjai-
nak figyelembe vételével módosí-
tották Piaget elméletét. (Ezt neve-
zik a Piaget-féle elmélet neo-formá-
jának.) Ennek egyik sajátos leágazása 
Siegler-nek (1981) a szabályok hasz-
nálatának megállapítására irányuló 
megközelítése. Siegler a gyermek 
problémamegoldó készségeit lénye-
gében egyetlen területen vizsgálja: a 
problémára adott válaszok mintáza-
tainak a segítségével azt kívánja meg-
határozni, hogy a különbözõ életkor-
okban milyen információfeldolgozási 
szabályokat használ a gyermek.

Az értelmi fejlõdést számos más 
információfeldolgozási irányzat is 
vizsgálta. Egyes kutatók például azt 
tapasztalták, hogy bizonyos felada-
tok esetében a kisgyermekek figyel-
me beszûkült, kitartása csökkent 
(Wellman, Ritter és Flavell, 1975), 
és a tervszerû problémamegoldás-
ban a kíváncsiságuk gátolta meg 
õket. Így szerintük  Piaget elmé-
letével szemben  a nagyon fiatal 
gyermekek számos probléma meg-
oldása során azért vallhatnak kudar-
cot, mert még ha össze is gyûjtik 
a szükséges információkat, egysze-
rûen képtelenek a figyelmüket hosz-
szabb ideig a feladatra irányítani. 
A gyermekek a problémamegoldási 
próbálkozásaikban kb. 5 éves koruk-
ban válnak kitartóbbakká. Ez az oka 
annak, hogy  az ennél fiatalabb gyer-
mekek  speciális fejlesztés nélkül 

 elõször a számukra jelentõs inge-
reket veszik figyelembe, míg az idõ-
sebb gyermekeknek jobb a szelektív 
figyelme.

Szociális tanuláselmélet
A szociális tanuláselmélet képvise-
lõi szerint az értelmi fejlõdés sokkal 
több annál, semmint hogy az egyéni 
jellemzõk és a környezeti hatások 
valamiféle eredõje legyen. Szerintük 
mind a három egyetlen rendszeren 
belül létezik, kölcsönösen függenek 
egymástól, és kölcsönösen meghatá-
rozzák egymást. Így az ismeretek, 
a vélemények és az elvárások befo-
lyásolják a viselkedést, és fordítva. 
Egyrészt a viselkedés meghatározza 
a környezet jellegét, másrészt az 
ismeretek meghatározzák a környe-
zet pszichológiai definícióit.

A tanulás vagy közvetlen úton 
történik (a viselkedések és a követ-
kezmények társítása révén), vagy 
utánzással. A viselkedések, illetve 
a megerõsítések közvetlen követ-
kezményeit a legtöbb hagyományos 
kutatás nem fogalmazza meg, azaz 
figyelmen kívül hagyja, hogy ezeket a 
gyermek tudatosíthatja. Pedig a visel-
kedés következményei nyíltan hor-
dozzák azt az információt és funk-
ciót, amelyek az egyént hipotézisek 
alkotására és ellenõrzésére késztetik. 
Ennél fogva a megerõsítés minden-
képpen úgy befolyásolja a választ, 
hogy az összekapcsolódó ingerekbõl 
ismeretek vagy gondolatok szülesse-
nek.

Tanulás az utánzás révén történõ 
elsajátítás is. Valamennyi új visel-
kedést a következményeivel együtt 
figyelünk meg. Az információ repre-
zentációját és absztrakcióját a belsõ 
szimbolikus képességek teszik lehe-
tõvé, melyek egyben a megõrzendõ 
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információt is hatékonyan jelzik. 
A szociális tanuláselmélet felfogása 
szerint a megerõsítés elõvételezése 
ingerként szolgál arra, hogy ráirá-
nyítsa a figyelmet a modell viselke-
désére, ebbõl adódóan a megerõsítés 
az, ami a tanulást biztosítja.

Összességében a szociális tanu-
láselmélet kiemelt fontosságot tulaj-
donít a szimbolikus és az önszabá-
lyozó folyamatoknak. Az értelmi fej-
lõdésben annak van döntõ jelentõ-
sége, hogy a kognitív mûködésben 
beálló változások ezeknek a folya-
matoknak az átalakulását idézik elõ.
A gyermeknél a fejlõdést leginkább a 
tapasztalat és az aktuális manipulá-
ció tökéletesíti, ezért képesek a gyer-
mekek jobban arra, hogy az utánzá-
sos tapasztalataikat hatékonyan tük-
rözzék és megõrizzék. Emellett az 
utánzásos tanulás nemcsak a szim-
bolikus, hanem a figyelmi és a moti-
vációs folyamatokat is alakítja.
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1985-ben John Feldhusen szerkesz-
tésében megjelent egy kötet, amely-
nek a címe: Minõségre törekvés a tehet-
ségfejlesztésben (Toward Excellence in 
Gifted Education). A cím egyúttal a 
tárgyát is jelzi Feldhusen munkás-
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ságának, amely az alacsony, átlagos 
és magas intelligenciájú gyermekek 
mentális teljesítményének összeha-
sonlításáról írt elsõ publikációitól a 
tehetséggel foglalkozó fentebb emlí-
tett tanulmánykötetig fokozatosan 
bontakozott ki.

John F. Feldhusen

Feldhusen a Wisconsin állambeli 
Waukesha-ben született. A BA foko-
zatát 1949-ben, az MS fokozatát 
1955-ben, a PhD fokozatát pedig 
1958-ban szerezte a Wisconsin Egye-
temen. Rövid ideig tanácsadóként 
és tanárként dolgozott. Elsõ vizs-
gálatait olyan meglehetõsen eltérõ 
témákkal kapcsolatban végezte, mint 
a programozott oktatás, a tesztelés 
és felmérés, a bûnözés és az iskolai 
viselkedés. A neveléslélektan terü-
letén kifejtett tevékenysége attól 
kezdve teljesedett ki igazán, amikor 
1975-ben az Amerikai Pszichológiai 
Társaság 15. sz. Szakosztálya élére 
került.

A kreatív gondolkodás és problé-
mamegoldás folyamatos figyelemmel 

kísérésébõl született a Kreatív gondol-
kodás és problémamegoldás a tehetség-
fejlesztésben (Creative Thinking and 
Problem Solving in Gifted Education, 
1985) címû gyakorlati kézikönyv, 
amelyet Feldhusen társszerzõként 
jegyez. Az alapvetõ érdeklõdése  a 
kutatás, az elmélet és az értékelés 
felhasználása a tehetségfejlesztési 
programok és tantervek kidolgozá-
sához  adta az ösztönzést ahhoz, 
hogy az állami iskolák tantestüle-
teivel együttmûködve a tehetsége-
sek tanárainak szakmai képzését és 
továbbképzését Indiana állam egé-
szére kiterjedõen felkarolja. Ennek 
eredménye az is, hogy a publiká-
ciók, a pedagógusoknak szánt ajánlá-
sok és a kutatási mûhelyek munkája 
tekintetében országszerte következe-
tes irányvonal kezdett kirajzolódni. 
1977-ben lett a Purdue Egyetem 
Neveléslélektani Tanszéke és Kuta-
tási Részlegének vezetõje, 1978-ban 
pedig a Tehetségfejlesztési Intéze-
tének (Purdue Gifted Education 
Resource Institute) igazgatója. Aktív 
támogatója a tehetségfejlesztési té-
májú egyetemi programoknak is.

Feldhusen annak a koncepciónak 
a híve, hogy a tehetséges fiatalok 
olyan egyének, akiknek nemcsak 
azért van szükségük speciális fej-
lesztésre, hogy a lehetõ legmagasabb 
szintû teljesítményt nyújtsák, hanem 
azért is, hogy önmagukat emberi 
lényként valósíthassák meg. Ennél 
fogva  szerinte  a tehetségazono-
sításnak a célja ne a fiatalok címké-
zése legyen, hanem inkább a gondo-
zást igénylõk felkutatása és az indi-
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vidualizált fejlesztési programokhoz 
való iránymutatás. Ez utóbbit a Tan-
terv a tehetségesekért (Curriculum for 
the Gifted, 1987) címû könyvében 
fejti ki részletesen.

1981-ben a Nemzeti Tehetség-
társaság (National Association for 
Gifted Children, NAGC) Feldhusen-
nek a tehetségfejlesztés terén kifej-
tett munkásságát az elnökségébe való 
beválasztásával ismerte el. 1983-ban 
ugyanez a szervezet „A Nemzeti 
Tehetségtársaság Kiváló Tudósa” 
címmel tüntette ki, 1984-ben pedig a 
Társaság folyóiratának  A tehetséges 
gyermeknek (Gifted Child Quarterly) 

 a szerkesztõjévé választotta meg.
Feldhusen ma már nyugdíjas, de 

szakértõként továbbra is részt vesz a 
Purdue Egyetem Tehetségfejlesztési 
Intézetének munkájában.
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FELFOKOZOTTSÁG

A felfokozottság fogalma Dabrowski 
érzelmi fejlõdéselméletének egyik 
kulcseleme. A szó a lengyel 
nadpobudliwosc fordítása, mely túl-
gerjesztettséget, felülingereltséget, 
tartósan magas intenzitást jelent 
(angolul: overexcitability). Dabrowski 
szerint ötféle felfokozottság létezik 
annak megfelelõen, hogy az energia 
milyen forrásból táplálkozik: testi, 
érzéki, képzeleti, intellektuális és 
érzelmi. A reagáló képesség e fajtái 
minden egyénben megvannak, de 
hatásuk csak akkor jelentõs a fejlõ-
désre, ha az átlagosnál nagyobbak.

A pszichomotoros felfokozottság a 
testi vonatkozású többletenergiára, 
munkamániára, kényszermozgásokra 
(pl. tic, körömrágás), gyors beszédre, 
impulzivitásra, cselekvésre készte-
tésre vonatkozik. Az érzéki felfokozott-
ság az érzéki benyomások iránti fogé-
konyságot, esztétikai érzéket, érzé-
kiséget foglalja magába, valamint 
azt, hogy az egyén szeret a figyelem 
középpontjában lenni. A képzeleti fel-
fokozottság a rendkívül élénk vizuali-
zációban, ötletességben, kreativitás-
ban, fantáziában, továbbá a költõi, 
színészi és képzõmûvészeti képessé-
gekben nyilvánul meg. Az intellektu-
ális felfokozottság a gondolatébresztõ 
kérdésekben, analitikus gondolko-
dásban, reflektivitásban, probléma-
megoldásban, az absztrakt és elmé-
leti dolgok iránti érdeklõdésben 
tükrözõdik. Az érzelmi felfokozottság 
megnyilvánulásának tekinthetõ az 
intenzív kapcsolattartás másokkal, a 
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dolgok mély átélése, a haláltól, kínos 
helyzetektõl, bûntõl való félelem és 
az érzelmi fogékonyság.

Igen sok kutatás vizsgálta a fel-
fokozottság különbözõ változatait a 
tehetségesek körében. Az elsõ kuta-
tást Dabrowski végezte 1962-ben, aki 
arról számolt be, hogy az összes általa 
tanulmányozott tehetséges gyermek 
és fiatal mutatta a felfokozottság 
jegyeit. A tehetségesek magas ener-
giaszintjérõl más kutatók és kliniku-
sok is beszámoltak. Az eddigi kutatá-
sok azonban a pszichomotoros és az 
érzéki felfokozottság esetében nem 
találtak szignifikáns különbséget a 
tehetségesek és a kontrollcsoportok 
között, de a másik három területen 
alátámasztották a klinikai megfigye-
léseket.

A legfontosabb területnek az 
érzelmi felfokozottság bizonyult. Ezt 
a tehetséges gyermekeknél, serdülõk-
nél és felnõtteknél egyaránt kimutat-
ták. Úgy tûnik tehát, hogy a gazdag 
és intenzív érzelmekre való képesség 
egész életen át megmarad („túlérzé-
kenység”). A tanácsadóknak fontos 
tudni, hogy az érzelmi intenzitás a 
tehetség természetes velejárója, nem 
pedig a rendellenes mûködés jele.
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FOGALOMALKOTÁS

A fogalomalkotás azon eljárások 
egyike, amelyekkel az emberi érte-
lem a rázúduló temérdek információt 
megszervezi. Mint Ausubel (1968) 
rámutat:

„Az ember sokkal inkább a fogalmak vilá-
gában él, semmint a tárgyak, az esemé-
nyek és a szituációk világában. A való-
ságot – képletesen szólva – egy fogalmi, 
illetve kategoriális szûrõn keresztül éljük 
meg.” (505. old.)

A fogalom a hasonló entitások 
együvé csoportosítására szolgáló 
mentális konstrukció. Egy fogalom 
ismerete végsõ fokon azoknak a 
közös elemeknek az ismeretét jelenti, 
amelyek meghatározzák, hogy a 
vonatkozó kategóriába egy adott enti-
tás beletartozik-e vagy nem. A foga-
lom meglétét az ugyanabban a kate-
góriában helyet kapó, illetve hasonló 
szerepet betöltõ dolgok észrevétele-
zése hitelesíti. Egy adott cselekvést 
az egyén úgy is kivitelezhet, hogy 
közben nem feltétlenül rendelkezik 
valamilyen elképzeléssel a katego-
rizálásra felhasznált fogalomra vagy 
annak a lehetséges közös elemeire 
nézve.

A fogalom és a nyelv közötti kap-
csolat gyakran félreértésre ad okot. 
Nem ritkán olyan megközelítésben 
határozzák meg a fogalmat, mint ami 
„a nyelvünk szavaival kifejezett gon-
dolat valamirõl” (Platt, 1963), holott 
kétség nem fér hozzá, hogy nemcsak 
az emberek, hanem az állatok is ren-
delkeznek fogalmakkal (Humphrey, 
1984). A kutya, valahányszor egy 
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idegen macskát meglát, nem úgy 
reagál rá, mintha ilyet most látna 
elõször, hanem a macska iránti visel-
kedése a többi macskával kapcsola-
tos múltbeli tapasztalatain alapul.

A fogalom és a nyelv közötti ösz-
szefüggés tehát meglehetõsen prob-
lematikus. Gagne (1970) például úgy 
érvel, hogy a fogalmaknak kétfajta 
típusa létezik: olyan konkrét fogal-
mak  mint amilyen a ’kutya’ is 

, amelyek a közvetlen tapasztalaton 
alapulnak, és olyanok  mint ami-
lyen a ’nagybácsi’ vagy a ’demokrá-
cia’ , amelyek nem lehetnek meg a 
nyelv nélkül. Egyesek ezt az érvelést 
azzal egészítik ki, hogy már a beér-
kezõ adatok észlelését is befolyá-
solja az a mód, ahogyan a nyelv szer-
vezi és kategorizálja az információ-
kat. Így például a különbözõ nyelvek 
eltérõ módon osztják fel a színké-
pet. Számos olyan kutatásról tudunk, 
amelyek annak a megállapítására irá-
nyultak, hogy vajon a különbözõ kul-
túrákban élõ, más-más nyelvet hasz-
náló emberek ténylegesen másképp 
érzékelik-e a színeket.

A fogalomalkotásnak két általá-
nos módszere ismeretes: az egyik 
az induktív, a másik a deduktív 
módszer. A fogalmak elsajátításának 
induktív útja a tényekbõl, az ada-
tokból, vagy a már megértett fogal-
makból indul ki. Bizonyos intellek-
tuális képességek közremûködésével 
új, mindinkább absztrakt fogalmak 
alakulnak ki. Például, meg akarjuk 
tanítani a gyermekeket arra a sza-
bályra, hogy a helységnévbõl képzett 
mellékneveket (budapesti, debreceni 

stb.) kis kezdõbetûvel kell írni. Az 
induktív módszer esetében úgy jár-
hatunk el, hogy összeállítunk két 
listát, melyek egyikében a hely-
ségnevek, másikában az azokból 
képzett melléknevek szerepelnek, 
ezeket összehasonlíttatjuk a tanulók-
kal, és ebbõl általánosítjuk a szabályt.
A deduktív módszer esetében a sza-
bályt közöljük elõször, megértetjük 
az elvet, azután hozunk fel rá példá-
kat. Ami a tanításban való használha-
tóságukat illeti, még idáig mindegyik 
kutatás arra a következtetésre jutott, 
hogy egyik módszer sem különb a 
másiknál. Jobban mondva egyedül a 
kognitív stílusok terén végzett kuta-
tásoknál találunk némi utalást arra, 
hogy az egyik módszer eredmé-
nyessége a másikhoz képest  leg-
alábbis egy bizonyos mértékben  
az egyén sajátos tanulási stílusától 
függ (Witkin, Moore, Goodenough 
és Cox, 1977).

Vigotszkij (1962) ugyancsak két 
fogalomelsajátítási típust különböz-
tetett meg. Az általa leírt két eljárás 
attól függ, hogy a fogalom köznapi 
vagy tudományos jellegû-e. A köz-
napi fogalomra a ’kutya’ lehetne 
a példa. Az egyén azon keresztül 
tanulja meg a kutya mibenlétét, hogy 
az élete során számtalan különféle 
fajtájú kutyát lát. Az olyan fogalmat 
azonban, mint a ’kizsákmányolás’, 
közvetett úton, formális tanulási kör-
nyezetben sajátítja el. A saját élmé-
nyek itt csak azt teszik lehetõvé, 
hogy a fogalmak jelentésének a kez-
detleges sémái körvonalazódjanak. 
A teljesebb megértésre már nem a 
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közvetlen tapasztalatból származó 
példák általánosítása révén kerül sor, 
hanem meghatározás és hozzáolva-
sás útján.

Ebben az értelmezésben a köz-
napi fogalmak egy alulról felfelé irá-
nyuló folyamatban, a tudományos 
fogalmak pedig egy felülrõl lefelé 
irányuló folyamatban alakulnak ki.
A felfelé irányuló folyamaton keresz-
tül történõ fogalomelsajátítás számos 
konkrét példából indul ki, amelyek 
révén a tanuló egy általános elkép-
zelést alakít ki a ’kutyaság’ lénye-
gére vonatkozóan. A lefelé irányuló 
folyamaton keresztül történõ foga-
lomelsajátítás a definícióból indul ki, 
amelynek alapján a tanuló lépésrõl 
lépésre megállapítja, hogy az álta-
lános jellegû fogalomra milyen spe-
ciális eseteket lehet példaként fel-
hozni.

A behavioristák a fogalmak kiala-
kulását szigorúan az inger–válasz 
formula alapján próbálták értel-
mezni. Ezzel szemben Vigotszkij és 
mások azt hangsúlyozták, hogy bár 
a behavioristák által leírt mentális 
folyamatok valóban nélkülözhetetle-
nek, ugyanakkor nem adnak elégsé-
ges magyarázatot a külsõ jelenségek 
fogalmi szerkezetekbe való kategori-
zálódásának a hogyanjáról. E gondol-
kodók szerint az inger–válasz para-
digma egyszerûen alkalmatlan annak 
a magyarázatára, hogy miképp jut el 
az értelem az olyan fogalmak lénye-
géig, mint a ’kutyaság’ vagy a ’kizsák-
mányolás’.

Festinger (1964) a fogalomalko-
tás leírásához a Piaget-féle egyen-

súly-elképzelést veszi kölcsön. Sze-
rinte ha valaki két olyan kognitív 
tartalommal rendelkezik, amelyekrõl 
azt veszi észre, hogy egyik a másik-
kal disszonáns, akkor a disszonan-
cia-redukció érdekében a kognitív 
struktúráit módosítani igyekszik. Ez 
a folyamat hozza létre az új fogal-
makat. Például, ha egy gyermek az 
összes állatot kutyuskának nevezi, de 
észreveszi, hogy mások viszont egyes 
állatokat macskáknak hívnak, akkor 
a kutyák osztályának egyedeit azono-
sító jellemzõkre vonatkozó elképze-
lését egy idõ után módosítani fogja.

DeCecco (1968) a fogalmak taní-
tásához a következõ általános modellt 
javasolja:

1. Írjuk körül, hogy milyen telje-
sítményt várunk el a fogalom 
megtanítása után!

2. Komplex fogalmak tanításakor 
redukáljuk a sajátosságok 
számát, illetve emeljük ki a 
domináns sajátosságokat!

3. Nyújtsunk világos szóbeli 
képzettársításokat!

4. Mondjunk pozitív és negatív 
példákat a fogalomra!

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

6. Mondassunk a tanulóval új 
példát a fogalomra!

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

8. Határoztassuk meg a tanulóval 
a fogalmat!

9. Adjunk lehetõséget a tanuló-
nak arra, hogy a fogalmat meg-
felelõ megerõsítés mellett gya-
korolhassa! (58. o.)
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A fogalomalkotás folyamatának 
megértésével a pedagógusok remél-
hetõleg több segítséget tudnak nyúj-
tani a diákjaiknak ahhoz, hogy ered-
ményesebb tanuló váljék belõlük.
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KOGNITÍV STÍLUSOK
TANULÁSI STÍLUSOK

FORGÓAJTÓ AZONOSÍTÁSI
MODELL

A forgóajtó azonosítási modellt (Revolv-
ing Door Identification Model) J. 
S. Renzulli dolgozta ki 1984-ben. 

Ennek lényege, hogy a tehetséges 
tanulók kiválasztása nem egyszeri 
aktus, hanem folyamat: a fejlesztõ 
programok folyamatában (forgóajtó-
rendszer) derül ki, hogy ki, milyen 
módon és meddig képes a lehetõsé-
geket kihasználva továbbfejlõdni. Az 
eljárásnak több elõnye is van. (1) 
Viszonylag sok tanuló fejlesztésére 
nyílik mód (Renzulli a gyermekek 
15 25%-át veszi be az ún. tehetség-
mezõbe (talent pool), vagyis a tehet-
ségesnek tûnõ tanulók csoportjába). 
(2) A fejlesztés során igen sok adat 
gyûjthetõ a tehetség-mezõbe bekerül-
tekrõl. (3) Mindegyik tanuló fejlesz-
tése a belsõ individuális igényekre 
támaszkodva történik. (4) A fejlesz-
tés szakaszai átjárhatók, vissza lehet 
lépni, újra lehet kezdeni. A fejlesz-
tési programot szintén Renzulli dol-
gozta ki gazdagítási triász néven. A 
forgóajtó azonosítási modell abban 
jelent elõrelépést, hogy a tehetsége-
sek azonosítását egy három elembõl 
álló gazdagítási program (gazdagí-
tási triász) keretében oldja meg. A 
modell bírálói elsõsorban azt kifogá-
solják, hogy a folyamatos diagnoszti-
kus mérésekhez megfelelõ anyagi és 
személyi háttér szükséges, ami csak 
kevés helyen áll rendelkezésre.
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FUTURE PROBLEM SOLVING
(JÖVŐBENI PROBLÉMÁK MEG-
OLDÁSA)

A Jövõbeni Problémák Megoldása (Fu-
ture Problem Solving, FPS) egy 
évente meghirdetésre kerülõ prog-
ram a tehetséges gyermekek szá-
mára. E. Paul Torrance kezdemé-
nyezte 1974-ben az Egyesült Álla-
mokban, eredetileg középiskolások-
nak szánt projektként. Késõbb a 
program a teljes iskolás korosztályra 
kiterjedt. Népszerûségét jelzi, hogy 
14 más ország is bekapcsolódott a 
munkájába, így a becslések szerint 
napjainkig már mintegy 200 ezer 
diák vett részt benne.

A program az Osborn (1967) által 
kidolgozott Kreatív Problémamegol-
dás (Creative Problem Solving) nevû 
eljáráson alapul, vagyis tulajdonkép-
pen arra buzdítja a fiatalokat, hogy a 
jövõ problémáinak megoldása során 
ezt az öt lépésbõl álló eljárást köves-
sék. Az egy-egy évig tartó FPS fel-
adatmegoldó versenyeken a diákok  
négy fõs csapatokkal vesznek részt, 
három korosztályban indulva (4 6., 

7 9. és 10 12. osztályosok). Mind-
egyik csapat három gyakorlati prob-
lémát kap, amelyeket meg kell oldani, 
és a megoldásokat határidõre el 
kell küldeni a bírálóknak. Az érté-
kelés megtörténte után a pontozott 
munkát  a továbbfejlesztésre vonat-
kozó javaslatokkal együtt  vissza-
kapják.

A legügyesebb csapatokat meghív-
ják a tavaszonként díszes külsõségek 
közepette megrendezésre kerülõ FPS 
Kupákra. A három gyõztes csapat 
(korcsoportonként egy-egy) meghí-
vást kap a Nemzetközi FPS Konfe-
renciára, amelyet általában júniusban 
tartanak.

A tanulmányozandó témákat min-
den évben szavazás útján maguk a 
diákok és a felkészítõ tanárok vá-
lasztják ki, az FPS vezetõi pedig pon-
tosítják. A témák általában a geneti-
kai tervezéssel, a mesterséges intelli-
genciával, a világélelmezés és a szerv-
átültetések problémájának megoldá-
sával kapcsolatosak.

A program egy tisztán oktatási 
célzatú, versengésmentes elemet is 
kínál a kisebbek számára (Primary 
Division). Az igazi programhoz ha-
sonlóan itt is három gyakorlati prob-
lémát kapnak a gyermekek, melyeket 
ugyanúgy meg kell oldani és be kell 
küldeni, a bírálók pedig ezeket is pon-
tozzák, majd konstruktív megjegyzé-
sekkel ellátva visszaküldik nekik. A 
témák aktuális vonatkozásúak, és a 
gyermekek érdeklõdéséhez kapcso-
lódnak.

A program részletesebb leírása 
Crabbe (1985) munkájában olvas-
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ható. A részvételt illetõen a követ-
kezõ címen lehet érdeklõdni: FPSP, 
St. Andrews College, Laurinburg, 
NC 28352. USA.
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GAGNÉ MEGKÜLÖNBÖZETŐ
MODELLJE

Françoys Gagnè kanadai pszicho-
lógus megkülönböztetõ modellje (Differ-
entiated Model of Giftedness and 
Talent) kétféle tehetséget különbözet 
meg: az átlag feletti képességekkel 
rendelkezõ tehetséget (giftedness) és 
az emberi tevékenységnek valamely 
területén átlag feletti teljesítményt 
nyújtó tehetséget (talent). Fontos, 
hogy amikor Gagnè képességekrõl 
beszél, akkor ezeken genetikai ere-
detû, „természetes” képességeket 
ért, amelyek egyénileg változó mér-
tékben, de minden emberben jelen 
vannak, és többé-kevésbé spontán 
módon fejlõdnek, azaz Gagnè a 
képességeket adottságoknak tekinti.

A modell legfontosabb gondo-
lata, hogy az átlag feletti (termé-
szetes) képességek nem szükségsze-
rûen vezetnek átlag feletti teljesít-
ményhez, ehhez módszeres tanulás és 
gyakorlás, valamint különféle környe-
zeti katalizátorok kellenek. Ebbõl két 
dolog következik: (1) adott képes-
ség több különbözõ tehetség kifejlõ-
désében is szerepet játszhat, és bár-
mely tehetség több képességbõl is 
eredhet; (2) a kiemelkedõ teljesít-
ményt elérõk biztos, hogy kiemel-
kedõ képességekkel is rendelkeznek, 
míg önmagában a kiemelkedõ képes-
ség nem jelenti azt, hogy az egyén 
kiemelkedõ teljesítményre képes.

Gagnè modellje több ponton is 
ellentmond a Renzulli-féle háromkö-
rös tehetségmodellnek. Gagnè (1) a 
kreativitást a képességterületek közé 
sorolja; (2) a motivációt („feladat-
elkötelezettség”) katalizáló tényezõ-
nek tartja; (3) jelentõs szerepet szán 
a környezetnek. Renzullival szemben 
azt vallja, hogy nincs olyan képes-
ség, amely mindenféle tehetség elõ-
feltétele.

Összességében Gagnè modellje 
egyfajta kompenzációs modellnek 
fogható fel, amely szerint a telje-
sítményben megnyilvánuló tehetség 
sokféle, egymást adott esetben kom-
penzáló faktor eredménye lehet.
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GALLAGHER, JAMES J. (1926–)

James J. Gallagher a BS fokozatát a 
Pittsburgh-i Egyetemen szerezte pszi-
chológiából, az MS és a PhD fokozatát 
pedig a Pennsylvaniai Állami Egyete-
men klinikai és gyermekpszichológiá-
ból. Nyugdíjba vonulásáig a Frank 
Porter Graham Gyermekfejlesztési Köz-
pont igazgatójaként dolgozott, és az 
Észak-Karolinai Egyetemen tanított.

In: Dávid Imre, Bóta Margit, Páskuné Kiss 
Judit (szerk.): Tehetségkutatás. Kossuth 
Egyetemi Kiadó, Debrecen. 219 333.

RENZULLI TEHETSÉGFELFOGÁSA

Szakmai pályafutása alatt mind-
végig az akadályozottak (fogyatéko-
sok) és a tehetségesek kutatásával 
és fejlesztésével foglalkozott, és tevé-
keny része volt az ezekkel a gyerme-
kekkel kapcsolatos társadalmi irány-
elvek megfogalmazásában (Gallagher, 
1984).

Gallagher nagyon sokat tett a köz 
érdekében. Volt oktatási államtitkár-
helyettes (1967–1970), és ebben a 
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minõségében elsõ vezetõje volt az 
Egyesült Államok Oktatási Miniszté-
riuma felügyelete alatt mûködõ Aka-
dályozottak Oktatásügyi Hivatalá-
nak. Elnöke volt a Gyermekfejlesztési 
Kutatások Szociálpolitikai Bizottságá-
nak (1977–1978). Mint az Észak-Ka-
rolinai Kompetenciavizsgálat Bizott-
ságának elnöke (1977–1980) írta azt a 
tanulmányát, amelyben a kompeten-
ciavizsgálatoknak a korrekciós mun-
kában betöltött szerepére mutatott rá 
(Gallagher, 1979). Az individualizált 
oktatási terv kidolgozása elsõsorban 
Gallagher speciálpedagógiai szerzõdé-
sének köszönhetõ (Gallagher, 1972). 
Ez a szerzõdés lényegét tekintve az 
iskola és a kivételes gyermek családja 
közötti olyan megállapodás, amely-
ben részletesen rögzítik a gyermek 
oktatási tervét, és azt, hogy hogyan 
lehetne a követelményeket teljesí-
teni.

James J. Gallagher

Az akadályozott gyermekekkel 
végzett munkáján kívül Gallagher 
a tehetségfejlesztés területén is 
vezetõ személyiség. Elnöke volt a 
Kivételes Gyermekek Védelmére Ala-

kult Tanácsnak (Council for Excep-
tional Children, 1966), a Tehetség-
védõ Társaságnak (The Association 
for the Gifted, 1970) és a Tehetség 
Világtanácsnak (World Council for 
Gifted and Talented, 1981–1985) is.
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COUNCIL FOR EXCEPTIONAL 
CHILDREN (KIVÉTELES GYERMEKEK 
VÉDELMÉRE ALAKULT TANÁCS)
THE ASSOCIATION FOR THE GIFTED
(TEHETSÉGVÉDŐ TÁRSASÁG)

GALTON, FRANCIS 
(1822–1911)

Sir Francis Galton 1822-ben született 
Angliában, értelmiségi család gyer-
mekeként. Anyja, Violetta Darwin, 
Charles Darwin nagynénje volt, nagy-
apja, Samuel Galton pedig a Royal 
Society tagja. Kilencgyermekes család 
legfiatalabb tagjaként nõtt fel Bir-
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mingham közelében, ahol az apja 
egy bankot vezetett. Galton korán 
érõ gyermek volt. Terman (1917) 
Galton gyermekkori IQ-ját a Pearson 
által írt életrajz alapján mintegy 
200-ra becsülte. Galton egyébként 
több mint 300 közleményt, köztük 
17 könyvet írt a legkülönbözõbb 
témákról.

Galton a pszichológiai vizsgálatok 
kidolgozása és az öröklött sajátos-
ságok kiválasztódása fõbb genetikai 
elveinek a megfogalmazása terén egy-
aránt úttörõ munkát végzett. Mun-
kásságának talán legismertebb része 
az intelligenciabeli egyéni különbsé-
gek genetikai alapjának a kidolgo-
zása, amit a Hereditary Genius címû 
könyvében fejtett ki.

Galton nevéhez fûzõdik az elsõ 
intelligenciateszt kidolgozása is. Ez 
azonban nem bizonyult sikeresnek. 
Galton ugyanis úgy vélte, hogy mivel 
az intelligenciára az érzékszervi tel-
jesítményeinken keresztül teszünk 
szert, az intelligenciatesztnek is 
ezeket kell mérni, így az érzékelési 
küszöböt, a reakcióidõt, az emléke-
zetet, a fájdalomérzékenységet és a 
színpreferenciát, ami az intelligen-
cia józan észként való elképzelésé-
hez képest természetesen melléfo-
gásnak bizonyult.

Galtonra nagy hatással volt Dar-
win evolúciós elmélete, különöskép-
pen a természetes szelekció és a 
túlélés koncepciója. Ebbõl kiindulva 
próbálta megmagyarázni a tehetség 
eredetét. Úgy vélte, hogy például 
a zenei tehetség, az államvezetésre 
vagy a hadvezetésre való tehetség is 

a természetes szelekció révén fejlõ-
dött ki, s emiatt genetikusan öröklõ-
dik. Állításának bizonyítására adato-
kat gyûjtött olyan családokról, ame-
lyekben bizonyos típusú tehetségek 
sok generáción keresztül fordultak 
elõ. Igen figyelemre méltó például 
a Bach-család zenei tehetségének 
feltérképezése.

Galton szerint a családkutatások 
egyértelmûen a különféle tehetség-
fajták öröklõdését bizonyítják. Ebben 
azonban tévedett. Adatai csak annyit 
bizonyítanak, hogy például a zenész 
családokban gyakrabban fordul elõ 
zenei tehetség, mint más családok-
ban. A tévedés forrása Galton mód-
szerében keresendõ, amely teljesség-
gel alkalmatlan volt egy ilyen állítás 
bizonyítására.

Elõször is, az általa feltételezett 
genetikai vonásokat vagy vonáskom-
binációkat nem közvetlenül kutatta. 
Ehhez sem elméleti, sem technikai 
eszközök nem álltak rendelkezésére. 
(Tegyük hozzá, hogy még ma sincse-
nek olyan eszközeink, amelyek segít-
ségével pontosan azonosítani tud-
nánk, hogy milyen genetikai össze-
tevõi lehetnek a tehetségnek.)

Másodszor, Galton mintavételi 
technikája helytelen volt. (A statisz-
tikai mintavétel módszerét ugyanis 
késõbb dolgozták ki.) Az adatai eleve 
torzítottak, hiszen csak már ismert, 
kiváló családokat választott ki.

Harmadszor, Galton nem számolt 
a tisztán szociális hatásokkal. Nem 
vette figyelembe, hogy sok száz éven 
keresztül, így még a 19. század végén 
is nagyon sok helyen a foglalkozá-
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sok generációról generációra száll-
tak. Egy favágó fiából favágó lett, egy 
katonatiszt fiából szintén katona, és 
így tovább. Ez is öröklõdés, de nem 
genetikai, hanem szociális értelem-
ben. Minthogy az adatokban a gene-
tikai és a szociális tényezõk nem 
kerültek szétválasztásra, nem tekint-
hetõk „tiszta” adatoknak. Ma ezt a 
fajta hibát tervezési hibának nevez-
zük.

Végül Galton gyakran másod- 
vagy harmadkézbõl származó ada-
tokkal dolgozott, és ezek valódiságá-
ról nem gyõzõdött meg.

Ezek után felvetõdik, hogy akkor 
mégis miért volt olyan nagy hatású 
Galton munkássága, miért tekintjük 
õt eredeti gondolkodónak. Elsõsor-
ban a kérdésfelvetései miatt. Azon 
kérdései miatt, amelyeket a tehetség 
összetevõi, fajtái, öröklõdése és mér-
téke kapcsán felvetett. Még ha sok 
tekintetben tévedett is, annyi bizo-
nyos, hogy a tehetség elsõ tudomá-
nyos igényû tanulmányozása az õ 
érdeme.

A szülõk és az utódok közötti 
kapcsolatokat tanulmányozó kuta-
tása során felfedezte az átlaghoz 
való visszatérés jelenségét, és kidol-
gozta a korreláció koncepcióját (ez 
utóbbi kifejezést is õ használta elõ-
ször). A korreláció Galton-féle méré-
sét aztán Karl Pearson tökéletesítette, 
aki késõbb Galton életrajzát megírta 
(Pearson, 1914). Azóta Forest (1974) 
tollából egy újabb életrajz is megje-
lent róla.
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EUGÉNIKA
TERMAN, L. M.
ZSENIALITÁS

GARDNER TEHETSÉGTIPOLÓ-
GIÁJA

Howard Gardner (1997) eklektikus 
tehetségtipológiájában a tehetség fokát 
és a tehetség területét egyaránt szem-
pontként használva a rendkívüli sze-
mélyiség négy formáját különítette 
el. Szemléletének alapja hogy ezek 
a rendkívüli személyiségek drámai 
módon eltérnek az „átlagemberek-
tõl” és egymástól is.

Az elsõ tehetségforma a Mester, 
amely megtestesítõjének Mozart-ot 
tartja. A Mester olyan egyéniség, 
aki abszolút mértékben elsajátította 
„mestersége” fogásait. Mozart teljes 
mértékben uralta korának zenei vilá-
gát, ahogy Bach és Brahms más 
korokban tette azt. Gardner ebbe a 
tehetségformába sorolja még példa-
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ként George Eliot és Rembrandt sze-
mélyiségét is. A Mester tulajdonkép-
pen a képességeknek egy minõségi-
leg magasabb szinten történõ megje-
lenése.

A második tehetségformaforma 
a Teremtõ, akinek Freud a mintája. 
A Teremtõ mesterfokon mûveli az 
ismert területeket, de energiáit egy új 
terület megalkotására fordítja. Ahogy 
Freud a pszichoanalízist alkotta meg, 
ugyanúgy Darwin az evolúció tudo-
mányának atyja, Chaplin és Lennon 
pedig a szórakoztató mûfajok terén 
tekinthetõ alkotónak.

A gardneri tipológiának ezen 
eleme a kreativitás szintjeként jele-
nik meg Taylor (1960) gondolkodá-
sában. Nála a teremtõ (emergentív) 
kreativitás egy igen ritka jelenség, és 
a zsenialitással kapcsolatos. Olyan 
szintje az alkotóképességnek, ame-
lyen egészen új elvek fogalmazód-
hatnak meg a tudomány és mûvészet 
terén (pl. Einstein vagy Picasso).

Gardner két következõ tehetség-
típusa az általa kialakított többféle 
intelligencia teória két intelligenciá-
jának felel meg. Az inter-, illetve 
intrapszichés intelligencia magas 
szintje jellemzi a Befolyásoló és az 
Önmegfigyelõ tehetséget.

Az Önmegfigyelõ rendkívüli módon 
tud mesélni belsõ életérõl, napi 
élményeirõl, kínzó vágyairól és félel-
meirõl, tudatmûködésérõl. Virginia 
Woolf önmegfigyeléseinek bõséges 
tárházát nyújtja regényeiben, esszéi-
ben, naplójában és leveleiben. Más, 
Gardner által említett Önmegfigye-
lõk: Proust és Joyce.

A Befolyásoló típus mintája Gandhi. 
Az elsõdleges célja másokra hatni. 
Politikai és katonai vezetõk közvet-
lenül, mások (pl. Karl Marx) köz-
vetve, írásaikkal hatnak.

Gardner maga is megkülönböz-
teti a Mozart és Freud nevével jelzett 
típusokat a Woolf és Gandhi típu-
soktól. Az elõbbiek valamely tárgy-
kör iránt érdeklõdnek (zenemûvé-
szet, illetve pszichológia), az utób-
biakat az emberekkel való kapcsolat 
foglalkoztatja. A különbözõ tehet-
ségek abban a tekintetben is eltér-
nek egymástól, hogy valamely terü-
leten újat alkotnak, vagy a meglévõt 
emelik mesterfokra.

A rendkívüli személyiségnek tehát 
két dologban kell választania. Egy-
részt el kell döntenie, hogy egy tárgy-
kör vagy az emberi kapcsolat felé 
fordul. Ez általában már gyermek-
korban eldõl, korán megmutatkozik 
az irányultság. Másrészt döntenie 
kell abban, hogy egy témakör mûve-
lésébe, annak tökéletesítésébe fek-
tessen energiát, vagy inkább a fenn-
álló elméleti alapokat próbálja meg-
dönteni.
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GAZDAGÍTÁS

A gazdagítás kifejezéssel többnyire 
a tehetséges fiatalok differenciált 
oktatásának egyik formáját szokták 
jelölni, de gyakran az ún. kiegészítõ 
tantervekre is utalnak vele, attól füg-
getlenül, hogy azok milyen képes-
ségszintû diákok számára készültek. 
Ha a kifejezés a tehetségesek egyik 
oktatási formájára vonatkozik, akkor 
olyan kifejezésekkel szemben lehetne 
meghatározni, mint a gyorsítás, az 
egyéni bánásmód és az elkülönítés. 
Jóllehet ezek a kifejezések elsõsor-
ban az adminisztratív intézkedésekre 
utalnak, ugyanígy a gazdagításnak is 
lehet egy olyan értelmezése, amely 
a tehetségesekrõl való gondoskodást 
adminisztratív oldalról közelíti meg. 
Adminisztratív szempontból a gyor-
sítás egyszerûen azt jelenti, hogy a 
tehetséges gyermek hamarabb léphet 
az iskolába, osztályt ugorhat az álta-
lános iskolában, vagy korábban fel-
vételizhet az egyetemre. Az egyéni 
bánásmód például az osztatlan isko-
lában történõ folyamatos haladás 
hivatalos engedélyezésére is vonat-
kozhat. Végül az elkülönítés azt is 
jelentheti, hogy mondjuk a hetedik 
osztályosok esetében az összes mate-
matikában tehetséges tanulót egy 
külön osztályba, a „kiváló matema-
tikusok osztályába” gyûjtik össze. 
Noha ezek az adminisztratív lépé-
sek részben tényleg a tehetségesek 
igényeivel való törõdésbõl származ-
nak, ugyanakkor hajlamosak arra, 
hogy egyfajta funkcionális autonó-
miára tegyenek szert, ami viszont a 

tehetségesek speciális igényeit figyel-
men kívül hagyó, attól független 
alternatívákká teszi õket.

Massé és Gagné (1983) szerint 
a gazdagítást  de a gyorsítást, az 
egyéni bánásmódot és az elkülönítést 
is  csak a tehetséges gyermekek 
sajátos tulajdonságainak figyelembe 
vételével lehet kielégítõen meghatá-
rozni. Azt is hozzáteszik azonban, 
hogy a tehetségesekre jellemzõ tulaj-
donságok listája meglehetõsen ter-
jedelmes, ráadásul ellentmondásos.
A tehetségjellemzõkre vonatkozó ku-
tatások áttekintésébõl arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy négy ilyen 
alapvetõ sajátosság létezik: (1) a 
gyors tanulás, (2) a komplex anyag 
megtanulásának könnyedsége, (3) a 
szerteágazó érdeklõdés és (4) a speci-
fikus érdeklõdés mélysége. Renzulli 
(1979) háromgyûrûs tehetségkon-
cepciója annyiban hasonlít ehhez, 
hogy a képességbeli összetevõket 
(gyors tanulás, komplex tanulás, a 
feladat iránti elkötelezettség) és az 
érdeklõdés mélységét hangsúlyozza, 
azonban Renzulli harmadik összete-
võje, a kreatív képesség a Massé és 
Gagné-féle felfogásból valószínûleg 
hiányzik. Ugyanakkor Renzulli a gaz-
dagítási triász modelljében (1977) 
az I. típusú gazdagítás céljaként azt 
fogalmazza meg, hogy adjon lehe-
tõséget a tehetségesek számára a 
különféle területeken való felfedezõ 
tanulásra. Ez a fajta tevékenység 
pedig a Massé és Gagné-féle „szer-
teágazó érdeklõdésbõl” fakadó igé-
nyeknek feleltethetõ meg. A triász 
modellben szereplõ II. típusú gazda-
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gítás az érzékelési és gondolkodási 
eljárásokat tanítani kívánó csopor-
tos fejlesztõ tevékenységekre vonat-
kozik, míg a III. típusú gazdagítás 
a reális problémáknak a gazdagítás 
révén történõ tanulmányozására. Ez 
a III. típus valószínûleg a Massé és 
Gagné-féle egyik tehetségjellemzõ-
vel, a specifikus érdeklõdés mélysé-
gével azonos.

Stanley (1979) négy gazdagítási 
típust sorol fel. Az elsõ a csendes fog-
lalatosság, illetve egyszerûen több-
letmunka adása ugyanabból a fajta 
munkából, amelyet az összes tanuló 
végez. A második típus, a tárgyhoz 
nem tartozó gazdagítás olyan kiegé-
szítõ oktatást takar, ami nincs te-
kintettel a tehetségspecifikumokra, 
illetve a tehetségjellemzõkre. A har-
madik típus, a kulturális gazdagítás 
ugyancsak nem veszi figyelembe a 
tanulók specifikus tehetségét, illetve 
képességét, viszont mûvészetet és 
idegen nyelvet kínál a számukra.
A negyedik típust, a tárgyhoz tartozó 
gazdagítást az olyan jellegû speciális 
oktatás biztosítja, ami közvetlenül 
kapcsolódik a tehetségesek specifi-
kus sajátosságaihoz (pl. a matemati-
kai tehetségek számára egy gazdagító 
matematikai kurzus). Stanley sze-
rint a gyorsítás  e négy gazdagítási 
típussal ellentétben  mindig verti-
kális mozgást jelent, vagyis a tehet-
séges tanuló magasabb szintre kerü-
lését. A gyorsításra vonatkozó ’verti-
kális’ kifejezéssel szemben a gazda-
gítást viszont gyakran a ’horizontá-
lis’ jelzõvel illeti. Stanley a gazdagí-
tást végeredményben olyan oktatási 

módszerként jellemzi, amely ugyan-
olyan nehézségi és komplexitási fok 
mellett nyújt tartalmi többletet.

Tannenbaum (1983) szerint a 
gazdagítás olyan tantervet igényel, 
amely abban különbözik a hivatalos 
tantervtõl, hogy a kidolgozása során 
a tehetséges tanulók speciális igé-
nyeit tartják szem elõtt. A tehetsé-
geseknek szánt tanterv összeállításá-
hoz Tannenbaum (1983) egy ún. gaz-
dagítási mátrixot javasol. A mátrix 
öt fõ területe a következõ: (1) az 
alapkészségek bõvítése, (2) a tar-
talmi lényeg kevesebb idõ alatt való 
megtanítása, (3) a tudásalap szé-
lesítése, (4) a tanár szaktudásához 
kapcsolódó tartalom tanítása, (5) az 
iskolán kívüli tapasztalatszerzés irá-
nyítása. A mátrix a magasabb szintû 
gondolkodási képességeket és a tár-
sas-affektív változásokat is tekin-
tetbe veszi.

A gazdagítás kifejezést leginkább 
az olyan tantervekre utalóan hasz-
nálják, amelyek a hivatalos tantervet 
kiegészítik, illetve helyettesítik. A 
tehetségesek gazdagítását úgy kel-
lene megtervezni, hogy a speciális 
igényeiket kielégítse, a mind komple-
xebb anyag befogadására való képes-
ségüknek megfeleljen. A gyorsítás a 
szokásosnál hamarabb kezdõdõ és 
nagyobb iramban történõ oktatásra 
vonatkozik. A gyorsítást úgy kellene 
alkalmazni, hogy olyan szinten elé-
gítse ki a tehetségeseknek az okta-
tás iránt támasztott elvárásait, ami 
megfelel egyrészt a felkészültségi, 
illetve teljesítménynívójuknak, más-
részt pedig a nagyobb iramban való 
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haladás iránti igényüknek. Emellett 
azt is gyorsításnak kellene felfogni, 
ha a tehetségesek nem várják meg 
az iskola kezdeményezte gyorsítást, 
hanem egyedül vagy szülõi, testvéri 
segítséggel a szokásosnál hamarabb 
tesznek szert új készségekre vagy 
új információkra. Ezek a tanulók 
ugyanis  akár otthon, akár az isko-
lában  másoknál sokkal gyorsabban 
építik be az új információkat, hama-
rabb sajátítják el az új készségeket.

Az ideális tehetségfejlesztõ prog-
ram a gazdagított tanterv és a gyor-
sított oktatás kombinációját kínálja, 
azaz a tehetséges tanulók számára 
lehetõvé teszi, hogy a hivatalos tan-
terv nekik megfelelõ, felsõbb évfo-
lyamokhoz készített változatára tér-
jenek rá, hogy a tanulási képességük-
höz igazodó iramban tanítsák õket, és 
hogy olyan gazdagított, illetve bõví-
tett tantervbõl tanuljanak, amely a 
tartalmasabb és komplexebb tanulás 
iránti fokozott igényüket kielégíti.

Összességében a gazdagítást a 
tanulás azon területeire értjük, ame-
lyek nem szerepelnek a hivatalos 
tantervben, nehezebb, illetve alapo-
sabb elmélyedést lehetõvé tévõ anya-
gokat tartalmaznak.

A gazdagító kurzusok hatásvizs-
gálatai egyöntetûen pozitív eredmé-
nyekrõl számolnak be. Ritkán esik 
szó azonban arról, hogy mivel a gaz-
dagító kurzusok anyaga nem része 
a hivatalos tantervnek, a legtöbb 
helyen a diákok a kurzus elvégzésé-
ért nem kapnak tanulmányi pontot 
(kreditet), így formálisan nem halad-
hatnak elõre (Tóth, 1999).
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GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ

A gazdagítási triász (Enrichment Triad 
Model) lényegében egy tanítási-tanu-
lási modell, amelyet J. S. Renzulli dol-
gozott ki, kimondottan a tehetséges 
gyermekek tanításához. Renzulli sze-
rint a tehetségnek három  egymás-
sal kölcsönhatásban lévõ  ismérve 
van: a kreativitás, az átlag feletti 
intellektuális képesség és a feladat 
iránti elkötelezettség. A felsorolt 
vonásokkal rendelkezõ tanulók egy 
olyan programban vesznek részt, 
amely három  egymás felé átjárható 

 gazdagítási kategóriára épül. Ez 
a három kategória a következõ: (1) 
I. típus: általános explorációs tevé-
kenységek, (2) II. típus: csoportos 
fejlesztõ gyakorlatok, (3) III. típus: 
valódi feladatok egyéni vagy kiscso-
portos megoldása. Míg az elsõ két 
kategória (I. és II. típus) minden 
tanuló számára megfelelõ lehet, 
addig a harmadik kategória (III. 
típus) olyan emelt szintû felada-
tokból tevõdik össze, amelyeket a 
tehetséges tanulók maguk válasz-
totta alapon végeznek.

Az I. típusú gazdagításban az 
általános explorációs tevékenysége-
ket úgy tervezik meg, hogy a tanul-
mányozandó témák vagy tudomány-
területek a hivatalos tantervet ne 
a megszokott módon fedjék le. Az 
érdeklõdési, illetve tanulási centru-
mok, az audiovizuális anyagok, a 
tereptanulmányok, a meghívott elõ-
adók vagy a tanári szemléltetések 
mind a gazdagításnak ezt a típusát 
szolgálják.

A II. típusú gazdagításban a tanár 
olyan speciális eljárásokat, anyago-
kat és oktatási módszereket alkal-
maz, amelyek célzatosan a magasabb 
rendû gondolkodási folyamatok, a 
kutatási jártasság, valamint a szemé-
lyiség és a társas kapcsolatok fejlõ-
désével összefüggõ folyamatok fej-
lesztésére irányulnak. Az itt kapott 
feladatok ahhoz kívánnak segítséget 
nyújtani, hogy a tanulók hatékonyab-
ban tudjanak bánni a tartalommal, 
és meg tudják oldani a különbözõ 
témakörök vagy új szituációk kap-
csán felmerülõ problémákat.

A modell tulajdonképpeni közép-
pontjának az emelt szintû, III. típusú 
gazdagítás tekinthetõ, mivel a valódi 
feladatok egyéni vagy kiscsoportos 
megoldása különösen alkalmas a 
tehetséges diákok igényeinek a kielé-
gítésére. A feladatmegoldó tevékeny-
ségnek ez a típusa arra ösztönzi a 
diákokat, hogy friss adatokat gyûjtse-
nek, az adott ismeretkörnek megfe-
lelõ kutatási módszereket alkalmaz-
zanak, és a munkájuk eredményét 
megosszák az erre alkalmas közön-
séggel. Renzulli szerint, ha a tanu-
lók az õket igazán érdeklõ terüle-
teken nagyobb teljesítménypotenci-
állal rendelkeznek, akkor „meg kell 
adni a lehetõséget arra, hogy a témá-
ban az elsajátítás szintjének a korlá-
tozása nélkül haladhassanak tovább” 
(Renzulli, 1977, 17. o.).

A gazdagítási triász modelljének 
kidolgozásához Renzulli felhasználta 
egyrészt a kiemelkedõ felnõttek jel-
lemzõirõl megállapítottakat (Roe, 
1952), másrész Ward-nek (1961) 
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az elsajátítással kapcsolatban meg-
fogalmazott elképzeléseit, továbbá 
Bruner-nek (1960) és Torrance-nak 
(1965) azt a következtetését, hogy 
már a fiatal gyermekek is képesek 
kritikai és kreatív vizsgálódásokra.

A gazdagítási triász modellje

Maker (1982) a tanítási-tanulási 
modellek körültekintõ elemzésében 
a Renzulli-féle modell elõnyeire és 
hátrányaira is kitér. Szerinte a triász 
fontos elõnye, hogy olyan átfogó 
programszerkezettel rendelkezik, ami 
a tehetségfejlesztésben különösen jól 
hasznosítható. Ugyanakkor „a triász 
legnyilvánvalóbb hátránya a kiforrat-
lanság és a hatékonyságra vonatkozó 
kutatás hiánya” (232. o.).

Más bírálók inkább azt kifogásol-
ják, hogy a gazdagítási triász meg-
valósítása komoly személyi és tárgyi 
feltételeket igényel, amire a legtöbb 
helyen nem állnak megfelelõ forrá-
sok a rendelkezésre.

Renzulli kéri, hogy azok az érdek-
lõdõ személyek, akik a modellel kap-
csolatban további információkat sze-

retnének kapni, írjanak neki a követ-
kezõ címre: University of Connecti-
cut, Storrs, CT 06268. USA.
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GEORGIA STUDIES OF
CREATIVE BEHAVIOR
(A KREATÍV VISELKEDÉS
GEORGIAI KUTATÁSAI)

A Kreatív Viselkedés Georgiai Kutatásai 
nevû projekt (Georgia Studies of 
Creative Behavior) egy olyan kuta-
tási program, amely a kreativitás 
tanulmányozását tûzte ki célul. E. 
Paul Torrance kezdeményezésére jött 
létre 1966-ban a Georgiai Egyete-
men, mintegy folytatva és kibõvítve 
a Minnesotai Egyetemnek A Kreatív 
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Viselkedés Minnesotai Kutatásai nevet 
viselõ, hasonló profilú kutatási és 
fejlesztési programját (1958–1966). 
Mindkét kutatási program a kreatív 
képesség azonosításával, a kreatív 
gondolkodási képesség fejlõdési min-
tázataival, a felnõtti kreatív teljesítõ-
képesség elõrejelzésével, a jövõ kuta-
tásával, a kreatív gondolkodást fej-
lesztõ oktatási modellekkel és stra-
tégiákkal, a pedagógusképzéssel, a 
kreatív problémamegoldással és a 
kreatív viselkedés kultúrközi vizsgá-
latával foglalkozott, illetve foglalko-
zik.

A Minnesotai és a Georgiai Kuta-
tásokhoz elméleti és gyakorlati téren 
egyaránt számos eredmény fûzõdik. 
Ezeknek a programoknak köszön-
hetõ többek között a kreatív gondol-
kodást vizsgáló tesztek battériájának 
kidolgozása és finomítása (Torrance 
Tests of Creative Thinking, TTCT, 
1966), melyek az óvodásoktól a fel-
nõttekig minden korosztály vizsgála-
tára alkalmasak; egy 22 évig tartó lon-
gitudinális kutatás, amelynek célja, 
hogy megállapítsák azoknak a fel-
nõtteknek a kreatív teljesítõképes-
ségét, akiknek az IQ-ját és kreati-
vitását már általános iskolás koruk-
ban is mérték; a Lappangási Modell 
(Incubation Model)  azaz a kreatív 
goldolkodást és lappangást fokozó 
oktatási modell  kidolgozása; az 
Ideális Tanulói Tulajdonságok Listá-
jának (Ideal Pupil Checklist) és a 
Kreatív Magatartásjegyek Torrance-
féle Listájának (Torrance Checklist 
of Creative Positives) összeállítása; 
valamint a Jövõbeni Problémák Meg-

oldása (Future Problem Solving) 
programnak és a Tehetséges Gyerme-
kek és Tanáraik/Szponzoraik Nem-
zetközi Hálózatának (International 
Network of Gifted Children and their 
Teachers/Sponsors) létrehozása.

A Torrance és a felesége, J. Pansy 
Torrance által vezetett Georgiai Kuta-
tások programja számos máshová 
való doktorálni kívánó vagy doktori 
fokozatot szerzett diák és vendég-
professzor munkáját is támogatja. 
Ahogy Torrance (1984) megjegyezte, 
a kérdések, a javaslatok és a kutatási 
megállapítások révén végeredmény-
ben már a világ minden tájáról részt 
vettek ebben a programban.

A Kreatív Viselkedés Georgiai 
Kutatásai központjának címe: 185 
Riverhill Drive, Athens, GA 30601. 
A program jelenleg a mentori kap-
csolatok természetének kutatásával, 
a szociodráma oktatási stratégia-
ként való alkalmazásával és a TTCT 
pontozási eljárásának korszerûsíté-
sével foglalkozik, a Georgiai Egye-
tem Torrance Kreativitáskutatási 
Központjával (Torrance Center for 
Creative Studies) közösen pedig a 
Kreatív „Tudósprogram” (Torrance 
Creative Scholars Program) és a Kre-
atív Tudós-Mentori Hálózat (Torrance 
Creative Scholar-Mentor Network) 
kialakításán fáradozik.

A Minnesotai és a Georgiai Kuta-
tások eddig mintegy 1500 cikket, 
35 könyvet és monográfiát, továbbá 
rengeteg oktatási anyagot, filmet, 
diafilmet, és más kreatív tanulással 
kapcsolatos anyagot eredményeztek. 
Ezeknek az anyagoknak, valamint a 
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kreativitással, a tehetséggel és a jövõ-
kutatással foglalkozó más beszámo-
lóknak a gyûjteményét a Torrance-
ról elnevezett könyvtárban és irat-
tárban õrzik, melyeknek a Georgiai 
Egyetem Könyvtára ad helyet, veze-
tésükrõl pedig a Torrance Kreativi-
táskutatási Központ gondoskodik.
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G FAKTOR ELMÉLET

Az általános intellektuális faktor  a 
g  létezésének gondolatát Charles 
Spearman (1863–1945) vetette fel 

annak a ténynek a magyarázataként, 
hogy az összes mentális képesség 
bizonyos mértékû pozitív korrelációt 
mutat egymással (Spearman, 1904, 
1927). Spearman a g-t öröklött men-
tális energiának tekintette, amely „a 
relációra és korrelációra (mai szó-
használattal: az induktív és deduktív 
gondolkodásra) és az absztaktságra 
tanító feladatokban nyilvánul meg a 
legerõteljesebben”.

Spearman dolgozta ki a faktorana-
lízis módszerét is, amelynek révén 
meghatározható egy teszt g telí-
tettsége, illetve adott teszteredmény 
varianciájának az a hányada, amely az 
analízisbe bevont valamennyi teszt 
eredményének a varianciájában meg-
jelenik. Ennek nyomán jutott el 
Spearman a mentális képesség két-
faktoros elméletének a megfogal-
mazásához, miszerint minden mért 
képesség varianciája két részre oszlik: 
az egyik része a g-nek köszönhetõ, 
a másik része specifikusan az adott 
tesztnek. A kétfaktoros elmélet a 
késõbbiekben kibõvült: megjelentek 
a csoportfaktoros elképzelések. A 
tesztcsoportokat képviselõ csoport-
faktorok a maguk általános és speci-
ális varianciáikkal még tovább bont-
ják a varianciát.

Spearmannak azt a megállapítá-
sát, hogy csaknem az összes mentá-
lis képesség pozitívan korrelál egy-
mással, több újabb keletû vizsgálat 
is megerõsítette. Bebizonyosodott, 
hogy gyakorlatilag lehetetlen olyan 
tesztet szerkeszteni, ami  ha repre-
zentatív mintára alkalmazzák  úgy 
jelenítené meg a mentális képessé-
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get, hogy közben nem lenne korrelá-
cióban az összes többi hasonló teszt-
tel. A pozitívan korreláló tesztek fak-
toranalízise viszont mindig létrehoz-
hat egy nagy, általános  a tesztek 
közös magyarázó varianciáját tük-
rözõ  faktort. A faktoranalízisek 
szerint a legmagasabb g telítettségû 
tesztek a megértést és az absztrakt 
gondolkodást egy széles merítésû 
tartalmi kör révén foglalják magukba.
A tesztelemek kialakításához fel-
használt elemi ismeretanyagról van 
szó. Minél jobban kezelhetõ ez men-
tálisan, annál jobban hozzájárul az 
általános faktor magasabb telítettsé-
géhez.

Napjainkra már többszörösen iga-
zolódtak azok a megállapítások, ame-
lyek Spearman-t a g elméletének 
kidolgozására késztették. Van azon-
ban ugyanezeknek a megállapítások-
nak egy másfajta értelmezése is, ami 
különösen a pszichológusok köré-
ben tett szert nagy népszerûségre. 
Thurstone (1938) Spearman faktor-
analitikus módszerét az együtt vál-
tozó faktorokra is kiterjesztette, és 
az analizált tesztek által tartalmazott 
képességeket leginkább képviselõ 
faktorszerkezet meghatározására az 
egyszerû struktúra kritériumát alkal-
mazta. A faktorszerkezetbe bekerült 
összetevõket Thurstone elsõdleges 
mentális képességeknek nevezte el, 
amivel a többfajta eltérõ képességre 
kívánta a figyelmet felhívni. Az 
általa kimutatott elsõdleges mentá-
lis képességek a következõk: (1) ész-
lelési képesség, (2) emlékezés, (3) 
számolás, (4) téri viszonylatok meg-

ragadása, (5) nyelvi megértés, (6) 
beszédkészség, és (7) következte-
tés. Az általános képesség ezzel az 
elsõdleges faktorok közötti korrelá-
ciók takarásába került. Thurstone-t 
követõen az ismert képességbeli fak-
torok száma folyamatosan növeke-
dett. Késõbb ezeket Guilford (1967) 
szintetizálta az általa kidolgozott 
strukturális intelligenciamodellben. 
Ugyancsak a specifikus képességek 
mellett foglal állást Gardner (1983) 
is, aki a többféle intelligencia elméletét 
kidolgozta.

Jelenleg általános az egyetértés 
abban, hogy a mentális képesség-
nek számos különbözõ, egymással 
korreláló faktora van, és hogy ez 
a különbözõ faktorok közötti kor-
reláció egy nagy, általános faktort 
tükröz. A leglényegesebb vélemény-
beli különbség abból adódik, hogy 
az általános faktort  a g-t  vajon 
többfajta különbözõ, vagy egyetlen 
faktor alkotja-e.

Jensen (1979, 1985) a g-t az intel-
ligencia biológiai alapjaként értel-
mezi, és a mentális folyamatok álta-
lános sebességével próbálja ösz-
szefüggésbe hozni. Szerinte a g 
több annál, semmint hogy bármi-
lyen képességfaktor legyen, valójá-
ban a józan ész intelligenciafogalmá-
nak felel meg, vagyis ennek az alap-
ján mondható meg leginkább, hogy 
a mentális erõfeszítéseket követelõ 
helyzetekben az egyén mennyire lesz 
sikeres. A beltenyészet visszaszoru-
lásával kapcsolatban felvetette, hogy 
pontosan a g az a képesség, amely 
az emberi fejlõdés folyamán a leg-
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jobban ki volt téve a természetes 
szelekciónak.

Ugyanakkor Dettermann (1982) 
szerint a g nem egyéb, mint közön-
séges mûtermék, ami abból szárma-
zik, hogy az emberi képesség egyes 
összetevõit rendkívül nehéz egymás-
tól függetlenül mérni. Mint rámu-
tat, akármelyik komplex rendszerrõl 
is van szó, mindnek vannak olyan 
részei, amelyek egymással kölcsön-
hatásban állnak, s ezek szükségkép-
pen hozzák létre a mûködés általános 
faktorát. Az általános faktorra kon-
centrálva tehát nem jutunk közelebb 
a rendszer összetevõinek megértésé-
hez.
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INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK
SZILÁRD VAGY FOLYÉKONY INTELLI-
GENCIA
TÖBBFÉLE INTELLIGENCIA

GIFT

A GIFT a kreatív tehetség felisme-
résére szolgáló csoportos kérdõív 
angol nevének rövidítése (A Group 
Inventory for Finding Creative Talent, 
GIFT). Rimm és Davis dolgozta ki 
1976-ban. Három változatban ké-
szült: az egyik az 1 2., a másik a 
3 4., a harmadik az 5 6. osztályosok 
számára. Mindhárom teszt 36 item-
bõl áll, ebbõl 25 közös. A tanulók-
nak az IGEN-t kell bekarikázni, ha az 
adott meghatározást elfogadják, és a 
NEM-et, ha elutasítják. Az elsõ osz-
tályosoknak fel kell olvasni a megha-
tározásokat, de a karikázást önállóan 
végzik.

A GIFT kidolgozásához a Davis-
féle Hogyan gondolod? elnevezésû, 
102 itembõl álló kérdõív (Davis, 
1975) szolgált mintául, mely az egye-
temisták mûvészeti, írásos jellegû 
kreativitását és találékonyságát vizs-
gálja. A GIFT által vizsgált jellem-
zõk: önállóság, kíváncsiság, kitartás, 
flexibilitás, mûvészet iránti érdek-
lõdés, írás, széles érdeklõdési kör. 
Ezen kívül bizonyos  a kreatív gon-
dolkodásra és viselkedésre utaló  
életrajzi elemekre is rákérdez.

A GIFT-bõl csak részletek kerül-
tek publikálásra. A teljes teszt-
battéria a következõ címen szerez-
hetõ be: Sylvia Rimm, Educational 
Assessment Services, Inc., Route 1., 
Watertown, Wisconsin 53904 USA.
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KREATIVITÁS

GIFTED CHILD QUARTERLY
(A TEHETSÉGES GYERMEK)

A Tehetséges Gyermek címû, negyed-
évenként megjelenõ szemle (Gifted 
Child Quarterly) a tehetségfejlesztés 
szakterületének egyik fontos kiadvá-
nya az Egyesült Államokban. Gon-
dozója a Nemzeti Tehetségtársaság 
(National Association for Gifted 
Children). Címe: 1707 L Street, NW 
Suite 550, Washington, DC 20036 
USA. Az elsõ száma két évvel a 
Nemzeti Tehetségtársaság megala-
kulása után, 1956-ban jelent meg. 
Tehetségfejlesztési vonatkozású kuta-
tási beszámolókat, elméleti cikke-
ket, könyvszemléket és gyakorlati 
megoldásokat közöl. A kimondot-
tan szakmai jellegû kiadvány 30 
fõs recenzensi csoporttal dolgozik, 
szerkesztõjét a Társaság vezetõsége 
választja. A Tehetséges Gyermeket a 
Társaság minden tagja tagsági jogán 
kapja.

NATIONAL ASSOCIATION FOR 
GIFTED CHILDREN (NEMZETI 
TEHETSÉGTÁRSASÁG)

GIFTED EDUCATION
RESOURCE INSTITUTE
(TEHETSÉGFEJLESZTÉSI
INTÉZET)

A Tehetségfejlesztési Intézetet (Gifted 
Education Resource Institute, GERI) 
1978-ban alapította J. F. Feldhusen 
az Indiana állambeli Purdue Egyete-
men. Célkitûzései: (1) a tehetséges 
gyermekekkel összefüggõ kutatások 
irányítása, (2) doktori fokozatszerzõ 
programok nyújtása, (3) az iskolák-
nak a tehetségfejlesztési programok 
kidolgozásához segítség nyújtása, 
(4) a tehetséges fiatalok számára a 
szombati napokra és a nyári idõ-
szakra szervezendõ speciális prog-
ramok koordinálása, (5) a tehetsé-
ges fiatalok pszichológiai ellátásának 
biztosítása (vizsgálat és tanácsadás), 
(6) a tehetséges gyermekek azono-
sításával és fejlesztésével kapcsola-
tos legújabb fejleményekrõl az isko-
lák tájékoztatása.

A GERI jelenlegi igazgatója Sidney 
Moon. A Purdue Egyetem oktatói 
karából vele együtt összesen kilenc 
minõsítéssel rendelkezõ szakember 
dolgozik az Intézetben. Évente mint-
egy 15 doktori ösztöndíjas hallgatót 
fogad, akik a képzésük idejére ide-
költöznek, és az Intézet által irá-
nyított kutatási témákon dolgoznak. 
Az Intézet szorosan együttmûködik 
Indiana állam Oktatási Minisztériu-
mával és az Indiana állambeli isko-
lákkal: egyrészt felkészíti a peda-
gógusokat a tehetségfejlesztõ mun-
kára, másrészt fejlesztési programo-
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kat dolgoz ki a tehetséges fiatalok 
számára.

FELDHUSEN, JOHN, F.

GIFTED AND TALENTED
INTERNATIONAL
(NEMZETKÖZI TEHETSÉGÜGYI
SZEMLE)

A Nemzetközi Tehetségügyi Szemle 
(Gifted and Talented International) a 
Tehetség Világtanács (World Council 
for Gifted and Talented Children) 
által kiadott folyóirat. Alapítója 
Dorothy Sisk, a Dél-Floridai Egyetem 
tanára. A folyóirat a tehetségfejlesz-
téssel kapcsolatos elméleti tárgyú 
és kutatásokról beszámoló cikkeket, 
gyakorlati megoldásokról és prob-
lémákról való eszmecseréket közöl 
szerte a világból. Az elsõ számban 
Sisk a folyóirat célkitûzéseit a követ-
kezõképpen fogalmazta meg:

1. Teremtsen fórumot az eszme-
cserére a kutatás, az azonosí-
tási eljárások, a tanterv és a 
tehetségesek számára hasznos-
nak bizonyuló fejlesztési mód-
szerek tekintetében.

2. Alakítson ki együttmûködést 
a tehetségfejlesztés gyakorlati 
eljárásainak és eszközeinek a 
közreadása terén.

3. Serkentse a kultúrközi kutatá-
sokat, és adjon lehetõséget a 
megállapítások közzétételére.

A Nemzetközi Tehetségügyi Szemle 
címe azonos a Tehetség Világtanács 

címével: World Council for Gifted 
and Talented Children, 18401 
Hiawatha Street, Northridge, CA 
91325 USA.

GYERMEKI TEHETSÉG

A tehetséges gyermekek tudomá-
nyos vizsgálatának a nagy úttörõje 
az Egyesült Államokban Lewis M. 
Terman volt, akinek az intellek-
tuálisan tehetséges tanulókon vég-
zett kutatásai megcáfolták a kiváló 
képesség biológiai és társadalmi 
alacsonyabbrendûségével kapcsola-
tos, a köztudatba mélyen begyökere-
zõdött mítoszokat, és aki kimutatta, 
hogy a tehetséges gyermekekkel túl-
nyomórészt nem törõdnek az iskolá-
ban (Terman, 1925).

Terman (1925), valamint Cox 
(1926), Witty (1930), Hollingworth 
(1942) és mások kutatásai nyomán 
bontakozott ki a tehetséggondozás 
elsõ nagy hulláma: ekkor jöttek létre 
az általánosan tehetségesek részére 
az elsõ képzési programok  ilyen 
volt például Cleveland-ben az egyéb-
ként ma is mûködõ Major Work 
Program (Barbe, 1957) , a speci-
fikusan tehetségesek részére pedig 
az elsõ speciális iskolák, mint ami-
lyen New York-ban a szintén ma is 
mûködõ Bronx-i Tudományos Közép-
iskola (Bronx High School of Science; 
Galasso és Simon, 1981). A tehet-
ségfejlesztési programok azonban a 
szövetségi támogatás szûkre szabott 
volta miatt csak a nagyobb városok-
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ban létesített ún. érdeklõdési köz-
pontokra korlátozódtak.

A Szputnyik-1 mûhold 1957-es 
felbocsátását követõ sokk az Egyesült 
Államokban a minõségre törekvõ 
oktatást  és ezzel együtt a tehet-
ségesekkel való törõdést is  nem-
zeti érdekké emelte. Ez ösztönözte a 
tehetséggondozási programok máso-
dik nagy hullámát, amely ebben az 
idõszakban azokra a tanulókra össz-
pontosított, akik különösképpen a 
matematika és a természettudomá-
nyos tárgyak iránt mutattak speci-
fikus fogékonyságot. A Nemzetne-
velési Társaság (National Education 
Association) új programmal hoza-
kodott elõ, amelynek a keretében a 
specifikusan tehetséges gyermekek 
nevelésérõl könyvsorozatot jelente-
tett meg (Bish, 1975).

1972-ben a Marland-jelentés 
(Marland, 1972) a tehetség fogal-
mát még jobban kibõvítette azzal 
a meghatározással, hogy tehet-
ségesek azok, akik már bizonyítot-
ták teljesítményüket és/vagy poten-
ciális képességeiket a következõ terü-
letek bármelyikén: általános intel-
lektuális képesség, specifikus tanul-
mányi képesség, kreatív vagy pro-
duktív gondolkodás, vezetõi képes-
ség, vizuális és elõadómûvészetek, 
és pszichomotoros képesség.

A Marland-jelentés a tehetsége-
sek számára készítendõ differenciált 
programok tervezésének az átfo-
góbb meghatározásból adódó krité-
riumait is megfogalmazta. A tehet-
ségesek számára megfelelõ tantervet 
úgy határozta meg, mint amely (1) 

figyelembe veszi a kognitív fogalmak 
és folyamatok magasabb színvonalát, 
(2) magába foglalja a különféle tanu-
lási stílusokhoz igazodó tanítási stra-
tégiákat, (3) alkalmazkodik a speciá-
lis csoportbeosztások sokszínûségé-
hez.

A Szövetségi Tehetségügyi Hiva-
tal (Federal Office for the Gifted and 
Talented) 1974-ben történt létreho-
zása és a tehetségfejlesztési progra-
mok szövetségi keretbõl történõ meg-
felelõ finanszírozása az államilag 
támogatott képviseleteknek, az állami 
felügyelet alatt álló hálózatoknak a 
megerõsödéséhez vezetett, így aztán 
az egyes államok valamint az ér-
deklõdési központok elképzelései 
egyre inkább keresztezték egymást. 
1978-ban a 95 561. számú törvény 
szövetségi szinten intézkedett a te-
hetséggondozás pénzügyi keretének 
bõvítésérõl. Ennek ellenére 1981-ben 
a Szövetségi Tehetségügyi Hivatal 
intézményét  sok más programmal 
együtt  megszüntették.

A 80-as évek eleje a tehetségség-
gondozási programok hatékonysá-
gával kapcsolatos vizsgálatok elbur-
jánzásának az idõszaka az Egyesült 
Államokban. Richert (1982) feltér-
képezte a tehetségesek azonosítására 
alkalmazott módszereket, és rendkí-
vül nagy eltéréseket talált. Gallagher, 
Weiss, Oglesby és Thomas (1983) 
felmérést végeztek a pedagógusok és 
a tehetséges gyermekek szülei köré-
ben annak a megállapítására, hogy 
melyek a leggyakrabban alkalma-
zott és kedvelt program-modellek. 
Általános iskolai szinten az ún. for-
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rásközpontok (tanulási mûhelyek) 
voltak a leggyakoribbak, középisko-
lai szinten pedig a speciális osztá-
lyok.

A program tervezését és a tan-
terv kidolgozását a tehetségdefi-
níciók szabják meg. A gyermeki 
tehetségre vonatkozó új meghatáro-
zások közül az egyik legígéretesebb 
Tannenbaum-tól (1983) származik. 
Szerinte „A tehetség ... lehetõséget 
jelent arra, hogy valakibõl olyan sze-
mély váljon  legyen az a kritikusok 
által is elismert mûvész vagy a mun-
kakörében irányadó ötletekkel elõ-
álló egyén , aki akár erkölcsi, akár 
testi, érzelmi, társas, intellektuális 
vagy esztétikai tekintetben az embe-
riség életét magasabb szintre képes 
emelni” (86. old.). Tannenbaum sze-
rint a tehetséget öt alapvetõ tényezõ 
együttese képezi: (1) általános intel-
ligencia, (2) speciális érzék, hajlam 
vagy képesség, (3) nem intellek-
tuális tényezõk (mint például az 
akarat vagy az énerõ), (4) serkentõ, 
illetve támogató környezeti feltéte-
lek, (5) alkalmi, véletlenszerû ténye-
zõk. Feldhusen (1986) ezt a meg-
határozást azzal egészíti ki, hogy 
a tehetségeseknek olyan énre van 
szükségük, amely a magas színvo-
nalú teljesítményre való rendkívüli 
lehetõségüket felismeri és elfogadja. 
Feldhusen szerint a gyermeki, illetve 
a serdülõkori tehetséget a fejlõdés 
éveiben a kiváló tanulásra és telje-
sítményre hajlamosító testi és lelki 
tényezõk jelentik, a felnõttkori tehet-
séget pedig a magas szintû teljesítõ-
képesség, illetve teljesítmény.
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FELDHUSEN, J. F.
MARLAND–JELENTÉS
TANNENBAUM TEHETSÉGFELFOGÁSA
TEHETSÉGES GYERMEKEK
TERMAN TEHETSÉGKUTATÁSAI
95–561. SZ. TÖRVÉNY

GYORSÍTÁS

Gyorsításnak nevezünk minden olyan 
eljárást, amelyeknek a révén egy gyer-
mek a szokásosnál nagyobb iram-
ban haladhat elõre, akár a magasabb 
iskolai osztályba való lépésén, akár a 
tényleges teljesítményén mérik ezt le 
(Ward, 1980). Tüstént látni fogjuk, 
hogy az iskolákban a tanulmányok 
gyorsítására többféle módon is sor 
kerülhet  legalábbis azoknál a diá-
koknál, akik kiváló általános intellek-
tuális képességûeknek bizonyulnak 
és/vagy egy vagy több tantárgy iránt 
kiemelkedõ fogékonyságot tanúsíta-
nak.

A kiváló általános intellektuális 
képességgel rendelkezõ diákok szá-
mára három alternatíva létezik: a 
teleszkopizálás, az osztályugrás és 
az oktatási intézményekbe való korai 
felvétel. A teleszkopizálás három 
tanítási évnek a két év alatt, vagy 
négy tanítási évnek a három év 
alatt történõ elvégzését jelenti (Fox, 
1979). Azok, akik osztályt ugranak, 
egy év alatt két évet lépnek elõre, 
az átugrott évrõl tanulmányi pontot 
kapnak, az intézményes oktatásuk 
pedig néhány évvel a szokásosnál 
hamarabb fejezõdik be. Korai felvé-

telrõl akkor beszélünk, ha az óvo-
dába vagy az elsõ osztályba lépést az 
általában elfogadotthoz képest egy 
évvel korábban engedélyezik. Ezek a 
gyermekek a korai felvételt az intel-
ligenciatesztben vagy a különféle 
képességvizsgálatokban elért pont-
jaik alapján érdemelhetik ki.

Az egy vagy több tantárgy iránt 
kiemelkedõ fogékonyságot tanúsító 
diákok elõtt hatféle lehetõség van: 
egyidejû felvételizés, levelezõ kurzu-
sok, speciális iskolák vagy osztályok, 
önálló tanulás, konzultációk és végül 
a vizsgák.

Egyidejû felvételizésrõl akkor 
beszélünk, amikor az ebben együtt-
mûködõ középiskolák és felsõokta-
tási intézmények lehetõvé teszik a 
diákok számára, hogy egyszerre fel-
vételizzenek a középiskolába is és a 
felsõoktatási intézménybe is. Ezek a 
diákok a kurzusok eredményes elvég-
zéséért annak rendje s módja sze-
rint tanulmányi pontot kapnak, akár 
úgy, hogy adott kurzusokra õk járnak 
át az egyetemre/fõiskolára, akár úgy, 
hogy az oktató jár át hozzájuk foglal-
kozásokat tartani a középiskolába.

Másfajta gyorsítási lehetõséget 
kínálnak a levelezõ kurzusok. Az 
ebben együttmûködõ egyetemek 
fõiskolai karára felvételt nyert közép-
iskolai diákok postán kapják a fel-
adataikat, és ha valamennyi köve-
telménynek eleget tesznek, akkor 
ugyanannál az oktatónál vizsgáznak, 
aki a feladataikat megtervezte.

Egy megint másfajta gyorsítási 
módszert kínálnak azok a speciális 
iskolák és osztályok, amelyekben 
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lehetõvé teszik a diákoknak, hogy 
külön a részükre összeállított tan-
terv alapján a szokásosnál több tan-
egységet végezzenek el, és a vizsga-
követelményeknek eleget téve az egy 
év alatt általában megszerezhetõnél 
több tanulmányi pontot gyûjtsenek. 
Ezek közül legismertebb a Julian 
Stanley által létrehozott A matemati-
kából korán érõ fiatalok kutatása nevû 
program (Study of Mathematically 
Precocious Youth, SMPY), amely a 
Johns Hopkins Egyetem égisze alatt 
mûködik (Stanley, 1977). Ebben a 
azok a tanulók vehetnek részt, akik a 
SAT (Scholastic Aptitude Test) mate-
matikai részében (SAT–M) legalább 
700 pontot érnek el. Õk a program 
keretében arra kapnak lehetõséget, 
hogy a nyári idõszakban fõiskolai 
szintû foglalkozásokon tanulják a 
matematikát, vagy a tanév folyamán 
levelezõ úton teljesítsék a fõiskolai 
szintû kurzusokat. A Johns Hopkins 
Egyetem által indított program azóta 
a matematika mellett más tárgyakra 
és a jó verbális képességû diákokra 
is kiterjed. Két további ugyanilyen 
program közül az egyik a Midwest 
Tehetségkutatási Program (Midwest 
Talent Search Program), mely Illi-
nois államban a Northwestern Egye-
temen, a másik a Tehetségazonosí-
tási Program (Talent Identification 
Program), mely Észak-Karolinában a 
Duke Egyetemen mûködik.

A tehetséges diákok az adott fõis-
kolai kurzus tantervi anyagát önál-
lóan is átvehetik, vagy a kurzus köve-
telményeit konzulens oktatók segít-
ségével is teljesíthetik.

Végezetül még egy gyorsítási lehe-
tõség áll rendelkezésre azok szá-
mára, akik elõrébb kívánnak jutni 
egykorú társaiknál: a vizsgák útján 
történõ pontszerzés. Ennek három-
féle módja van: (1) a középiskolai 
léptetés, melynek lényege, hogy a 
középiskolák a maguk szervezte vizs-
gák révén biztosítanak lehetõséget 
az egyes osztályok eredményes 
elvégzését igazoló tanulmányi pont 
megszerzésére és a következõ osz-
tályba lépésre, (2) a Léptetési Prog-
ram (Advanced Placement Program), 
melynek a vizsgáztatási rendszere 
a magasabb szintû fõiskolai kurzu-
sokra való besorolást célozza, és (3) 
a Fõiskolai Szintû Vizsgaprogram 
(College Level Examination Prog-
ram), mely 15-féle területen teszi 
lehetõvé a diákoknak azt, hogy az 
egyetemi vizsgaközpontokban letett 
vizsgák révén tanulmányi pontot sze-
rezzenek.

A század elején a tehetséges tanu-
lókhoz való alkalmazkodás leggyako-
ribb módja az volt, hogy a gyors elõ-
rehaladást az elõírt tanterven keresz-
tül tették lehetõvé. Az ilyen irányú 
törekvések legtöbbjét azonban meg-
torpanásra késztette az a közhiede-
lem, hogy a gyorsítás károsan hat a 
gyermek társas fejlõdésére. A témára 
vonatkozó nézetek ellentmondáso-
sak. Kulik és Kulik (1984) a gyor-
sítással kapcsolatban végzett kutatá-
sok áttekintése után arra a követ-
keztetésre jutott, hogy a kutatások 
nem adnak igazán választ erre a kér-
désre, mivel az affektív területeken 
egyes tanulmányok kismértékû pozi-
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tív hatásról, mások pedig kismér-
tékû negatív hatásról számolnak be. 
Mindenesetre Julian Stanley és mun-
katársai úttörõ munkájának nyomán 
a gyorsítás újra elfogadottá vált.

Bár arra ma sincs világos válasz, 
hogy a gyorsítás milyen hatásokat 
gyakorol a szociális és emocionális 
fejlõdésre, arra viszont igen, hogy 
vajon tanulmányi szempontból tény-
leg hasznos-e a gyorsítás. 26 ala-
posan ellenõrzött kutatás elemzése 
azt bizonyította, hogy  azonos élet-
kor és intelligenciaszint mellett  a 
gyorsításban részesült diákok vizs-
gateljesítménye majdnem egy teljes 
jeggyel felülmúlta a gyorsításban 
nem részesült diákok vizsgateljesít-
ményét. A gyorsításban részesültek 
vizsgaeredményei továbbá azonos 
szintûek voltak azokéval, akik ugyan-
arra az évfolyamra jártak ugyan, de 
gyorsításban nem részesült, náluk 
idõsebb tehetséges tanulók voltak 
(Kulik és Kulik, 1984).

A gyorsítással kapcsolatos igazi 
probléma tehát nem az, hogy elõ-
nyös-e a tehetséges diákok tanul-
mányi elõrehaladására nézve, hiszen 
erre a kutatások egyértelmû igennel 
válaszolnak. Reális a veszélye azon-
ban annak, hogy a gyorsítással maga-
sabb évfolyamra került tehetséges 
diákok alkalmazkodási problémák-
nak néznek elébe a náluk idõsebbek 
körében, mivel a gyors intellektuális 
fejlõdésükkel nem tart lépést a szoci-
ális és emocionális fejlõdésük. Ezért 
jogosnak tûnik Herskovits (1998) 
figyelmeztetése, hogy a gyorsítással 
óvatosan kell bánni, és csak akkor 

szabad alkalmazni, ha a gyermek fizi-
kailag, emocionálisan és szociálisan 
elég érett arra, hogy nála idõsebbek 
között legyen.
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HARSÁNYI ISTVÁN
(1908–2002)

Harsányi István 1908-ban született. 
1918-tól 1926-ig a sárospataki Refor-
mátus Gimnázium tanulója. Egye-
temi tanulmányait 1926 1931 között 
az Eötvös Kollégiumban végzi, majd 
egy ösztöndíj segítségével Genfbe 
megy, hogy ott E. Claparède-tõl és 
J. Piaget-tõl gyermekpszichológiát 
tanulhasson. 1933-ban kerül vissza 
Sárospatakra tanárnak, ahol meg-
szervezi  hazánkban elsõként  
a tehetségmentõ és -védõ munkát. 
1946-48 között a Magyar Vallás- és 
Közoktatásügyi Minisztérium osz-
tálytanácsosaként a tehetségvédelem 
elõadója és a Magyar Népi Mûve-
lõdési Intézet igazgatója. 1948-tól 
nyugdíjba vonulásáig, 1969-ig a 
Fõvárosi Gyermeklélektani Intézet-
nek és az intézet jogutódjainak a 
munkatársa.

Harsányi István a magyar tehet-
séggondozás legnagyobb „öregje”. Õ 
volt az elsõ, aki az iskolai tehetség-
gondozás szervezeti kereteit meg-
teremtette Sárospatakon, elindította 
a tehetségvizsgákat, 1941-re egy 
teljes rendszert kidolgozva. Ennek 
a pozitív tapasztalatai ösztönözték 
Szombatfalvy György minisztériumi 
tisztviselõt, az akkori Társadalmi 
Szemle fõszerkesztõjét, hogy létre-
hozza az Állami Tehetségvédelmi 
Alapot, és a református keretekben 
folyó munka mellett az állami 
tehetségvédõ munkát megszervezze, 
amely azután  a kritikus idõkig 

 zavartalanul mûködött mintegy 
hetven gimnáziumban.

Harsányi István

1988-ban, 80. születésnapján meg-
jelent írásainak egy bibliográfiája, 
amely 637 címet tartalmaz, közülük 
61-ben szerepel a „tehetség” szó. 
Mint egy interjúban elmondotta, töb-
ben azért nem, mert hazánkban 30 
évig (1949 1979) a tehetséggel fog-
lalkozni politikailag tiltott dolog volt, 
így szakirodalmi tevékenységébõl a 
téma három évtizedig kimaradt. Pub-
likációinak száma élete végén meg-
haladta a hétszázat.

1994-ben jelent meg a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság kiadá-
sában a Tehetségvédelem címû mun-
kája, amely  többek között  a 
magyar tehetséggondozás történeté-
nek mindmáig legrészletesebb leírá-
sát tartalmazza.

1998-ban a köztársasági elnök 
Harsányi Istvánnak a tehetséggon-
dozás terén végzett munkájáért a 
Magyar Köztársaság Arany Érdem-
keresztje kitüntetést adományozta.
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ
TEHETSÉGESEK

Hátrányos helyzetûnek azokat a tanu-
lókat nevezzük, akik szegény, illetve 
alacsony szocioökonómiai státuszú 
családból származnak. A hátrányos 
helyzetû tehetségesekre vonatkozó 
kutatásokat áttekintve (Baldwin, 
1973; Farrell, 1973; McMillin, 1975; 
Frasier, 1979) ezeknek a tanulóknak 
a sajátos jellemzõi a következõk:

 kíváncsiság, az új dolgokra való 
nyitottság,

 önállóság,
 jó nem-verbális kifejezõképes-
ség,

 kísérletezésre való hajlam,
 kreativitás,
 kockázatvállalás,
 humorérzék,
 a nyelv képi gazdagsága,
 a zene és a képzõmûvészet sze-
retete,

 vezetésre való hajlam,
 felelõsségtudat,
 alkalmazkodóképesség,
 külsõ motiváció,
 hiányos ismeretek és szókincs,

 fejlett emlékezet és megfigyelõ-
képesség,

 a konkrétumok iránti fogé-
konyság.

A hátrányos helyzetû tehetséges 
tanuló a tanulási profilját tekintve 
úgy jellemezhetõ, mint akinek a 
tudása hiányos, gyengén olvas, és 
külsõ motivációt igényel. A vezetés és 
a kreativitás oldaláról nézve viszont 
kíváncsi, rengeteg ötlete van, és 
igen jó problémamegoldó (Torrance, 
1968, 1971, 1977). A problémameg-
oldást tanulmányozva Torrance azt 
találta, hogy a hátrányos helyzetû 
tehetségesek jó vezetõi képességek-
kel rendelkeznek, kockázatvállalók, 
szeretnek új dolgokkal kísérletezni.

Arnold (1974) a hátrányos hely-
zetû tehetségeseket úgy jellemezte, 
hogy erõsen tanárfüggõek, lassan 
haladnak, és a jól strukturált, kiszá-
mítható oktatást kedvelik. Gyakran 
leragadnak egy-egy feladatnál, s csak 
a pedagógus segítségével tudják befe-
jezni.

Olyan tanulókról van tehát szó, 
akik állandó segítséget és ösztönzést 
igényelnek, s ha ezt nem kapják meg, 
negatívan viszonyulnak az iskolához, 
a tanárokhoz és a teljesítményhez. 
Baldwin (1973, 1982) tapasztalata 
szerint a hátrányos helyzetû tehet-
séges tanulók maguktól ritkán vesz-
nek a kezükbe könyvet, inkább azt 
szeretik, ha más tehetséges tanulók-
kal, vagy a számukra fontos felnõt-
tekkel beszélgethetnek.

Maker (1982) szerint a hátrányos 
helyzetû tehetségesek kreativitása a 
legjobban azon keresztül fokozható, 
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ha többféle megoldást megengedõ 
feladatokat alkalmazunk, ideértve az 
ötlettermelést, a divergens gondol-
kodást, valamint a nyelv és iroda-
lom, a zene, a természetismeret és 
a vizuális mûvészetek terén létre-
hozott alkotásokat is. A hátrányos 
helyzetû tehetségeseknél különösen 
fontos, hogy az erõs és gyenge oldala-
ikat együttesen fejlesszük, kezdve az 
erõsségekkel és fokozatosan rátérve 
a gyenge oldalakra.

Az oktatási intézményekben ren-
geteg olyan szegény sorsú gyermek 
van, akik a meglévõ kiváló képessége-
ikkel nem tudnak mit kezdeni. A hát-
rányos helyzetû tehetségesek azono-
sításának és fejlesztésének ezért min-
denképpen elsõbbséget kell élveznie 
a tehetségesek oktatásában. Magyar-
országon ennek igyekszik megfelelni 
a 2000-ben indított Arany János 
Tehetséggondozó Program.
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ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAM

HÁZI FELADAT

A házi feladattal eltöltött idõ általá-
ban összefügg a tanulmányi teljesít-
ménnyel. Az 1900-as évek eleje óta 
végzett vizsgálatok legalábbis erre 
a következtetésre vezettek. Keith 
(1982) azt találta, hogy az iskolai 
osztályzatok és a házi feladat között 
magasabb a korreláció, mint bárme-
lyik más tényezõ esetében  kivéve 
az intellektuális képességet. Walberg 
(1984) 15, az osztályozott házi fel-
adatokkal foglalkozó vizsgálat átte-
kintése alapján megállapította, hogy 
a jegyekben kifejezett minõsítésnek 
háromszor nagyobb a hatása a tanu-
lói teljesítményre, mint a szülõk 
képzettségének, jövedelmének vagy 
a foglalkozásának. Az értékelt házi 
feladat relatív hatékonysága szintén 
csaknem háromszor nagyobb, mint 
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a nem értékelté. Azzal tehát, hogy a 
pedagógus osztályzatot ad a házi fel-
adatra, majdnem háromszor hatéko-
nyabbá teszi ezt a módszert, mintha 
csak pusztán nyugtázná annak elké-
szítését.

Austin (1979) csak a matematika 
házi feladatra szorítkozó 23 kísérleti 
vizsgálat áttanulmányozása után arra 
a következtetésre jutott, hogy a házi 
feladat hatásai összegzõdnek, jobban 
fejlesztik a számolási készséget, mint 
a problémamegoldá-si képességet, és 
nincsenek összefüggésben a tanulók 
matematika iránti attitûdjeivel. Keith 
(1982) arról számolt be, hogy ha a 
tanulóktól több házi feladatot köve-
telünk  és meg is csinálják , 
az hatalmas potenciális elõnyökkel 
jár. Azoknak a szerény képességû 
középiskolás diákoknak, akik hetente 
mindössze 1 3 órát töltenek a házi 
feladat elkészítésével, ugyanolyanok 
az osztályzatai, mint azoké a közepes 
képességû diákoké, akik nem csinál-
ják meg a házi feladatot. A kiváló tel-
jesítményt produkáló magániskolák-
ban a házi feladatot legalább kétszer 
olyan gyakran osztályozzák, mint egy 
átlagos állami iskolában (Coleman, 
Hoffer és Kilgore, 1981).

A magasabb teljesítmény azonban 
nem egyszerûen több házi feladat 
kérdése. Az elõnyök a házi feladat 
elõkészítésétõl, ellenõrzésétõl és az 
így kapott osztályzatok figyelembe 
vételétõl függenek. Keith (1982) arra 
a következtetésre jutott, hogy egy 
bizonyos ponton túl a házi feladat 
mennyiségének növelése annak egyre 
kevésbé történõ elvégzését vonja 

maga után. Mindazonáltal nagy való-
színûséggel feltételezhetõ, hogy a 
legtöbb diák  hacsak egy mód van 
rá  a házi feladat elkészítésére tö-
rekszik. A házi feladattal kapcso-
latos néhány szabály a következõ: 
(1) követeljük meg a határidõre való 
elkészítését, (2) amilyen hamar csak 
tudjuk, osztályozzuk le, de legalábbis 
értékeljük, (3) ezt a tanórai tevé-
kenység szerves részeként végezzük, 
(4) tartalmilag kapcsolódjon ahhoz, 
amit a témazáró ellenõrzések során 
fogunk számon kérni és értékelni.
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TELJESÍTMÉNYIGÉNY

HIGH ABILITY STUDIES

A High Ability Studies az Európai 
Tehetségtanács (European Council 
for High Ability, ECHA) tudomá-
nyos folyóirata. Célja, hogy fórumot 
teremtsen a különbözõ tudományte-
rületeken dolgozó, tehetségkutatás-
sal és -fejlesztéssel foglalkozó tudó-
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sok, szakemberek számára tudomá-
nyos kutatások, elméletek ismerteté-
sére, gyakorlati tapasztalatok, ötletek 
közreadására. Olyan írásokat jelentet 
meg, (1) amelyek a fejlõdés, a szemé-
lyiség, a megismerés, a társas kap-
csolatok tehetség-vonatkozású kér-
déseivel, továbbá elméleti model-
lekkel, mérési technikákkal, oktatási 
stratégiákkal, tantervi problémákkal 
foglalkoznak; és (2) amelyek releván-
sak a terület kutatói, a kiváló képes-
ségû alkalmazottakat foglalkoztató 
munkahelyi vezetõk, a területtel ösz-
szefüggõ döntéseket hozó és ehhez 
kapaszkodókat keresõ politikusok, 
mentorok, tanárok, tanácsadók és 
a tehetséges gyermekek szülei szá-
mára.

A High Ability Studies angol nyel-
vû folyóirat, évente két száma jele-
nik meg. AZ ECHA tagjai térítés-
mentesen kapják. Magyar kutatók 
is rendszeresen publikálnak benne. 
A szerkesztõség címe: Roland S. 
Persson (fõszerkesztõ), Center for 
Psychology, School of Education 
and Communication, Jonkoping 
University, PO Box 1026, Jonkoping, 
SE-55111, Sweden.

ECHA

HOLLINGWORTH, LETA A. S. 
(1886–1939)

Leta A. S. Hollingworth amerikai 
pszichológus a pályafutását közép-
iskolai tanárként kezdte Nebraska 

államban. Késõbb New Yorkban 
dolgozott klinikai pszichológusként. 
Doktori fokozatát a Columbia Egye-
temen szerezte 1916-ban. Innentõl 
kezdve mindvégig a Columbia Egye-
tem Tanárképzõ Fõiskolai Karán ok-
tatott, egészen az 1939-ben bekövet-
kezett haláláig.

Hollingworth-öt több tekintetben 
is mint „elsõt” tartja számon a tehet-
ségfejlesztés szakirodalma. Õ volt a 
tehetségesek számára történõ tanács-
adás elsõ kezdeményezõje, a tehetsé-
gesek elsõ klinikus szemléletû kuta-
tója, továbbá elsõként mutatta ki, 
hogy a tehetséges gyermekeknek sajá-
tos társas-érzelmi igényeik vannak. 
Míg mások abban az idõben a tehet-
séges gyermekek teljesítményére 
koncentráltak, addig Hollingworth 
figyelme a tehetségesek belsõ vilá-
gára, a lélek felfedezetlen birodal-
mára irányult. Feltárta azokat a kri-
tikus fejlõdési problémákat, ame-
lyekkel a tehetséges gyermekeknek 
meg kell küzdeniük. Hosszasan, nagy 
együttérzéssel hallgatta õket  vala-
hogy úgy, mint ahogy a tengerbio-
lógusok hallgatják a bálnák énekét, 
azt remélve, hogy megfejtik a rejtett 
jelentésüket , eljutva a lélek leg-
mélyebb rétegeibe. És a gyermekek 
megnyíltak, megosztva vele a magá-
nyosságukat, a tökéletesség és a tisz-
tesség iránti vágyukat, a felületesség-
gel és a butasággal szembeni türel-
metlenségüket, a hasonló szellemi 
társra való vágyakozásukat, a szép-
ség iránti szeretetüket, a jó és a 
rossz terén szerzett elsõ élményeiket, 
szárnypróbálgatásaikat az élet értel-
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mének kibogozására, helykeresésüket 
a világban, és bámulatos humorér-
zéküket, melyet Hollingworth „men-
tõérzéknek” nevezett. Nem véletlenül 
tekintik Hollingworth-öt a tehetsége-
sek legnagyobb tanácsadójának. Carl 
Rogers, a humanisztikus pszichológia 
vezéralakja, aki Leta Hollingworth 
tanítványa volt, azt mondta róla, 
hogy legalább annyit tanult tõle, 
mint abból, amit tanított. Sokak sze-
rint Rogers kliensközpontú terápiája 
Hollingworth gyermekközpontú terá-
piájából táplálkozik.

Hollingworth volt az elsõ, aki kur-
zust tartott a tehetségesek pszicho-
lógiájáról a Columbia Egyetemen az 
1922 1923-as tanévben. Õ írta az 
elsõ átfogó tankönyvet is a tehetséges 
gyermekek természetérõl és nevelé-
sérõl 1926-ban. Julian Stanley szerint 
õ vetette fel elsõként a „felsõ szintû” 
tesztelés gondolatát, ami világszerte 
nagy hatással volt a tehetségkuta-
tásra.

Hollingworth leghíresebb mûve 
a Gyermekek 180 IQ felett (Children 
above 180 IQ), amelyben 12 rend-
kívül magas intelligenciájú gyermek 
életútjának nyomon követésérõl szá-
mol be hihetetlen alapossággal. Töb-
bek között arra a következtetésre 
jutott, hogy a 130 150 közötti IQ 
jelenti azt az intelligenciaszintet, 
amely mellett ezek a gyermekek 
minden további nélkül be tudnak 
illeszkedni az iskolába és a társa-
dalomba. E szint fölött a kölcsönös 
elutasítás a jellemzõ, ami a kimagas-
lóan tehetséges gyermekek elszige-
telõdéséhez vezet.

Hollingworth dolgozta ki az elsõ 
tanácsadási programot a tehetsé-
gesek érzelmi igényeinek gondozá-
sára. Mindmáig ez az egyetlen olyan 
program, amely a gondozás hatását 
hosszú távon vizsgálta.

A Galton és Terman által képviselt 
örökléspárti megközelítéssel szem-
ben Hollingworth a társadalom sze-
repét hangsúlyozta. Különbséget tett 
a képesség és a teljesítmény között. 
Az, amit az egyén képes csinálni, a 
veleszületett sajátosságaitól függ, de 
amit ténylegesen tesz, a környezet-
tõl. Ezzel a gondolattal Hollingworth 
a tehetségnevelés modern felfogásá-
nak vetette meg az alapját.
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IMPULZIVITÁS – REFLEKTIVITÁS

A Kagan (1965) által leírt impulzi-
vitás-reflektivitás tulajdonképpen 
egy kognitív dimenzió, amely azt a 
módot fejezi ki, ahogyan a gyermekek 
a bizonytalanságot feloldják. Lénye-
gét tekintve arra utal, hogy azokban 
az esetekben, amikor a probléma-
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megoldás során különféle alternatí-
vák adódnak, az egyén mennyire haj-
lamos a problémamegoldás érvényes-
sége felett elgondolkodni. Gyerme-
keknél az impulzivitás-reflektivitás 
mérésére a leggyakrabban használt 
eszköz az ún. Ismerõs Figurák Össze-
illesztésének Vizsgálata (Matching 
Familiar Figures Test, MFFT). Érté-
kelése azon alapul, hogy a reflektív 
gyermekek kevesebb hibát vétenek, 
és a válaszuk lappangási ideje hosz-
szabb, mint az impulzív gyermekek 
esetében (Kagan, 1965). A teszt fel-
vétele során egy jól ismert figurát 
mutatunk be (mint amilyen egy 
csónak, egy állat vagy egy olló) nyolc 
olyan hasonmásával együtt, amelyek 

 egy kivételével  egy vagy több 
részletben eltérnek az eredeti figu-
rától. Az egyént arra kérjük, hogy 
a felkínált alternatívák közül válasz-
sza ki azt az egyet, amelyik pontosan 
megegyezik a figurával. Az idõt és a 
választ értékeljük. Reflektív gyerme-
keknek nevezzük azokat a gyerme-
keket, akiknek a teszteredménye az 
MFFT-reakcióidõk átlagértéke felett 
van, és a hibázások átlagértéke alatt 
van. Impulzív gyermekeknek nevez-
zük azokat a gyermekeket, akiknek a 
teszteredménye a reakcióidõk átlag-
értéke alatt van, és a hibázások átlag-
értéke felett van (Messer, 1976). 
Az impulzív gyermekek hajlamosak 
gyorsan reagálni és sok hibát véteni, 
míg a reflektív gyermekek lassabban 
és óvatosabban reagálnak, és keve-
sebb hibát vétenek (Finch, 1982).

Az impulzivitást és a reflektivitást 
a pedagógusok a gyermeknevelési 

programokban kiegészítõ szempont-
ként vehetik figyelembe (Finch, 
1982; Borkowski, 1983). Különösen 
a viselkedési problémákat mutató, 
érzelmi zavarokkal küzdõ gyerme-
kek esetében bizonyult hasznosnak 
(Finch, 1982). Finch a viselkedési 
problémákat mutató gyermekeknél 
azt is megvizsgálta, hogy a reflektivi-
tás és az impulzivitás hogyan befo-
lyásolja a WISC-R-ben nyújtott tel-
jesítményt. A reflektív gyermekek 
szignifikánsan magasabb pontszá-
mot értek el a verbális területen és 
a teljes IQ tekintetében, mint az 
impulzív gyermekek. Bár arra nincs 
bizonyíték, hogy az impulzivitás-
reflektivitás és az IQ pontok között 
egyértelmû kapcsolat lenne, Finch 
eredménye mégis azt veti fel, hogy ez 
a kognitív stílus valamilyen módon 
összefüggésben lehet a standard 
intelligenciatesztekben nyújtott telje-
sítményekkel.

Sergeant (1979) a hiperaktivitás, 
az impulzivitás és a reflektivitás kli-
nikai vonatkozásait tanulmányozta. 
A hiperaktivitás megállapítására az 
MFFT-t alkalmazta. Bár az impulzi-
vitásról általában azt tartják, hogy 
a hiperaktivitással rokon dimenzió, 
a kutatás mégis azt mutatta, hogy 
a hiperaktivitásnak az impulzivitás 
mérésén keresztül történõ megál-
lapítása félrevezetõ lehet. Kiderült, 
hogy az impulzivitás és reflektivitás 
inkább más klinikai szindrómákkal 
van összefüggésben, így az agyká-
rosodással, az epilepsziával és az 
értelmi akadályozottsággal (fogyaté-
kossággal) (Messer, 1976). Messer 
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e munkájában arra is kitért, hogy 
az impulzivitás-reflektivitás össze-
függésben lehet az iskolai teljesít-
ménnyel, amit az mutatott, hogy a 
tanulási zavarokkal és az olvasási 
problémákkal küzdõ gyermekeknél 
nagyobb volt az impulzivitás. Messer 
megállapítása szerint a reflektív gyer-
mekek gondosabban és tervszerûb-
ben gyûjtik az információt, mint 
az impulzív gyermekek. Ugyanez a 
tanulmány arra is felhívja a figyelmet, 
hogy az impulzivitást-reflektivitást 
az iskoláskor elõtt nem lehet ponto-
san megállapítani, mert az ilyen korú 
gyermekek még nem tanultak meg 
alternatívákat mérlegelni.

Az impulzív és a reflektív gyerme-
keknél a Peabody-féle Képes Szótár 
és az MFFT segítségével a társas 
vonatkozású következtetést is meg-
vizsgálták (Peters és Bernfeld, 1983).
A reflektív gyermekek lassabban dön-
töttek, az impulzív gyermekek gyor-
sabban. Míg a reflektív gyermekek az 
aktívabb megközelítést részesítették 
elõnyben, addig az impulzív gyerme-
kek a passzívabb megközelítést.

Kagan (1983) olyan gyermekeket 
tanulmányozott, akiknek eleve vizu-
ális egyeztetési problémájuk volt. 
A gyors reakcióidejû és magasabb 
hibaponttal dolgozó egyének több 
hibát vétettek a szóolvasásban, mint 
azok, akiknek a döntéshozatali ideje 
hosszú volt és alacsonyabb hibapont-
tal dolgoztak. Ez alátámasztani lát-
szik azt a megfigyelést, hogy azok 
az elsõ osztályosok, akik az alter-
natív hipotézisek felett eltöprenge-
nek, pontosabbak a szófelismerés-

ben, mint azok, akik a hipotéziseiket 
impulzív módon véleményezik.

A reflektivitás és az impulzivitás 
az életkorral együtt változik, azaz 
ahogy nõnek a gyermekek, úgy válnak 
egyre reflektívebbekké (Messer, 
1976). Messer arról számolt be, 
hogy míg a reakcióidõk az életkorral 
együtt növekednek, addig a hibák 
száma csökken. Siegelman (1969) 
azt vizsgálta, hogy a különbözõ élet-
korú reflektív és impulzív gyermekek 
milyen szempontok alapján mérlege-
lik az alternatívákat és veszik szem-
ügyre a nekik bemutatott tárgyakat. 
A feltevés az volt, hogy az impulzív 
gyermekek több idõt szentelnek egy 
kiválasztott ingernek, és figyelmen 
kívül hagyják az alternatívákat, szem-
ben a reflektívekkel, akik több idõt 
töltenek az alternatívák mérlegelésé-
vel. Az eredmények szerint az impul-
zív és a reflektív gyermekek mind-
két kategóriában egymástól elütõ 
keresési stratégiákat is használhat-
nak, ami arra utal, hogy az impulzív 
dimenzió megváltoztatható. Messer 
(1976) és Kagan (1983) azt tapasz-
talta, hogy ha az impulzív gyermeke-
ket megtanítják a letapogatási stra-
tégiák használatára, akkor az impul-
zivitás módosítható. A kutatók ezt 
olyan gyermekeknél érték el, akik 
impulzív módon foglalták szavakba 
azt, amit csináltak.

Az impulzivitást-reflektivitást a 
tanítás szemszögébõl is megvizsgál-
ták. A pedagógusoknak már csak 
azért is fontos, hogy az egyéni 
különbségek jellegérõl többet tudja-
nak, hogy az egyéni bánásmód elvét 
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jobban érvényesíthessék. Readance 
és Bean (1978) arról számolt be, 
hogy az impulzív gyermek  amikor 
problémát old meg  némi gondol-
kodás után hajlamos a pillanat heve 
alatt cselekedni. A reflektív gyermek 
általában habozik, az összes ren-
delkezésre álló választási lehetõsé-
get mérlegeli. A reflektív gyermekek 
nem feltétlenül okosabbak vagy jobb 
tanulók, ennek ellenére  a kuta-
tások szerint  a pedagógusok az 
impulzív gyermekeket fogadták ked-
vezõtlenebbül. Úgy látták, hogy órán 
a reflektív diákok nagyon figyelnek, 
míg az impulzív diákok kevésbé képe-
sek koncentrálni. Ez alátámasztja 
azt a megfigyelést, hogy az impul-
zivitás és reflektivitás sajátos sze-
mélyiségváltozója nem elhanyagol-
ható az iskolai tanulás szempontjá-
ból. Bizonyítottnak tekinthetõ tehát, 
hogy az impulzivitás-reflekti-vitás 
kognitív dimenziója fontos egyéni 
különbséget fejez ki.
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CREATIVE PROBLEM SOLVING
(KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS)
INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK
KOGNITÍV STÍLUSOK

INTELLIGENCIA

Bár maga az intelligencia mint foga-
lom meglehetõsen régi keletû, az 
intelligencia mérésére szolgáló eljá-
rások csak rövid múltra tekintenek 
vissza. A 19. század végén kidolgo-
zott elsõ mentális tesztek az érzé-
kelési küszöböt, a reakcióidõt, az 
emlékezetet, a fájdalomérzékenysé-
get és a színpreferenciát mérték, ami 
az intelligenciának a józan észként 
való elképzeléséhez képest termé-
szetesen melléfogás volt.

Az elsõ sikeres intelligenciatesz-
tet Alfred Binet és Theodor Simon 
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dolgozta ki Párizsban, 1905-ben.
A Binet-féle próbák két fontos tekin-
tetben különböztek sikertelen elõde-
iktõl. Egyrészt feláldozták a preci-
zitást annak érdekében, hogy olyan 
globálisabb jellegû mentális képes-
ségeket mérjenek, mint a mondatok 
megjegyzése, instrukciók követése, 
absztrakt fogalmak megkülönbözte-
tése (mint amilyen a ’szeretet’ és a 
’tisztelet’), és három megadott szó 
mondatba foglalása (pl. Párizs, sze-
génység, sors). Másrészt egy adott 
gyermek teljesítményének értékelé-
séhez az intelligencia kritériumaként 
életkori normákat alkalmaztak

Binet és Simon a gyermekekkel 
végzett munkájuk során megfigyel-
ték, hogy a mentális képességek 
egyenletesen nõnek az életkorral. Ezt 
a megfigyelést felhasználva határoz-
ták meg az intelligenciateszt szá-
mára megfelelõ elemek kritériumát: 
az a megfelelõ elem, amit az idõsebb 
gyermekek átlagosan jobban olda-
nak meg, mint a fiatalabbak. Mind-
egyik feladatot életkori szinthez ren-
delték, mégpedig ahhoz az életkor-
hoz, amelynél a gyermekeknek a fele 
hibátlanul tudta teljesíteni a felada-
tot. Így a mentális teljesítményt egy 
életkori skálán mérték, és a gyerme-
kek mentális korát a különbözõ élet-
korokhoz tartozó feladatsorokban 
nyújtott teljesítményük alapján lehe-
tett meghatározni. A teszt mûkö-
dött. A mentálisan fejlettebb gyer-
mekeket (vagyis akiknek a mentális 
kora felette volt a tényleges koruk-
nak) rendszerint a tanáraik is oko-
sabbnak tartották, míg azokat, akik-

nek a mentális kora alatta volt a való-
ságos koruknak, butáknak. A men-
tális kor fogalma egyfajta kulcsnak 
bizonyult az intelligenciához. Olyan 
skálát szolgáltatott, amely megfelelt 
az intelligencia józan észként való 
értelmezésének, és hatékony mód-
szert adott az intelligencia méré-
séhez, megoldatlanul hagyva azon-
ban az egzakt meghatározásnak azt a 
nehéz kérdését, hogy mi is tulajdon-
képpen az intelligencia.

Kevéssel a Binet skálák publiká-
lása után egy német pszichológus, 
William Stern kidolgozta az intelli-
genciahányados (intelligenciakvóci-
ens, IQ) fogalmát. Stern észrevette, 
hogy az a gyermek, aki 6 éves korá-
ban mentálisan egy évvel elõrébb jár, 
az fejlettebb, mint aki 9 éves korá-
ban jár egy évvel elõrébb. Az intelli-
gencia célravezetõ mérése tehát nem 
a mentális kor és az életkor különb-
ségének, hanem a kettõjük egymás-
hoz viszonyított arányának a megál-
lapítása. Stern az IQ kiszámításához 
a mentális kort elosztotta az élet-
korral, és  hogy a tizedesjegyekek 
kiküszöbölje  megszorozta 100-zal. 
Annak az 5 éves gyermeknek, akinek 
a mentális kora 6 év, éppúgy 120 
az IQ-ja, mint annak a 10 évesnek, 
akinek a mentális kora 12 év. Ennél 
fogva az IQ a mentális fejlõdés üte-
mének a mérõszáma. 120-as IQ-t 
tehát az a gyermek ér el, akinek a 
mentális képességei 20%-kal gyor-
sabban fejlõdnek, mint egy átlagos 
gyermek mentális képességei.

A Binet teszt felettébb szilárdnak 
bizonyult a világ más tájain is. Nem-
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csak Párizsban volt úgy, hogy egy átla-
gos 7 éves gyermek a neki felolvasott 
öt számot alig tudta megismételni és 
a rajzolás során bizonyos hiányos-
ságokat mutatott, hanem Németor-
szágban, Angliában és Amerikában 
is. Az életkori skálának ez a viszony-
lagos állandósága volt az egyik elsõ 
jelzés arra, hogy az IQ valamilyen 
alapvetõ dolgot mér. Nekiláttak a 
Binet teszt fordításának és átdolgo-
zásának. Ezek közül a legsikerültebb 
a Stanford-Binet teszt volt, melyet 
L. M. Terman dolgozott ki munka-
társaival együtt a Stanford Egyete-
men. A Binet teszt Stanford válto-
zatát 1916-ban publikálták elõször, 
majd 1937-ben másodszor, amikorra 
a teszt szerkezetének és standardizá-
lásának technológiáját már nagymér-
tékben továbbfejlesztették, ugyanak-
kor a mentális kornak és az IQ-nak 

 mint az intelligencia mûveleti 
definíciójának  az alapkoncepcióját 
továbbra is megtartották.

A Stanford-Binet értékelését az 
összes akkortájt kidolgozott mentális 
teszt követendõ példának tekintette, 
és egy az egyben átvette. A mentális 
korból származtatott IQ-t azonban 
nem sokáig használták az intelligen-
cia mérésére, mivel számos technikai 
problémát vetett fel. A mentális kor 
skálájával kapcsolatban az egyik leg-
nagyobb probléma az, hogy a men-
tális képesség fejlõdése a serdülõkor-
ban lelassul, 16-18 éves korban pedig 
végképp megáll. Így az IQ indexe 
a felnõttek intelligenciájáról semmit 
nem árul el. A legmodernebb intel-
ligenciatesztek az egyénnek a teszt-

ben nyújtott teljesítményét az ugyan-
olyan életkorú emberek reprezenta-
tív mintájával hasonlítják össze, és a 
viszonyított teljesítményt egy olyan 
IQ skálán fejezik ki, amelynek az 
átlaga 100, a szórása 15, a stan-
dardizált mintában pedig normális 
eloszlást követ. Ez az eljárás a pon-
tok azonos eloszlását eredményezi 
minden korcsoportban. Bár az IQ 
pontok ilyetén való eloszlását a leg-
több teszt standardizálásánál ma is 
követendõnek tartják, nem árt tudni, 
hogy eredetileg azért vették át, hogy 
hasonlítson ahhoz az IQ eloszláshoz, 
amit annak idején 1937-ben figyel-
tek meg a Stanford-Binet standardi-
zálása során.

Miközben az intelligenciatesztek 
kialakítása szinte teljesen gyakorlati 
alapon folyt, addig a pszichológusok 

 a specifikus képességek mérésére 
koncentrálva  az intelligencia struk-
túráját próbálták felderíteni. A fak-
toranalízis statisztikai módszerét is 
azért dolgozták ki, hogy a sok képes-
ségteszt interkorrelációjából segít-
sen kikövetkeztetni az intelligencia 
struktúráját. Bár maga a faktorana-
lízis egy igen bonyolult eljárás, az 
alapelve egyszerû. Ha bizonyos tesz-
tek hajlamosak arra, hogy egymással 
magasabban korreláljanak, másokkal 
pedig nem, akkor ez azt mutatja, 
hogy ezek a tesztek olyasvalamit 
mérnek, amelyen nem osztoznak a 
többi teszttel, legalábbis nem erõsen. 
Így a magasan korreláló tesztek cso-
portját egy bizonyos közös  a tesz-
tek együtt változását elõidézõ  
faktor bizonyítékának lehet tekin-
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teni. A faktoranalízis az adott teszt-
együttesben egy sor ilyen közös 
faktor meghatározására ad lehetõsé-
get, és a teszteknek a faktorokkal való 
összefüggését olyan módon mutatja 
ki, hogy annak révén az alapvetõ fak-
torok megállapíthatók.

A faktoranalízis elsõ formáját 
Spearman (1927) dolgozta ki, akire 
nagy hatást gyakorolt az a tény, hogy 
szinte az összes mentális képesség 
pozitívan korrelált egymással. Azok 
az emberek, akik mondjuk a memória 
tesztben viszonylag jól teljesítettek, 
hajlamosak voltak más tesztekben 
is (mint például a mondatbefejezési 
tesztben) jól teljesíteni. Spearman 
ezt az intelligencia általános fak-
torának bizonyítékaként értelmezte, 
melyet g-nek nevezett el. Az általa 
alkalmazott faktoranalitikus mód-
szerrel mindegyik teszt esetében azt 
kívánta feltárni, hogy milyen mér-
tékben telítettek azok ezzel a bizo-
nyos általános faktorral.

A faktoranalízist Thurstone 
(1938) fejlesztette tovább, aki a mód-
szert a különféle képességfaktorok  
a nyelvi megértés, a szótalálás gyor-
sasága, a számolási képesség, a tér-
beli elképzelés, az észlelési képes-
ség, a mechanikus emlékezés és a 
következtetés  azonosítására alkal-
mazta. Ezek a faktorok mind pozití-
van korreláltak egymással, ami össz-
hangban lett volna Spearman-nek 
az általános intelligenciára vonat-
kozó elképzelésével. Thurstone azon-
ban a faktorok elkülönült mivoltát 
akarta kiemelni, és ezért ezeket elsõd-
leges mentális képességeknek nevezte el.

A késõbbiekben a Thurstone által 
leírt faktorok száma lényegesen bõ-
vült, mivel a kutatók mind több ilyen 
faktort azonosítottak.

Ennek az irányzatnak a vezetõ 
alakja Guilford (1967) volt, aki az 
ismert és a tesztek által tartalmazott 
képességfaktorokat a mûveletek, a 
tartalmak és a produktumok szerint 
szerkesztette egybe. A faktoroknak 
ezt a három szempontból történõ 
osztályozását Guilford egy háromdi-
menziós ábrával szemléltette, s az 
intelligencia strukturális modelljé-
nek nevezte el. Ennek a kocka alakú 
modellnek az volt az elõnye, hogy 
a különbözõ képességeket egyetlen, 
jelentéssel bíró struktúrába szer-
vezte. Emellett egy ilyen modell 
mintegy vezérfonalat képez a kutatás 
számára, mivel segítségével a még 
nem azonosított új faktorok termé-
szete is megjósolható. Ugyanakkor 
a Guilford-féle modell nem pályázik 
arra, hogy a különbözõ képességek 
alapjául szolgáló agyi struktúrák 
modellje legyen, tehát a különbözõ 
képességeket létrehozó okok közé 
már nemigen nyújt bepillantást.

Az intelligencia strukturális mo-
delljében kifejezõdõ 120 képesség 
egy részét még nem tisztázták kel-
lõképpen. Azon képességfaktorok-
hoz, amelyeket egynél több labo-
ratóriumban is felfedeztek, és álta-
lában azonosíthatóaknak fogadtak 
el, az Educational Testing Service 
(ETS) egy referencia-tesztkészletet 
jelentetett meg. A készletben lévõ 
faktorokat egy  a képességvizsgá-
latokban jártas, vezetõ kutatókból 
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álló  tanácsadói bizottság segít-
ségével válogatták ki. A bizottság 
tagjai 23 faktor tekintetében értet-
tek egyet. Ilyen volt például az asz-
szociációs könnyedség (egy adott 
jelentéskör, vagy valamilyen más 
közös szemantikus jegy alapján tör-
ténõ gyors szótalálás képessége), 
az asszociatív emlékezet (egy elõ-
zetesen megtanult, de egyébként 
egymással nem összefüggõ elempár 
egyik tagjának a bemutatása esetén 
a másik tag felidézésének a képes-
sége), a logikus gondolkodás (az 
elõzménybõl a következmény leve-
zetésének, illetve a következtetés 
helyessége értékelésének a képes-
sége), vagy a térbeli tájékozódás 
(a térbeli mintázatok felfogásának, 
illetve a térbeli tárgyak segítségével 
történõ tájékozódás fenntartásának 
a képessége).

A mentális képességek között 
valóban olyan nagyok az eltérések, 
hogy azok egyenként is azonosítha-
tók és mérhetõk. Megválaszolatlanul 
hagyják viszont azt a kritikus kér-
dést, hogy az egyes részképességek-
nek miért pont ez a sajátos együttese 
létezik. Vannak-e az idegrendszer-
ben olyan, egymástól eltérõ biológiai 
struktúrák, amelyek más-más men-
tális feladatok teljesítésében mûköd-
nek közre? Elõsegítik-e bizonyos 
tapasztalatok, illetve tanulási alkal-
mak a különféle faktorok által képvi-
selt képességek fejlõdését? Mindezt 
nem tudjuk.

Mint láttuk, az intelligencia méré-
sének két megközelítése létezik. Az 
egyik az általános képesség egyetlen 

faktorára összpontosít, alig törõdve 
annak az egyes összetevõivel. A 
másik az intelligenciának az egyes 
képességek szerint történõ elemzé-
sét tartja fontosnak, kevés figyel-
met szentelve annak a ténynek, hogy 
ezek az összetevõk hajlamosak pozi-
tívan korrelálni egymással. Mindkét 
megközelítés korrekt abban az érte-
lemben, hogy mindkettõ a képesség 
valóságos összetevõinek feltárására 
törekszik. Valóban igaz, hogy sok 
olyan képességfaktor létezik, ame-
lyek külön-külön is mérhetõk. De az 
is igaz, hogy ezek a faktorok mind 
pozitívan korrelálnak egymással. A 
vizsgálatok visszatérõen azt állapít-
ják meg, hogy a különféle tesztek-
ben a közös varian-ciának körülbe-
lül a fele egyetlen általános faktor-
nak, míg a másik fele az egyes fakto-
roknak köszönhetõ. Nyilvánvalóan 
hierarchikus szervezõdésrõl van szó, 
azonban ez még nem oldja meg azt a 
problémát, hogy a kutatásban mire 
kellene tenni a fõ hangsúlyt. Van, aki 
az egyes képességeket tartaná fon-
tosnak, ezeknek az interkorrelációit 
olyan, viszonylag jelentéktelen fak-
toroknak tulajdonítva, mint amilyen 
a mérési torzítás, a közös környezeti 
hatások és más hasonlók. Ugyan-
akkor van, aki a legfontosabb kér-
désnek azt tekintené, hogy a közös 
képesség milyen egyedi képességek 
együttesét fejezi ki, és közben ezek 
saját specifikus varianciáit viszony-
lag lényegtelen faktoroknak tulajdo-
nítaná. E témában a két ellentétes 
nézõpontot Jensen (1979) és Carroll 
(1976) képviseli.
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Ezt a két megközelítést abból a 
szempontból is össze lehet vetni, 
hogy mennyire járulnak hozzá az elõ-
rejelzéshez és a mentális mûködés 
megértéséhez. Az általános intelli-
genciát mérõ tesztek és az egyes 
képességek vizsgálatára szolgáló eljá-
rások az elõrejelzés terén felnõttekké 
váltak, és többnyire gondosan ügyel-
nek arra, hogy  különösen az isko-
lai teljesítmény és a szellemi fog-
lalkozásokra való alkalmasság tekin-
tetében  számottevõ eredményt 
tudjanak felmutatni. Ha az egyes 
képességek mérésére szolgáló eljárá-
sok jobb elõrejelzõk lennének, akkor 
ebben felül kellene múlniuk az álta-
lános képességtesztek által felállí-
tott magas mércét. De ezt mind a 
mai napig nem tudták túlszárnyalni 
(McNemar, 1964).

A sok specifikus képességfaktor 
és az általános intelligencia kivált-
képpen fontos faktorának az együt-
tes jelenlétét egy embercsoport ana-
tómiai feltérképezésének példáján 
lehet szemléltetni. Jól tudjuk, hogy 
az emberek különbözõ magasságúak, 
és anatómiai méreteiket tekintve a 
magas emberek szinte mindenben 
felülmúlják az alacsony embereket. 
Ennél fogva kell léteznie egy álta-
lános nagyság-faktornak. Ezen kívül 
az emberek a testességük és a ter-
metük alapján is eltérnek egymástól, 
mégpedig oly módon, hogy a hossz-
irányú méretek (a karok, a lábak 
és a törzs hossza) magasabban kor-
relálnak egymással, mint a kerületi 
méretekkel (a nyak, a derék és a 
comb körméretével), mely utóbbiak 

inkább egy másik homogén cso-
portot alkotnak. Emiatt lehetséges, 
hogy a méretbeli és a súlybeli kor-
relációk alapján az emberek relatív 
magassága vagy alacsonysága helyett 
magát az emberi testet írjuk le. A 
további elemzés minden valószínû-
ség szerint egy hosszú törzsû  
rövid törzsû faktort azonosítana, 
továbbá a specifikus testtájékokhoz 
tartozó olyan faktorokat, mint ami-
lyen az arcforma, a kézforma és így 
tovább. A különféle anatómiai fak-
toroknak az elõrejelzés szempont-
jából való relatív használhatósága a 
fontosnak tartott teljesítmény kri-
tériumaitól függene. Ha az összes 
kritérium egy valamilyen fajta aka-
dályon való áthatolásra vonatkozna, 
akkor valószínûleg az általános nagy-
ság-faktornak lenne a legnagyobb 
jelentõsége, még akkor is, ha a fel-
színen  például a kézzel leküz-
dendõ akadályok esetében  a kéz-
faktor tûnne a jelentõsebbnek.

Ami a megértést illeti, ehhez az 
intelligenciának az alkotóelemeire 
való szétszedése tûnik célravezetõ-
nek. Carroll (1976) körültekintõen 
elemezte azokat a mentális mûvele-
teket, amelyeket az ETS-készletben 
szereplõ, mind a 23 faktorra kiter-
jedõ feladatokon keresztül eleve 
adottak voltak. Ezen elemzés sze-
rint valamennyi faktor tartalmazhat 
mûveleteket, de a mûveletek elsõd-
legesen a mentális mûködés specifi-
kus jellegétõl függenek. Például az 
emlékezeti terjedelem elsõdlegesen 
a tárolástól és a rövid tartamú emlé-
kezetbõl való visszakereséstõl függ, 
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a könnyedségi faktorok a hosszú tar-
tamú emlékezet letapogatásától füg-
genek, a szóbeli megértés pedig a 
„lexikális-szemantikai” tár tartalmá-
tól függ. Ésszerûnek látszik azt fel-
tételezni, hogy amikor majd végre 
megértjük a tárolás és a memóriá-
ból való visszakeresés mechanizmu-
sát, valamint a mentális mûveletek 
logikáját, az alapot szolgáltató folya-
mat és a megragadott teljesítmény 
faktorstruktúrái között teljes lenne 
a megegyezés.

A kognitív pszichológiában újab-
ban a számítógéppel való párhu-
zamba állítás tett szert nagy jelen-
tõségre. Az olyan módszereknek a 
kidolgozása, amelyekkel pontosan 
meg lehet mérni a mentális mûve-
letek elemi komponenseinek lezaj-
lásához szükséges idõt (Sternberg, 
1977), az emberi képességek alapjául 
szolgáló folyamatok korszerû értel-
mezését ígéri. Másfelõl az a tény, 
hogy Jensen (1980) szignifikáns kor-
relációt talált a mentális folyamatok 
általános sebessége és az intelligen-
cia között, inkább az általános intel-
ligenciára látszik visszairányítani a 
figyelmet. Ma még természetesen 
korai lenne arról feltevésekbe bocsát-
kozni, hogy az intelligenciakutatás 
ezen sokat ígérõ új irányzatának mi 
lehet a kimenetele.

Az intelligencia a maga története 
folyamán mindvégig a nyilvános viták 
kereszttüzében állt. Minden valószí-
nûség szerint azért, mert az intel-
ligenciának komoly szerepe van a 
tanulmányi és a gazdasági teljesít-
ményben, és emiatt a társadalmunk 

nagyra értékeli. A vita elsõsorban a 
körül folyik, hogy az egyéni intel-
ligenciabeli eltérések kialakulásáért 
milyen arányban tehetõk felelõssé 
az örökletes és a környezeti hatá-
sok, továbbá a különbözõ faji, etni-
kai és szocioökonómiai csoportok 
közötti intelligenciabeli eltérések 
milyen mértékûek, és milyen okokra 
vezethetõk vissza.
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INTELLIGENCIASTRUKTÚRA

J. P. Guilford (1967) Az emberi intel-
ligencia természete (The Nature of 
Human Intelligence) címû munká-
jában egy olyan intelligenciamodellt 
dolgozott ki, amely az emberi intel-
ligencia faktoranalízisén alapul. Az 
intelligencia strukturális elmélete a 
faktoranalízis többváltozós módsze-
rének kísérleti alkalmazásaiból nõtt 
ki. Bár Guilford az elméletét ere-
detileg 5 15 éves tanulókat tartal-
mazó minta vizsgálata nyomán fogal-
mazta meg, a késõbbi, fiatal felnõt-
teken végzett alapkutatása az eredeti 
feltevéseket mindenben igazolta. Az 
elméleti koncepció és az ebbõl adódó 
következtetések számos  az álta-
lános pszichológiában már ismert 
és fontosnak tartott  tény újszerû 
értelmezését tették lehetõvé.

Az intelligencia strukturális elmé-
letének egyik fõ törekvése az volt, 
hogy szilárd, átfogó és rendszerezett 
alapot nyújtson az intelligencia értel-
mezéséhez, a másik pedig, hogy az 
általános pszichológia elméleti rend-
szerén belül a helyére tegye az intel-
ligenciát. Guilford az általa válasz-
tott vonatkoztatási keretet inkább 
morfológiai, semmint hierarchikus 
modellnek nevezi. Modellje  amit 
gyakran „az intellektus három arca-
ként” is emleget  három dimenziót 
foglal magába: (1) mûveletek, melyek 
az intellektuális tevékenységek vagy 
folyamatok elsõdleges fajtáira utal-
nak, (2) tartalmak, melyek az egyén 
által megkülönböztethetõ informá-
ciók típusaira vonatkoznak, és (3) 

produktumok, melyek az intellektuá-
lis mûveletek eredményeit jelölik.

Guilford strukturális intelligenciamodellje

Ez a kocka-modell lényegében egy 
háromdimenziós ábra. A mûveleti 
dimenzió öt alosztályra oszlik. Ezek: 
értékelés, konvergens gondolkodás, 
divergens gondolkodás, emlékezet 
és megismerés. A tartalmak négy 
típusa a következõ: figurális, szim-
bolikus, szemantikus és viselkedé-
ses. A produktumok hat típusa: egy-
ségek, osztályok, kapcsolatok, rend-
szerek, transzformációk és impliká-
ciók. A teljes séma az intellektuális 
képességek 120 (5x4x6) megjósol-
ható celláját ábrázolja. A képessé-
gek 120 típusa e hármas osztályozási 
rendszer metszéspontjaiból szárma-
zik. A 120 egyedi faktor közül 82 
létezését már kimutatták, a többit 
pedig jelenleg vizsgálják.

Jóllehet Guilford modelljének az 
alkalmazása szélesebb körben nem-
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igen terjedt el, mégis egy olyan 
elméletre vall, amely az intelligencia 
vizsgálatának a kezdeti idõszakából 
hiányzik: azaz az intelligencia szilárd 
alapokon nyugvó, átfogó és rend-
szerezett elméletét kívánja megte-
remteni. Guilford kitart amellett, 
hogy ennek a szilárd alapnak részle-
tes megfigyelésekre kell támaszkod-
nia, hogy magának az elméletnek 
az intelligencia valamennyi össze-
tevõjét tartalmaznia kell, és hogy 
mindezeket egyetlen átfogó logikai 
struktúrán belül kell rendszerezni. 
Az intelligencia Guilford-féle struk-
túrája végeredményben ezt a célt 
szolgálja.

IRODALOM

Guilford, J. P. (1967): The nature of human 
intelligence. New York: McGraw-Hill.

INTELLIGENCIA
INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK

INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK

Az intelligencia vizsgálata  jólle-
het sokféleképpen nevezték és sok-
féleképpen végezték  sok száz 
éves múltra tekint vissza (Anastasi, 
1982). A kínaiak már 3000 évvel 
ezelõtt is használtak mentális próbá-
kat, a hetedik és a nyolcadik század-
ban pedig a császári udvar a beszéd 
és az írás, valamint a verbális és 
a nonverbális gondolkodás vizsgá-
latára olyan próbákat vezetett be, 

amelyek sok tekintetben a mai tesz-
tek feladataihoz hasonlítottak. Az 
ókori görögök, Szókratész hívei, és 
a középkori egyetemek mind kialakí-
tottak valamilyen eljárást az intellek-
tuális képességek megállapítására.

A mentális képességekre vonat-
kozó elméleteknek és az intelligencia 
mérésére szolgáló módszereknek a 
kidolgozása az 1800-as években kez-
dõdött (Kaufman, 1983). Nem meg-
lepõ, hogy az intelligenciavizsgála-
tok születésénél bábáskodó tudóso-
kat akkoriban a képesség két szélsõ-
sége foglalkoztatta. Míg két francia 
orvos  az 1800-as évek elején Jean 
Esquirol, a század közepén pedig 
Edouard Seguin  az értelmileg 
akadályozottak (fogyatékosok) intel-
ligenciáját tanulmányozta, addig a 
század második felében az angol 
Francis Galton az emberi zsenialitás 
képességét kutatta. Az Egyesült Álla-
mokba az intelligencia vizsgálatát 
James McKeen Cattell „vitte át” az 
1890-es években.

Esquirol érdeme, hogy különbsé-
get tett a nagyon alacsony intelli-
genciájú, illetve értelmi fogyatékos 
és az érzelmileg megzavart fejlõdés-
menetû emberek között. Kimutatta, 
hogy a fogyatékosság kontinuuma 
mentén létezik egy bizonyos hierar-
chia, és a mentális deficit különbözõ 
szintjeinek leírásához megalkotta az 
’imbecillitás’ és az ’idiócia’ kifejezé-
seket. Jóllehet Esquirol a vizsgála-
tait meglehetõsen eltérõ eljárások-
kal végezte, arra a következtetésre 
jutott, hogy az intelligencia megha-
tározásához a legmegbízhatóbb kri-
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tériumot az adott személy nyelv-
használata nyújtja. Ez a megálla-
pítás aztán olyan maradandó érték-
nek bizonyult, hogy napjaink számos 
intelligenciatesztjébõl visszaköszön.

Seguin elutasította az értelmi 
fogyatékosok képezhetetlenségére 
vonatkozó nézetet, és úttörõ pél-
dával szolgált az értelmi fogyatéko-
sok nevelésére. Seguin  Esquirol-
tól eltérõen  az intelligencia össze-
tevõi közül a szenzoros diszkriminá-
ciónak és a mozgáskontrollnak a fon-
tosságát hangsúlyozta. Az általa kifej-
lesztett eljárásokat késõbb a teljesít-
ménytesztek és a nonverbális intelli-
genciatesztek kidolgozói is átvették. 
Erre példa a Seguin-féle formatábla, 
ami különbözõ alakú hasáboknak 
a nekik megfelelõ nyílásokba való 
gyors belehelyezését követeli meg.

Az elsõ átfogó egyéni intelligen-
ciateszt kidolgozása Galtonnak, az 
angol biológusnak tulajdonítható. 
Galton az Antropometriai Labora-
tóriumában  az emberi zseniali-
tással és az intelligencia öröklõdé-
sével foglalkozó kutatásainak része-
ként  szenzoros diszkriminációt és 
szenzomotoros koordinációt igénylõ 
feladatokat végeztetett. Vélekedése 
szerint az intelligenciára az érzék-
szerveinken keresztül teszünk szert, 
és ez vezette az olyan feladatok kidol-
gozásában, mint a súly diszkriminá-
ció, a reakcióidõ, a nyomáserõsség 
és a vizuális diszkrimináció.

Az 1890-es évek elején Cattell 
 Galton laboratóriumának egyik 

asszisztense  ugyanilyen labora-
tóriumot hozott létre az Egyesült 

Államokban. Cattell volt az, aki a 
pszichológia szakirodalmában elõ-
ször használta a ’mentális teszt’ 
kifejezést. Cattell egyébként osz-
totta Galton azon nézetét, hogy az 
intelligencia a szenzoros feladato-
kon keresztül mérhetõ a legjobban, 
ugyanakkor mestere nézetét meg-
toldva felvetette, hogy a teszteket 
standardizálni kellene, mert a külön-
bözõ személyektõl és különbözõ 
idõkben felvett tesztek eredményei 
csak így hasonlíthatók össze.

Az 1900-as évek elején mind az 
egyéni, mind a csoportos intelli-
genciavizsgálatok tekintetében jelen-
tõs elõrelépés történt (Sattler, 1982; 
Vane és Motta, 1984). Franciaor-
szágban Alfred Binet  Theophile 
Simon-nal és Victor Henri-val együtt 

 elvetette Galtonnak az intelligen-
cia szenzoros és motoros lényegi 
jegyeire vonatkozó nézetét, és azt 
állította, hogy az emberek intellektu-
ális képességeiben mutatkozó egyéni 
eltérések között a magasabb men-
tális folyamatok vizsgálata hatéko-
nyabban differenciál. Ez a kutatócso-
port számos próbát dolgozott ki a 
komplex intellektuális mûködés  
az emlékezés, a megértés, a képzelet 
és az erkölcsi felfogás  vizsgálatára. 
A francia közoktatási miniszternek 
a fogyatékos gyermekek nevelhetõ-
ségének vizsgálatára felkérõ megbí-
zása nyomán született meg 1905-ben 
az egyéni ülésekben felvehetõ Binet-
Simon Skála, amit abból a célból 
állítottak össze, hogy Párizs állami 
iskoláiban a fogyatékos gyermekeket 
elkülönítsék. Az intelligenciavizsgá-
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lat Binet-féle megközelítésének a két 
kulcsmozzanata az volt, hogy „elve-
tette a specifikus képesség/specifi-
kus vizsgálat elvét, és azon próbák-
ból választott ki egy csokorra valót, 
amelyekrõl úgy tûnt, hogy fedik az 
intelligenciát alkotó fõbb pszicho-
lógiai jegyeket. Emellett az intel-
ligencia normájának, illetve stan-
dardjának azt választotta, amit egy 
átlagos gyermek minden életkorban 
meg tudott csinálni” (Pintner és 
Patterson, 1925, 7. o.).

A Binet-Simon skálát  bele-
értve az 1911-es, felnõttkorra kiter-
jedõ átdolgozását is  az Egyesült 
Államokban mindenestõl átvették és 
lefordították. A legsikerültebb átdol-
gozása az 1916-ban készült Terman-
féle Stanford-Binet skála volt. Terman 
a skálát igen körültekintõen standar-
dizálta, az intelligenciahányados (a 
mentális kor osztva az életkorral 
és szorozva 100-zal) fogalmának 
meghonosításával pedig egy divatot 
indított el. A Stanford-Binet teszt 
az egyéni vizsgálatokkal foglalkozók 
körében gyorsan elterjedt, és még 
ma is népszerû. 1937-ben átdolgoz-
ták és újra standardizálták, 1960-ban 
megint átdolgozták, 1972-ben pedig 
ismét standardizálták. Hamarosan 
megjelenik a teljesen megújult válto-
zata is. Az 1937-es változat által még 
megtartott arányos IQ-t az 1960-as 
és az 1972-es változatban a szórásos 
IQ váltotta fel.

A Stanford-Binet-nek az egyéni 
intelligenciatesztek piacán való 
egyeduralmát David Wechsler törte 
meg azzal, hogy 1939-ben megje-

lentette a Wechsler-Bellevue skálát. 
A globális intelligenciára vonatkozó 
elképzelést  Binet-hez hasonlóan 

 Wechsler is beépítette a skálájába, 
azonban a Stanford-Binet egyetlen 
pontszáma helyett hármat vett fel: a 
verbális IQ-t, a performációs IQ-t és 
a teljes IQ-t. Ugyanakkor Wechsler 
nem a Stanford-Binet által alkal-
mazott módszert követte: a sok, 
rövid és elsõsorban szóbeli feladat 
helyett kevesebbet és hosszabbakat 
írt elõ, fele-fele arányban verbális 
és nonverbális feladatokat. Bár a 
Wechsler-Bellevue óta a Wechsler-
féle skálák számos változata jelent 
meg, a késõbbi változatok feladattí-
pusai az eredetihez képest lényegileg 
nem sokat változtak. Wechsler szó-
beli próbáinak elsõdleges forrása a 
Binet és az Army Group Examination 
Alpha volt, míg a cselekvéses próbák 
fõleg az Army Group Examination 
Beta-ból és az Army Individual 
Performance Scale Examination-bõl 
származtak.

Az intelligencia mérésére szol-
gáló egyéni módszerek az 1980-as 
évekig tulajdonképpen alig változ-
tak. 1983-ban aztán Alan és Nadeen 
Kaufman megjelentette a Kaufman 
Assessment Battery for Children 
(K-ABC) tesztet. A K-ABC arra 
törekedett, hogy megfeleljen a kor-
szerû mérésekkel szemben támasz-
tott követelményeknek (melyeknek 
a Stanford-Binet és a Wechsler-féle 
skálák nem tettek eleget), és gon-
dosan ügyelt arra, hogy nagy hang-
súlyt fektessen a tanulási zavarokkal 
küzdõ gyermekek pszichopedagógiai 
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mérésére, a neuropszichológiai érté-
kelésre és a mérési elfogulatlanságra. 
A K-ABC fõbb jellemzõi: (1) elméleti 
magyarázatot fûz a kognitív pszicho-
lógiai és a neuropszichológiai kutatá-
sok alapján kialakított skálákhoz; (2) 
skálák mentén rendezi el azokat a 
feladatokat, amelyek inkább az álta-
luk igénybe vett problémamegoldási 
eljárásokat, semmint a verbális vagy 
nonverbális tartalmakat jelzik; (3) 
elkülöníti az új vagy szokatlan prob-
lémák megoldását (intelligenciát) 
igénylõ feladatokat azoktól, amelyek 
a szóbeli képességeket és a tény-
leges tudást (teljesítményt) moz-
gósítják. Kaufman-ék jelenleg egy 
olyan új, serdülõknek és felnõttek-
nek szánt intelligenciabattéria kifej-
lesztésén dolgoznak, amelyben az 
intelligenciára vonatkozó saját felfo-
gásukat a 11 év feletti korosztályra is 
kiterjesztik.

A csoportos intelligenciatesztek 
alkalmazását – akárcsak az elsõ Binet 
teszt esetében – szintén a gyakorlat 
részérõl felmerülõ igény indította el. 
Az Egyesült Államoknak az I. világ-
háborúba való belépése (1917) gyors 
osztályozási eszközt tett szükségessé 
az 1,5 millió katonának a különféle 
kiképzési formákba való besorolásá-
hoz, a szolgálatból való leszerelés-
hez és a tiszti feladatok ellátására 
való képesség megállapításához. Az 
Amerikai Pszichológiai Társaság erre 
a célra külön bizottságot hozott létre 
Robert M. Yerkes vezetésével. Az õ 
irányításával dolgozták ki azt a két 
csoportos intelligenciatesztet, ame-
lyek Army Alpha és Army Beta néven 

váltak ismertté. Az alkotók elõször 
 a Binet teszt nyomdokain haladva 
 a verbális teszt modelljét követ-

ték, általános alkalmazásra szánva 
azt az olvasni tudó katonák számára, 
késõbb mégis a nonverbális itemek 
mellett döntöttek, mivel a katonák 
közül sokan egyáltalán nem tudtak 
olvasni, és sok volt közöttük az olyan 
nemrég érkezett bevándorló is, akik 
nem beszélték jól az angol nyelvet. 
(A fentebb említett Army Individual 
Performance Scale tesztjét azok a 
katonák kapták, akikrõl sem az Army 
Alpha, sem az Army Beta alapján 
nem lehetett megbízható képet kiala-
kítani.)

A háború befejezõdése után az 
eredetileg katonai célokra szánt tesz-
teket hamarosan polgári használatra 
is forgalomba hozták. Az oktatás tárt 
karokkal fogadta ezeket, mivel úgy 
vélték, hogy az intelligenciatesztek-
kel  a tanári megítéléshez képest 

 jobban lehet azonosítani a képes-
ségeket. Nem sok idõ telt el, és az 
Army tesztek átdolgozott változatai-
val, valamint az újonnan kidolgozott 
intelligenciatesztekkel (melyekhez az 
Army tesztek szolgáltak modellül) 
már ezerszámra és mindenütt az 
országban végezték a méréseket a 
beiskolázás elõtt állóktól az egye-
temi hallgatókig minden korcsoport-
ban, sõt a közalkalmazottaknál és 
az elítélteknél is. A csoportos forma 
igen vonzó volt, mert sok személy 
egyidejû vizsgálatát tette lehetõvé, és 
egyszerûsége folytán magasan kép-
zett vizsgálatvezetõt nem igényelt. 
A csoportos tesztek robbanásszerû 
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gyarapodását mutatja, hogy mind-
össze 5 év leforgása alatt 37 csopor-
tos teszt született (Pintner, 1923).

1958-ban  a Szputnyik-sokkot 
követõen  a csoportos intelligen-
ciatesztek új erõre kaptak. A Nem-
zetvédelmi Oktatási Törvény meg-
szavazása a tanköteles korú gyer-
mekek megvizsgálására és a kiváló 
diákok azonosítására jelentõs össze-
geket bocsátott az államok rendel-
kezésére. Ezt a vizsgálatot már az a 
Lindquist által 1955-ben kidolgozott 
módszer is segítette, amely lehetõvé 
tette a teszteredmények optikai leta-
pogatását. Ugyancsak 1958-ban ala-
pítványi programot (National Merit 
Scholarship) hoztak létre a kiváló 
képességû, felsõbb éves középisko-
lai diákok számára. Vane és Motta 
(1984) szerint a vizsgálatok az 
1970-es évek végén vettek újabb len-
dületet, és ez a lendület mind a mai 
napig tart.

Napjainkban mind az egyéni, 
mind a csoportos intelligenciatesz-
teket igen sok területen alkalmaz-
zák. Az intelligenciatesztek legna-
gyobb felhasználói az iskolák. Cso-
portos intelligenciatesztekkel mérik 
a beiskolázásra kerülõket és az óvo-
dásokat abból a célból, hogy a rend-
szeres iskolai oktatásra alkalmasa-
kat a korrekciós nevelést igénylõ 
gyermekektõl elkülönítsék. Csopor-
tos intelligenciateszteket alkalmaz-
nak az általános és a középiskolákban 
a kiváló és a valamilyen szempontból 
korlátozott képességû diákok azono-
sítására, valamint az osztályon belüli 
homogén képességû csoportok kiala-

kításának elõsegítésére. A csoportos 
intelligenciateszttel való megméret-
tetés rendszerint a fõiskolára vagy 
egyetemre történõ felvételi során 
is egyfajta kritériumként szerepel. 
Az egyéni intelligenciateszteket vi-
szont több mint fél évszázada jól kép-
zett klinikai pszichológusok végzik, 
és pszichopedagógiai, neuropszicho-
lógiai diagnózis felállítására használ-
ják. A valamennyi akadályozott gyer-
mek oktatására vonatkozó 1975-ös 
94-142. sz. törvény (Education of All 
Handicapped Children Act of 1975) 
megszavazása az egyéni intelligen-
ciatesztek nagyobb mérési battériák 
részeként való, együttesen történõ 
alkalmazását hozta magával. Ezeket 
a battériákat az értelmileg sérült, a 
tanulási zavarokkal küzdõ, az érzel-
mileg megzavart fejlõdésmenetû stb. 
gyermekeknek a speciális fejlesztési 
programokba való beiskolázásában 
és a számukra megfelelõ egyéni fej-
lesztési programok kidolgozásában 
hasznosítják. Felnõttek számára a 
céltól függõen állítanak össze külön-
féle teszteket; az üzleti élet, az ipar, a 
börtönök, az elmeegészségügyi köz-
pontok, a kórházak és a magánklini-
kák igényeitõl függõen más és más 
battériákat.

A csoportos teszteket elsõsorban 
az oktatásban, az üzleti életben, a 
közigazgatásban és a hadseregben 
hasznosítják, továbbá minden olyan 
területen, ahol megvalósítható az, 
hogy sok személyrõl, egyszerre és 
megbízható adatokat kapjanak. De 
ugyanilyen jól alkalmazhatók azon 
személyek esetében is, akik vizs-

INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK



105

gálatvezetõ közremûködése nélkül, 
egyedül is fel tudják venni a tesztet. 
Ezzel szemben az egyéni teszteket 
a klinikumban és a gyógypedagógiai 
központokban alkalmazzák, ott, ahol 
az egyén intenzív kivizsgálására van 
szükség, és ahol a megbízható vizs-
gálati eredményeket jól képzett vizs-
gálatvezetõk garantálják. Mindkét 
tesztfajta alkalmazása mellett számos 
érv sorakoztatható fel, melyek közül 
az általuk szolgáltatott információk 
típusa a döntõ. Ezeket az érveket 
Anastasi (1982) ismertette részle-
tesen, ennek rövid összefoglalóját 
adjuk most közre a következõkben.

A csoportos tesztek egyidejûleg 
tetszõleges számú személlyel felvehe-
tõk. Ehhez nem kell más, mint meg-
felelõ számú, a tesztitemeket tartal-
mazó nyomtatott brosúra és a vizsgá-
landó személyek válaszainak rögzíté-
sére szolgáló ûrlap. Minthogy a leg-
több csoportos teszt esetében mind-
össze az instrukció felolvasására és 
az idõ pontos mérésére van szükség, 
ez a vizsgálatvezetõ részérõl minimá-
lis képzettséget és tapasztalatot igé-
nyel. A vizsgálatvezetõ minimálisra 
korlátozódó szerepe pedig a vizsgá-
lati körülményeket  az egyéni vizs-
gálatokhoz képest  egységesebbé 
teszi.

A csoportos tesztek kulcsmozza-
nata az objektív pontozás. A teszt-
itemek rendszerint feleletválasztáso-
sak, vagy igaz-hamis jellegûek, de 
mégha más típusúak is, mindenkép-
pen olyan válaszokat eredményez-
nek, amelyek helyes vagy helytelen 
voltának eldöntése nem jelent külö-

nösebb gondot. A pontozást akár 
egy könyvelõre vagy egy számító-
gépre is rá lehet bízni. Emellett a 
csoportos tesztek a válaszlapokat az 
itemek mellékleteként tartalmazzák, 
ami lehetõvé teszi, hogy az itemeket 
tartalmazó brosúrákat újból felhasz-
nálják.

Ezzel szemben az egyéni intelli-
genciatesztek olyan sajátosságokkal 
rendelkeznek, amelyek miatt külö-
nösen a klinikum különféle terüle-
tein hasznosíthatók eredményesen. 
Az egyéni vizsgálatok során a vizs-
gálatvezetõnek lehetõsége van arra, 
hogy az egyént megnyerje, vele a kap-
csolatot végig fenntartsa, és a moti-
váltságát növelje. Vizsgálat közben 
a vizsgálatvezetõ a vizsgált személy 
számos olyan jellemzõjét észreveszi, 
rögzíti és beépíti a teszteredmények 
értelmezésébe, mint a szorongás, a 
kimerültség vagy a problémameg-
oldási stílus. Azonkívül egyes sze-
mélyek  mint például az érzelmi 
zavarokkal küzdõ, vagy az értelmileg 
sérült gyermekek és felnõttek  az 
egyéni vizsgálatokban jobban telje-
síthetnek mint a csoportosban. Míg a 
legtöbb csoportos teszt az instrukció 
és a tesztitemek elolvasását kéri az 
egyéntõl, addig az egyénileg végzett 
vizsgálatok alig vagy egyáltalán nem 
igénylik az olvasást, ezért különösen 
jól alkalmazhatók a tanulási zavarok-
kal küzdõ, a fogyatékos és más olyan 
egyének esetében, akik számára az 
olvasás problémát jelent.

Mivel az egyéni intelligenciatesz-
tek tipikusan olyan rövid kérdéseket 
tartalmaznak, amelyekre szóbeli vagy 
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másféle válaszokat kell adni, a vizs-
gált személynek lehetõsége van arra, 
hogy a tesztitemekre kreatív, eredeti 
módon reagáljon. Az egyéni tesztek-
ben a vizsgált személyt nem köti 
az, hogy a négyfajta válaszból egyet 
jelöljön meg, vagy az adott item 
igaz vagy hamis voltát jelezze. Ez 
pedig lehetõséget teremt arra, hogy 
a válaszok tartalmi elemzése alapján 
a vizsgálatvezetõ feltevéseket fogal-
mazzon meg például a vizsgált sze-
mély kreativitásáról, gondolkodási 
stílusáról, értelmi fejlõdésérõl vagy a 
védekezõ mechanizmusairól.

Az egyéni tesztek egy másik sajá-
tossága az irányítás rugalmassága.
A csoportos tesztek a vizsgált sze-
mélytõl megkövetelik, hogy az összes 
itemre reagáljon, vagy legalábbis a 
rendelkezésre álló idõ alatt minél 
többre. Az egyéni vizsgálat során 
viszont a vizsgálati idõt hatékonyab-
ban lehet kihasználni, mivel a vizs-
gált személynek csak a képességei-
nek megfelelõ terjedelemben kell az 
itemekre reagálnia. Az egyéni tesz-
tek eme sajátossága lehetõvé teszi, 
hogy az egyén ne unja el magát 
akkor, ha túl könnyû itemeken dol-
gozik, a túl nehéz feladatok pedig ne 
frusztrálják.

Jóllehet rengeteg csoportos intel-
ligenciateszt létezik, azonban az elõ-
zõekben felsorolt vonásokkal szinte 
valamennyi rendelkezik, vagyis: fele-
letválasztós itemek, itemenként négy 
vagy öt megadott válaszlehetõség-
gel, és tesztkönyvecskék a válaszok 
rögzítésére szolgáló külön válasz-
lapokkal. Emellett a legtöbb cso-

portos teszt szórásos IQ-kat szol-
gáltat. Mivel a csoportos tesztek a 
vizsgált személy teljesítménye alap-
ján többé-kevésbé nehéznek bizo-
nyuló itemeket nem tudják rugalma-
san kezelni, ezért a legtöbb csopor-
tos teszt különbözõ szintû résztesz-
tek sorozatából áll, amelyek mind-
egyikét úgy állították össze, hogy egy 
adott korcsoporthoz, iskolai évfo-
lyamhoz vagy nehézségi fokhoz iga-
zodjanak.

A két leggyakrabban alkalmazott 
csoportos intelligenciateszt az Otis-
Lennon-féle Iskolai Képességvizs-
gálat (Otis-Lennon School Ability 
Test, OLSAT) és a Kognitív Képessé-
gek Tesztje (Cognitive Abilities Test, 
CAT). Az OLSAT az általános intel-
ligenciát méri, fõleg a verbális intel-
ligenciát. Öt különbözõ szintje van, 
amelyek révén a teljes általános 
és középiskolás korosztályt átfogja.
A spirális omnibusz formáját csak 
a 4. osztálytól felfelé alkalmazzák. 
Ennek mind az 5 blokkja 10 itembõl 
áll, melyek egyforma típusúak: a 
legkönnyebbel kezdõdnek, ezután a 
következõ legkönnyebb jön, és így 
tovább. Ez a fajta elrendezés az 
itemek nehézségének spirális emel-
kedését eredményezi. Az itemek 
három csoportba tartoznak: I. Osz-
tályozás, II. Analógia, III. Omnibusz 
(pl. matematikai következtetés, ver-
bális megértés, utasítások követése). 
Az eredményeket az OLSAT vala-
mennyi szintje az Iskolai Képesség 
Indexszel (School Ability Index) 
fejezi ki, ami 100-as átlagú, normá-
lis eloszlású és 16-os szórású. Élet-
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kori és iskolai évfolyam szerinti szá-
zalékos rangsorok és stanine-ok is 
nyerhetõk. Az OLSAT normái 70 
iskolai körzet 130.000 diákjára kiter-
jedõ reprezentatív minta standardi-
zálása alapján készültek.

A CAT 10 szintet tartalmaz: két 
elemi szintet az óvodáskortól a 3. 
osztályig, és nyolc szintet a 3. osz-
tálytól a 12. osztályig. A CAT  az 
OLSAT-tól eltérõen  a verbális, a 
nonverbális és a matematikai intel-
ligenciát méri. A nyolc szintet tar-
talmazó része (Multilevel Edition) 
három battériára oszlik: verbális 
(szókincs, mondatbefejezés, szóbeli 
osztá-lyozás, szóbeli analógia), mate-
matika (mennyiségi relációk, szám-
sorozatok, egyenletek felállítása) és 
nonverbális (ábraosztályozás, ábra-
analógia, ábraanalízis) battériára.
A CAT abban is eltér az OLSAT-tól, 
hogy az általános intelligenciát nem 
egyetlen pontértékkel fejezi ki, 
hanem a három battériából három 
különbözõ pontértéket szolgáltat.
A kézikönyv szerint nem tanácsos a 
három pontértéket egyetlen pontba 
összevonni. A három battériához tar-
tozó pontértékek standard értékpon-
tokban vannak kifejezve (az átlag 
100, a szórás 16), de százalékos 
rangsorok és stanine-ok is készültek 
hozzájuk. Mind a 10 szint standar-
dizálása 18 ezer 18 ezer diák repre-
zentatív mintáján alapul. Napjaink-
ban Magyarországon is elkezdõdtek 
a CAT adaptálására irányuló munká-
latok (Dávid, 2002), így várhatóan 
néhány éven belül hazai standardok-
kal is rendelkezünk.

A sok csoportos intelligenciateszt 
közül a reprezentatív OLSAT-ot és 
CAT-ot alkalmazzák a leggyakrab-
ban. Rajtuk keresztül jól szemlél-
tethetõ, hogy bár az ilyen tesztek 
sok mindenben hasonlítanak egy-
máshoz, mégis különbség van közöt-
tük mind a kivitelezésük, mind az 
általuk mért képességek, mind az 
alkotóik koncepciója tekintetében.

A csoportos intelligenciatesztek-
hez hasonlóan az egyéni intelligen-
ciateszteknél is többfajta itemet lehet 
kimutatni, nemcsak az egyes tesz-
tek között, hanem ugyanazon tesz-
ten belül is. Ritka, hogy az itemek 
feleletválasztós jellegûek lennének, 
és papír/ceruza használatára is csak 
alkalomadtán van szükség. Az egyéni 
intelligenciatesztek tipikusan azt 
igénylik a vizsgált személytõl, hogy 
rövid, szóbeli válaszokat adjon; épí-
tõkockákkal, képekkel, összerakós 
rejtvényekkel manipuláljon; vagy 
képekre, szimbólumokra, formákra 
következtessen. A vizsgált személy-
nek nem szükséges az összes itemre 
reagálnia, csak azokra, amelyek a 
képességei terjedelmének megfelel-
nek. Valamennyi egyéni intelligencia-
teszt olyan magasan kvalifikált vizs-
gálatvezetõt igényel, aki a pszicho-
lógiai elméletekben és kutatásokban 
teljes mértékben kiismeri magát, és 
aki körültekintõ szupervízió mellett 
alapos gyakorlati klinikai képzésben 
részesült.

A három leggyakrabban alkal-
mazott egyéni intelligenciateszt a 
Stanford-Binet, a Wechsler és a 
Kaufman Assessment Battery for 
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Children (K-ABC). Minhárom teszt 
olyan itemeket tartalmaz, amelyek-
kel a verbális, a nonverbális és a 
számolási képességeket lehet mérni, 
azonban nagy különbség van közöt-
tük abban, ahogyan az általános, 
illetve globális intelligenciában és 
az egyes képességterületeken elért 
eredményeket közvetítik.

A Stanford-Binet 1973-as válto-
zata az egyén általános intelligenci-
áját a 2 és fél éves kortól a felnõtt-
korig méri, habár 18 év felett nor-
mákat már nem ad meg. Az össze-
sen 142 szubteszt életkor szerint, fél 
éves vagy éves bontásban van elren-
dezve. Minden életkori szint olyan 
szubteszteket tartalmaz, amelyeknek 
az ilyen korú gyermekeknek a fele 
feltehetõen meg tud felelni. A vizsgá-
latot azon a szinten kezdik, amelyik 
egy kevéssel alatta van a vizsgált sze-
mély becsült mentális korának, ennél 
fogva az elsõ itemeknek meglehetõ-
sen könnyen kell menniük. A vizsgá-
latvezetõ elõször megállapítja a kiin-
dulási szintet (azt a kort, amelynél a 
vizsgált személy az összes ehhez tar-
tozó feladatot teljesíti), majd szintrõl 
szintre haladva egészen addig foly-
tatja a vizsgálatot, amíg a vizsgált 
személy az ahhoz a szinthez tartozó 
összes szubtesztben kudarcot nem 
vall. Néhány szubteszt a Binet-bõl: 
szókincs, négyzet másolása, ellen-
tétes analógia, számfogalom, tárgy-
megnevezés, képemlékezet, hasonló-
ságok és különbségek megállapítása. 
A Stanford-Binet az általános, globá-
lis intelligenciát egyetlen pontérték-
kel, a szórásos IQ-val fejezi ki (az 

átlag 100, a szórás 16), de a men-
tális kornak nevezett pontérték is 
rendelkezésre áll. A Stanford-Binet-t 
2351 gyermek feltehetõen reprezen-
tatív mintáján standardizálták, noha 
különbözõ faji, szocioökonómiai vagy 
regionális vonatkozású specifikus szá-
zalékos értékeket a teszt nem közöl.

A Stanford-Binet legújabb változa-
tának kidolgozása most van folyamat-
ban. Az új teszt másnak ígérkezik, 
mint elõdei. Thorndike (1985) tájé-
koztatása szerint ez a teszt az elõzõ 
változatok rengeteg szubtesztjéhez 
képest kevesebb, mindössze 15 
szubtesztbõl fog állni. A szubtesztek 
négy kategóriába fognak tartozni: 
verbális gondolkodás, vizuális meg-
jelenítés és vizuális gondolkodás, 
mennyiségi viszonyok megragadása, 
és rövid távú emlékezés. Mind a 15 
szubteszthez, a 4 kategóriához és az 
összesített egészhez skálázott pont-
értékek állnak majd rendelkezésre. 
Az 1973-as változathoz hasonlóan az 
új teszt is a 2 és fél éves kortól a fel-
nõttkorig lesz alkalmazható.

A Wechsler-féle intelligenciaská-
láknak három változata van: a 
Wechsler Preschool and Primary 
Scale of Intelligence (WPPSI) a 
4 6 és fél éves gyermekek számára, 
a Wechsler Intelligence Scale for 
Children Revised (WISC-R) a 6 16 
éves gyermekek számára, és a 
Wechsler Adult Intelligence Scale  
Revised (WAIS-R) a 16-tól a 74 évig 
terjedõ korosztály számára. Mind-
három 11 vagy 12 szubtesztbõl 
áll, melyek verbális és performációs 
(nonverbális) skálákba tömörülnek. 
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A WPPSI verbális szubtesztjei: isme-
retek, szókincs, számolás, összeha-
sonlítás, helyzetmegértés és ítélet-
alkotás; a performációs szubtesztek: 
állatház, képkiegészítés, labirintus, 
geometriai minta és kocka minta 
(mozaik). A WISC-R és a WAIS-R 
verbális szubtesztjei: ismeretek, ösz-
szehasonlítás, számolás, szókincs, 
helyzetmegértés, számismétlés; a 
performációs szubtesztek: képkiegé-
szítés, képrendezés, kocka minta 
(mozaik), tárgyösszerakás (szinté-
zis), rejtjelezés (a WAIS-R szám-jel 
egyeztetésnek nevezi) és labirintus 
(ez utóbbi a WAIS-R-ben nincs 
benne). A Stanford-Binet-hez hason-
lóan az egyéneknek a szubtesztek 
mindegyik itemén végig kell halad-
niuk, azonban speciális indítással 
és a szokásos menet meg-megsza-
kításával az is megoldható, hogy az 
egyes szubtesztekbõl csak a képessé-
geik terjedelmének megfelelõ felada-
tokat végezzék el. Ugyanúgy, ahogy 
a Stanford-Binet 1973-as változata, 
a Wechsler-féle skálák is szórásos 
IQ-kat szolgáltatnak. A szubtesztek-
ben nyújtott teljesítmény skálázott 
értékpontokban van kifejezve, me-
lyek átlaga 10, szórása 3. Három 
IQ-t adnak: verbális IQ-t, perfor-
mációs IQ-t és teljes IQ-t. Mind-
három tesztet reprezentatív mintán 
standardizálták: a WPPSI-t 1200 fõs, 
a WISC-R-t 2200 fõs, a WAIS-R-t 
pedig 1800 fõs mintán. A WISC-R 
jelenleg a legelterjedtebben hasz-
nált gyermekek és serdülõk vizsgá-
latára szolgáló egyéni intelligencia-
teszt, a WAIS-R pedig gyakorlatilag 

az egyetlen felnõttek vizsgálatához 
rendszeresített egyéni tesztbattéria. 
Mindkét teszttel  akárcsak a WISC 
és WAIS rövidítésû elõdeikkel  
kutatások ezrei foglalkoznak.

A 2 és fél évestõl 12 és fél éves 
korú gyermekek számára készült 
Kaufman Assessment Battery for 
Children (K-ABC) számos olyan kor-
szerû vonást tartalmaz, amelyek sem 
a Stanford-Binet-re, sem a WISC-R-
re, sem a korábban tárgyalt csopor-
tos intelligenciatesztekre nem jel-
lemzõek. (1) A K-ABC-t a neuro-
pszichológusok és a kognitív pszi-
chológusok által, a teszttõl teljesen 
függetlenül kidolgozott információ-
feldolgozási elméletekre és kutatá-
sokra támaszkodva állították össze. 
(2) A K-ABC az intelligenciát az 
információk kétféle módon történõ 
feldolgozásának képességeként írja 
le: a szekvenciális (a sorrendben, 
illetve idõrendben történõ probléma-
megoldás) és a szimultán (a megol-
dandó problémák egységes egészbe 
való integrálása és szintetizálása) fel-
dolgozás képességeként. A K-ABC 
az intelligenciát inkább az új vagy 
szokatlan problémák megoldásának 
képességeként, semmint a tények 
ismereteként határozza meg. Mind-
azonáltal a K-ABC egy külön 
teljesítményskálába foglalva olyan 
szubteszteket is tartalmaz, amelyek a 
tényleges tudást mérik (pl. szókincs, 
számolás, olvasás). Ezek némelyikét 
a Binet-Wechsler intelligenciamodell 
mérõeszközeként tartják számon. (3) 
A K-ABC-t azért dolgozták ki, hogy a 
pedagógusoknak támpontokat adjon 
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a tanulási nehézségekkel küzdõ gyer-
mekek esetében eredményesen alkal-
mazható korrekciós eljárásokhoz.

A K-ABC szekvenciális feldolgo-
zást vizsgáló szubtesztjei: kézmoz-
dulatok, számfelidézés és sorrend; a 
szimultán feldolgozást vizsgáló szub-
tesztjei: mágikus ablak, arcfelisme-
rés, alakbefejezés (Gestalt closure), 
háromszögek, mátrix analógiák, tér-
beli emlékezet és képsorozat. A telje-
sítményt vizsgáló szubtesztek: kife-
jezési eszköztár, arcok és helyek, 
számolás, találós kérdések és olva-
sás (dekódolás és szövegmegértés).
A 16 szubtesztbõl a gyermekek  
életkoruktól függõen  7-13-at vé-
geznek el. Mindegyik szubteszten 
belül lehetõség van arra, hogy spe-
ciális indítási és megszakítási sza-
bályokat alkalmazva a teszt felvétele 
csak azokra az itemekre szorítkoz-
zon, amelyek a gyermek teljesítõké-
pessége szempontjából megfelelõk-
nek látszanak.

A K-ABC összes mentális feldol-
gozást vizsgáló szubtesztjéhez skálá-
zott pontértékek (átlaguk 10, szórá-
suk 3), a globális skálákhoz és a tel-
jesítményt vizsgáló szubtesztekhez 
(átlaguk 100, szórásuk 15) pedig 
standard értékpontok tartoznak. Az 
öt globális skála: szekvenciális feldol-
gozás, szimultán feldolgozás, mentá-
lis feldolgozás (ez a szekvenciális és 
szimultán skálákból tevõdik össze 
és az általános intelligenciát méri), 
teljesítõképesség és nonverbalitás 
(ennek a szubtesztjei nem szóbeli, 
hanem utánzásos jellegûek). A szub-
tesztekhez és a skálákhoz országos 

standardok, stanine-ok, valamint kor 
és osztály szerinti értékek is ren-
delkezésre állnak. Az intelligenciá-
nak és a teljesítménynek egyazon 
tesztbattériával való mérése különö-
sen a tanulási zavarok megállapításá-
hoz nyújt nagy segítséget. A szocio-
kulturális átlagok pedig egy adott 
gyermeknek az ugyanahhoz az etni-
kumhoz tartozó és ugyanolyan 
társadalmi-gazdasági hátterû más 
gyermekekkel való összehasonlítását 
teszik lehetõvé. A K-ABC átlagérté-
keit 2000 fõs országos reprezentatív 
mintán standardizálták, ezenkívül  
a szociokulturális átlagok kialakítása 
érdekében  további 496 néger és 
119 fehér gyermeket vizsgáltak meg.

A Stanford-Binet, a Wechsler 
skálák és a K-ABC részletesebb tár-
gyalásával az intelligencia vizsgála-
tának hagyományos és korszerûbb 
változataiba kívántunk bepillantást 
nyújtani. Néhány további egyéni 
intelligenciateszt: a McCarthy Scales 
of Children’s Abilities, mely a 2 és 
fél évestõl a 8 és fél éves korú gyer-
mekek számára készült, és a verbá-
lis, nonverbális, matematikai, emlé-
kezeti és motoros képességet méri; 
a Leiter International Performance 
Scale, mely a 2-18 éves korúak 
számára készült nonverbális teszt; 
a Woodcock-Johnson Psycho-Edu-
cational Battery, mely a kognitív tel-
jesítõképességet és érdeklõdést méri 
3 éves kortól a felnõttkorig; és a 
Slosson Intelligence Test, mely a
4 év felettiek gyors szûrésére való.

Az intelligencia vizsgálatát  
különösen a 60-as évek óta  meg-

INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK
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lehetõsen sok vita övezi (Kaufman, 
1979). A mind szakmai, mind nyil-
vános fórumokon vitatott legnyo-
masztóbb problémák a következõk: a 
tesztek elfogulatlanságának kérdése, 
az öröklõdés kontra környezet befo-
lyása az IQ-ra, a faji különbségek 
az eredményekben, és a kisebbségi 
gyermekeknek a korlátozott képes-
ségûek és a tehetségesek osztályaiba 
való aránytalan beiskolázása. Mind-
ezek a problémák a kutatásban, a 
vitákban, a szövetségi programok-
ban, sõt, a törvényekben és a bíró-
sági perekben is megjelennek. Mint 
ahogy a jelentõsebb polgári perek is 
eltérõ álláspontot képviselnek abban 
a kérdésben, hogy vajon az intelligen-
ciatesztek tényleg igazságtalanok-e 
a kisebbségi gyermekekkel szemben, 
ugyanúgy az ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekben maguk az intelligen-
ciavizsgálattal foglalkozó szakembe-
rek sem értenek egyet. Ami a jövõt 
illeti, várhatóan az intelligenciatesz-
tek alkalmazását helyeslõk és a betil-
tásukat követelõk tovább fogják vívni 
a maguk szópárbaját, de ugyanígy 
biztosra vehetõ, hogy az egyéni és 
csoportos intelligenciatesztek új és 
javított változatainak gyarapodása a 
jövõben is folytatódik.
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IQ

A pszichopedagógiai becslésben 
különbséget teszünk az IQ és az 
intelligenciahányados, illetve arányos 
IQ között. Az IQ  mint a vizsgált 
személy intellektuális mûködésének, 
illetve általános kognitív képességé-
nek az indexe  az utóbbi idõkben 
egyre nagyobb jelentõségre tett szert, 
miközben az arányos IQ, illetve intel-
ligenciahányados alkalmazása csök-

IQ
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kent. Az IQ ugyanis számos fontos 
viselkedés – így például a tanulmá-
nyi teljesítmény – megértésében és 
elõrejelzésében hasznosabbnak bizo-
nyult (Sattler, 1982), nem beszélve 
arról, hogy a különféle tanulási zava-
rok diagnosztizálása nagyrészt a diák 
IQ-jának meghatározásán alapul.

A kognitív, illetve intellektuális 
feladatokból álló tesztekben a vizs-
gált személy összesített eredményét 
az IQ értékpont fejezi ki. Az intel-
ligenciatesztek azonban az összeál-
lított itemek tekintetében nagyon 
eltérhetnek egymástól, és emiatt  
ugyanazon személy esetében  más-
más IQ értékeket adhatnak. Az IQ 
nagysága és jelentésének értelmezése 
a teszt alkotójának az elméleti fel-
fogásától, illetve intelligenciamegha-
tározásától függ. Például a Wechsler-
skálák verbális, performációs és teljes 
IQ-kat szolgáltatnak. Ezen IQ 
becslések szorosan összefüggenek 
Wechsler-nek az intelligenciára vo-
natkozó azon elképzelésével, misze-
rint az intelligencia a verbális és 
a nonverbális gondolkodásból tevõ-
dik össze, és amely az ismeretek, 
a szókincs és a számolás szub-
tesztje révén nagy hangsúlyt fektet 
a nyelvre és a megszerzett tudásra. 
Ez az elképzelés viszont ellentétben 
áll Kaufman és Kaufman (1983) 
intelligenciafelfogásával, amely a 
nyelvnek és az elsajátított tudás-
anyagnak minimális jelentõséget 
tulajdonít. E kétféle intelligenciafel-
fogásra épülõ IQ becsléseknek bizo-
nyára az értelmezése is kétféle lenne, 
maguk a tesztek pedig  ugyanarról 

a személyrõl  valószínûleg kétféle 
IQ-t szolgáltatnának.

Bár a manapság használt legtöbb 
intelligenciateszt is IQ-kat ad, ezek 
nem olyan intelligenciahányadosok, 
amelyek a vizsgált személy mentális 
korának az életkorához viszonyított 
arányát fejezik ki. A mai intelligen-
ciatesztek a nyerspontoknak a stan-
dard értékpontokra, illetve IQ-kra 
való átszámítását többnyire tábláza-
tokban és életkori bontásban adják 
meg.

A szórásos IQ gondolata David 
Wechsler-tõl, a Wechsler-féle intelli-
genciaskálák szerzõjétõl származik. 
Az IQ szórása azt írja le, hogy a vizs-
gált személy intellektuális képessége 
mennyire tér el mások átlagos tel-
jesítményétõl, illetve az ugyanahhoz 
az életkorhoz tartozó standard min-
tától. Wechsler (1939), amikor a fel-
nõttek intelligenciájának mérésére 
szolgáló teszten dolgozott, a stan-
dardizált minta adatait úgy válasz-
totta meg, és a táblázatokat úgy 
állította össze, hogy az a személy, 
akinek az eredménye átlagos szintû 
volt, 100-as IQ-t kapjon. A szórási 
tartományt valamennyi életkori cso-
portnál 15-ben jelölte meg. A gyer-
mekek részére készített Wechsler 
Intelligenciaskálához az IQ-kat úgy 
kapta, hogy az adott gyermek telje-
sítményét a saját életkori csoportjá-
nak megfelelõ átlagos teljesítmény-
nyel vetette egybe. Ez a szórásos IQ 
egy standard érték, ami azt fejezi ki, 
hogy a vizsgált személy intellektu-
ális képessége mekkora szórási tar-
tományon belül tekinthetõ átlagos-

IQ
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nak. Annak érdekében, hogy az IQ 
jelentése a nem szakembereknek is 
mondjon valamit, a standard érték-
pontokat gyakran leíró kategóriákra 
alakítják át, például az értelmi aka-
dályozottság (fogyatékosság) kategó-
riáira, százalékos rangsorokra, vagy 
életkori ekvivalensekre.

A szórásos IQ az intelligencia-
tesztek által szolgáltatott összesített 
standard értékpontok jelenleg leg-
gyakoribb megjelenési formája (ilyen 
a három Wechsler skála és a Stanford-
Binet IQ-ja is). Népszerûségét annak 
köszönheti, hogy tulajdonságaiban 
meghaladja a sokat bírált arányos 
intelligenciahányadost. A szórásos 
IQ-nál az átlagok és a szórások 
valamennyi élekori szinten egyfor-
mák, aminek következtében a külön-
bözõ életkorokban kapott azonos 
IQ-k egymással összehasonlíthatók. 
Fontos azonban tudni, hogy más-
más tesztek IQ-jait csak akkor lehet 
összehasonlítani, ha a szórásaik egy-
formák vagy közel azonosak.

Végül szólni kell arról, hogy az 
IQ és az IQ teszt gyûjtõfogalmát a 
nem szakemberek gyakran helytele-
nül értelmezik, és emiatt egy csomó 
negatív felhang tapad hozzájuk. Az IQ 
teszt és az IQ nem egy esetben a bíró-
ságokon folyó pereskedéseknek is tár-
gyát képezi (Jensen, 1980). A nega-
tív felhangokra és a peres ügyekre 
tekintettel egyes kortárs tesztalko-
tók az intelligenciatesztjeikbõl szár-
mazó összesített standard érték-
pontok elnevezésében kerülik az 
IQ kifejezést. Például a McCarthy-
féle skálákban (McCarthy, 1972) az 

„általános kognitív index” (General 
Cognitive Index, GCI), vagy Kaufman-
ék tesztbattériájában (Kaufman és 
Kaufman, 1983) a „mentális feldol-
gozás összetettsége” (Mental Pro-
cessing Composite, MPC) csak elne-
vezésében különbözik az IQ-tól, való-
jában ugyanazt jelenti.
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ISKOLAI GAZDAGÍTÓ 
MODELL

A Renzulli (1985) által kidolgozott 
iskolai gazdagító modell (Shoolwide 
Enrichment Model, SEM) a szintén 
általa kidolgozott gazdagítási triász 
és forgóajtó azonosítási modell 
továbbfejlesztése, ugyanakkor jóval 
több e két modell „házasításánál”.

ISKOLAI GAZDAGÍTÓ MODELL
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A SEM valójában az iskolák teljes 
körû fejlesztésére szolgáló részletes 
tervezet, mely úgy kívánja kielégí-
teni a tehetséges tanulók igényeit, 
hogy közben valamennyi tanuló isko-
lai teljesítménye javuljon. A SEM 
részletes ismertetése messze meg-
haladná egy szócikk kereteit, így 
a központi elemét, a szolgáltatási 
részét tárgyaljuk röviden. A teljes 
modell a mellékelt ábrán látható. 
Megjegyezzük, hogy a „Kiegészítõ 
szolgáltatá-sok”(lásd az ábrát) a tan-
terv vagy a gazdagító egységek révén 
nem biztosítható szolgáltatásokat 
tartalmazzák, mint például egyéni 
vagy kiscsoportos tanácsadás, men-
tori kapcsolatok kialakítása, tudo-
mányos expedíciók, speciális isko-
lák, színjátszó csoportok, bekapcso-
lódás a Future Problem Solving, az 
Odyssey of the Mind és más orszá-
gos tehetségfejlesztõ programokba 
stb.

Teljes tehetség portfólió
A szolgáltatási rész elsõ összetevõje 
a tehetség teljes körû fejlesztésének 
alapját képezõ tanulási jellemzõket 
hivatott feltérképezni, azaz a tehet-
ségpotenciál azonosításához nyújt 
segítséget. Mindegyik tanulónak van 
egy dossziéja, ebben rögzítik a róla 
gyûjtött információkat. Az informá-
ciógyûjtés három területen folyik: 
a képességek, az érdeklõdési körök 
és a tanulási preferenciák területén.
A tanulónként így összeállított anya-
got nevezi Renzulli teljes tehetség 
portfóliónak. Ezt az anyagot a tanuló 
és a szülõ is átnézheti, és az anyag 

alapján a pedagógussal együtt dönte-
nek arról, hogy a rendelkezésre álló 
fejlesztési lehetõségek közül melye-
ket célszerû választani.

Tantervmódosítási technikák
A szolgáltatási rész második összete-
võje három tantervmódosítási tech-
nikát tartalmaz. Ezek a következõk: 
(1) a tananyag szûkítése, illetve sûrí-
tése; (2) a tankönyvek, munkafüze-
tek tüzetes átvizsgálása és a feles-
legesen ismétlõdõ anyagrészek, gya-
korló feladatok „kigyomlálása”; (3) 
a tanuló érdeklõdési körébe vágó, 
helyettesítõ feladatok biztosítása. 
Alkalmazásuk alapelve, hogy inkább 
kevesebbet, de azt alaposan.

Gazdagító tanulás és tanítás
A harmadik összetevõ a gazdagítási 
triász modelljén alapul. A tanulás 
az órarendbe illesztett ún. gazdagító 
egységekben folyik, ami heti egy 
alkalommal félnapos összejövetelt 
jelent. Az egyes gazdagító egysé-
gekbe való bekerülés a teljes tehet-
ség portfólió adatai alapján történik. 
Itt az elsõdleges szempont az azonos 
érdeklõdés, függetlenül attól, hogy 
ki hányadik osztályba jár. A gazda-
gító egységeknek egyetlen aranysza-
bálya van: minden, amit a tanulók az 
egységekben csinálnak, olyan szol-
gáltatásnak vagy produktumnak kell 
lennie, ami valódi közönséget szol-
gál, és valódi problémák megoldását 
célozza.

Összességében az iskolai gazda-
gító modell olyan tantervi és szer-
vezetfejlesztési modell, amely a 
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tehetségeseknél bevált stratégiákra 
építve nem csupán a tehetséges, 
hanem valamennyi tanuló fejleszté-
sét kívánja elõmozdítani  ideértve a 
tanulási zavarokkal küzdõ és az alul-
teljesítõ diákokat is , azaz a teljes 
körû tehetségfejlesztést célozza meg. 
Renzulli kéri, hogy amennyiben a 
modell hasznosításában érdekeltek 
további információhoz és anyagok-
hoz szeretnének jutni, lépjenek kap-
csolatba vele.
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FORGÓAJTÓ AZONOSÍTÁSI MODELL
FUTURE PROBLEM SOLVING
(JÖVŐBENI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA)
GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ
ODYSSEY OF THE MIND
(AZ ÉRTELEM ODÜSSZEÁJA)
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ISKOLAI HATÉKONYSÁG

Az iskolai hatékonyság kifejezéssel 
azt az 1970-es évek végén kibon-
takozó és azóta valóságos mozga-
lommá terebélyesedõ kutatási vona-
lat szokták jelölni, amely a hatékony 
iskolák azonosítását, ezen keresztül 
pedig az ilyen iskolák számának gya-
rapítását tûzte ki célul. Az iskolai 
hatékonyság kutatása  mint moz-
galom  három alapfeltevésbõl nyeri 
az erejét. Bickel (1983) szerint ezek 
az alapfeltevések a következõk: (1) 
a hátrányos helyzetû és a kisebbségi 
gyermekek alapkészségekre való 
megtanításában különösen hatékony-
nak bizonyuló iskolákat azonosítani 
lehet; (2) a hatékony iskolák azono-
sítható jegyei a diákjaik sikerességé-
vel függenek össze, ennél fogva ezek 
a jegyek a pedagógusokon keresztül 
befolyásolhatók; (3) a hatékony isko-
lákra jellemzõ jegyek kiindulópontok 
lehetnek az alacsony hatásfokkal 
mûködõ iskolák fejlesztéséhez.

Az iskolai hatékonyság kutatá-
sának mozgalommá válását Bickel 
(1983) három tényezõre vezette 
vissza. Az egyik az a megütközés 
volt, amit az 1960-as évek Coleman-
féle kutatásai keltettek. Ezek a rossz 
emlékû kutatások ugyanis arra a 
megállapításra jutottak, hogy a hát-
rányos helyzetû és a kisebbségi 
gyermekek oktatását ellátó iskolák 
között gyakorlatilag semmilyen 
különbség nincs. (A Coleman-féle 
kutatásokra az Egyesült Államok 
Oktatásügyi Minisztériumának meg-
bízásából került sor, az eredményei 

pedig az Esélyegyenlõség az oktatásban 
címû kormányjelentésen keresztül 
váltak közismertté.) A másik ilyen 
tényezõ  legalábbis Bickel szerint 

 az 1970-es évek általános pszi-
chológiai légköre volt. Ebben a fel-
szabadult légkörben az iskolai veze-
tõk, a pedagógusok és a szülõk mind 
bátrabban hangot mertek adni ama 
véleményüknek, hogy a szóban forgó 
iskolák bizony nem ugyanazt nyújt-
ják, és igenis, vannak hatékony 
iskolák. A harmadik tényezõ pedig 
az volt, hogy a pedagógiai kuta-
tással foglalkozó szakemberek igen 
hamar egyetértésre jutottak a haté-
kony iskola „kellékeinek” mibenlé-
tére vonatkozóan. Ezek a „kellékek” 
olyan, amúgy jól hangzó változókat 
jelentenek, mint a határozott iskola-
vezetés, fegyelmezett iskolai légkör, 
magas követelmények, az alapkész-
ségek kiemelten kezelése, a diákok 
haladásának gyakori ellenõrzése, és 
így tovább.

A hatékony iskolák jellemzõinek 
összefoglaló leírása és rendszere-
zése MacKenzie (1983) nevéhez 
fûzõdik. A tõle átvett remek táblá-
zat ezeket mutatja be, azonban  és 
ezt MacKenzie külön hangsúlyozza 

 a jellemzõk ilyen módon való fel-
sorolása tulajdonképpen félrevezetõ. 
Ezek a jellemzõk ugyanis kölcsön-
hatásban állnak egymással, és elsõ-
sorban a kölcsönhatásukból fakadó 
többlet az, ami a tanulást elõmoz-
dítja. Egy adott iskola hatékonyságát 
tehát nem lehet pusztán annak alap-
ján megjósolni, hogy ezen faktorok 
mindegyike jelen van-e vagy nincs, 
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azt is meg kell állapítani, hogy ezek 
a faktorok a megfigyelt iskolán belül 
hogyan lépnek kölcsönhatásba egy-
mással.

A vezetés dimenziói

Alapelemek
1. Általánosan pozitív iskolai és szervezeti 

légkör
2. Objektív, fontos, világos és elérhetõ 

célokra irányuló tevékenységek
3. Határozott pedagógiai vezetés
4. A pedagógus által kézben tartott döntés-

hozatal
5. A hatékony tanítás kidolgozására irá-

nyuló továbbképzés

Serkentõ elemek
1. A pedagógusok és az iskolavezetés közötti 

összhang a célokra és az értékekre vonat-
kozóan

2. Hosszú távú tervezés
3. A tantestület stabilitása
4. Az iskolafejlesztés tankerületi szinten 

való támogatása

A hatóerõ dimenziói

Alapelemek
1. Magas követelmények
2. A minõségi munka következetes megkö-

vetelése
3. A kiváló tanulmányi eredmény kiemelt 

jutalmazása
4. Csoportinterakció az osztályban
5. Az alkalmazott módszerek tekintetében 

önállóság és rugalmasság biztosítása
6. Az iskola valamennyi dolgozójának bevo-

nása az iskolafejlesztésbe
7. A tanulók iránti elfogadás és empátia

Serkentõ elemek
1. A házi feladat elkészítésére és az otthoni 

tanulásra nagy hangsúly fektetése
2. A tanulmányi eredményekért való fele-

lõsségvállalás méltánylása
3. Az osztályismétlés elkerülése érdekében 

különféle stratégiák alkalmazása

4. A képesség szerinti csoportosítás mellõ-
zése

Az eredményesség dimenziói

Alapelemek
1. A tanulással töltött idõ mennyisége és 

ki-használtsága
2. Fegyelmezett iskolai és osztálylégkör
3. Folyamatos teljesítménymérés és értéke-

lés
4. Az órai tanulás szervezettsége
5. Tartalomra koncentráló oktatás
6. Az alapkészségeknek és magasabb szintû 

készségeknek az egész iskolában kiemel-
ten való kezelése

Serkentõ elemek
1. Az önálló tanulásra való lehetõség meg-

teremtése
2. Változatos tanulási lehetõségek biztosí-

tása
3. Csökkentett osztálylétszám

Az iskolai hatékonyság kutatásának dimen-
ziói és a hatékony iskolák közös jegyei

Amint a táblázatból kitûnik, a 
kiváló tanulási feltételeket nyújtó 
iskolák megteremtéséhez az egész 
szervezetet fejleszteni kell. A fel-
sorolt elemek ugyanis nem azonos 
szintekre vonatkoznak. Míg egyesek 
tankerületi szinten, addig mások 
iskolai szinten, megint mások pedig 
osztályszinten fejtik ki a hatásukat. 
Hogy a három szint közül melyik a 
legfontosabb, azt nehéz lenne meg-
mondani, jóllehet ezek között alá, 
illetve felérendeltségi viszony van. 
Ha egyáltalán van olyan szint, ame-
lyik nagyobb hangsúlyt érdemel, 
akkor az az osztály. Azért éppen az 
osztály, mert itt zajlik az oktatás, 
ennél fogva az oktatási folyamatban 
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betöltött szerepe kulcsfontosságú. 
De az osztályt is nagyon sok olyan 
tényezõ befolyásolja, amelyeket nem 
lehet figyelmen kívül hagyni. Mint 
MacKenzie (1983) írja:

Az osztály  mint tanulási környezet  
az iskola tágabb környezetébe illeszkedik, 
ami viszont egy politikai-vezetési struk-
túrába ágyazódik, ezen keresztül tartva 
a kapcsolatot a környezõ társadalommal. 
Nehéz, ha ugyan nem lehetetlen tanítani 
egy szervezetlen, fegyelmezetlen, zûrza-
varos iskolai környezetben, és legalább 
ilyen nehéz jó iskolákat szervezni olyan 
légkörben, amelyben a politika és a veze-
tés eziránt teljes közömbösséget mutat.

Egyesek úgy vélik, hogy a haté-
kony iskolák az összes diákot valami-
féle elõre kijelölt teljesítményszintre 
juttatják el, vagyis a különbségeket 
kiegyenlítik. A valóság azonban más. 
A hatékony iskolák nemhogy csök-
kentenék, hanem még inkább növe-
lik a diákok közti különbségeket. 
Az ingergazdag, serkentõ környezet 
lehetõvé teszi, hogy mindenki a 
képességei lehetséges maximumáig 
jusson el, de ezzel a különbségeket 
is kiélezi. Ha viszont az oktatásnak 
egy ingerszegény, korlátozó környe-
zet adna keretet, akkor az lelassítaná 
és beszûkítené a fejlõdést. Mindez 
nem jelenti azt, hogy a tanulócsopor-
tok közötti különbségek is szükség-
képpen növekednek. Amennyiben az 
iskola minden tanuló számára bizto-
sítja a hatékony oktatást  márpe-
dig ezt köteles megtenni , akkor az 
összes tanulócsoport átlagos nívója 
növekszik, amellett, hogy a csopor-
tokon belüli szóródás is nõ.

Eddig egyébként csak kevés kísér-
let történt arra, hogy az iskolai haté-
konyság kutatásából származó ered-
ményeket a gyakorlatba is átültes-
sék. Mindmáig a legismertebb ilyen 
kísérlet a New York-i Városi Isko-
lafejlesztési Projekt. Az errõl szüle-
tett tanulmányban azonban Clark és 
McCarthy (1983) éppenséggel nem a 
kísérlet sikerérõl, mint inkább a meg-
valósítás útjában álló akadályokról és 
a felmerült problémákról számolnak 
be. Ugyanakkor együttérzõen meg-
jegyzik, hogy amennyiben a haté-
kony iskolák „kellékei” mindenben 
a modellnek megfelelõen valósultak 
volna meg, bizonyára a tanulók tel-
jesítménye is növekedett volna.

Akármennyire bizakodó az isko-
lai hatékonyság szakirodalma, azért 
a jogos bírálatokból is akad bõven. 
Ezek a kritikai észrevételek azonban 
nem a hatékonyság alapelemeire irá-
nyulnak  minthogy itt gyakorlatilag 
teljes az egyetértés , hanem a kuta-
tás technikai megoldásaira. Rowan, 
Bossert és Dwyer (1983) a bírálato-
kat a következõ három pontban 
foglalták össze: (1) a hatékonyság-
gal kapcsolatos mérések szûk tarto-
mányúak, csak az oktatás végered-
ményére irányulnak; (2) az egymás-
sal összefüggõ változók elemzésére 
alkalmazott módszer olyan, hogy 
abból az ok-okozat közötti kapcso-
latra következtetni nem lehet; (3) 
a felhalmozott adatok alapján glo-
bális összehasonlítást tesznek, anél-
kül, hogy a szervezeti légkörnek az 
iskolákon belüli változatait, illetve 
az osztályokban való lecsapódását 
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megállapítanák. Rowan, Bossert és 
Dwyer (1983) egyébként arra is 
figyelmeztetnek, hogy azok a hatá-
sok, amelyekrõl az ilyen jellegû kuta-
tások beszámolnak  legalábbis ami 
a nagyságrendjüket illeti , erõsen 
eltúlzottak. Állításuk szerint az isko-
lai hatékonyság kutatása leginkább a 
horgászathoz hasonlítható: ha valaki 
fog is valamit, azt felnagyítva adja 
elõ, vagyis a témában érdekelt kuta-
tók hajlamosak arra, hogy az ered-
ményeiket a valóságosnál kedvezõbb 
színben tüntessék fel.

Mindezen problémák ellenére az 
iskolai hatékonyság mozgalma 
továbbra is töretlen optimizmussal 
vallja, hogy az iskolák megfelelõ 
átszervezésével a tanulók teljesítmé-
nye növelhetõ.
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HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TEHETSÉGESEK
KISEBBSÉGI TEHETSÉGES GYERMEKEK

JOURNAL FOR EDUCATION
OF THE GIFTED (TEHETSÉG-
FEJLESZTÉS)

A Tehetségfejlesztés (Journal for 
Education of the Gifted, JEG) a 
Kivételes Gyermekek Védelmére Ala-
kult Tanács (Council for Exceptional 
Children) egyik szakosztályának, a 
Tehetségvédõ Társaságnak (The 
Association for the Gifted, TAG) a 
hivatalos folyóirata az Egyesült Álla-
mokban. 1978-ban alapították, és 
negyedévenként jelenik meg. A TAG 
tagjai tagsági jogon kapják.

A folyóirat az általánosan és spe-
cifikusan tehetségesekkel kapcsola-
tos ismeretek és tapasztalatok köz-
readásának és elemzésének, vala-
mint a tehetséges diákok fejleszté-
sére vonatkozó elképzelések és eltérõ 
nézõpontok feletti eszmecserének 
biztosít fórumot. Cikkei elméleti jel-
legû munkákat, helyzetjelentést, kri-
tikát, valamint kísérleti és leíró kuta-
tásokról szóló beszámolókat tartal-
maznak. A folyóirat fõleg (1) a tehet-
ségfejlesztéssel összefüggõ eredeti 
kutatásokról szóló tudósításokat, (2) 
elméleti és helyzetfeltáró jellegû dol-
gozatokat, (3) a már létezõ, vagy 
újonnan kidolgozott tehetségfejlesz-
tési modellekhez kapcsolódó fejlesz-
tési programok és oktatási mód-
szerek leírásait, (4) a tehetségfejlesz-
tés szakirodalmára vonatkozó átte-
kintéseket, és (5) a történeti átte-
kintéseket szorgalmazza. Valameny-
nyi benyújtott kézirat átnézése ún. 
vak módszerrel történik. A kéziratok 
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elkészítésére vonatkozóan az Ameri-
kai Pszichológiai Társaság által elõírt 
formai követelmények az irányadók.

THE ASSOCIATION FOR THE GIFTED
(TEHETSÉGVÉDŐ TÁRSASÁG)

JOURNAL OF CREATIVE
BEHAVIOR (KREATÍV
VISELKEDÉS)

A Kreatív Viselkedés (Journal of 
Creative Behavior) címû, negyed-
évenként megjelenõ folyóirat elsõ 
száma 1967-ben látott napvilágot. 
Kiadását a Creative Education 
Foundation (Kreatív Nevelés Ala-
pítvány) támogatja, amelyet Osborn 
hozott létre 1954-ben. Mindegyik 
szám borítóját más és más grafika 
díszíti, közülük sok Osborn eredeti 
munkája.

A folyóirat kimondottan a kreati-
vitással összefüggõ elméleti írások, 
modellek, kutatási tapasztalatok, fej-
lesztõ programok és módszerek, 
hatásvizsgálatok, esettanulmányok, 
viták, tesztleírások közreadásával 
foglalkozik. Ezek mellett rövid kivo-
natban bemutatja a témában szüle-
tett könyveket, más folyóiratokban 
megjelent cikkeket, doktori disszer-
tációkat, továbbá tájékoztat a kreati-
vitást középpontba helyezõ rendez-
vényekrõl, konferenciákról. A cikkek 
szerzõinek java része  például 
Renzulli, Torrance, Guilford, Treff-
inger, Davis, Rimm  nemzetközi-

leg elismert, a magyar szakemberek 
körében is ismert kutató.

A szerkesztõség címe: State 
University College at Buffalo, 1300 
Elmwood Avenue, Buffalo, New York, 
14222. USA.

CREATIVE PROBLEM SOLVING
(KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS)
KREATIVITÁS
OSBORN, ALEXANDER F.

KALIFORNIAI KRITÉRIUMOK

A Kaliforniai Kritériumok néven emle-
getett dokumentum lényegében egy 
lista, amely a tehetségeseket tanító 
pedagógusokkal szembeni szakmai 
kritériumokat a teljesség igényével 
próbálja meg felsorolni. Nevét onnan 
kapta, hogy Kalifornia államban állí-
tották össze. Az eredeti lista három 
területre terjedt ki: (1) a tanítási 
módszerek használatára, (2) a taní-
tásban való gyakorlat fejlesztésére, 
és (3) a tehetséges tanulók igénye-
ivel és érdeklõdésével összhangban 
lévõ értékelési módszerek alkalma-
zására.

A Kaliforniai Kritériumok mind-
máig változatlan új felosztása (1983) 
már tíz kompetenciacsoportot tartal-
maz: (1) a tehetség megállapítása, 
(2) a tehetség természetének és a 
tehetséges diákok igényeinek isme-
rete, (3) a becslési eljárásokkal nyert 
adatoknak az individualizált tehet-
ségfejlesztõ programokban való hasz-
nosítása, (4) a tehetségfejlesztésben 
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eredményesen alkalmazható tantervi 
modellek ismerete, (5) a csoport-
dinamika ismerete és alkalmazni 
tudása, (6) az elvi szempontból nagy 
jelentõségû tehetségfejlesztõ kísér-
leti programok ismerete, (7) a taní-
tás hatékonysága és a továbbfejlõdés 
iránti elkötelezettség, (8) a tehetség-
fejlesztéssel összefüggõ törvények, 
rendeletek és szabályok ismerete, (9) 
a tehetségeseknek és szüleiknek tör-
ténõ tanácsadásban való felkészült-
ség, (10) a tehetségfejlesztés aktuá-
lis kérdéseinek és fejlõdési irányvo-
nalainak ismerete. Az alábbi táblá-
zat ebbõl a felosztásból mutat be egy 
részletet.

 1.6. Rugalmasság
 1.6.1. a környezet tárgyi feltételeinek kiala-
  kításában és átszervezésében
 1.6.2. az anyagok és eszközök használatában
 1.6.3. az érdeklõdés-, tanulás-, és személyi-
  ségfejlesztõ csoportok ki- és átalakí-
  tásában
 1.6.4. az óratervezésben és óravezetésben,
  illetve a tanulásra alkalmat adó pilla-
  natnyi helyzetek kihasználásában

Kaliforniai Kritériumok a tehetségesek
tanárai számára

A Kaliforniai Kritériumok értel-
mében a tehetségfejlesztés terüle-
tén szakembereknek azok a tanárok 
tekinthetõk, akik a felsorolt kompe-
tenciákkal rendelkeznek.
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKPEDAGÓ-
GUSOK KÉPZÉSE

KARNES, MERLE B. (1916–   )

Merle B. Karnes

Merle Karnes a BS fokozatát a 
Southeast Missouri Állami Tanár-
képzõ Fõiskolán (1937), az MS és 
az EdD fokozatát pedig a Missouri 
Egyetemen szerezte elemi oktatás-
ból (1941, ill. 1948). A doktori foko-
zat elnyerése után az Illinois-i Egye-
temre került, és a speciális pedagógia 
lett a szakterülete. Pályafutása során 
mindvégig az átlagtól eltérõ gyerme-
kek  a tehetségesek és az akadá-
lyozottak (korlátozott képességûek, 
fogyatékosok)  érdekelték. Nyug-
díjba vonulásáig pedagógiát tanított 
az Illinois-i Egyetemen, ugyanitt az 
egyik tehetségfejlesztési témájú dok-
tori program koordinátora, továbbá 
a tehetségesekkel és az akadályozot-
takkal kapcsolatos kutatások irányí-
tója volt.

Karnes a szakmai hírnevét elsõ-
sorban a tehetséges kisgyermekek 
érdekében kifejtett munkásságának 
köszönheti (Karnes, Shwedel és 
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Linnemeyer, 1982; Karnes, Shwedel 
és Kemp, 1985). Ezen belül fõként 
az alacsony jövedelmû családokból 
származó tehetségesekkel, az akadá-
lyozott tehetségesekkel és a tehe-
tõsebb családokból való tehetsége-
sekkel foglalkozott. Õ és munkatársai 
dolgozták ki az Ígéretes Akadályozott 
és Tehetséges Kisgyermekek Kiemelése és 
Gyorsítása (Retrieval and Acceleration 
of Promising Young Handicapped and 
Talented, RAPYHT) néven ismert 
hatékony tehetségfejlesztési modellt 
a tehetséges kisgyermekek számára 
(Karnes, Shwedel és Lewis, 1983). 
A modell kidolgozását és elterjeszté-
sét 1975 óta a Speciális Programok 
Irodája (Office of Special Programs) 
támogatja. Jelen pillanatban több 
mint 20 olyan amerikai államról 
tudunk, amelyek a modellt átvették 
és alkalmazzák. Emellett Karnes 
szerkesztette Az alulellátottak: A mi 
kis tehetséges gyermekeink (The under-
served: Our young gifted children) 
címû könyvet, azon kevés könyvek 
egyikét, amelyek a tehetséges kis-
gyermekekkel foglalkoznak. Több 
mint 20 évet szentelt annak, hogy 
az alacsony jövedelmû családokból 
származó tehetséges kisgyermekek 
és az akadályozott (fogyatékos) gyer-
mekek fejlesztéséhez modelleket dol-
gozzon ki és azokat népszerûsítse.

Karnes több országos szakmai 
szervezetben is tevékenykedett. A 
Speciálpedagógiai Vezetõk Országos 
Tanácsának (National Council of 
Administrators of Special Education) 
és a Kivételes Gyermekek Védel-
mére Alakult Tanács Kora Gyermek-

kori Szakosztályának (Division of 
Early Childhood of the Council for 
Exceptional Children) egy idõben 
az elnöke, továbbá az ugyanezen 
szakosztály által kiadott folyóirat-
nak (Journal of the Division for 
Early Childhood) a szerkesztõje is 
volt. 1973-ban a Kivételes Gyerme-
kek Védelmére Alakult Tanácstól a 
kivételes gyermekek érdekében kifej-
tett tevékenységéért J. E. Wallin-
díjat kapott. 1986-ban a CEC New 
Orleans-i Országos Konferenciáján 
a kivételes kisgyermekekért végzett 
munkája elismeréseképpen a Kora 
Gyermekkori Szakosztály kitünteté-
sét vehette át. Több más kitünte-
tése mellett két egyetem díszdoktori 
címet adományozott a számára.
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KÉPESSÉGVIZSGÁLATOK

Képességvizsgálatokon hagyományo-
san egy-egy viszonylag jól körülírt 
részképesség – mint például a tér-
beli elképzelés, a számolási képes-
ség vagy a felfogásbeli gyorsaság – 
fejlettségi szintjének a megállapítá-
sára szolgáló vizsgálatokat értjük. 
A képességtesztek a mindennapi 
élet viszonylag ellenõrizetlen és 
ismeretlen feltételei közepette vég-
bemenõ tanulás eredményességét 
mérik. Ebben az értelemben külön-
böznek a teljesítménytesztektõl, 
amelyek viszont az intézményes 
oktatás viszonylag egységes feltét-
elei mellett történõ ismeretelsa-
játítás eredményességét vizsgálják.
A teszteknek ez a két típusa az alkal-
mazásuk tekintetében is különbözik. 
Míg a teljesítménytesztek általában 
azt jelenítik meg, hogy az egyén egy-
egy képzési szakasz lezárulása után 
milyen teljesítményt nyújt, tehát 
szummatív (lezáró-összegzõ) jellegû 
értékelést tükröznek, addig a képes-
ségtesztek annak az elõrejelzésére 
hivatottak, hogy az egyén a válasz-
tani kívánt pályán mennyire fogja 
megállni a helyét, illetve egy új szi-
tuációban milyen minõségû teljesít-
ményt fog nyújtani.

A speciális képesség fogalma abból 
az idõszakból származik, amikor a 
vizsgálatok középpontjában még az 
intelligencia állt. A hagyományos 
intelligenciatesztek tervezése során 
azt a szempontot tartották szem 
elõtt, hogy az egyén általános kog-
nitív fejlettségi szintjét egyetlen glo-

bális számértékkel fejezzék ki. Bár 
ezek más-más szubtesztekbõl tevõd-
tek össze, hamarosan kiderült, hogy 
az intelligenciatesztek a képességek 
érvényre jutásának kérdésére nem 
adnak igazán választ. Ez a felismerés 
vezetett oda, hogy a fontosnak tar-
tott, de az intelligenciatesztek által 
nem vagy csak részben tartalmazott 
képességek mérésére külön teszteket 
állítsanak össze. Egyértelmûvé vált, 
hogy a hagyományos intelligencia-
tesztek  a verbális és a numerikus 
szimbólumok alkalmazásán keresz-
tül  az absztrakt mûködéseket túl-
reprezentálják, ezért egyre nagyobb 
szükség mutatkozott az olyan tesz-
tek iránt, amelyek elsõsorban konk-
rét és gyakorlati jellegû képessége-
ket mérnek. Nekiláttak tehát a mun-
kához. Leghamarabb a mechanikus 
képességek mérésére szolgáló tesz-
teket dolgozták ki, de hamarosan 
megjelentek azok a tesztek is, ame-
lyek az irodai munkára való alkal-
masságot, a zenei és a mûvészi haj-
lamot vizsgálták. Ezeket a speciális 
képességeket az egyén jellemzése-
kor mint az intelligenciát kiegészítõ 
képességeket vették figyelembe, és 
mérésükre rendszerint az intelligen-
ciabattériák felvételével egy idõben 
került sor.

A speciális képességeket vizsgáló 
tesztek összeállítását fõleg az ösztö-
nözte, hogy a pályaválasztási tanács-
adásban dolgozó, vagy az ipari alkal-
mazottak és a katonaság személyi 
állományának szûrésével foglalkozó 
pszichológusok nap mint nap szembe 
találták magukat a munkaköri köve-
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telmények és a minden egyénre egye-
dileg jellemzõ képességmintázatok 
közötti megfelelés problémáival. Az 
intelligenciateszteket viszont nem az 
ilyen problémák megoldására tervez-
ték. Az intelligenciát vizsgáló eljárá-
sok szubtesztjei, itemcsoportjai  
a szócikk elején említettek kivéte-
lével  az ilyen irányú vizsgálatok-
ban túlságosan megbízhatatlanok-
nak bizonyultak, márpedig a sze-
mélyek kiválogatásához megbízható 
eszközre volt szükség. Emiatt került 
sor az ún. összetett képességbatté-
riák kidolgozására.

Az összetett képességvizsgáló bat-
tériák csak annyiban hasonlítanak az 
intelligenciatesztekhez, hogy ezek is 
többféle képességet mérnek, azon-
ban nem összesített (egyetlen) pont-
számot adnak, hanem minden egyes 
képességet egy-egy profillal jeleníte-
nek meg. A képességvizsgáló batté-
riák által mért képességek többnyire 
különböznek az intelligenciatesztek 
által mért képességektõl. A képes-
ségbattériák több konkrét képességet 
tartalmaznak, továbbá jóval kisebb 
hangsúlyt fektetnek a verbális képes-
ségekre.

Az összetett képességvizsgáló 
battériák viszonylag rövid múltra 
tekintenek vissza. Csaknem vala-
mennyi az 1945 utáni idõszakból 
származik. A legtöbb teszt kidolgo-
zása a II. világháború alatt, a fegyve-
res erõknél kezdõdött, amikor a légi-
erõnek olyan speciális tesztbattériára 
volt szüksége, amelynek segítségével 
megbízhatóan ki lehetett választani 
a pilótának, lokátorosnak, navigá-

tornak, bombakioldónak stb. alkal-
mas személyeket. A hadsereg jelen-
tõs összegeket fordított az ilyen 
irányú kutatások támogatására. De 
sok olyan képességteszt létezik, ame-
lyeket nem katonai, hanem polgári 
használatra dolgoztak ki, elsõsorban 
nevelési és pályaválasztási tanács-
adás, valamint az alkalmazottak kivá-
logatása és osztályozása céljából.

Az összetett képességbattériák 
kidolgozásához az elméleti alapot 
az egyéni sajátosságok szerkezeté-
nek tanulmányozására használt fak-
toranalízis módszere adta. A faktor-
analízis segítségével azonosították, 
osztályozták és körülírták azokat a 
képességeket, amelyeket az intelli-
gencia definíciója homályban hagyott. 
A legtöbb képességvizsgáló battériát 
egyébként azóta fejlesztették ki, 
mióta az összeállításukhoz a faktor-
analízist vehették igénybe.

Mintegy tucatnyira tehetõ azok-
nak az összetett képességmérõ bat-
tériáknak a száma, amelyeket okta-
tási, tanácsadási célokra, valamint a 
munkahelyi alkalmazottak kiváloga-
tására dolgoztak ki. Ezek az eszkö-
zök a megközelítési módjuk, a tech-
nikai megoldásaik, és a rendelke-
zésre álló hiteles adatok tekintetében 
meglehetõsen különböznek. Közü-
lük jó néhányat kifejezetten tanács-
adási célokra terveztek. A tesztprofi-
lok nagy segítséget jelentenek ahhoz, 
hogy a tanácsadó a sokféle oktatási 
szakterület vagy a sokféle pálya közül 
a leginkább megfelelõt tudja kivá-
lasztani. Az üzleti életben és az ipar-
ban az összetett képességvizsgáló 
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battériákból nyert adatokat a külön-
féle munkakörök betöltésére legin-
kább alkalmas személyek kiválogatá-
sával kapcsolatos döntésekben hasz-
nosíthatják. Az oktatásban az ösz-
szetett képességbattériákat  mint 
például az SRA Elsõdleges Mentális 
Képességek Tesztjét (SRA Primary 
Mental Ability Test, 1962)  a 
továbbtanulási és a pályaválasztási 
tanácsadásban használják. A fegy-
veres erõknél bizonyos szolgálati 
beosztások esetében  több, általá-
nos eszközzel történõ szûrés után 

 képességvizsgálatok segítségével 
határozzák meg az azok ellátására 
legmegfelelõbb személyeket. Ennek 
annak idején a légierõ volt a kezde-
ményezõje, de ma már az ún. Kato-
nai Pályaalkalmassági Tesztbattériát 
(Armed Services Vocational Aptitude 
Battery, ASVAB, 1976) a hadsereg 
összes fegyverneménél alkalmazzák.

Több összetett képességvizsgáló 
battéria kimondottan a középis-
kolások pályaválasztásának, illetve 
továbbtanulásának elõsegítését szol-
gálja. Közülük legelterjedtebb a 
Differenciális Alkalmasságvizsgálat 
(Differencial Aptitude Test, DAT, 
1947, 1962, 1972). A Thurstone-féle 
faktoranalízisre támaszkodó DAT-et 
a 8-12. osztályos diákok nevelési 
és pályaválasztási tanácsadásához 
használják. Nyolc szubtesztje van, 
melyek mindegyike egy-egy profilt 
szolgáltat. Ezek a következõk: verbá-
lis következtetés, számolási képes-
ség, absztrakt gondolkodás, irodai 
munkavégzés gyorsasága és pontos-
sága, mûszaki gondolkodás, térbeli 

viszonylatok megragadása, helyes-
írás és nyelvhasználat. A tanulói 
profil és az ezzel együtt felvett 
érdeklõdést vizsgáló kérdõív adatai-
nak ismeretében aztán a tanácsadó – 
ma már többnyire számítógép segít-
ségével – elõrejelzést ad arra vonat-
kozóan, hogy a továbbtanulni szán-
dékozó diák a választani kívánt 
területen hogyan fogja megállni a 
helyét, vagy egy listát állít össze 
a szóba jöhetõ pályákról. Ennél 
a korosztálynál gyakran alkalmaz-
zák még az Átfogó Képességbatté-
riát (Comprehensive Ability Battery, 
1977) és a Guilford-Zimmerman-féle 
Alkalmasságvizsgálatot is (Guilford-
Zimmerman Aptitude Survey, 1956), 
melyek szintén összetett képesség-
vizsgáló battériák.

Az Általános Alkalmasságvizsgáló 
Battériát (General Aptitude Test 
Battery, GATB) az Egyesült Államok 
Munkaügyi Szolgáltató Központja 
(U.S. Employment Services) dol-
gozta ki az állami munkaközvetítõ 
irodák munkaügyi tanácsadói szá-
mára. A GATB 12 tesztbõl áll, melyek 
a következõ kilenc faktor mentén 
kombinálódnak: intelligencia, verbá-
lis képesség, számolási képesség, téri 
viszonylatok megragadása, formaész-
lelés, irodai munkára való alkalmas-
ság, mozgáskoordináció, kézbizton-
ság és ujjügyesség. A szubtesztekbõl 
nyert profil és a különféle munka-
körök által igényelt képességprofi-
lok összevetésével aztán a tanács-
adók pontosan meg tudják határozni, 
hogy az illetõ személy milyen mun-
kakörök betöltésére lenne a legin-

KÉPESSÉGVIZSGÁLATOK



126

kább alkalmas. A battériának van egy 
olvasni nem tudó felnõttek számára 
készült változata is.

A speciális képességeket vizsgáló 
tesztek  az összetett battériákkal 
ellentétben  csak egy-egy képes-
séget mérnek. Egyes képességeket 
(mint például a látást, a hallást vagy a 
mozgásos ügyességet) ugyanis túlsá-
gosan specifikusnak találták ahhoz, 
hogy a standard battériákba beve-
gyék, ugyanakkor bizonyos munka-
körökben ezeknek rendkívül nagy 
lehet a jelentõsége. A speciális képes-
ségeket vizsgáló eljárásokat ponto-
san az ilyen képességek mérésére 
fejlesztették ki. Ezeket többnyire az 
összetett battériákkal együtt veszik 
fel, akár azért, mert az adott képes-
séget a battéria nem méri, akár azért, 
mert az adott képesség vagy hajlam 
további, kiegészítõ vizsgálatokat tesz 
szükségessé. Egy-egy sajátos mun-
kakörhöz megrendelésre is kidol-
gozhatnak ilyen teszteket; ebben az 
esetben az adott munkakör által 
támasztott követelményekbõl indul-
nak ki. Ilyen módon készült például 
a Minnesotai Irodai Alkalmasság-
vizsgálat (Minnesota Clerical Test), 
a Meier-féle Mûvészi Hajlamot Meg-
ítélõ Teszt (Meier Art Judgement 
Test), valamint a Seashore-féle Zenei 
Tehetségvizsgálat (Seashore Measure 
of Musical Talents) is.

A képességvizsgáló eljárások fej-
lesztése egyébként  az oktatásban, 
a tanácsadásban és az iparban való 
elterjedtségük ellenére  meglehe-
tõsen vontatottan halad. A jelenleg 
használatos képességvizsgálatok leg-

többjét az 1940-es és 50-es években 
dolgozták ki.
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INTELLIGENCIAVIZSGÁLATOK
TELJESÍTMÉNYTESZTEK

KÉPSZERŰSÉG

A képszerûség a tárgyaknak, esemé-
nyeknek vagy fogalmaknak valami-
lyen nem verbális formában való 
mentális reprezentációja, az alapvetõ 
gondolkodási módok egyike. Noha 
ezt a reprezentációt gyakran vizuális 
jellegûnek feltételezik  mint ami-
lyen egy kép , Klinger (1981) sze-
rint a mentális képszerûség a tudatos 
folyamataink részét képezõ állandó 
érzékleti tapasztalataink jellegzetes 
modalitásainak bármelyikét magába 
foglalhatja. A mentális képszerûség 
vizsgálata 1920-ig központi eleme 
volt a pszichológiának, azonban in-
nentõl kezdve a pszichológusok az 
Egyesült Államokban  egészen 
a 60-as évekig, Eleanor és James 
Gibson, Piaget, Neisser és mások 
munkásságáig  nemigen érdeklõd-
tek a jelenség iránt. Ezek a pszicho-
lógusok annak a kutatásával foglal-
koztak, hogy az agy miképpen szer-
keszti meg és raktározza el azokat a 
sémákat, amelyeken keresztül a kör-
nyezettel kölcsönhatásba lépõ egyén-
ben létrejövõ benyomások tudatosul-

nak. Ez utóbbi, percepciónak neve-
zett folyamat irányítja az egyén cse-
lekvéseit, illetve a környezetre adott 
reakcióit. Az egyén által konstruált 
kép tehát központi szerepet játszik 
a pszichológiai mûködésben, és így 
bárki megtanítható arra, hogy a 
képiség hatékony eszközének segít-
ségével az emberi mûködést kontrol-
lálni és módosítani tudja, akár erre 
kiképzett személyrõl van szó, akár 
másról (Klinger, 1981).

A képszerûségnek a megértésre 
és felidézésre, illetve a memóriára 
gyakorolt jótékony hatását elõször az 
ókori görög tudósok írták le, de a 
római szónokok is nagy jártasságra 
tettek szert ebben, ugyanis amikor 
hosszas beszédeket tartottak, a kép-
szerûséget használták fel mnemo-
technikai segédeszközként. Az ilyen 
jellegû képszerûségre Allan Paivio 
kanadai pszichológus újabb keletû 
úttörõ munkájában empirikus kuta-
tással is alátámasztott elméleti ma-
gyarázattal szolgált (Paivio, 1971). 
Az általa kidolgozott kettõs kódolás 
elmélete szerint az információ visz-
szanyerését fokozza az a tény, hogy 
számos konkrét szó verbális és képi 
rendszerekben egyaránt megjelenít-
hetõ, kettõs jelzõingereket nyújtva 
ezzel az információ felidézéséhez. 
Minthogy a képszerûség fontos foga-
lom a kognitív pszichológiában, nap-
jainkban több területen is kutatják. 
Ezek a területek a következõk: egyéni 
különbségek a képszerûségben, a 
képiség hasznosíthatósága a prob-
lémamegoldásban és más komplex 
emberi viselkedésekben (ideértve a 
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kreativitást is), a vizualitáson kívüli 
érzékleti modalitásokban megnyilvá-
nuló képszerûség, és a tapasztalatok 
érzelmi kódolásának a lehetõsége.

Minden jel arra mutat, hogy a 
mentális képnek perdöntõ szerepe 
van a kreativitás különféle terüle-
tein, kezdve az építészettõl egészen 
a molekuláris tudományig (Shepard, 
1978). A képiségen keresztül tör-
ténõ információfeldolgozás képessé-
gét a gyermekek és a felnõttek krea-
tív képzeletének fejlesztésére is fel-
használják (Khatena, 1979). Ezen 
kívül a képszerûség irányított fóku-
szolása a tapasztalat szerint olyan 
hatékony erõforrás, mely az egyén-
bõl felszínre hozza a szituáció vagy 
a probléma egészleges és közvetle-
nül átélt jelentésének az értelmét 
(Gendlin, 1980). Az ilyen irányított 
képszerûség a sportbeli vagy az elõ-
adói teljesítmények fokozására is fel-
használható, de a tanórákon is bõsé-
ges lehetõség nyílik az alkalmazá-
sára (Roberts, 1983). Rose (1980) az 
egyik tanulmányában leírja az irányí-
tott fantázia módszerét, amelynek 
segítségével a tanulók könnyebben 
sajátják el az új fogalmakat, továbbá 
nagyobb önbizalomra tesznek szert 
a szóbeli felelés és a konfliktusok 
kezelése tekintetében.
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KHATENA, J.
KREATIVITÁS

KHATENA, JOE (1925–   )

A szingapúri születésû Joe Khatena 
egyetemi tanulmányait a szülõföldjén 
és az Egyesült Államokban végezte.
A Georgia-i Egyetemen szerzett 
doktori fokozatot pszichológiából 
(1969). Hosszú ideig a Mississippi 
Állami Egyetem Neveléslélektani 
Tanszékének volt a vezetõje, innen 
vonult nyugdíjba. Khatena a pszi-
chológia és a pedagógia tudományá-
ban elért eredményei miatt köztisz-
teletben álló személyiség, amit az is 
kifejez, hogy számos, nevezetes sze-
mélyeket bemutató könyvben (mint 
például a nemzetközi Ki kicsoda a 
társadalomellátásban, Amerikai férfiak 
és nõk a tudományban, A pedagógia ve-
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zetõ személyiségei, vagy a Ki kicsoda a 
határtudományokban és a technológiá-
ban) találkozhatunk a nevével.

Joe Khatena

Khatena  hogy a tehetség több-
dimenziós voltát bebizonyítsa, és az 
Egyesült Államok Oktatási Minisz-
tériuma által elismert hat tehetség-
terület jogosságát igazolja  az intel-
ligencia strukturális modellje mel-
lett kötelezte el magát, azzal a 
fenntartással, hogy a Guilford-féle 
strukturális intelligenciamodell nem 
ad magyarázatot azokra az érzelmi 
és motivációs tényezõkre, amelyek 
pedig a magasabb szintû kreatív 
mûködéshez nélkülözhetetlenek. 
Hangsúlyozza, hogy a pedagógusok-
nak és a szülõknek elsõsorban a 
diákok kreativitását kell gondozni, 
mert minden bizonnyal a kreativitás 
az a jegy, amely a tehetség megõrzé-
sét lehetõvé teszi. A tehetségfej-
lesztés terén végzett eredményes 
munkáját az Egyesült Államok Okta-
tási Minisztériumától kapott kitün-
tetése (1976), a Nemzeti Tehet-
ségtársaság elnökségébe való bevá-
lasztása (1979) és a Társaságtól 

kapott „A társaság kiváló tudósa” 
cím (1982) is bizonyítja.

Khatena a tudományos munkás-
sága során mindvégig a kreativitás 
perceptuális összetevõivel és az ilyen 
jellegû kiváló képesség azonosítá-
sára szolgáló módszerek kidolgozá-
sával foglalkozott. Ennek eredménye 
a Kreatív Percepciót Vizsgáló Kérdõív 
(Khatena–Torrance Creative Percep-
tion Inventory, 1976), a Hangokkal 
és Képekkel történõ Kreatív Gondol-
kodás Mérése (Torrance-Khatena-
Cunnington Thinking Creatively 
with Sounds and Images Measure, 
1980) és a Többszörösen Tehet-
ségesek Percepcióját Vizsgáló Kér-
dõív (Khatena–Morse Multitalent 
Perception Inventory, 1985), melye-
ket társszerzõként jegyez. Önálló 
mûveiben  A tehetséges gyermekek 
tanítása az alkotó képzelet felhaszná-
lására (Teaching Gifted Children to 
Use Creative Imagination Imagery, 
1979), A tehetségesek neveléslélektana 
(Educational Psychology of the 
Gifted, 1982), és A képszerûség és 
az alkotó képzelet (Imagery and the 
Creative Imagination, 1984)  nem-
csak a kreativitás és a tehetség 
elméleti vonatkozásait járja körül, 
hanem részletesen leírja azokat a 
módszereket is, amelyek segítségé-
vel a gyermekek verbális originali-
tását és mentális képzeletét fejlesz-
teni lehet.
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INTELLIGENCIASTRUKTÚRA
KÉPSZERŰSÉG
KREATIVITÁS
TEHETSÉGES GYERMEKEK

KIMAGASLÓAN KREATÍVAK

A kimagaslóan kreatív gyermek és 
felnõtt csupa paradoxonokból áll. 
Williams (1982) számos ilyen para-
doxont sorol fel, például: nyitott 
és mégis zárkózott; bolondos, de 
komoly; alkalmazkodó és mégsem 
alkalmazkodó; rendszeretõ, de ren-
detlen. Ezek a paradox jellemzõk 
nagy fejtörést okoznak mind a kima-
gaslóan kreatív gyermekek szülei-
nek, mind az õket tanító pedagógu-
soknak. Mindazonáltal akár tetszik, 
akár nem, ezek a paradoxonok élte-
tik a kreativitásukat. Az alábbiak-
ban felsoroljuk a kimagaslóan krea-
tív gyermek néhány jellemzõjét:

1. Igényli a kényelmet, a biz-
tonságot, az elfogadást, hogy 
ugyanolyan legyen, mint a 
többiek, ugyanakkor kényszert 
érez magában a másságra.

2. Nem fogadja el, hogy csak 
egyetlen jó megoldás létezik, 
ugyanakkor mereven ragaszko-
dik a saját megoldásához.

3. Rendkívül önálló, erõsen elbi-
zakodott, mindent maga akar 

felfedezni és kikísérletezni, 
ugyanakkor nagyon vágyik arra, 
hogy a kreatív ötleteit, pro-
dukcióit, megoldásait mások-
kal megossza, és a csoporttal 
elfogadtassa.

4. Az összetett és nehéz feladato-
kat preferálja, ugyanakkor egy 
sor dolgot leegyszerûsít, tartva 
a rövidzárlattól.

5. Következtetéseiben megfon-
tolt, ugyanakkor jó humorér-
zéke játékos kedvvel párosul.

6. Nagyon érzékenyen érinti, ha 
bírálják, vagy nem fogadják el, 
ugyanakkor a kudarcok vagy 
a megoldatlan helyzetek hide-
gen hagyják.

A fenti paradoxonok Williams 
(1982) listájából valók. Nyilvánvaló, 
hogy a kimagaslóan kreatív diákok 
egyedül, tanári és szülõi segítség 
nélkül nem tudnak megbirkózni 
ezekkel a paradoxonokkal, márpedig 
ennek híján nem tudják kibontakoz-
tatni a képességüket.

A kimagaslóan kreatív egyének 
jellemzõit áttekintve Clark (1983) a 
következõkrõl tesz említést:

 önállóság, önfegyelem, eseten-
ként tekintélyellenesség;

 jó humorérzék;
 a csoportnyomással szembeni 
ellenállás;

 alkalmazkodóképesség;
 kalandvágy;
 tolerancia a kétértelmûséggel 
szemben;

 az unatkozás nem tûrése;
 a komplexitás és az aszimmet-
ria preferálása;
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 divergens gondolkodás;
 a részletekre is kiterjedõ figye-
lem, remek emlékezet;

 széles háttértudás;
 az elismerés és támogatás 
igénylése;

 jó esztétikai érzék;
 rendhagyó nemi szerep elsajá-
títás.

A felsorolt jellemzõk miatt a 
kimagaslóan kreatív tanuló feladja a 
leckét a pedagógusok számára. Az 
egyedüli célravezetõ megoldás mégis 
az, ha alkalmazkodunk hozzájuk, és 
az oktatást az igényeikhez igazítjuk.

A kimagaslóan kreatív gyermek 
neveléséhez-fejlesztéséhez Williams 
(1982) a következõket ajánlja:

 elfogadó légkör teremtése;
 az önkifejezés bátorítása;
 elismerés, tisztelet megadása, 
érzelmi támogatás nyújtása;

 annak megengedése, hogy ha 
neki úgy jó, nyugodtan térjen 
vissza az életkorának megfe-
lelõ viselkedéshez;

 az interperszonális és intraper-
szonális tapasztalatok közötti 
egyensúly megteremtése;

 a fegyelmezettséggel kapcsola-
tos követelmények félreérthe-
tetlen formában való közlése;

 teljesítményközpontú légkör 
teremtése;

 a bizalom állandó éreztetése.
A kimagaslóan kreatív tanulók 

igényeinek nagyon jól megfelelnek 
például az olyan szimulációs játé-
kok, amelyek az ötlettermelésre és 
a divergens gondolkodásra építenek, 
valamint az olyan önálló munka, 

amelyet csoportos megvitatás követ. 
Tantárgyi vonatkozásban a kreativi-
tás fejlesztését az segíti elõ, ha a 
tananyag elsajátítása felszabadult és 
biztonságot nyújtó légkörben tör-
ténik. A természetismeret tanításá-
ban például  különösen, ha kísér-
letek végzésérõl van szó  igen jól 
alkalmazható a divergens gondolko-
dást mozgósító Parnes-féle ötlépéses 
problémamegoldó eljárás (Parnes, 
1963). A kreatív megnyilvánulásokra 
ösztönzõ légkör megteremtése érde-
kében célszerû a Guilford (1959) 
által leírt kreatív gondolkodási folya-
matokra, így a problémaérzékeny-
ségre és az újrafogalmazásra támasz-
kodni, mert ezek nagymértékben elõ-
segítik a kreatív teljesítmény útjában 
álló akadályok ledöntését.

Az a mód, ahogyan a társadalom 
és fõként az iskolák a kimagaslóan 
kreatívakat értékelik és bánnak velük, 
nemcsak a kreatív egyén fejlõdését 
befolyásolja, hanem magára a társa-
dalomra is kihat. Minden egyes sze-
mély kreatív potenciáljának elvesz-
tése veszteség a társadalom számára 
is.
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KIMAGASLÓAN TEHETSÉ-
GESEK

Hogy miért problematikus rendkívül 
magas IQ-ról, vagy kimagaslóan 
tehetséges tanulóról beszélni, azt 
röviden, de velõsen fogalmazza meg 
Tannenbaum (1983): „Pontosan meg-
határozni, hogy mi tekinthetõ rend-
kívül magas IQ-nak, valami olyasmi, 
mint annak a megítélése, hogy egyál-
talán mi tekinthetõ rendkívül magas-
nak.” A rendkívül magas IQ-jú gyer-
mekekkel kapcsolatos egyik átfogó 
kutatás Hollingworth (1942) érdeme, 
aki a határvonalat a 180-as IQ-nál 
húzta meg. Neki az volt a véleménye, 
hogy minél magasabb az IQ, annál 
hamarabb kell speciális programokat 
nyújtani. Figyelemre méltó megálla-
pítása, hogy a mintájában szereplõ 
12 gyermeknél hiányzott a szoros 
barátságok kialakításának képessége, 
továbbá a játékuk egyáltalán nem 
hasonlított a velük egykorúak játé-
kára. Ennek tulajdonítható, hogy ezek 
a kimagaslóan tehetséges emberkék 
izolálódtak, és mindenféle tekintélyt 
elutasítottak. Elmondásuk szerint 
számukra normál iskolába járni csak 
idõpazarlás, a közönséges tanulás 
pedig „favágás”.

Mint Feldman (1979) írja, az intel-
lektuális tehetség rendkívül magas 
szintjeit meglehetõsen ritkán kutat-
ják. Cox (1926) kutatásán  amely 
300, 1450 és 1850 között élt zseni 
gyermekkori IQ-jának becslésére irá-
nyult  és Hollingworth (1942) 
munkáján kívül alig van ilyen anyag. 

Feldman három zenei csodagyereket 
tanulmányozott, akik már 10 éves 
koruk elõtt a felnõtt, hivatásos 
elõadómûvészek szintjén játszottak. 
Közös jellemzõjük a zene szenvedé-
lyes szeretete volt. Elkötelezettség, 
kitartás, és a teljesítmény öröme – 
jegyezte fel róluk Feldman.

Hasonló eseteket ír le Newland 
(1976) is, továbbá olyan példákat 
idéz, mint Joseph Haydn, aki 6 
éves korában már játszott és kom-
ponált, vagy Albert Einstein, aki 
7 éves korában kiválóan hegedült. 
Mint Newland fejtegeti, arról ugyan 
nincs tudomásunk, hogy kiváló elõ-
deiknél a tehetség korai jelentke-
zésének milyen elõzményei voltak, 
de nagy valószínûséggel olyan belsõ 
késztetésnek tulajdonítható, aminek 
a lényege, hogy nem várták meg, míg 
a környezet ösztönzi õket, inkább õk 
akartak hatni a környezetükre.

Terman eredeti mintájában Terman 
és Oden (1947) 41 olyan férfit és 34 
olyan nõt találtak, akiknek az IQ-ja 
170 felett volt. A családi hátterüket 
vizsgálva a szüleik többnyire egyete-
met végzett, magasan képzett, felelõs 
pozíciókat betöltõ emberek voltak, 
szemben a minta többi részével. 
Ugyancsak ellentétben a minta többi 
részével ezek az egyének hamarabb 
tanultak meg olvasni, és jobb jegye-
ket szereztek az iskolában. A szo-
kásosnál hamarabb érettségiztek, az 
egyetemet pedig többnyire jeles ered-
ménnyel végezték. Terman mintá-
jának velük kapcsolatos legérdeke-
sebb adata, hogy összeférhetetlenek 
voltak. Terman és Oden szerint ez 
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fõként annak tulajdonítható, hogy 
a környezetükben nem volt olyan 
hasonló korú szellemi partner, aki 
intellektuális ösztönzést nyújthatott 
volna.

Kimagaslóan tehetségesnek lenni, 
ráadásul reflektorfényben lenni nem 
könnyû dolog. A negyvenes években 
volt egy gyermekekbõl álló csoport, 
amelynek a tagjait nagyon sokan 
ismerték, és csak úgy emlegették, 
hogy ezek a „vetélkedõs gyerekek”. 
A csoport úgy jött létre, hogy a tag-
jait összeválogatták, majd vetélkedõ 
mûsorokban felléptették. Egyikõjük 
„vetélkedõs gyermekként” szerzett 
élményeit meglehetõsen ambivalen-
sen írta le: kezdetben nagy ováció-
val fogadták õket, késõbb azonban 
elfordultak tõlük, mert túlságosan 
nyomasztó volt a szellemi fölényük 
(Alvino, 1983). Minél kevesebb lehe-
tõsége van a kimagaslóan tehetsé-
geseknek hasonló kvalitású társak-
kal érintkezni, annál nehezebben 
tudnak kapcsolatot teremteni mások-
kal. Ez a megállapítás Gallagher-tõl 
és Crowder-tõl (1957) származik, 
akik 15 fõ 65-ös IQ-jú, és 15 fõ 150 
és 165 közötti IQ-jú tanuló összeha-
sonlításával jutottak erre a következ-
tetésre.

Mindezek alapján a legtöbb neve-
léstudományi szakember azt java-
solja, hogy ha csak egy mód van rá, 
a kimagaslóan tehetségeseket külön 
csoportban kell oktatni, fõleg az 
olyan tárgyakban, mint a matema-
tika vagy az olvasás.

A fejlesztõ programoknak a kima-
gaslóan tehetségesek erõsségeire és 

érdeklõdésére kell támaszkodniuk. 
Emellett segítséget kell nyújtaniuk 
ahhoz, hogy ezek a gyermekek felfog-
ják saját tehetségüket, és toleránsak 
legyenek a náluk kevésbé jó képes-
ségûekkel és a tekintéllyel szemben. 
Mivel a kimagaslóan tehetségesek 
egész életükben csak náluk sze-
rényebb képességû személyekkel, 
illetve tekintélyekkel találkoznak, 
fontos megtanítani õket arra, hogy 
uralkodjanak magukon, és érzéseiket 
társadalmilag elfogadható formában 
fejezzék ki. Ugyanakkor a saját érzé-
seik elfogadására is meg kell taní-
tani õket. Ha a kimagaslóan tehetsé-
gesek velük szellemileg azonos szin-
tûek csoportjába kerülnek, az alkal-
mazkodási problémák csökkennek.

A kimagaslóan tehetségesek fej-
lesztésének nélkülözhetetlen része 
az oktatás ütemének felgyorsítása 
(mert különben türelmetlenek lesz-
nek), az absztrakt fogalmak haszná-
lata és a magasabb szintû gondolko-
dási folyamatok aktivizálása. Emel-
lett minden olyan módszer jó szol-
gálatot tesz, ami elõsegíti az önálló 
tanulásra való áttérést, így a kritikai 
olvasás, az idõbeosztás, a jegyzete-
lés, a kutatás és a számítógép.
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KISEBBSÉGI TEHETSÉGES
GYERMEKEK

A kisebbségi tehetséges diákokkal 
kapcsolatban nehéz kérdésekkel ta-
lálja szembe magát mind a peda-
gógus, mind az érdeklõdõ nyilvá-
nosság. A gondot jelentõ területek 
a következõk: a meghatározás, a 
szociokulturális szemlélet, az elfo-
gulatlan mérés, a speciális tanterv és 
a tanácsadás.

A meghatározás, a szociokulturá-
lis szemlélet és az elfogulatlan mérés 
kérdését Marland (1972) tehetség-
definíciója szemszögébõl a legcélsze-
rûbb áttekinteni. Marland lényegé-
ben úgy határozta meg a tehetsé-

geseket, mint akik kiváló teljesít-
ményre képesek, és akiknek speci-
fikus beavatkozásra van szükségük 
ahhoz, hogy ezt a képességüket rea-
lizálni tudják. Marland felfogásában 
a tehetséges egyénnek a következõ 
területeknek legalább az egyikén kell 
kiváló teljesítményt vagy képességet 
tanúsítania: általános értelmi képes-
ség, tanulmányi teljesítmény, krea-
tív, illetve produktív gondolkodás, 
vezetés, vizuális és elõadómûvésze-
tek. Gallagher, Weiss, Oglesby és 
Thomas (1983) 28 amerikai állam 
tehetségdefiníciójáról mutatták ki, 
hogy ezek mindegyikében a Marland-
féle meghatározás tükrözõdik.

A Marland-jelentés és az ehhez 
kapcsolódó tehetségdefiníciók  
közülük egyik A tehetséges gyer-
mekek oktatásának 1978-as törvé-
nyében (The Gifted and Talented 
Children’s Education Act of 1978) 
is megjelenik  burkolt célzást tar-
talmaznak arra nézve, hogy egy 
adott személy képességének vagy 
teljesítményének értékét az egyén 
szociokulturális helyzete határozza 
meg. Azon kívül ott van annak a 
problémája, hogy az adott teljesít-
ményt vagy képességet minek az 
alapján ítélik kiválónak. Lehetséges, 
hogy ugyanaz a teljesítmény vagy 
képesség a helyi normák szerint 
kiválónak minõsül, míg az országos 
normák szerint nem.

Hogy kik a kisebbségi diákok? 
Erre a kérdésre csak akkor tudunk 
válaszolni, ha az alapvetõ problémá-
kat  a szociokulturális szemléletet, 
az elfogulatlan mérést és a megha-
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tározást  közelebbrõl is szemügyre 
vesszük. Az azonosítási és szûrési 
eljárások ugyanis erõsen függenek a 
szociokulturális szemlélettõl, magá-
tól a méréstõl és a szelekciós kritéri-
umoktól.

A homokfestés ma is hagyomá-
nyos mûvészeti ágnak számít azokon 
a vidékeken, amelyek az õsi dél-
nyugat-amerikai kultúrák nyomait 
hordozzák. Megtörténhet-e, hogy az 
ilyen területen való tehetséget észre 
sem veszik a tipikus amerikai iskolák-
ban? Ha a válasz igen, akkor a prob-
léma a szociokulturális szemléletbõl 
és a teljesítménynek az adott kon-
textuson belüli értékelésébõl szár-
mazik. Egyesek úgy érvelnek, hogy 
a zsírkõmetszés vagy a mesemondás 
éppen olyan mûvészeti ágak, mint a 
portréfestészet. Csakhogy egy adott 
szociokulturális környezetben bizo-
nyos mûvészeti ágak nagyobb hagyo-
mánnyal rendelkeznek, és így többre 
is tartják azokat. Ennek viszont az a 
kockázata, hogy az olyan tehetségrõl, 
amelyet az amerikai szociokulturális 
kontextus fõárama nem sokra érté-
kel, egyszerûen nem vesznek tudo-
mást.

Az intellektuális képesség és tel-
jesítmény mérése a korrekt és hite-
les mérésekkel kapcsolatban vet fel 
problémákat. Témánk szempontjá-
ból két dolog tartozik ide: a mérés 
elfogulatlansága és a helyzet relativi-
tása. Az elfogulatlan mérés a tanulói 
teljesítmény olyan érvényes és meg-
bízható értékelése, amely az adott 
tanuló nyelvi-kulturális hátterének 
és testi-érzékszervi állapotának egy-

aránt megfelel. A relatív helyzet arra 
vonatkozik, hogy a tehetséges egyé-
nek azonosítása a többi kisebbségi 
tanuló helyzetéhez való viszonyítá-
son, vagy általában a tanulók helyze-
téhez való viszonyításon alapuljon-e. 
Míg az elfogulatlanság a mérés egyik 
kívánatos jellemzõjeként fogható fel, 
addig a relatív helyzet mint krité-
rium az azonosítással és a szûréssel 
kapcsolatos döntéseknél alkalmaz-
ható.

LeRose (1978), valamint Mercer 
és Lewis (1978) a kisebbségi tehet-
séges tanulók azonosításában a rela-
tív helyzeten alapuló megítélést tart-
ják helyénvalónak. A LeRose által 
javasolt eljárásban az adott kisebb-
ségi csoportot az iskolások egy bizo-
nyos hányada képviselné, és a kisebb-
ségi diák tehetséges mivoltának meg-
ítéléséhez pedig egy tanulónak az 
ezen csoporton belüli relatív helyze-
tét használnák fel. Mercer és Lewis 
a relatív helyzet problémájára más 
megközelítést javasolnak. Lényegé-
ben egyfajta, a kisebbségi diákokon 
belüli mérce felállítását indítványoz-
zák. Ez az összehasonlító alap aztán 
a kisebbségi és a nem kisebbségi 
diákok teljesítményének az értelme-
zésére is felhasználható.

A standardizált tesztek kisebb-
ségi népeken belüli elfogulatlansá-
gát idõnként erõsen megkérdõjele-
zik. Kaufman és Kaufman (1983) a 
kisebbségi tanulók esetében még 
az olyan teszteket is kifogásolják, 
mint amilyen a WISC. Szerintük a 
tipikus standardizált képességtesz-
tek elfogultak a kisebbségek képes-

KISEBBSÉGI TEHETSÉGES GYERMEKEK



136

ségeinek mérésében. Jensen (1983) 
ezzel szemben a Kaufman-ék által 
a WISC alternatívájaként javasolt 
K-ABC tesztbattériát kifogásolja. 
Jensen szerint a K-ABC tesztbattéria 
alkalmazása magasabb pontszámot 
eredményez ugyan a néger tanulók 
esetében, viszont kevésbé megbíz-
ható, mint a WISC. Parker és Parker 
(1981) az összes írásbeli tesztet 
elmarasztalják. Szerintük a tehetsé-
ges kisebbségi diákok szûrésére és 
azonosítására használt írásbeli tesz-
tekre moratóriumot kell hirdetni, és 
helyettük a közvetlen megfigyelésre 
támaszkodó becslési eljárások kidol-
gozását és alkalmazását kell szor-
galmazni. Mindenesetre a hivatko-
zott szerzõk alapján az a következte-
tés vonható le, hogy a standardizált 
teszteket  ha már mindenképpen 
szükség van az alkalmazásukra  a 
lehetõ legnagyobb körültekintéssel 
kell értelmezni, a különféle szituá-
ciókban tanúsított tanulói viselkedé-
sek közvetlen megfigyelésén keresz-
tül pedig további adatokat kell gyûj-
teni.

A már azonosított és gondozásba 
vett tehetséges kisebbségi tanulók 
számára speciális tantervet és támo-
gatást kell biztosítani. Ide tartozik 
a tanulók céljaihoz és élettapaszta-
lataihoz igazodó tananyag, a meg-
felelõ szerepmodellek elérhetõsége, 
a változatos tanulási módokról való 
gondoskodás, továbbá az otthoni, az 
iskolai és a társadalmi értékek és 
elvárások közötti híd megteremtése.

A tehetséges kisebbségi diákok 
részére történõ tanácsadással kap-

csolatban Frasier (1979) valamint 
Colangelo és LaFrenz (1981) a kultu-
rális tájékozottság és a tapintatosság 
követelményét hangsúlyozzák. Mint 
rámutatnak, különösen a pályavá-
lasztásra való elõkészítésnél fontos 
ezt a két követelményt szem elõtt 
tartani.
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KOGNITÍV STÍLUSOK

A kognitív stílusok olyan konstruk-
ciók, amelyek annak a megvilágítá-
sára szolgálnak, hogy a személyi-
ségváltozók hogyan befolyásolják a 
megismerést. Kogan meghatározása 
szerint a kognitív stílusok „a figye-
lem, az emlékezés, az észlelés és 
a gondolkodás módjaiban tükrözõdõ 
egyéni különbségeket fejezik ki” 
(Kogan, 1980, 64. o.). Lehetséges, 
hogy két egyénnek ugyanolyanok az 
információfeldolgozási képességei, 
és mégis az iskolai munkájukat, a fog-
lalkozásbeli sikereiket vagy más visel-
kedéseiket tekintve jelentõs különb-
ség van közöttük, csak azért, mert a 
kognitív stílusaik eltérnek (Mann és 
Sabatino, 1985).

A kognitív stílusok nem azonosak 
a képességekkel. A képességek egy-
pólusúak és egyértelmû értékvonzat-
tal rendelkeznek, (a képesség lehet 
nagy vagy kicsi, s ha több van belõle, 
az egyértelmûen elõnyösebb az alkal-
mazkodásra nézve), míg a kognitív 
stílusok kétpólusúak és értékdiffe-
renciáltak (azaz egy kontinuum két 
végpontját jelenítik meg, és minkét 
végpontnak vannak elõnyei és hát-
rányai az alkalmazkodásra nézve). 
Emellett a képesség specifikus mûkö-
désmódot jelez, mint amilyen a ver-

bális, a numerikus, vagy a térbeli 
tájékozódó képesség, míg a kognitív 
stílus a képesség, a személyiség és 
az interperszonális mûködés sajátos 
ötvözete  írja Tóth (2000).

A kognitív stílusok tanulmányo-
zása a II. világháború után kezdõ-
dött, amikor a háború és a háborút 
követõ idõszak pszichiátriai áldoza-
taival való törõdés a személyiség-
fejlesztésben és a pszichoterápiában 
sürgetõ feladatként jelentkezett. Így 
jelent meg az érdeklõdés az iránt is, 
hogy a személyiségváltozók milyen 
módon befolyásolják a kognitív vál-
tozókat. A kognitív stílusok koncep-
ciója az ebben az idõszakban készült 
tanulmányok nyomán vált ismertté.

A kognitív stílusokról írt elsõ, nagy 
feltûnést keltõ munka a Menninger 
Klinikán dolgozó George Klein és 
munkatársai tollából jelent meg. Míg 
Klein-ék alapmûve ezeket perceptuális 
attitûdöknek fogta fel, addig a késõbbi 
kutatások a kognitív szempontokat 
helyezték elõtérbe, annak leírására 
pedig, hogy a személyiségtényezõk 
hogyan lépnek kölcsönhatásba a kog-
nitív képességekkel és hogyan befo-
lyásolják azokat, a kognitív kontroll 
kifejezést használták.

A kognitív stílusok meghatározá-
sára sokféle javaslat született. Ezek 
abban általában megegyeznek, hogy 
a kognitív stílusokat úgy kell elkép-
zelni, mint olyan személyiségjellem-
zõket, amelyek más személyiségjel-
lemzõkkel vannak összefüggésben. 
Továbbá míg a kognitív stílusokat 
nem mindig lehet megkülönböztetni 
vagy elválasztani a kognitív képessé-
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gektõl, addig a kognitív tartalmaktól 
viszont igen.

A kutatások sokféle kognitív stí-
lust különítettek el. Egyesek a kogni-
tív mûködés szempontjából hasonló, 
míg mások eltérõ következmények-
kel járnak. Nem meglepõ tehát, hogy 
a gyermekek és a felnõttek kognitív 
stílusát más-más szempontok sze-
rint vizsgálják.

Az iskoláskorú gyermekek eseté-
ben a kognitív stílusok vizsgálatára 
többnyire papír/ceruza eljárásokat 
használnak, de egyébként erre a célra 
problémamegoldást igénylõ felada-
tokat és percepciót vizsgáló segéd-
eszközöket is alkalmaznak. Az utób-
biak közül a legszellemesebb a 
dönthetõ szoba, illetve szék mód-
szere (Goldstein és Blackman, 1977).
A vizsgálatban az egyén egy kis szoba 
padlójára erõsített széken ül. Mind 
a szoba, mind a szék változtatható 
szögben jobbra is, balra is dönthetõ. 
Az egyik változatban  az ún. Szoba 
Beállítási Próbában  a szobát 56 
fokos szögben, a széket pedig 22 
fokos szögben döntik meg. A pró-
bálkozási lehetõségek száma nyolc. 
Négy esetben a szoba is, a szék is 
ugyanabba az irányba dõl, a másik 
négy esetben az ellenkezõ irányba.
A vizsgálat tárgya annak a megha-
tározása, hogy ilyen körülmények 
között az egyén mennyire tudja úgy 
irányítani a vizsgálatvezetõt, hogy az 
függõleges helyzetbe hozza a szobát. 
A Test Beállítási Próbában a szoba 
dõlt helyzetben marad, és az egyén 
úgy próbálja irányítani a vizsgálat-
vezetõt, hogy õt magát hozza füg-

gõleges helyzetbe a szék állításával.
A valódi függõleges és a kísérleti 
személy által függõlegesnek jelzett 
irány által bezárt szöget eleinte arra 
használták, hogy az egyénnek a mezõ 
tagolására való képességét megálla-
pítsák, késõbb a személyiség mezõ-
függésének, illetve mezõfüggetlen-
ségének a mértékét kívánták ezzel 
meghatározni.

A kognitív stílus megállapítása 
általában úgy történik, hogy a felada-
tokban nyújtott teljesítmény alapján 
meghatározzák az egyén pontszámát, 
majd az egyént elhelyezik egy kétpó-
lusú kontinuum mentén, aminek a 
két pólusa egy-egy ellentétes stílus-
párt képvisel (pl. kiegyenlítõ–kiélezõ, 
formakötött–formalabilis, érzelmi-
tényszerû, kognitív komplexitás–kog-
nitív szimplicitás stb.). A pontszám 
többnyire az egyik vagy a másik 
pólushoz van közelebb, az adott 
stílus pedig annál inkább jellemzõ 
az egyénre, minél közelebb van a 
pontszáma az adott pólushoz. Egyes 
kognitív stílusok esetében azonban 
más módszereket alkalmaznak: kér-
désekre adott válaszok, vagy problé-
mák megoldatása segítségével álla-
pítják meg, hogy több stíluskategó-
ria közül az egyén melyikhez tarto-
zik. Ez a kategória azt a módot hiva-
tott azonosítani, ahogyan az egyén 

 rá jellemzõen  észlel, gondol-
kodik, problémákat old meg stb.
A gondolkodási stílust vizsgáló fel-
adatok például a szerint kategorizál-
ják a gyermekeket, hogy mennyire 
hajlamosak az elemzésre, az osztá-
lyozásra vagy a viszonyításra.
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Kogan (1980) szerint – egyébként 
ezzel sokan nem értenek egyet – 
a kognitív stílusokat annak alapján 
kellene osztályozni, hogy a kapott 
eredmények mennyire megítélhetõk, 
vagyis egy-egy stílusnak milyen mér-
tékben vannak pozitív, illetve nega-
tív következményei. Egyes kognitív 
stílusok ugyanis (mint például a 
Witkin-féle mezõfüggés-mezõfügget-
lenség) világosan érzékeltetik a jó, 
illetve rossz kognitív teljesítményt, 
mások viszont csak közvetve utal-
nak rá, sõt, olyanok is akadnak, ame-
lyek csak utalni látszanak. Például az 
„energiaráfordítás” valójában egyikre 
sem utal, hanem inkább a gondol-
kodás eltérõ módjaihoz jelent tám-
pontot. Végül bizonyos kognitív stí-
lusoknál csupán a nyelvhasználat 
körülményeibõl lehet arra következ-
tetni, hogy mit hogyan értelmeznek.

Jóllehet a kognitív stílusok tanul-
mányozása felnõtteken kezdõdött, 
késõbb a kutatások súlypontja egyre 
inkább a fiatalabb korosztályra tevõ-
dött át, ideértve a tehetséges, a tanu-
lási zavarral küzdõ és az akadályozott 
gyermekeket is. Mind a „normál”, 
mind a speciális oktatást igénylõ 
gyermekek vizsgálatában két kognitív 
stílus a legnépszerûbb: a mezõfüg-
gés-mezõfüggetlenség és a gondolko-
dási tempó. Blackman és Goldstein 
(1982) szerint e népszerûségnek a 
fõ oka egyrészt az, hogy a megállapí-
tásukra szolgáló eszközök viszony-
lag könnyen hozzáférhetõk, másrészt 
ezek azok a kognitív stílusok, ame-
lyekrõl úgy tûnik, hogy fontos szere-
pük lehet az iskolai munkában.

A kutatások megállapították, hogy 
a mezõfüggetlen diákok jobban és 
önállóbban tanulnak, mint a mezõ-
függõk, jobban olvasnak, valamint 
jobbak a matematikában és a reáltár-
gyakban. A mezõfüggetlenek inkább 
a „felfedezõ” típusú tanulási szi-
tuációban dolgoznak eredményeseb-
ben, míg a mezõfüggõk számára a 
strukturált tanulási szituációk jelen-
tik a nagyobb segítséget. A tehet-
séges gyermekek nagyobb valószí-
nûséggel mezõfüggetlenek, mint a 
mentálisan akadályozottak (Mann és 
Sabatino, 1985), a tanulási zavarok-
kal küzdõ gyermekek között pedig 
több a mezõfüggõ, mint a jól olvasók 
között.

Egy másik kognitív stílus a 
reflektív–impulzív dimenzió mentén 
jellemzi a gyermekeket a probléma-
megoldást igénylõ feladatokban nyúj-
tott teljesítményük alapján. A kuta-
tások szerint a reflektív (megfontolt, 
körültekintõ) gyermekek általában 
jobban tanulnak, míg az impulzív 
(meggondolatlan, a pillanat hatása 
alatt cselekvõ) gyermekek pontatla-
nabbul olvasnak, és több velük a 
magatartási probléma.

Az utóbbi évek agyfélteke-kuta-
tásai arra a feltételezésre vezettek, 
hogy az eltérõ kognitív stílusok az 
agy két féltekéjével vannak összefüg-
gésben (Kane, 1984). Elképzelhetõ, 
hogy az egyének az egyes kognitív 
stílusokat attól függõen preferálják 
és alkalmazzák, hogy jobb vagy bal 
féltekei beállítottságúak-e.

A kognitív stílusok jelenleg leg-
népszerûbb változatai illetve leága-
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zásai az ún. tanulási stílusok. Mivel 
a tanulási stílusok esetében sokkal 
inkább a tanulási preferenciákon van 
a hangsúly, semmint a személyiség-
jellemzõkön, ezeket a pedagógia is 
jóval kedvezõbben fogadta. Minden-
esetre annyi bizonyos, hogy az isko-
lával és a tanulmányi teljesítménnyel 
foglalkozó kutatók az összes kogni-
tív stílus közül ezeket a konstrukció-
kat tartják a legtöbbre.
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IMPULZIVITÁS–REFLEKTIVITÁS
TANULÁSI STÍLUSOK

KOGNITÍV STRATÉGIÁK

Kognitív stratégiáknak nevezzük azokat 
a kognitív eljárásokat, amelyeket a 
kognitív mûködéseink felügyeletére, 
ellenõrzésére és irányítására alkalma-
zunk. Bár a kognitív stratégiákat  

különbözõ elnevezésekkel  régóta 
tanulmányozzák, mégis magát a kife-
jezést a mai értelemben valószínûleg 
Bruner, Goodnow és Austin (1956) 
használta elõször. Az ilyen straté-
giák fejlesztése és korrigálása iránt 
az utóbbi években mind nagyobb az 
érdeklõdés.

Legyünk akár gyermekek vagy fel-
nõttek, tehetségesek vagy korláto-
zott képességûek, a gondolkodásunk 
és viselkedésünk ellenõrzésére és 
irányítására mindannyian kognitív 
stratégiákat használunk. A szótalálás 
módja a természetét tekintve éppen 
olyan stratégia, mint a számtani alap-
mûveletek végrehajtása. De ugyan-
így stratégiailag meghatározott az, 
ahogyan a diákok jegyzetelnek, vagy 
ahogyan a témazáró teszt beadása 
elõtt a válaszaikat ellenõrzik, sõt, 
még az is, ahogyan valaki egy mun-
kaértekezlet alatt viselkedik.

Bár a kognitív stratégiák koncep-
ciójának kidolgozására többféle kog-
nitív elmélet rányomta a bélyegét, 
mégis valamennyiük közül a legna-
gyobb hatást az információfeldolgo-
zás elmélete gyakorolta. Young  aki 
a kognitív stratégiákat az informá-
ciófeldolgozás oldaláról értelmezte 

 nyomatékosan aláhúzta, hogy a 
legtöbb feladatot, illetve problémát 
többféle módon is meg lehet oldani, 
és „ezekhez az egyéneknek számos 
különbözõ stratégia áll a rendelke-
zésére, a stratégiák pedig leginkább 
azokhoz a szubrutinokhoz hasonlí-
tanak, amelyeket a számítógép-prog-
ramozók használnak a programozás-
hoz (Young, 1978, 357 358. o.).
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A kognitív stratégiák elvileg 
különböznek a kognitív kapacitástól 
(képességektõl) és a tudástól (isme-
retektõl). Ezeket olyan kognitív tech-
nikáknak tekintjük, amelyek mintegy 
útmutatóként szolgálnak a képessé-
geink fejlesztéséhez és a tudásunk 
felhasználásához. A stratégiák elsa-
játítása formális és informális úton 
egyaránt történhet. Az oktatás szem-
pontjából a jelentõségük abban áll, 
hogy gyakoroltathatók, és ez által 
fejleszthetõk.

Itt kell megemlíteni, hogy vannak 
állandó és vannak módosítható kog-
nitív jellemzõk (Baron, 1978). Az 
állandó kognitív jellemzõket (vagyis 
az olyan kognitív képességeket, mint 
az intelligencia vagy az emlékezet) 
a környezeten keresztül nemigen 
lehet befolyásolni, legalábbis szá-
mottevõ mértékben bizonyosan nem. 
A módosítható kognitív jellemzõk 
(mint amilyenek a kognitív straté-
giák is) azonban változhatnak, és az 
oktatás, illetve a korrekciós munka 
révén jelentõs mértékben fejleszt-
hetõk. Bár az állandó kognitív jel-
lemzõk végeredményben valameny-
nyi kognitív folyamatnál  így a 
kognitív stratégiáknál is  megszab-
ják a fejlesztés határait, mégis egyes 
kutatók úgy gondolják, hogy a kog-
nitív stratégiák hatékony használata 
révén a megismerés „szögesdrótjait” 
jelentõ kognitív határok oly mérték-
ben áttörhetõk, hogy például a szel-
lemileg visszamaradott (retardált) 
tanulók, ha megtanítják õket a kog-
nitív stratégiák helyes használatára, 
bizonyos területeken megközelíthe-

tik az épek által nyújtott átlagos kog-
nitív teljesítményeket. A mentálisan 
retardáltaknál a stratégiák fejleszté-
sével kapcsolatban az egyik legfonto-
sabb kutatást Belmont és Butterfield 
(1975) végezte. A stratégiák fejlesz-
tése során azt tapasztalták, hogy 
bizonyos feladatoknak a mentálisan 
retardált tanulók ugyanolyan szin-
ten eleget tudtak tenni, mint a nem 
retardáltak.

Egyes kognitív stratégiák  álta-
lános jellegüknél fogva  sokféle 
tevékenység esetében alkalmazhatók. 
Például a munka gondos ellenõrzése 
egy olyan általános stratégia, amely 
a legtöbb feladat esetén hasznosnak 
bizonyul. Más stratégiák viszont  
mint például az írásbeli (oszlopos) 
összeadás módozatai  csak meg-
határozott helyzetekben alkalmazha-
tók.

Vannak rövid távú és vannak 
hosszú távú kognitív stratégiák. Pél-
dául ha egy diák úgy vizsgázik, hogy 
a megadott tételek közül választhat, 
akkor az ilyenkor alkalmazott stra-
tégiái nyilvánvalóan rövid távú célo-
kat szolgálnak. De ha ugyanez a diák 
egy diplomát adó intézménybe való 
bekerülését tervezgeti, akkor már 
hosszú távú stratégiákat mozgósít.

A kognitív stratégiák alkalmazása 
idõnként teljesen tudatos is lehet. 
Máskor ezek automatikusan mûköd-
nek, és alig vagy egyáltalán nem 
tudatos a használatuk. Rendszerint 
akkor veszünk leginkább tudomást 
róluk, és alkalmazásuk akkor jelenti a 
legnagyobb nehézséget, amikor elõ-
ször tanuljuk, vagy amikor korrigálni, 
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illetve fejleszteni próbáljuk ezeket. 
Szabályként fogadható el, hogy minél 
automatikusabban mûködnek a kog-
nitív stratégiák, minél kevésbé 
vagyunk mûködésük tudatában, 
annál zavartalanabbul és könnyedeb-
ben tudnak mûködni. A tehermen-
tesítés révén pedig a megismerési 
apparátusunk a feladat vagy a prob-
léma további összetevõin hatéko-
nyabban tud dolgozni. Például egy 
zongoramûvész, amikor elõször ját-
szik le egy új darabot, a mû meg-
szólaltatásához szükséges kognitív 
stratégiákat tudatosan alkalmazza. 
Amíg begyakorolja a mûvet, addig a 
zenei árnyalatokat tudatos erõfeszí-
téssel igyekszik megoldani. Az elõ-
adás alatt azonban a zongoramû-
vész játékát éppen irányító straté-
giák már alacsonyabb tudatossági 
szinten vagy teljesen automatikusan 
mûködnek. Bármelyik stratégiának 
a nagyfokú tudatosítása egyszerûen 
lehetetlenné tenné a zökkenõmentes 
játékot, különösen a nagy gyorsasá-
got igénylõ részek alatt.

Az egyén által elsajátított és hasz-
nált kognitív stratégiák az egyén ta-
pasztalatától, az oktatástól, a képes-
ségektõl és az érettségtõl függenek. 
Egy felnõtt rendszerint bonyolultabb 
és hatékonyabb stratégiákat használ, 
mint egy 10 éves gyermek. Egy tehet-
séges gyermek összetettebb stratégi-
ákat használ, és a stratégiák széle-
sebb skáláján mozog, mint egy men-
tálisan retardált gyermek. Egy siket 
gyermek számára – a nyelvi képessé-
gek korlátai miatt – bizonyos straté-
giák szükségképpen hozzáférhetet-

lenek, másokat viszont akár olyan 
szinten is megtanulhat használni, 
hogy ezekben felülmúlja a halló gyer-
mekeket (Mann és Sabatino, 1985).

Nem mindegyik kognitív stratégia 
egyforma hatékonyságú. Az a straté-
gia, ami egy adott életkorban haté-
konynak bizonyul, más életkorban 
már nem biztos, hogy hatékony. Pél-
dául az elsõ osztályos tanuló által 
használt számolási stratégiák abban 
az életkorban valóban hatékonyak. 
Viszont ha késõbb is ugyanezeket 
használja, akkor ez már negatív 
következményekkel is járhat. Vagy: 
egy tehetséges diák által játszi köny-
nyedséggel használt stratégiákat egy 
tanulási zavarral küzdõ gyermek nem 
tudja eredményesen alkalmazni.

Egyes stratégiák még ártalmasak 
is lehetnek. Ha egy visszahúzódó 
gyermek nem megfelelõ stratégiák-
kal közelít a többi gyermekhez, akkor 
a kívánt barátság elnyerése helyett 
elutasításban lesz része. Egy gyer-
meknek azért is meggyûlhet a baja a 
magasabb matematikával, mert lera-
gad az alacsonyabb szintû számolási 
stratégiák használatánál, pedig ezek 
már terhesek, és gátolják a megér-
tést. Az ilyen tanulók esetében a kog-
nitív stratégiák fejlesztése csak akkor 
lehet sikeres, ha a helyes stratégiák 
elsajátíttatása mellett a helytelen 
korábbiakat „elfelejtetjük” velük.

De nem elég azt tudni, hogy 
hogyan kell egy adott stratégiát 
helyesen használni. Az is követel-
mény, hogy a stratégia használója 
jártas legyen a stratégia alkalmazásá-
ban, és tudja, hogy mikor megfelelõ 
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ez a stratégia és mikor kell helyette 
más stratégiát használni. Úgy tûnik, 
hogy az új stratégiák hatékonnyá 
válása szempontjából a változatos 
feltételek mellett végzett rendszeres 
gyakorlás a leglényegesebb.

Az iskolai siker végeredményben 
azoknak a hatékony stratégiáknak a 
számától függ, amelyeket a tanuló 
megfelelõen tud használni. A jó 
képességû, tehetséges gyermekek 
azért vallhatnak szellemileg kudar-
cot, mert az iskolai munkájuk során 
vagy nem tudnak eléggé hatékonyan 
bánni a stratégiákkal, vagy helyte-
len, illetve nem megfelelõ stratégi-
ákra támaszkodnak, vagy pedig egy-
szerûen nem rendelkeznek megfe-
lelõ, hatékonyan használható stra-
tégiákkal. Ugyanakkor a korlátozott 
képességû gyermekek azért lehetnek 
szellemileg sikeresek, mert a kogni-
tív stratégiáikat megtanulták felhasz-
nálni arra, hogy a hiányosságaikat el-
lensúlyozzák, illetve minimalizálják.

A kognitív stratégiák osztályozá-
sára többféle rendszert javasolnak. 
Baron (1978) szerint ezek háromféle 
módon csoportosíthatók: (1) köz-
ponti stratégiák, amelyek alapvetõek 
a további stratégiák kialakítása szem-
pontjából; (2) általános stratégiák, 
amelyek számos helyzetben használ-
hatók; és (3) speciális stratégiák, 
amelyek az alkalmazás egy-egy sajá-
tos típusára vonatkoznak.

Newell (1979) a stratégiák osztá-
lyozását egy fordított stratégiai kúp 
segítségével írta le. A kúp alján ren-
geteg olyan stratégia foglal helyet, 
amelyek csak bizonyos problémák 

vagy szituációk esetében alkalmazha-
tók (pl. az írásbeli összeadás straté-
giája). Az ilyen stratégiák meglehetõ-
sen erõsek, és ha megfelelõen hasz-
náljuk ezeket, az alkalmazási terüle-
tükön felmerülõ problémák hatéko-
nyan megoldhatók velük. Ezek azon-
ban csak egyes speciális problémák 
esetében használhatók, illetve csak 
sajátos feltételek mellett mûködnek.

Ahogy a Newell-féle fordított kúp 
teteje felé haladunk, egyre jobban ál-
talánosítható, de egyre kevésbé haté-
kony stratégiákat találunk. A kúp leg-
tetején néhány nagymértékben álta-
lános stratégia helyezkedik el, ame-
lyek szinte bármilyen probléma vagy 
szituáció esetében alkalmazhatók, de 
ezek gyengék, és önerejüknél fogva 
egyetlen speciális problémát sem 
tudnak megoldani. Például annak 
ellenõrzése, hogy valaki gondosan 
végzi-e az iskolai munkáját, ala-
csony hatásfokú stratégia, és önma-
gában egyetlen sajátos problémával 
sem tud mit kezdeni. A két szint 
között vannak a közbülsõ stratégiák, 
amelyek változó specifikussággal és 
erõvel rendelkeznek. Ez a kúp azt 
sugallja, hogy a kognitív stratégiák 
fejlesztésének az lenne a legcélrave-
zetõbb megközelítése, ha egy általá-
nos korrekciós szempont felõl fog-
nánk hozzá a közbülsõ stratégiák 
kialakításához (Brown és Palincsar, 
1982). Így például az írott oldalak 
balról jobbra történõ pásztázásának 
módszere olyan stratégia, amelynek 
egyfelõl van egy specifikus  azaz a 
betûolvasásra alkalmazott  össze-
tevõje, másfelõl bizonyos mértékû 
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általánosíthatósággal is rendelkezik, 
mivel az olvasás többféle változatára 
kiterjeszthetõ (pl. kottaolvasás).

Különbséget szoktak tenni a kog-
nitív stratégiák fejlesztésének „vak” 
és „tájékoztatott” formája között.
A „vak” fejlesztési programok eseté-
ben a résztvevõk nem ismerik a fej-
lesztés célját. A „tájékoztatott” fej-
lesztési programokban nem csupán a 
stratégiákat fejlesztik, hanem a tanu-
lók ahhoz is segítséget kapnak, hogy 
a fejlesztés célját és az ebbõl szár-
mazó elõnyöket megértsék. Bizonyí-
ték van arra, hogy a fejlesztés mind-
két formája hatékony lehet. Mégis, 
úgy tûnik, hogy a „tájékoztatott” fel-
tétel mellett végzett stratégiafejlesz-
tés esetében a tanulók a stratégiá-
kat hatékonyabban használják, és 
alkalmazásukat azután is folytatják, 
miután a fejlesztési program formá-
lisan véget ér (Kendall, Borowski és 
Cavanaugh, 1980).

A kognitív stratégiák területén 
jelenleg a metakogníció iránt a legna-
gyobb az érdeklõdés. A metakogníció 
azt a kognitív stratégiák feletti rend-
szert jelenti, amely az alacsonyabb 
szintû stratégiákat, valamint a kog-
nitív viselkedésbe való  a stratégiák 
fejlesztését célzó  beavatkozásokat 
szabályozza és ellenõrzi. A metakog-
nitív tudatossággal függ össze a tanu-
lási stratégiák használata is, amelyek-
nek az iskolai tanulásban igen nagy a 
jelentõsége.
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KOGNITÍV STÍLUSOK
TANULÁSI STRATÉGIÁK

KONVERGENS ÉS DIVERGENS 
GONDOLKODÁS

A konvergens és divergens gondolkodás-
nak a Guilford-féle strukturális intel-
ligenciamodellbõl származó koncep-
cióját leginkább a tehetségesek okta-
tásában kamatoztatják. Mindkettõt 
olyan magasabb szintû gondolko-
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dási eljárásnak tekintik, amelyeket 
az egyének a döntések meghozata-
lakor alkalmaznak (Guilford, 1966, 
1984).

A konvergens gondolkodás a 
gondolkodási folyamat leszûkítését 
igényli. Ennek során az egyén olyan 
osztályozási szempontokat dolgoz ki, 
amelyek segítségével a tárgyak és a 
fogalmak közötti viszonyokat tisz-
tázni tudja. Az eljárás eredményes-
sége a felidézési és felismerési stra-
tégiák mozgósíthatóságán áll vagy 
bukik. A konvergens gondolkodás 
produktumai az „egyedüli helyes” 
válasz formájában jelennek meg. A 
bírálók szerint a tipikus iskolai okta-
tás a kelleténél jóval nagyobb arány-
ban követeli meg a konvergens gon-
dolkodást, többnyire a kreatív (diver-
gens) folyamatok rovására (Steffin, 
1983).

Divergens gondolkodás esetén a 
gondolkodási folyamat egyszerre 
több szálon fut, ami lehetõvé teszi, 
hogy az egyén több lehetséges meg-
oldást dolgozzon ki. A kreativitás-
sal, a problémamegoldással és a kri-
tikai gondolkodással foglalkozó kuta-
tások jelentõs része a divergens gon-
dolkodás koncepciójából táplálkozik 
(Steffin, 1983).

Guilford (1984) a divergens 
gondolkodás három összetevõjérõl 
beszél. Az egyik a fluencia (folyé-
konyság, könnyedség), mely az adott 
inger vonatkozásában az egyén szá-
mára rendelkezésre álló asszociációk 
bõségére utal. A másik a flexibilitás 
(hajlékonyság, rugalmasság), amely 
mint az információk többfajta osz-

tályának egyidejû tekintetbe vétele 
határozható meg. A flexibilitás teszi 
lehetõvé, hogy az egyén újszerû kom-
binációkat hozzon létre. A harma-
dik, az elaboráció (kidolgozás, elõ-
készítés) olyan integratív folyamat, 
amely egy átfogó terv kialakításával 
végzõdik. Ennek segítségével a gon-
dolkodó most már a hiányos infor-
mációkra építve is képes feltevése-
ket megfogalmazni.

Egyes tanulmányok szerint a tanu-
lók divergens produkcióinak számát 
azzal lehetne növelni, ha a pedagógus 
az órai beszélgetés során olyan kér-
déseket tenne fel, amelyek többféle 
válaszra adnak lehetõséget (Pucket-
Cliatt, Shaw és Sherwood, 1980; 
Thomas és Holcomb, 1981). Ezek a 
tanulmányok egyébként arról is emlí-
tést tesznek, hogy a többféle választ 
megengedõ kérdések alkalmazása a 
pedagógusoknak is jót tenne, már 
csak azért is, mert a bemagolás-jel-
legû emlékezeti tevékenységbe vetett 
hitüket megingatná.

Steffin (1983) szerint ma a diver-
gens gondolkodás fejlesztésében az 
új távlatokat a személyi számítógé-
pek jelentik. A mind kifinomultabb 
számítógépes szimulációk a válto-
zatosságuk és a felhasználó által 
kézben tartott párbeszédre való 
képességük révén a diákokat olyan 
algoritmusok kialakítására tudják 
megtanítani, amelyeket aztán a tanu-
lási szituációkon keresztül általáno-
sítani tudnak.

Ami a kivételes gyermekeket illeti, 
igaz, hogy a közelmúltban a tanu-
lási zavarokkal és a nyelvi hiányos-
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ságokkal küzdõ tanulókkal is végez-
tek vizsgálatokat, kimutatván, hogy 
a divergens gondolkodás gyakorol-
tatása fejlesztõleg hat a kreativitá-
sukra (Burrows és Wolf, 1983; Jaben, 
1983), de azért a vonatkozó kutatási 
szakirodalom döntõ többségét mind 
a mai napig mégiscsak azok a tanul-
mányok teszik ki, amelyek a tehetsé-
gesek kreatív gondolkodásának meg-
figyelésével és fejlesztésével foglal-
koznak.
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CREATIVE PROBLEM SOLVING
(KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS)
INTELLIGENCIASTRUKTÚRA
KREATIVITÁS

KORAI TEHETSÉGGONDOZÁS

A tehetséges kisgyermekek gondo-
zásának célja a gyermeki képesség 
kibontakoztatása, a tanulás iránti 
érdeklõdés felkeltése és a szülõk  
támogatása. A korai tehetséggon-
dozást az utóbbi években mind 
nagyobb figyelem övezi, ugyanis 
számos szerzõ (Isaacs, 1963; Fox, 
1971; Whitmore, 1979, 1980) arra a 
következtetésre jutott, hogy a tehet-
ségesek között elõforduló késõbbi 
alulteljesítés egyik oka a korai 
években hiányzó támogatásban és 
intellektuális kihívásban keresendõ.
A tehetséges kisgyermekek gondo-
zását felvállaló programok viszont 
idejében lehetõvé teszik a szülõk 
és a pedagógusok közötti párbeszéd 
megindulását, ami jótékony hatás-
sal lehet a szülõk megnyerésére és a 
támogató szülõi attitûd kialakulására 
(Karnes, Shwedel és Linnemeyer, 
1982). A korai azonosításnak és a 
szülõk felkészítésének különösen az 
olyan tehetséges kisgyermekek ese-
tében van nagy jelentõsége, akik hát-
rányos helyzetû családból valók.

A szükségesség ellenére alig 
néhány olyan program létezik (és 
ezek is csak az Egyesült Álla-
mokban), amelyeket kimondottan a 
3 4 éves gyermekek számára ter-
veztek (Roedell, Jackson és Robin-
son, 1980). Hogy miért ritkák az 
ilyen programok, az több tényezõre 
vezethetõ vissza. (1) A tehetséges 
kisgyermekek gondozása nem kap 
állami támogatást. (2) A 3 4 éves 
gyermekek tehetségazonosításához 
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jelenleg rendelkezésre álló mérési 
eszközök érvényességét és megbíz-
hatóságát sokan kétségbevonják. (3) 
A tehetséges kisgyermekek szülei 
többnyire járatlanok a gondozandó 
sajátosságok, az igénybe vehetõ szol-
gáltatások és az általuk biztosított 
érdekképviselet tekintetében.

Mindazonáltal a tehetségfejlesz-
tés újabb szakirodalma azt mutatja, 
hogy a tehetséges gyermekek igénye-
inek a korai életévekben történõ fel-
ismerése egyre nagyobb hangsúlyt 
kap (Karnes, 1983). A publikációk 
fõleg az azonosítási eljárásokkal, a 
sajátosságokkal, a programokkal és a 
felvetõdõ kérdésekkel foglalkoznak.

Mint jeleztük, a korai tehetség-
fejlesztõ programok elterjedésének 
egyik akadálya az, hogy az igazán 
kiváló, a néhány felvillanás alapján 
kiválónak tûnõ, valójában átlagos, 
és a csak az ingergazdag környezet 
következtében magas teljesítményt 
nyújtó átlagos gyermekek közötti 
különbség kimutatására alkalmas 
mérõeszközök nélkülözik az érvé-
nyességet és a megbízhatóságot. 
A probléma egy további vonatko-
zása a „késõn virágot hozó” tehetsé-
ges gyermekeket azonosító mérések 
hatékonyságával kapcsolatos. Újab-
ban ugyanis vitatják, hogy a standar-
dizált intelligenciatesztek ebben az 
életkorban valóban el tudják-e külö-
níteni az elõreszaladt fejlõdést a nor-
mális fejlõdéstõl (Silverman, 1986), 
és hogy a tehetséget nem úgy kel-
lene-e inkább felfogni, mint a vizs-
gálat idõpontjában elõrehaladottnak 
mutatkozó fejlõdést, semmint poten-

ciális felnõtti teljesítményt. Egyéb-
ként abból, hogy a jelenleg rendelke-
zésre álló mérõeszközök nem töké-
letesek, még nem következik, hogy a 
gyermekeket az ilyen jellegû szolgál-
tatások körébõl ki kell zárni.

A kisgyermekeknél alkalmazott 
standardizált mérõeszközök érvé-
nyességi és megbízhatósági problé-
mái miatt mindenki egyetért azzal, 
hogy a tehetséges kisgyermekek azo-
nosítása során többféle – formális 
és informális – forrásból származó 
adatra kell támaszkodni.

Karnes és Johnson (1986) számos 
olyan formális eszközt sorol fel, ame-
lyeket a tehetséges kisgyermekek  
intellektuális, perceptuális-motoros, 
szociális, kreatív, énes vonatkozású 
és zenei  potenciális és jelenlegi 
mûködési szintjének megállapítására 
alkalmaznak. A tehetséges kisgyer-
mekek azonosításához többnyire a 
következõ teszteket használják: az 
intelligenciához a Stanford-Binet-t 
és az Emberrajzot, a teljesítményhez 
a Peabody Individual Achievement 
Test-et és a Woodcock Johnson Psy-
choeducational Battery 2. részét, a 
kreativitáshoz és a divergens gondol-
kodáshoz pedig a Thinking Creatively 
in Action and Movement tesztet 
(Torrance, 1981) és a Structure 
of Intellect Learning Ability Tests, 
Primary Form-ot (Meeker, 1984).

Informális adatforrásként jöhet-
nek szóba a szülõtõl és a tágabb 
közösségtõl származó észrevételek, 
a pedagógusok számára rendszere-
sített listák és a gyermeki produk-
tumok (Karnes és Johnson, 1986). 
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Ami a szülõk kikérdezését és a gyer-
meki teljesítmény szülõ általi becs-
lését illeti, erre a célra az egyik leg-
jobban kidolgozott kérdõíves eljá-
rásnak a Seattle Child Development 
Preschool Comprehensive Parent 
Questionnaire-t (Roedell, Jackson 
és Robinson, 1980) tartják. Ugyan-
csak értékes információk nyerhetõk 
a gyermekorvosoktól, a hitoktatóktól 
és általában a társadalom mindazon 
képviselõitõl, akik bizalmas viszony-
ban vannak a gyermekkel. A pedagó-
gusok számára rendszeresített lis-
tákat a különféle tehetségterülete-
ken nyújtott kisgyermeki teljesít-
mény megállapítása céljából dolgoz-
ták ki (Karnes et al., 1978a, 1978b). 
Végül hasznos adatokkal szolgálnak 
a gyermek által készített gyûjtemé-
nyek és mindenféle más kreatív pro-
duktumok is.

A gyermekrõl összegyûjtött ada-
tokat aztán egy bizottság mérlegeli, 
melynek a feladata a tehetségesek 
azonosítása, illetve kiválasztása. A bi-
zottságot tehetséggondozó pedagó-
gusok, diagnosztikában jártas szak-
emberek, szülõk és a helyi közösség 
képviselõi alkotják. Idõnként elõfor-
dul, hogy olyan azonosítási kritériu-
mokat alkalmaznak, amelyek meg-
egyeznek a helyi iskolakörzetek által 
használtakkal, lehetõvé téve ezzel a 
gyermekeknek a kisiskoláskori prog-
ramokba való bekerülését, viszont ez 
a lépés nem mindig bizonyul szeren-
csésnek.

A tehetséges kisgyermekek sajá-
tosságait a legkönnyebben úgy figyel-
hetjük meg, ha összehasonlítjuk õket 

az azonos korú, nemû, és mûveltségi 
csoporthoz tartozó többi gyermek-
kel. Értelmi tekintetben a tehetsé-
ges kisgyermekeknek többnyire fej-
lettebb a szókincse, nagyobb az álta-
lános tájékozottsága, hamarabb kez-
denek érdeklõdni a könyvek és a 
számok iránt, hosszabb ideig tudnak 
figyelni, kitartóak és kreatívak a 
problémamegoldásban, élénk a kép-
zeletük, széleskörû és elmélyült az 
érdeklõdésük, szokatlanul jól emlé-
keznek a részletekre, és erõs vágy 
él bennük arra, hogy a „miért”-re 
választ kapva a tudásukat gyarapít-
sák.

Társas-érzelmi tekintetben sok 
tehetséges kisgyermek olyan voná-
sokkal rendelkezik  mint például 
az idõsebb gyermekekhez való csat-
lakozás preferálása, a mély érzelmek 
átélésére való képesség, a magas 
szintû empátia , amelyek védte-
lenné teszik õket a stresszel szem-
ben. Ráadásul a saját egyenetlen fej-
lõdésük is frusztrálhatja õket, pél-
dául abból adódóan, hogy a fejlett 
gondolkodásuk a produktumok terén 
csak átlagos finommotoros koordi-
nációs eredményekkel párosul, s ezt 
a szándékuk szempontjából kudarc-
nak élik meg. Kitano (1985a) egyes 
tehetséges kisgyermekeknél versen-
gésre és tökéletességre való törek-
vésre utaló vonásokat is talált. Mind-
ezek a társas-érzelmi jellemzõk sérü-
lékennyé teszik a kisgyermekeket, 
aminek következtében késõbb visz-
szahúzódó, bátortalan, vagy agresz-
szív, figyelemfelhívó viselkedés ala-
kulhat ki náluk.
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A tehetséges kisgyermekeket gon-
dozó programok célkitûzései egy-
részt ezekbõl a kognitív, társas-ér-
zelmi és fejlõdési sajátosságokból 
következnek, másrészt abból, ami 
a korai azonosításhoz a racionális 
alapot adja: a kihívás és az ösztön-
zés nyújtására való igénybõl. A prog-
ramok célkitûzései a következõkben 
foglalhatók össze: (1) pozitív attitû-
dök kialakítása önmaguk és a tanu-
lás iránt, (2) pozitív szociális érté-
kek és interakciós képességek kiala-
kítása (idetartoznak a proszociális 
attitûdök, az önállóság, az érzékeny-
ség, a feladat iránti elkötelezettség 
és a kockázatvállalás), (3) a kreatív 
és a magasabb szintû gondolkodási 
képességek kialakítása és alkalma-
zása, és (4) az alapvetõ készségek 
(nyelvi és mozgásos könnyedség) és 
az általános tájékozottság tekinteté-
ben kompetencia kialakítása.

A kisiskolás korú tehetséges gyer-
mekek programjaiban alkalmazott 
modellek közül többet a korai tehet-
séggondozó programok is átvesznek. 
Például az Illinois-i Egyetem égisze 
alatt folyó programok (Karnes és 
Bertschi, 1978; Karnes, Shwedel és 
Linnemeyer, 1982) az intelligencia 
strukturális modelljét és a nyitott 
osztály modelljét egyesítik. A Hunter 
Egyetem (Camp, 1963) és az Új 
Mexikói Állami Egyetem (Kitano és 
Kirby, 1986a, 1986b) programjai a 
tehetséges kisgyermekeket a tanegy-
ségek és az általuk kidolgozott tervek 
ötvözetei alapján foglalkoztatják. Az 
Astor Program (Ehrlich, 1980) egy-
szerre célozza meg a Bloom (1956) 

taxonómiája szerinti magasabb szintû 
képességeket, a tanulmányi képessé-
geket és a kreativitást. De a Taylor-
féle összetett tehetség koncepcióját 
(Taylor, 1968) és a Renzulli-féle gaz-
dagítási triász modelljét (Renzulli, 
1977) is felhasználják a tehetséges 
kisgyermekek programjaiban.

Az utóbbi néhány év tehetséges 
kisgyermekekkel kapcsolatos tapasz-
talatai több olyan kérdést is felvet-
nek, amelyekkel e réteg gondozása 
során szembe kell nézni (Kitano, 
1985b). A korai tehetséggondozó 
programok hatásvizsgálatai (Karnes, 
Shwedel és Lewis, 1983a, 1983b; 
VanTassel-Baska, Schuler és 
Lipschutz, 1982) azt mutatják, hogy 
ha a gondozási programokat a gyer-
mekek igényeinek kielégítését szem 
elõtt tartva tervezték meg, akkor 
ezek a gyermekek tanulmányi, szo-
ciális és érzelmi téren egyaránt elõ-
nyökre tesznek szert. A korai tehet-
séggondozásnak azonban van néhány 
olyan kérdése, amelyek mind a mai 
napig megválaszolatlanok. Csak azért 
tegyenek szert ezek a gyermekek 
bizonyos jártasságokra, mert képe-
sek rá? Milyen hosszabb távú kiha-
tásai vannak a korai azonosításnak 
és a korai tehetségfejlesztésnek?
A korai, tehetségként való azonosí-
tás a szülõnek is ugyanúgy megvál-
toztatja a tehetséges gyermeke iránti 
elvárásait, mint a gyermeknek a saját 
maga irántiakat? Vajon a korai gaz-
dagító programok nem teszik feles-
legessé a késõbbi reguláris oktatást?

Sok tehetséges gyermek a korai 
tehetséggondozási programokba 
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olyan tanulmányi jellegû alapkész-
ségekkel és ismeretekkel kerül be, 
amelyek tekintetében messze meg-
haladják az irántuk támasztott elvá-
rásokat. Ezeknél a gyermekeknél az 
emberi értékek és a proszociális 
motiváció erõsítése lenne a kívá-
natos. Egyes tehetséges gyermekek, 
amikor bekerülnek egy olyan cso-
portba, amely a tehetség szempont-
jából homogénnek számít, a korábbi 
csúcsteljesítõ státuszukat elvesztik. 
Csak egy hosszú kutatás tisztáz-
hatná, hogy a korai azonosítás és 
tehetségfejlesztés milyen hatással 
van az énképre. Mindenesetre annyi 
bizonyos, hogy sok tehetséges gyer-
mek már az iskoláskor elõtt is képes 
az új ismeretek és készségek gyors 
ütemben történõ elsajátítására. Meg-
felelõ ösztönzés és kihívás nélkül 
azonban az elsõ iskolai tapasztala-
tokat jó néhányan kiábrándítónak 
fogják találni. Ezért nagyon fontos, 
hogy a korai tehetséggondozás által 
nyújtott gazdagító programoknak az 
iskolában is legyen folytatása.
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KREATIVITÁS

A kreativitás meglehetõsen bonyo-
lult és sokarcú emberi viselkedés.
A kreativitást magyarázó elméletek a 
tudás és a képzelet újszerû kombiná-
ciójának alkalmazásaként való meg-
határozástól egészen addig a felfo-
gásig terjednek, miszerint a krea-
tivitás „olyan tudattalan folyamat, 
amelynek révén a libidinózus és 
agresszív energiák kulturálisan szen-
tesített viselkedésekbe konvertálód-
nak” (Freud, 1924).

MacKinnon (1978) szerint nincs 
értelme annak, hogy a sokféle értel-
mezés közül bármelyiket is kitüntes-
sük és a kreativitás egyedüli helyes 
meghatározásaként elfogadjuk; a kre-
ativitás ugyanis olyan fogalom, amely 
az összes eddig javasolt értelmezést 
hordozza, és ahogy a kutatások foly-
tatódnak, valószínûleg még sokkal 
többet is fog hordozni. Minthogy 
egyetlen olyan elmélet sincs, ame-
lyik teljes képet adna róla, ezért 
napjainkban mind többen próbálkoz-
nak azzal, hogy a kreativitás jelen-
tését az egészlegességre való törek-
vés jegyében közelítsék meg. Clark 
(1983) például ezeket az elmélete-
ket az ember pszichikus mûködé-
sének négy területe (gondolkodás, 
érzelem, érzékelés, intuíció) alapján 
próbálta egybeszervezni. Álláspontja 
szerint mindegyik felfogás csak egy 
részt képviselhet az egészbõl, a kre-
ativitást pedig csak a részek integrá-
lása útján lehet megközelíteni.

A kreativitás leginkább a folya-
mat, a személyiség, a produktum és 
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a környezet oldaláról ragadható meg. 
Mi történik a kreatív folyamat során? 
Wallas (1926) a folyamatot négy sza-
kaszból állónak írta le. Ezek a követ-
kezõk: elõkészítés, lappangás, meg-
világosodás és igazolódás. Torrance 
úgy határozta meg a folyamatot, 
mint „a problémákra való érzékenyí-
tõdés, illetve a problémák tudato-
sítása ... a rendelkezésre álló infor-
mációk összegyûjtése ... a megol-
dásra való törekvés ... és az ered-
mények közreadása” (Torrance és 
Myers, 1970, 22. o.).

A folyamatra vonatkozó szakaszos 
elképzelést Taylor (1960) is támo-
gatta, azzal a kiegészítéssel, hogy 
a kreativitásnak öt szintje létezik, 
mindegyik szinthez más-más pszi-
chológiai folyamatok tartoznak, és 
ezek módosíthatják a folyamat lépé-
seit. Az öt szint a következõ:

1. kifejezõ (expresszív) kreativi-
tás, aminek a spontán kifeje-
zés bármilyen formája elfogad-
ható, tekintet nélkül az erede-
tiségre és az eredmény minõ-
ségére;

2. produktív kreativitás, ahol a 
hangsúly inkább a képességen 
van, semmint a spontaneitá-
son és az újszerûségen;

3. feltaláló (inventív) kreativitás, 
ahol a hangsúly a már meglévõ 
dolgok újszerû felhasználásán 
van;

4. újító (innovatív) kreativitás, 
ahol új elvek illetve elképzelé-
sek kerülnek kidolgozásra;

5. teremtõ (emergentív) kreativi-
tás, ami a mûvészet és a tudo-

mány lényeges alapelveit érintõ 
legelvontabb eszmék, illetve 
feltevések kreatív megfogalma-
zásában nyilvánul meg.

Guilford (1959) a kreativitás 
lényegét a divergens gondolkodás-
ban jelölte meg, és ennek megfele-
lõen a következõ összetevõket külö-
nítette el benne: általános prob-
lémaérzékenység, fluencia, flexibili-
tás, originalitás, újrafogalmazás és 
elaboráció.

A kreativitás és a kreatív folya-
mat terén az agyféltekék mûködésé-
vel kapcsolatos kutatások nyitják a 
legújabb távlatokat. Az a megfigye-
lés, hogy a kreatív egyéneknél a jobb 
féltekei, míg a logikusan, racioná-
lisan gondolkodóknál a bal féltekei 
mûködés dominál, olyan elméletek-
hez vezetett, amelyek a kreatív tevé-
kenységet a két agyfélteke közötti 
kölcsönhatásból vezetik le.

Kreatív produktumnak tekinthetõ 
 akár a tervezés stádiumában is 
 minden olyan ötlet, elképzelés, 

mûvészi alkotás vagy tudományos 
elmélet, amelyek bizonyos kritéri-
umoknak megfelelnek. MacKinnon 
(1978) szerint ezeken a kritériumo-
kon a produktum eredetiségét, illetve 
újszerûségét és a probléma, a szitu-
áció vagy a cél szempontjából való 
jelentõségét kell érteni. Emellett a 
produktumnak esztétikai szempont-
ból kellemesnek kell hatnia, továbbá 
a hagyományos nézetek és tapaszta-
latok meghaladásával és átformálásá-
val hozzá kell járulnia az emberi léte-
zés újszerû feltételeinek megterem-
téséhez.

KREATIVITÁS



153

A kreatív egyének közös jellem-
zõje a környezeti ingerekre való 
szokatlan érzékenység, a gondolko-
dásbeli önállóság, a viselkedésbeli 
nonkonformitás és a feladatokban 
való kitartás. A kiemelkedõen kreatív 
emberek további közös vonása, hogy 
kedvüket lelik az ötletek gyártásá-
ban, kifejezetten szeretik a humort, 
magas toleranciát tanúsítanak a két-
értelmûséggel szemben és a munká-
juk során erõsen önérvényesítõk.

A kreatív potenciál kioldásának 
szempontjából kritikus tényezõ a nyi-
tott és elfogadó környezet. Kneller 
(1966) szerint a kreativitás útjában 
álló legfõbb akadályok kulturális és 
biológiai természetûek. Arieti (1976) 
a kreatív társadalomra vonatkozó 
elképzelésében részletesen leírja, 
hogy milyen kulturális sajátosságok 
segítik elõ a kreativitás kibontako-
zását. Olyan társadalmat képzel el, 
amelyik nem a közvetlen kielégü-
lésre helyezi a hangsúlyt, hanem a 
toleranciára, a divergens szemléletre 
és a kreativitást elõmozdító ösz-
tönzõk és jutalmak alkalmazására. 
Torrance (1962) azokat a változókat 
tekinti fontosnak, amelyek szokat-
lan kérdésfeltevésekre ösztönöznek, 
továbbá az értékelés állandó kény-
szere nélkül teszik lehetõvé a telje-
sítményt. A gyermek kreatív meg-
nyilvánulásait támogató, illetve visz-
szafogó felnõtti viselkedésformákról 
Fischer (1999) tollából olvashatunk 
kitûnõ összefogalót.

A kreativitás és az intelligencia 
természetére vonatkozó vita mind a 
mai napig nincs meggyõzõen lezárva. 

Kitano és Kirby (1986) szerint a 
kutatók végsõ soron csak abban 
értenek egyet, hogy a kreativitás 
nem azonos az általános intelligen-
ciával. Vagyis: „lehet valaki nagyon 
okos, de nem kreatív, vagy erõsen 
kreatív, ugyanakkor nem szükségkép-
pen intellektuális tehetség” (Kitano 
és Kirby, 1986, 192. o.). Becslésük 
szerint a magas kreativitáshoz átlag-
ban legalább 120-as IQ-ra van szük-
ség. Az IQ-szintek viszont a kreatív 
tevékenység jellegétõl függõen ettõl 
el is térhetnek.

A kreativitás és az intelligencia 
közötti kapcsolat feletti vita túl-
nyomó része a mérés körül zajlik. Bár 
a kreativitás mérésére több külön-
bözõ eljárást is kidolgoztak, még 
mindig nem eldöntött az a kérdés, 
hogy a kreativitást teljesítménytesz-
tekkel vagy a kreatív gondolkodást 
vizsgáló tesztekkel kellene-e mérni. 
A kreativitás mérésére leggyakrab-
ban a Kreatív Gondolkodás Torrance-
féle Tesztjeit használják (Torrance 
Tests of Creative Thinking, 1974), 
amelyek mind a verbális, mind a 
figurális kreativitást egyszerû ponto-
zás útján állapítják meg. Ettõl eltérõ 
módon mérik a kreativitást azok 
a tesztbattériák, amelyeket Guilford 
(1959), valamint Wallach és Kogan 
(1965) dolgozott ki.

A kreatív gondolkodásra való taní-
tás módszertani kimunkálása Parnes 
(1967) és Torrance (1979) érdeme. 
Parnes  Kreatív Problémamegoldás 
néven (Creative Problem Solving)  
egy öt lépésbõl álló, a tudást és a 
képzeletet ötvözõ módszert dolgo-
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zott ki, Torrance pedig  Lappangási 
Modell néven (Incubation Model) 

 egy olyan három szakaszból álló 
oktatási modellt szerkesztett, amely-
ben a kreativitást szolgáló célok tar-
talmi célokkal egészülnek ki. Igen 
jól alkalmazható iskolában is az 
ötletbörze módszere, mely az ötle-
tek mennyiségi termelését hivatott 
elõsegíteni csoportos körülmények 
közepette (Tóth, 2000).
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KREATIVITÁSKUTATÁS ÉS
-FEJLESZTÉS

A kreativitáskutatás és -fejlesztés hu-
szadik századi története három nagy 
periódusra, illetve idõszakra oszt-
ható (1) „a kreativitás mint diver-
gens gondolkodás” periódusa (az 
1950-es és az 1960-as évek), (2) 
a „csomagok és programok” perió-
dusa (az 1970-es és az 1980-as évek) 
és (3) az „ökológiai” periódus (az 
1990-es évek).

A kreativitás mint divergens
gondolkodás periódusa
A modern kreativitáskutatás 1950-es 
években meginduló és az 1960-as 
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években folytatódó elsõ nagy perió-
dusában a kreativitást igen sokan 
azonosnak tekintették a divergens 
gondolkodással, ebbõl adódóan a 
kreativitás fejlesztését a divergens 
gondolkodás elõmozdításán keresz-
tül vélték megvalósíthatónak. E 
szemléletet elsõsorban Guilford 
strukturális intelligenciamodellje 
alapozta meg, amely ráirányította 
a figyelmet a divergens gondolko-
dásra. Emellett jelentõs hatása volt 
a Torrance által kimunkált fluencia, 
flexibilitás, originalitás és elaboráció 
fogalmaknak, valamint az Osborn-
féle ötletbörzének (brainstorming), 
különösen azon alapszabályának, 
mely az ítélkezés felfüggesztését írja 
elõ.

A kreativitásnak a divergens gon-
dolkodás felõl való megközelítése 
három területen mutatkozott meg. 
Az egyik területet a kreativitás és 
az intelligencia kapcsolatának tisz-
tázására irányuló kutatások jelentet-
ték, melyek azt próbálták feltárni, 
hogy a kreatív (divergens) gondolko-
dók miben különböznek az intelli-
gens (konvergens) gondolkodó pár-
jaiktól. A kutatások másik vonulata 
a kreativitás mérésére, kreativitás-
tesztek kidolgozására irányult, köz-
ponti szerepet szánva ebben a diver-
gens gondolkodásnak. Végül a har-
madik területet a kreativitásfejlesztõ 
programok kidolgozása képezte: a 
kutatók szinte kizárólag divergens 
gondolkodást fejlesztõ feladatok ösz-
szeállításával próbáltak segítséget 
nyújtani a pedagógusoknak a kreati-
vitás fejlesztéséhez.

A csomagok és programok
periódusa
Ennek a korszaknak a legjelentõ-
sebb eseménye a paradigmaváltás: 
a korábban egyeduralkodó divergens 
gondolkodás szemléletét a mérés-
ben felváltotta a többféle kritérium 
alkalmazása, a fejlesztésben pedig a 
konvergens gondolkodás újra helyet 
kapott a divergens gondolkodás mel-
lett. A váltást jelzi, hogy az 1970-es 
és 1980-as években számos ösz-
szetett kreativitásfejlesztési modell, 
illetve program jelent meg, mint pél-
dául a Creative Problem Solving (Kre-
atív Problémamegoldás), a Future 
Problem Solving (Jövõbeni Problé-
mák Megoldása), vagy az Odyssey of 
the Mind (Az Értelem Odüsszeája) 
nevû, Magyarországon is ismert 
programok. Rengeteg kreativitásfej-
lesztõ „csomag” és program szüle-
tett ebben az idõszakban, bár az az 
igazság, hogy közülük igen sokat a 
nélkül publikáltak, hogy hatékonysá-
gukat vizsgálat tárgyává tették volna, 
azaz alkalmazhatóságukról kutatá-
sokkal meggyõzõdtek volna.

Igen vonzónak tûnt ebben a perió-
dusban a képesség-módszer interak-
ció (Aptitude Treatment Interaction, 
ATI) kutatása, amelynek alapgondo-
lata a tanulók egyedi jellemzõi és 
a tanítási módszerek megfeleltetése, 
azaz hogy az egyes tanulók számára 
melyik módszer a legjobb (Tóth, 
2000). Sajnos, míg az ATI-kutatások 
a pedagógia más területein jelentõs 
eredményeket értek el, addig sem a 
kreativitásfejlesztésben, sem általá-
ban a tehetségesek oktatásában nem 
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vertek gyökeret, többnyire megreked-
tek annál, hogy a „differenciált tan-
terv” kimunkálásának szükségessé-
gét hangsúlyozták. Feltehetõen ennek 
az volt az oka, hogy a tehetséget egy-
nemû, egydimenziós, változatlan jel-
lemzõkkel leírható konstruktumnak 
tekintették, amivel valaki vagy ren-
delkezik, vagy nem.

Napjaink ökológiai nézõpontja
Az 1990-es évek újabb fordulatot 
hoztak a kreativitáskutatásban és 
-fejlesztésben. Ez a fordulat inkább 
a korábbi programok továbbfejlesz-
tésében mutatkozott meg, semmint 
újak kidolgozásában. Például, a Krea-
tív Problémamegoldás nevû prog-
rammal kapcsolatban egyre nagyobb 
hangsúlyt kapott a kreatív és a kri-
tikai gondolkodás kiegyensúlyozott 
használata, a kognitív stílusokra való 
támaszkodás, a probléma tulajdo-
nosának kérdése, az egyes lépések 
beható tanulmányozása, továbbá a 
lépések összekapcsolása az embe-
rek természetes élethelyzetekben 
tanúsított, valóságos problémameg-
oldásával. A kreativitást és a krea-
tív problémamegoldást többé nem 
tekintették elõírt lépésekbõl álló, 
mindvégig kötelezõen követendõ 
eljárásnak, amely minden problé-
mára és minden helyzetben ugyan-
úgy alkalmazható. Ehelyett napja-
ink kutatói azt emelik ki, hogy a 
kreativitás fejlesztése során sokféle 

 személyiségbeli, folyamatbeli és 
szituációs  tényezõt, azaz a teljes 
„ökológiai rendszert” kell figyelembe 
venni.

Magyar vonatkozások
A fentebb csoportosított nemzetközi 
tendenciák Magyarországra kevésbé 
jellemzõek. Az 1970-es évek elõtt 
magyar kutatók alig foglalkoztak a 
témával, miközben másutt  fõleg 
az Egyesült Államokban  már kuta-
tóhelyek tucatjai kötelezték el magu-
kat a kreativitás iránt. A hazai krea-
tivitáskutatás fellendülésében jelen-
tõs szerepe volt az 1973-ban Viseg-
rádon tartott szimpóziumnak (Sala-
mon, 1979), valamint Landau (1974) 
könyvének, mely az elsõ magyar 
nyelven megjelent átfogó munka a 
kreativitásról és a kreativitáskuta-
tásokról. A teljesség igénye nélkül 
néhány név azok közül, akik krea-
tivitáskutatással (is) foglalkoztak: 
Barkóczi Ilona, Gergencsik Eszter, 
Hunyady György, Klein Sándor, 
Lénárd Ferenc, Oláh Attila, Pléh 
Csaba, Zétényi Tamás. Külön emlí-
tendõ G. Kálmánchey Márta (pl. 
1981), akinek munkássága kimon-
dottan a kreativitáskutatáshoz kap-
csolódik.

Mindmáig a legnagyobb volu-
menû kutatás a Debreceni Egyetem 
Pedagógiai-Pszichológiai Tanszéke 
által 1987-ben indított, a nyelv és a 
gondolkodás fejlõdésének feltárását 
célzó, nyolc évig tartó  longitudiná-
lis vizsgálatsorozat volt (kutatásve-
zetõ: Balogh László; a kutatócsoport 
tagjai: Bun Zoltán, Daragó József, G. 
Kálmánchey Márta Gömöry László, 
Lengyel Zsolt, Tóth László), mely-
nek egyik altémáját a kreativitás  
fejlõdésének feltérképezése és más 
képességterületekkel (intelligencia, 
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nyelvi fejlettség, matematikai gon-
dolkodás, gyakorlati problémameg-
oldás, szövegmegértés) való ösz-
szefüggésének feltárása képezte. E 
kutatás iránt érdeklõdõknek Balogh 
(1990) összefoglaló ismertetését 
ajánljuk.

Ami a fejlesztõ programokat illeti, 
hazánkra inkább a külföldön már 
bevált programok átvétele, illetve a 
nemzetközi programokba való bekap-
csolódás jellemzõ. Újabban a külön-
bözõ kreativitásfejlesztési progra-
mok egyre inkább szerves részét 
képezik a hazai iskolai tehetségfej-
lesztõ programoknak, de beépülnek 
a pedagógusok továbbképzési prog-
ramjaiba is.
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KREATIVITÁSTESZTEK

Kreativitásteszteket tulajdonképpen 
már több mint 50 éve alkalmaznak 
a kognitív képességek kutatásában, 
továbbá az általánosan és specifiku-
san tehetségesek azonosításában a 
speciális fejlesztési programokba való 
beiskolázás céljából. Igazából azon-
ban a nagyjából 1953-tól 1963-ig 
tartó idõszak volt az, amely a tehet-
ség és a kreativitás iránti érdeklõdés 
rendkívüli felfokozódása és az ezzel 
párhuzamosan biztosított anyagi tá-
mogatás következtében az ezen a 
területen folytatott kutatásoknak 
nagy lendületet adott. Jelentõs elõ-
relépések is történtek ebben a perió-
dusban. Torrance nagyszabású kreati-
vitáskutatásba kezdett, továbbá olyan 
klasszikusnak számító munkák jelen-
tek meg, mint Guilford-tól (1959) 
Az intellektus három arca (Three Faces 
of Intellect), vagy Getzels és Jackson 
(1962) tollából az Intelligencia és krea-
tivitás (Intelligence and Creativity). 
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Guilford legnagyobb hatású felvetése 
a konvergens és a divergens gondol-
kodás fogalma volt, lévén, hogy az 
utóbbi szorosan összefügg a kreatív 
gondolkodással. Getzels és Jackson 
gyökeresen megváltoztatták az IQ és 
a kreativitás kapcsolatára vonatko-
zóan addig uralkodó nézetet. Széles-
körû kutatásaikkal bebizonyították, 
hogy a kreativitás messze függetle-
nebb az IQ-tól, mint ahogy azt koráb-
ban gondolták, kiváltképp a maga-
sabb IQ tartományban. A modern 
kreativitástesztek kidolgozásának ez 
a munka vetette meg az alapját. A 
60-as évek nagy fejlesztési hajrája 
óta egyébként a kreativitástesztek 
csak nagyon keveset változtak.

A legtöbb jelenleg rendelkezésre 
álló kreativitástesztet a kreativitás 
természetének tanulmányozására lét-
rehozott széles skálájú kutatási pro-
jektek keretében dolgozták ki. A két 
igazán jelentõs battéria közül az egyi-
ket, a Dél-Kaliforniai Egyetem Teszt-
jeit Guilford és munkatársai állítot-
ták össze a Képességkutatás nevû 
projekt (Aptitude Research Project) 
keretében, míg a másikat, a Kreatív 
Gondolkodás Torrance-féle Tesztjeit 
(Torrance Tests of Creative Thinking) 
E. Paul Torrance dolgozta ki, miköz-
ben a gyermeki kreativitás fejlesz-
tését szolgáló tanterv és tanítási 
módszerek kialakításán fáradozott. 
Torrance kutatási programjához a 
keretet az 1960-as évek második 
felétõl a Kreatív Viselkedés Georgiai 
Kutatásai (Georgia Studies of 
Creative Behavior) nevû projekt biz-
tosította.

Bár ezeket, és még sok másfajta, 
a kereskedelemben is beszerezhetõ 
teszteket meglehetõsen gyakran 
alkalmazzák a kreativitás becslésére, 
ugyanakkor sok pszichometriával 
foglalkozó szakember az összes ilyen 
tesztet kísérleti jellegûnek tekinti, 
mondván, hogy a kreativitástesztek 
itemei  igen kevés kivételtõl elte-
kintve (mint például a Welsh-féle 
Alakpreferencia Teszt)  nyitottak, 
ennél fogva a pontozásuk szubjektív. 
Nagyon fontos lenne tehát a kreati-
vitástesztek pontozásának a megbíz-
hatóságát megállapítani, még mie-
lõtt átültetnék ezeket a gyakorlatba. 
A kreativitástesztek normatív adatai 
általában meg sem közelítik azt a 
szignifikanciaszintet, amit a jó intel-
ligencia- és teljesítménytesztekkel 
szemben pszichometrikus standard-
ként felállítanak. Igaz, hogy egyes 
tesztek esetében megbízható és érvé-
nyes adatok állnak rendelkezésre 
(ilyenek a Torrance-féle kreativitás-
tesztek), másoknak viszont rendkí-
vül szûk az adatbázisa. A Torrance-
féle teszteket eddig több mint 1000 
publikált tanulmányban és doktori 
disszertációban használták fel. Mind-
azonáltal a foglalkozási vagy más 
helyzetekben megnyilvánuló jelen-
tõsebb kreativitás-, intelligencia- és 
személyiségváltozók és a jelenleg 
rendelkezésre álló kreativitástesztek-
kel mért kreativitás közötti összefüg-
géseket még a Torrance-féle tesztek-
kel végzett nagyobb volumenû kuta-
tások is homályban hagyják.

A jelentõsebb kreativitás-skálák a 
kreativitás többdimenziós mérésére 
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törekednek, olyan változókat felvéve, 
mint a fluencia, originalitás, szokat-
lan válaszok, flexibilitás stb. Nem 
világos azonban, hogy ezek a dimen-
ziók eléggé függetlenek-e egymástól 
ahhoz, hogy elkülönítésük a mérési 
módszerben is indokolt lenne. Ráadá-
sul a kreativitás mérését meglehe-
tõsen specifikusnak találták, vagyis 
a mért kreativitásbeli teljesítmény 
nemigen általánosítható az olyan fel-
adatokra és helyzetekre, amelyek 
kívül esnek a teszt hatókörén.

Mindezen problémák ellenére a 
kreativitástesztek a tehetségeseknek 
szánt programokban változatlan nép-
szerûségnek örvendenek. Mivel a kre-
ativitás nehezen legyõzhetõ fogalom-
nak bizonyult, az az áldatlan hely-
zet, ami a kreativitástesztekbõl nyert 
pszichometrikus adatok körül kiala-
kult, tulajdonképpen a fogalom ter-
mészetét tükrözi. A kreativitástesztek 
valószínûleg jobbak, mint ahogy azt a 
legtöbb pszichometrikus szakember 
gondolja (Wallach, 1968; Bennett, 
1972). Az ilyenfajta tesztekkel kapott 
viszonylag keveset mondó kutatási 
eredményekben  összehasonlítva az 
intelligenciát és a tanulmányi telje-
sítményt mérõ tesztek eredményei-
vel  sokkal inkább a fogalom termé-
szetében rejlõ nehézségek, semmint 
a jelenleg használatos tesztek (pl. a 
Torrance-féle tesztek) belsõ gyenge-
ségei fejezõdnek ki.
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LÁTHATATLAN KOLLÉGIUM

A Láthatatlan Kollégium intézménye 
magyar találmány. Eszméje új, mind-
azonáltal nem elõzmények nélküli. 
Hazai és külföldi minõségi felsõ-
oktatási hagyományokból merít, a 
háború elõtti Eötvös Kollégiumtól 
kezve az angol egyetemi college-
okon át más híres iskolák legjobb és 
bevált tapasztalataiig.
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A Láthatatlan Kollégium 1992-ben 
jött létre. Alapítói a minõségi felsõ-
oktatás hagyományait kívánták fel-
eleveníteni, amely nagyon is idõsze-
rûvé és kívánatossá vált a rendszer-
váltás után Közép-Kelet-Európában. 
Olyan szervezetet akartak létrehozni, 
amely rugalmas, minimális önkölt-
séggel dolgozik. Így született meg a 
Láthatatlan Kollégium, amely abban 
az értelemben láthatatlan, hogy nincs 
állandó épülete, elsõsorban abban a 
szellemi közösségben létezik, ame-
lyeket a diákok, a tutorok és tanács-
adók alkotnak. Az õ közös munká-
juk során alakul ki az a szellemi szín-
vonal és hivatástudat, mely a diá-
kokban egész pályájuk során tovább 
él, és biztosítja, hogy közülük kerül-
jenek ki egy-egy terület legkiválóbb 
szakemberei.

A Láthatatjan Kollégium diákjait 
 évente húszat  versenyvizsgán 

választják ki a magyar bölcsészeti, 
jogi, közgazdasági és teológiai egye-
temi karok hallgatói közül. A nyer-
tesek minden segítséget megkapnak, 
hogy képességeiket a lehetõ leg-
jobban kihasználják és fejlesszék. 
Tanulmányaikat kiváló professzorok 
és gyakorlati szakemberek irányítják. 
A diákok minden félévben legalább 
egy tanulmányi vezetõt  tutort  
kapnak. Emellett kollégiumi kurzu-
sokat és nyelvtanfolyamokat is szer-
veznek a részükre. A végzõs kollé-
gistának jól kell tudnia angolul, vala-
mint mindazokon a nyelveken, ame-
lyek szakmájának mûveléséhez szük-
ségesek. Mindemellett elvárás, hogy 
a rendes egyetemi tanulmányi köte-

lezettségeiket magas szinten teljesít-
sék. A Kollégiumtól kapott tanul-
mányi ösztöndíj lehetõvé teszi a 
diákok számára a szerény, de felnõtt 
emberhez méltó megélhetést. Ezek 
kívül kulturális programokat szer-
veznek tagjaiknak, sportolási lehe-
tõséget biztosítanak, valamint pszi-
chológiai tanácsadással is rendelke-
zésre állnak.

A Láthatatlan Kollégium irányítói 
azt remélik, hogy a végzett diákok 
a legjobbak közé fognak tartozni 
választott pályájukon, a szellemi vagy 
üzleti életben, az oktatásban, a tudo-
mányban, az igazgatás és a jog világá-
ban, vagy éppen a politikában. Húsz 
fõ nem sok, de az évek során egyre 
sokasodva, a volt láthatatlan kollé-
gisták nagyon is látható részévé vál-
hatnak egy új, érdemei alapján kivá-
lasztódó vezetõi rétegnek.

A Láthatatlan Kollégium címe: 
1015 Budapest, Batthyány u. 32.
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LEGKÖZELEBBI FEJLŐDÉSI 
ZÓNA

A legközelebbi fejlõdési zóna kon-
cepcióját L. S. Vigotszkij szovjet pszi-
chológus körvonalazta az 1934-ben 
bekövetkezett halála elõtti években 
megjelent néhány írásában. Ez volt 
az a koncepció, amelyik az egyik 
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legfontosabb összetevõjét képezte 
annak a többször is kifejtett néze-
tének, amit a szociális interakció-
nak a kognitív fejlõdésben betöltött 
szerepérõl vallott, és amely elméleti 
fogódzókat adott a kognitív fejlettség 
becslésére irányuló alternatív meg-
közelítésekhez. Jelentõségét mi sem 
mutatja jobban, mint hogy az elmé-
let, a kutatás és a gyakorlat terén 
egyaránt hagyományokat teremtett a 
Szovjetunión belül. Különösen sokat 
merített belõle az ún. cselekvés-
elmélet, melyet Vigotszkij tanítvá-
nyai és munkatársai dolgoztak ki. 
Az elmúlt évtizedekben  Vigotszkij 
munkásságának ismertté válásával 
párhuzamosan  a legközelebbi fej-
lõdési zóna koncepciója nyugaton is 
serkentõleg hatott a kognitív fejlõ-
dés elméletére, kutatására és becslé-
sére (Brown és French, 1979).

Vigotszkij elmélete és kutatása a 
következõ négy fõ alapelvre épült:

1. Az olyan komplex kognitív 
folyamatoknak a közege, mint 
amilyen a gondolkodás vagy az 
emlékezés, nem mindig egyedi. 
Ez a közeg gyakran egy pár vagy 
egy nagyobb csoport, amelynek 
a közös cselekvését a beszéd 
szervezi és közvetíti. Vigotszkij 
szerint a kognitív funkciók 
többnyire intermentális, és 
nem intramentális jellegûek.

2. Bizonyos kognitív folyamatok-
nak az egyénen belül történõ 
fejlõdése azon értelmi cse-
lekvéseket szervezõ és közve-
títõ eszközök alapos megisme-
résének és belsõvé tételének 

az eredménye, amelyekkel az 
egyén a szociális interakció, 
illetve az intermentális mûkö-
dés során elõször találkozik.

3. Ezek a komplex értelmi cselek-
véseket szervezõ és közvetítõ 
eszközök a társadalmi és kultu-
rális rendszerek történelmi fej-
lõdésének egy-egy oldalát kép-
viselik.

4. A közvetítõ értelmi cselekvé-
sek ezen társadalmilag és tör-
ténetileg kialakult eszközei  a 
gyermeknek a felnõttekkel és a 
többnyire jó képességû kortár-
saival való együttmûködõ cse-
lekvésén keresztül  generáci-
óról generációra szállnak.

A legközelebbi fejlõdési zóna kon-
cepciója ezen alapelvek logikus kiter-
jesztésébõl származik. Vigotszkij úgy 
érvelt, hogy az egyén fejlettségét az 
egyedfejlõdés bármely pontján két 
különbözõ módon lehet megálla-
pítani: (1) Ha úgy vizsgáljuk az 
egyén tevékenységét, hogy közben 
az egyén egyedül dolgozik, akkor 
az ún. érett folyamatokat állapíthat-
juk meg. Vigotszkij nézete szerint 
ezek a folyamatok az egyén azon 
értelmi cselekvést szervezõ és köz-
vetítõ módjait tükrözik, amelyekkel 
az egyén a szociális interakcióban 
elõször találkozik. A kísérletezés és 
a becslés hagyományos módszerei az 
egyén kognitív fejlõdésének ezt az 
oldalát tárják fel. (2) Ha olyankor ele-
mezzük az egyén cselekvését, amikor 
olyan személy nyújt neki segítséget, 
aki az adott feladatban járatosabb, 
vagy aki a kognitív fejlõdés magasabb 
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szintjén jár, akkor az ún. érésben lévõ 
kognitív folyamatokat állapíthatjuk 
meg. Ha tehát arra a szintre össz-
pontosítjuk a figyelmünket, amelyen 
az egyén a másokkal való együtt-
mûködés során teljesít, akkor nem-
csak az egyén jelenlegi fejlettségi 
állapotába nyerhetünk bepillantást, 
hanem azon következõ, illetve leg-
közelebbi fejlõdési szakaszába is, 
amely az egyén fejlõdése során  
megfelelõ szociális interakció, illetve 
együttmûködés révén megszerzett 
elegendõ tapasztalat esetén  ezután 
fog megjelenni.

Vigotszkij a legközelebbi fejlõ-
dési zónát a gyermeknek az önál-
lóan végzett cselekvése által megha-
tározott fejlettségi szintje és a fel-
nõttel vagy kompetensebb kortárs-
sal való együttmûködés során meg-
valósuló teljesítményszintje közötti 
különbségként írta le. Szigorúan véve 
a legközelebbi fejlõdési zóna felsõ 
tartománya nem jellemzõ a gyer-
mekre. A legközelebbi fejlõdési zóna 
a gyermek és a nekik segítséget nyúj-
tók közötti interakcióban teremtõ-
dik meg. Azt a szintet, amelynél a 
gyermek együttmûködõ értelmi cse-
lekvésben képes részt venni, részben 
a felnõtt érdeklõdése és a gyermek 
bevonását serkentõ képességei, rész-
ben az a tudás, képesség és érdek-
lõdés határozza meg, amelyek lehe-
tõvé teszik a gyermek számára, hogy 
az intermentális cselekvésben részt 
vegyen, és az így szerzett tapasztala-
tot a maga javára fordítsa.

A legközelebbi fejlõdési zóna kon-
cepciójának a becslési gyakorlatban 

való alkalmazása módot adna a gyer-
mek erõs és gyenge oldalainak a 
minõségi megállapítására, és hozzá-
járulhatna a kognitív mûködés fejlet-
tebb szintjére való eljutáshoz szük-
séges támogatási módszerek azo-
nosításához. Vigotszkij elméletének 
továbbfejlesztésével és alkalmazá-
sával az utóbbi idõkben nyugaton 
is foglalkoznak (Brown és French, 
1979; Campione, Brown, Ferrara 
és Bryant, 1984). Ezek az elképze-
lések egyébként jól összeegyeztethe-
tõk Feuerstein-nek és másoknak a 
dinamikus mérési technikák kialakí-
tása érdekében tett erõfeszítéseivel 
(Feuerstein, 1979).
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MAGYAR TEHETSÉGGONDO-
ZÓ TÁRSASÁG

A Magyar Tehetséggondozó Társaság 
(MTT) 1989-ben alakult. Célja az, 
hogy önkéntes, önszervezõ cselek-
vések összességével valósítsa meg 
a lehetõségig széles merítésû tehet-
ségfelismerést, -kibontakozást és te-
hetséggondozást a magyar társada-
lomban. A cél érdekében a társaság

(1) támogatja a személyiség ké-
pességeit megismerõ, kibontakoz-
tató, fejlesztõ, azaz tehetséggondozó 
kezdeményezéseket, tehát minden 
egyéni és közösségi formában vég-
zett minõségfejlesztõ programot, az 
emberi minõség védelmét.

(2) a társadalom szükségleteinek 
megfelelõen közvetíti a különbözõ 
szakmák és szakértõk gyakorlati segí-
tését. Támogatja a tehetséggondozás 
fejlesztését célzó tudományos kuta-
tást és pedagógiai, közmûvelõdési 
tevékenységformákat; együttmûkö-
dik oktatási, közmûvelõdési, egyházi 
intézményekkel, társadalmi szerve-
zetekkel és alapítványokkal.

(3) fórumot teremt a különbözõ 
fejlesztõ elméletek, módszerek és 
gyakorlatok számára. Többféle szak-
mát egyesítõ véleményalkotást vállal, 
tudományközi és társadalmilag elfo-
gulatlan elemzéseket készít, és állást 
foglal a tehetséget érintõ kérdések-
ben.

(4) elõsegíti a tehetséggondozást 
támogató ösztöndíjak, pályázatok 
elterjesztését, és javaslatot tesz ezek 
felhasználására. Keresi a menedzselés 

különféle forrásait, hogy ily módon 
is segítse a tehetségfejlesztõk mun-
káját. Konkrét programokat szakmai 
zsûrik révén ajánl, támogat.

(5) kiadói tevékenységet folytat, 
beleértve a tájékoztatást szolgáló idõ-
szakos kiadványokat.

(6) kapcsolatokat alakít ki és tart 
fenn a tehetséggondozás nemzet-
közi szervezeteivel és más nemzetek 
tehetséggondozó társaságaival.

(7) a tehetséggondozást megha-
tározott társadalmi és tárgyi környe-
zetben végzett személyiségfejlesztõ 
tevékenységnek tekintve, ösztönzi e 
fejlesztés személyi és tárgyi feltéte-
leinek javítását, és ezzel is segíti 
egy általában egészséges pedagógiai-
pszichológiai kultúra fejlesztését.

Fenti célokat az MTT Alapszabálya 
tartalmazza. Az 1997-ben kidolgo-
zott A tehetségnevelés távlati fejlesztési 
programja címû dokumentum a célo-
kat némileg átfogalmazza. A doku-
mentum szövege szerint a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság legfõbb 
célkitûzése, hogy

a) összefogja, szervezze, koordi-
nálja mindazon intézmények (isko-
lák, felsõoktatási egységek, peda-
gógiai intézetek, civil szervezõdésû 
gyermek- és felnõttszervezetek, ala-
pítványok) mûködését, amelyek fon-
tos feladatuknak tekintik a tehetsé-
ges gyermekek megfelelõ nevelését, 
képzését, az ehhez szükséges felté-
telek megteremtését;

b) konkrét anyagi és szakmai, 
szakértõi segítséget nyújtson azok-
nak a partnereinek, a hozzá fordulók-
nak, akik mindennapi munkájukban 
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a tehetségnevelés gyakorlati megva-
lósításán fáradoznak.

Az MTT elsõ elnöke Gefferth Éva 
volt, utána tíz évig Czeizel Endre 
látta el az elnöki feladatkört. Jelen-
legi elnöke Báthory Zoltán.

A Magyar Tehetséggondozó Tár-
saság Tehetség címmel negyedéves 
folyóiratot ad ki, amit minden fizetõ 
tag megkap.
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A TEHETSÉGNEVELÉS TÁVLATI FEJLESZ-
TÉSI PROGRAMJA
TEHETSÉG (FOLYÓIRAT)

MÁGNES–ISKOLÁK

Az alternatív iskolák néven is 
emlegetett mágnes-iskolákat (magnet 
schools) azért hozták létre az Egye-
sült Államokban, hogy az általuk biz-
tosított speciális tantervek és/vagy 
oktatási módszerek kínálatából a 
pedagógusok, a diákok és a szülõk 
tetszésük szerint választhassanak. A 
legtöbb mágnes-iskola jól körülírt 
oktatási céllal, emellett kiváló taní-
tási feltételekkel is rendelkezik, és 
így mágnesként vonzza a diákokat 
(Carrison, 1981). Ezek az iskolák 
nem csupán a tanulási módok, 

hanem a tantárgyi sajátosságok tekin-
tetében is széles választékot bizto-
sítanak, és a választási lehetõsége-
ket a diákok specifikus tehetségével, 
illetve érdeklõdésével összhangban 
alakítják ki (Power, 1979). A mág-
nes-iskolák eredetileg a tehetségfej-
lesztõ programokat voltak hivatottak 
szolgálni  mint például New York-
ban a Bronx-i Tudományos Középis-
kola (Bronx High School of Science), 
vagy ugyancsak New York-ban az 
Elõadómûvészetek Szakközépisko-
lája (High School of Performing 
Arts) , azonban a 60-as évek vége 
óta egyre nagyobb hangsúlyt fek-
tettek arra, hogy alternatív isko-
lákká váljanak, és a közvetlen kör-
nyékükrõl magukhoz vonzzák a diá-
kokat (Power, 1979; Barr, 1982). 
Ez a hangsúlyeltolódás a mágnes-
iskolákba való felvételi követelmé-
nyeket is módosította: a meghallga-
tás és a tanulmányi képességen ala-
puló kemény verseny helyébe a faji 
arányokat is tekintetbe vevõ önként 
jelentkezés lépett.

A mágnes-iskolák az évek során 
igen sokféle programot dolgoztak 
ki. Vannak közöttük tudományos és 
matematikai programok, aztán van 
egyénre szabott oktatás, környezetvé-
delmi oktatás, globális oktatás, két-
nyelvû és több szintû kulturális okta-
tás, tehetségfejlesztés, egészségügyi 
ellátás, piackutatás, fõiskolai-egye-
temi elõkészítés, vizuális és elõ-
adómûvészi pályára való felkészítés, 
kereskedelem és cégvezetés, humán 
ellátás, jog és államigazgatás, szállít-
mányozás, többféle speciálpedagógiai 
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pálya, Vissza az alapokhoz! (ez a 
pedagógiai mozgalom a humanisz-
tikus pedagógia csõdje után lépett 
fel, és az iskolai alapkészségek alapos 
elsajátítását helyezte a középpontba 

 Tóth, 2000), továbbá olyan mik-
rotársadalmi programok, amelyek 
segítségével a diákok megtervezhe-
tik és mûködtethetik a saját demok-
ratikus társadalmukat (Power, 1981; 
Doherty, 1982; Clinchy, 1984). A 
mágnes-iskolák a kereskedelemi és 
ipari források kiaknázásán keresztül 
speciális anyagokat, oktatást és ta-
pasztalatokat tudnak biztosítani a 
diákoknak. A patronált iskola fogalma 
ezt az üzemekkel való kapcsolatot 
fejezi ki (Barr, 1982).

A 80-as években  az iskolarend-
szeren belül bekövetkezett szerve-
zeti és politikai változások miatt  
a mágnes-iskolákat igen sok kritika 
érte. A felvetõdõ kérdések fõleg a 
választási szabadsággal, az oktatási 
reformmal, a szegregáció megszün-
tetésével, a kötött foglalkozásokkal 
és a helyi társadalom vezetõinek 
bevonásával összefüggésben jelent-
keztek. E kérdések legtöbbje a prog-
ramok minõsége körül forog. Tény-
leg annyira jók ezek a programok? 
Lényegesen különböznek a reguláris 
programoktól? Megvalósul bennük 
az integráció? Egyáltalán: miért 
legyenek olyan programok, amelyek 
sokkal jobbak, mint a reguláris prog-
ramok? Mi a helyzet a szegények-
kel? Mi legyen azokkal a diákokkal, 
akik nem kerülhettek be a mágnes-
iskolákba? Mindezek a kérdések még 
valószínûleg hosszú ideig vita tár-

gyát fogják képezni. Majd a jövõ 
fogja eldönteni, hogy a mágnes-isko-
lák beváltották-e a hozzájuk fûzött 
reményeket, vagy csupán egy elhibá-
zott iskolakoncepció termékei voltak 
az Egyesült Államokban.
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MAKER, C. JUNE (1948–   )

C. June Maker a BS fokozatát 
1970-ben szerezte pedagógiából a 
Western Kentucky Egyetemen, az MS 
fokozatát pedig 1971-ben a tehetség-
fejlesztés pedagógiájából a Southern 
Illinois-i Egyetemen. 1971 és 1974 
között az Illinois-i Egyetem meg-
bízásából regionális szupervizorként 
dolgozott. 1974-ben és 1975-ben 
az Egyesült Államok Oktatási Mi-
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nisztériumának felügyelete alatt mû-
ködõ Szövetségi Tehetségügyi Hiva-
tal (Federal Office of Gifted and Tal-
ented) megbízottjaként tevékenyke-
dett. Ezután visszatért a tanuláshoz, 
és 1978-ban doktori (PhD) fokoza-
tot szerzett neveléslélektanból a Vir-
giniai Egyetemen.

Maker jelentõsebb munkáinak té-
mái a következõk: tanterv és tanítási 
stratégiák a tehetségesek számára 
(Maker, 1982), a specifikus zavarok-
kal küzdõ intellektuálisan tehetsé-
gesek (Maker, 1985) és a tehetség 
azonosítása a fogyatékos egyéneknél 
(Maker, 1976).

Maker a szakmai tevékenységét 
is ezekre a területekre igyekezett 
összpontosítani. Fõ célkitûzése a te-
hetséges egyének oktatásának javí-
tása, különösképpen azoké, akiknek 
a tehetségét feltehetõen nem vették 
észre. A legfontosabb feladatainak a 
következõket tekinti: (1) a pedagó-
gusok számára hangsúlyozni, hogy 
mindenekelõtt a gyermek erõs olda-
lainak felismerésére törekedjenek, és 
ezek fejlesztésére koncentráljanak; 
(2) felhívni a figyelmet a kivételes 
gyermekek krónikusan alulellátott, 
ugyanakkor tehetséges csoportjaira; 
és (3) az elvek és a kutatási ered-
mények terjesztése és a gyakorlatban 
való hasznosítása.

Maker sokrétû szakmai tevékeny-
ségébõl még mentori feladatok ellá-
tására és kutatásra is futotta. Jelen-
leg speciálpedagógiát tanít az Arizo-
nai Egyetemen, ugyanitt az óvodás 
és alsó tagozatos gyermekek nyári 
gazdagítási programját koordinálja. 

1972 óta a Nemzeti Tehetségtársa-
ság (National Association for Gifted 
Children) vezetõi testületének válasz-
tott tagja, 1975 óta pedig különbözõ 
vezetõi tisztségeket tölt be a Tehetség-
védõ Társaságban (The Association 
for the Gifted). Mint a tehetségfej-
lesztési programok tanácsadója több 
mint 50 iskolának dolgozott.
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NATIONAL ASSOCIATION FOR GIFTED 
CHILDREN (NEMZETI TEHETSÉGTÁRSA-
SÁG)
THE ASSOCIATION FOR THE GIFTED 
(TEHETSÉGVÉDŐ TÁRSASÁG)

MARLAND–JELENTÉS

A Marland-jelentés válasz volt egy 
megbízásra. Az Egyesült Államok 
Kongresszusa S. P. Marland Jr. okta-
tásügyi államtitkárt egy vizsgálat irá-
nyításával bízta meg, melynek a fel-
adatai a következõk voltak: (1) tárják 
fel, hogy a tehetségesek milyen spe-
ciális oktatást igényelnek; (2) tárják 
fel, hogy a jelenleg létezõ szövetségi 
oktatási programok közül  már ha 
egyáltalán van ilyen  melyek tesz-
nek eleget ezeknek az igényeknek; 
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(3) mérlegeljék, hogy a szövetségi 
programok támogatására rendelke-
zésre álló összegbõl mennyit lehetne 
fordítani a tehetségesek oktatására; 
(4) értékeljék, hogy ezt a céltámo-
gatást hogyan lehetne a leghatéko-
nyabban felhasználni; és (5) javasol-
janak olyan programot, amely meg-
felelõ lenne a tehetségesek számára.

Marland oktatási államtitkár 
1972-ben  terjesztette elõ a jelenté-
sét a kongresszusnak, benne tizen-
egy olyan indítvánnyal, amelyekhez 
a törvényhozó testület jóváhagyását 
kérte. Az indítványok a következõk 
voltak: (1) Foglaljanak állást abban, 
hogy mi legyen a szövetség szerepe 
a tehetségesek oktatásában. (2) 
Hozzanak létre a Szövetségi Okta-
tási Minisztériumban egy csoportot, 
amely a tehetségesek oktatásával 
foglalkozik. (3) Végezzenek orszá-
gos felmérést, megtudni a progra-
mok költségeit, a használt értéke-
lési eljárásokat és program-modelle-
ket egy késõbb felállítandó, a tehet-
ségesek oktatását összefogó központ 
érdekében. (4) Biztosítsák a tehet-
ségesek oktatásához mindazokat a 
lehetõségeket, amelyekre az Okta-
tási Törvény V. fejezetében foglaltak 
alapján mód nyílik. (5) Létesítsenek 
nyári egyetem jelleggel két országos 
szintû vezetõképzõ intézetet azzal 
a feladattal, hogy az állami oktatási 
minisztériumok számára szakfel-
ügyelõket képezzenek. (6) Nyújtsa-
nak támogatást a kisebbségi tehetsé-
gesek felkutatásához és a számukra 
történõ programok kidolgozásához. 
(7) Nyújtsanak támogatást a tehet-

ségesek pályára való felkészítõ prog-
ramjainak. (8) Hozzanak létre egy 
kísérleti iskolát, mely a tehetsége-
sek oktatása mellett az átfogó iskola-
reform kipróbálásához is terepként 
szolgál. (9) Biztosítsák az együttmû-
ködést az Oktatási Törvény III. feje-
zetében felsorolt programokkal. (10) 
Jelöljenek ki minden regionális okta-
tási irodában egy alkalmazottat, aki 
a régióban a tehetségesek oktatását 
összefogja. (11) Vizsgálják felül a 
jelenlegi szövetségi oktatási progra-
mokat abban a vonatkozásban, meny-
nyire segítik ezek elõ a tehetségesek 
felsõfokú intézményekben való to-
vábbtanulását.

Az indítványok eredményeként 
létrejött a Nemzeti Tehetségügyi Hi-
vatal (National Office of Gifted and 
Talented), melynek elsõ ténykedése 
az volt, hogy a Marland–jelentés meg-
állapításait az összes állami oktatási 
minisztériumnak és helyi oktatási 
irodának eljuttatta. E jelentés fõbb 
megállapításai a következõk:

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

2. A tehetségesek differenciált 
oktatásáról való gondoskodás 
szövetségi szinten gyakorlati-
lag nem létezik.

3. A kisebbségi és a kulturálisan 
eltérõ csoportokhoz tartozó 
tehetségesek a tehetségfejlesz-
tõ programokban alulreprezen-
táltak.

4. Huszonegy államban rögzítet-
ték törvényben a tehetségesek-
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rõl való gondoskodást, de ezen 
államok többségében is a tör-
vénnyel csak a szándékot nyil-
vánították ki. Mindössze tíz 
államban volt olyan szakember, 
aki fõfoglalkozásban a tehet-
ségügy állami szintû szakfel-
ügyeletét látta el.

5. A kutatások egyértelmûen 
megállapították, hogy a tehet-
ségeseknek speciális fejlesztõ 
programokra van szükségük.

6. A tehetségazonosítási eljárá-
sok nem voltak megfelelõek, 
részben a pénzhiány, részben 
a rosszul megválasztott vizsgá-
lati módszerek miatt.

7. A pedagógusok, a tanügyi ve-
zetõk, a tanácsadók, sõt, a 
pszichológusok is közömbösen 
vagy elutasítóan viszonyulnak 
a tehetségesek oktatásához.

8. A tehetségesek differenciált 
oktatása megállapíthatóan ja-
vára vált a tehetségeseknek.

9. Az állami és a helyi önkor-
mányzatok az oktatás terüle-
tén  szolid anyagi támoga-
tással együtt vagy a nélkül  
a szövetségi kormánytól várják 
az irányítást.

A Marland-jelentés a tehetséges 
fiatalokról való gondoskodás hiányát 
rögzítette, továbbá az is megfogal-
mazást nyert benne, hogy széles kör-
ben téves elképzelések élnek errõl a 
populációról.

E megállapítások (további mások-
kal egyetemben) az Egyesült Álla-
mok Oktatási Minisztériumát cselek-
vésre ösztönözték: fel kell számolni a 

tehetséges gyermekek általános mel-
lõzöttségét. Kezdetnek a következõ 
intézkedésekrõl döntöttek:

1. Minden egyes regionális mi-
nisztériumban ki kell jelölni 
egy alkalmazottat, aki a tehet-
ségesek oktatását összefogja.

2. Az Akadályozottak Oktatás-
ügyi Hivatalának felügyelete 
alatt Tehetségügyi Hivatalt kell 
létrehozni.

3. Az iskolarendszerekért felelõs 
állam-titkárhelyettes állítson 
össze egy elõterjesztést az ál-
lamtitkár számára a tehetséges 
gyermekek oktatását elõsegítõ 
kormányzati szintû teendõkre 
és azok végrehajtására.

4. Támogatás biztosítandó két, 
1972-ben megszervezésre ke-
rülõ nyári vezetõképzõ tan-
folyam számára; az alapkuta-
tásokat kiegészítõ szakirányú 
programok számára; valamint 
a tanulási problémákkal és a 
kisebbségi csoportok lehetõ-
ségeinek a realizálásával kap-
csolatos munkához indítandó 
szakmai továbbképzõ tanfo-
lyamok számára.

A Marland-jelentésnek az volt a 
célja, hogy felhívja a figyelmet a te-
hetséges gyermekekre. A beszámoló 
ajánlásai nagy szerepet játszottak az 
állami és szövetségi szintû tehetség-
fejlesztési programok kidolgozásá-
ban. Központi jelentõségûnek bizo-
nyult abból a szempontból is, hogy 
a szövetségi kormány a tehetséges 
fiatalok oktatását fontos feladatának 
tekintse.
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MENSA

A Mensa nevû szervezet a magas 
intelligenciájú embereket fogja össze, 
tekintet nélkül korukra, nemükre, 
származásukra vagy társadalmi hely-
zetükre. 1946-ban alapították Ang-
liában. Egyetlen tagsági kritériuma 
az emberiség felsõ 2 százalékára 
jellemzõ intelligenciaszint, amelyet 
tesztben kell demonstrálni. Alap-
szabálya szerint „…célja felkutatni, 
támogatni és az emberiség javára for-
dítani az emberi intelligenciát, elõse-
gíteni az intelligencia természetére, 
jellemzõire és használatára irányuló 
kutatásokat, valamint ösztönzõ intel-
lektuális és szociális környezetet biz-
tosítani a tagjainak… Az intelligen-
ciát az emberiség javára kell felhasz-
nálni, ezért a Mensa nem támogat 
olyan célokat, amelyek nem a közös-
ség javát szolgálják.”

A tagok sorában a legkülönfélébb 
álláspontok képviselõi megtalálha-
tók, ezért a Mensa mint szervezet  
ezeket az alapelveket leszámítva  
soha egyetlen véleményt sem juttat 

kifejezésre a Mensa véleményeként, 
és semmilyen közös véleményt nem 
erõltet a tagjaira. A tagok kifejezhe-
tik véleményüket a Mensa tagjaiként, 
de nem állíthatják be úgy, mintha a 
Mensa egészének véleménye volna. 
Ez a Mensa egyik legszigorúbb alap-
szabálya.

A Mensa másik rendíthetetlen 
alapelve az, hogy nem tesz politikai 
lépéseket, és nem kötelezi el magát 
egyetlen ideológia, filozófia, politika 
vagy vallás mellett sem.

A Mensa különös figyelmet szen-
tel a tehetséggondozásnak. Hosz-
szabb ideje mûködik angliai alapít-
ványa (Mensa Foundation for Gifted 
Children), valamint a tehetséges 
gyermekek támogatását koordináló 
nemzetközi programja. Az 1993-ban 
alakult Mensa HungarIQa szintén 
törekszik arra, hogy a rendelkezésre 
álló eszközökkel elõsegítse a tehet-
séges gyermekek felkarolását.
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INTELLIGENCIA

MENTOROK, MENTORSÁG

A mentorság koncepciója aligha új. 
Az ókori Görögországban Mentor 
maga tanította, oktatta Telemachust, 
Odüsszeusz fiát. Szókratész volt 
Platón tanítója, Platón Arisztotelé-
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szé, Arisztotelész pedig Nagy Sán-
doré. Korunkban a mentorság régi 
gyakorlata újjáéledni látszik, ami azt 
jelenti, hogy a szakértõk, szaktekin-
télyek egyénileg foglalkoznak tanít-
ványaikkal, egyénileg oktatják õket. 
A mentorság így természetszerûen a 
pályaorientáció egyik formája, adott 
életpályára nevelés egyik lehetõsége, 
mégpedig kifejezetten tehetséges 
középiskolás diákok számára. Miköz-
ben a diákok körében teljesen termé-
szetes, elfogadott módszer, hogy ellá-
togatnak a mentorukhoz és ismer-
kednek munkájával, a mentorok is 
meghívhatók az iskolába elõadások 
tartására. Mentorok egész sora kap-
csolódhat így rövid távú kutatómun-
kába, hogy megismertesse az egyes 
diákokkal vagy diákok egy csoport-
jával a különbözõ életpályák lehetõ-
ségeit, a nekik legmegfelelõbb hiva-
tást, s az ahhoz szükséges felkészü-
lés módjait, irányait.

A tipikus mentorság kiterjedt, 
több hónapon át, vagy még azon 
túl tartó kapcsolatrendszer kiépülé-
sét jelenti egy szakmai közösség és 
egy diák között. A diákot ilyenkor 
újoncnak, gyakornoknak, vagy asz-
szisztensnek nevezik. A diák elláto-
gat a mentorához, szemléli annak 
munkáját, ismerkedik feladataival, 
azért, hogy a helyszínen, közvetle-
nül és részletesen megtanulja a tevé-
kenységeket, megismerje a felelõssé-
get, a problémákat, a gyötrõdéseket, 
a kétségeket és aggodalmakat is, de 
legfõképpen azért, hogy egy életstí-
lust sajátítson el az adott szakmával 
kapcsolatban.

E közvetlen oktatás/nevelés során 
a tehetséges diákok együtt dolgoz-
nak, s rendszerint azonosulnak is 
mentoraikkal. A mentorság a hall-
gató és a mentor részérõl egyaránt 
egyfajta elkötelezettséget feltételez, 
s ezt célként tekinti a diák élet-
szemléletének formálásában, alakí-
tásában. De Mott (1981) szerint „A 
sikeres mentorság egyetlen célja a 
facilitálás... azaz egy rendkívüli belsõ 
élmény és tapasztalás, amelyben az 
embert hirtelen elfogja, megragadja 
a megvalósítás vágya, annak tudatára 
ébredés  mely ugyanakkor meg-
magyarázhatatlan, de kétségbevon-
hatatlan , hogy ez az, amit akarok, 
ilyen életet kellene élnem!” Boston 
(1976) úgy jellemezte a mentorsá-
got, mint egy átalakulást, átválto-
zást, a diák potenciális megvalósulá-
sát, amelyhez hozzátartozik a tanu-
lás iránti motiváció, az egymás lehe-
tõségeibe vetett hit, valamint egy, 
a maga nemében páratlan kapcsolat-
rendszer kibontakozása. Gyakran elõ-
fordul, hogy a mentorságnak a való 
világban gyökerezõ élményei nagy 
hatással vannak a diákokra, minek 
következtében érettebbek, megfon-
toltabbak, mérlegelõbbek lesznek, 
úgyhogy közülük néhányan „nehéz-
nek találják az egyetemi, fõiskolai 
környezetbe és a társadalmi életbe 
való beilleszkedést” (Cox és Daniel, 
1983/b).

Egyes helyeken ún. „tanmûhely” 
módszert alkalmaznak: a diák fize-
tést kap az elvégzett munkájáért, 
miközben tanul is. Természetesen 
a diákok komoly iskolai elismerést, 
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tekintélyt szereznek a mentorság 
terén nyert tapasztalataik miatt. Meg-
becsült, hiteles személyekké válnak. 
Mattson (1983) rámutat, hogy a 
tehetséges diákok gyakran olyan 
magas szintû szakértelem birtokába 
jutnak a mentor/szaktekintély segít-
ségével, amely feljogosítja õket arra, 
hogy maguk is mentorként mûköd-
jenek, s taníthassák évfolyamtársai-
kat, vagy a fiatalabb tanulókat.

A mentorokat úgy jellemzik, mint 
„...akik elkötelezett, odaadó, hiva-
tástudattal rendelkezõ férfiak és nõk, 
akik intellektuális szikrákat csihol-
nak, és felkeltik a tanulás, a tudás 
iránti szenvedélyt” (Epstein, 1981); 
Mattson tételesen részletezte az 
igazán kiváló mentorok jellemzõit, 
azzal a szándékkal, hogy segítse a 
tanárt és a vezetést abban, hogy ki-
választhassa a legjobb és legmegfe-
lelõbb mentorokat. Az általa készí-
tett felsorolás idealisztikus bizonyos 
értelemben, vagyis olyan ember még 
nem született, aki az összes jel-
lemzõ vonással rendelkezne. Mégis, 
ezen elvárások gyûjteménye egyfajta 
útmutatónak, irányvonalnak tekint-
hetõ, mely igényességre és érzékeny-
ségre készteti a tanárt és a vezetést 
abban a tekintetben, hogy helyesen 
válasszon, vagyis a jelentkezõ „szik-
racsiholók” közül a legalkalmasabb, 
legmegfelelõbb mentorokat foglal-
koztassa. Természetesen az ideális 
mentornak saját szakterületén magas 
szintû szakértelemmel kell rendel-
keznie. Emellett kiemelkedõ emberi 
tulajdonságok jellemezzék, fõleg a 
becsületesség, s fontos, hogy komo-

lyan érdeklõdjön a fiatalok tanítása 
iránt. Lelkes legyen és optimista, 
ugyanakkor a „holnap embere”. 
Ugyancsak fontos jellemzõje a tapin-
tat, a rugalmas gondolkodás és a 
humor, amelyek mind hozzájárulnak 
egy felettébb kívánatos dologhoz, 
„az ostobaságok és a hibák, tévedé-
sek elfogadásához”. Az elfogadás és 
a türelem biztonságot teremt; agi-
litást, gyorsaságot, kreativitást fej-
leszt, s olyan képességeket formál, 
melyeknek következtében magasabb 
szintû gondolkodás, problémameg-
oldás igénye alakul ki. A jó mento-
rok gondoskodnak a diákok számára 
olyan alkalmakról és lehetõségekrõl, 
amelyek keretében hasznosíthatják 
tehetségüket, kiaknázhatják képes-
ségeiket, felhasználhatják fantáziáju-
kat és megismerhetik saját lehetõsé-
geiket, kilátásaikat, egyszóval kipró-
bálhatják önmagukat.

A diákoknak is rendelkezniük kell 
bizonyos jellemzõkkel, melyek ké-
pessé teszik õket arra, hogy maximá-
lisan hasznosítsák a mentorság nyúj-
totta elõnyöket. A diákok jellemzõi 
között szerepel például egy kiegészítõ 
program elvégzése iránti érdeklõdés, 
vagy az alkotó- és elõadómûvészet 
iránti fogékonyság. Cox és Daniel 
(1983/b) azt javasolták, hogy ezek 
a tanulók az osztályukban legjobban 
teljesítõk 20%-ából kerüljenek ki, 
kitûnõen kommunikáljanak, számí-
tásokban, költségvetésben jártasak 
legyenek, bizonyítsák vezetõi képes-
ségeiket, kezdeményezõ készségüket, 
érettségüket, megbízhatóságukat és 
kreativitásukat.
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MÖNKS, FRANZ J. (1932–   )

Franz J. Mönks

Franz J. Mönks holland pszichológus 
és pedagógiai kutató Németország-
ban született. Egyetemi tanulmányait 
Münsterben kezdte, itt szerzett BA 
fokozatot német nyelvbõl (1958) és 
pszichológiából (1960). Pszichológus 
diplomáját és doktori (PhD) fokoza-
tát Bonnban szerezte (1961, 1966). 
Ekkor már a Nijmegen-i Katolikus 
Egyetem (Hollandia) oktatója volt, 
elõbb ösztöndíjasként (1962 1967), 

majd adjunktusként (1967 1971). 
1971 1988 között a Fejlõdéslélektani 
Tanszék vezetõje, 1988-tól napjain-
kig az egyetem Tehetségkutató Köz-
pontjának igazgatója.

Mönks számos cikket és könyvet 
írt. Fejlõdéslélektan címû tankönyve 
magyarul is megjelent. Legjelentõ-
sebb mûve az 1993-ban (késõbb 
átdolgozott kiadásban 2000-ben) 
Oxfordban megjelent International 
Handbook of Research and Development 
of Giftedness and Talent (A tehetségku-
tatás és -fejlesztés nemzetközi kézi-
könyve), melynek társszerzõje-szer-
kesztõje.

Elméleti tevékenysége mellett 
rendkívül jelentõs az a szervezõ-ko-
ordináló munka, amit a tehetségügy 
elõmozdítása érdekében Hollandiá-
ban és világszerte végzett. Igen sok 
országban járt meghívott elõadó-
ként és tanácsadóként (Peru, Bolí-
via, Egyesült Államok, Kína, Indo-
nézia, Lengyelország, Chile, Bra-
zília, Thaiföld, Magyarország stb.) 
Számos egyetemen az õ fáradozása 
nyomán jöttek létre az elsõ tehet-
ségfejlesztési vonatkozású pszicho-
lógiai vagy pedagógiai doktori (PhD) 
fokozatszerzõ programok. A Perui 
Katolikus Egyetem 1995-ben dísz-
doktorává fogadta. 1992-tõl 2000-ig 
elnöke volt az Európai Tehetségta-
nácsnak (European Council for High 
Ability, ECHA), ma is tagja a veze-
tõségnek.

Tucatnál is többször járt Magyar-
országon, szoros kapcsolatot kiépítve 
a Debreceni Egyetem Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszékével, valamint a 
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tehetséggondozó programokat indító 
iskolákkal. Jelentõs szerepe van ab-
ban, hogy Magyarország tagja lett az 
Európai Tehetségtanácsnak, a terü-
let legkiválóbb honi mûvelõi pedig 
visszatérõ elõadói az ECHA kétéven-
ként rendezett nemzetközi konferen-
ciáinak, és rendszeresen közreadják 
kutatásaik eredményét a High Ability 
Studies-ban, az ECHA angol nyelvû 
szakfolyóiratában.

ECHA
HIGH ABILITY STUDIES
MÖNKS HÁROMOLDALÚ MODELLJE

MÖNKS HÁROMOLDALÚ
MODELLJE

Mönks tehetségmodellje lényegében 
a Renzulli-féle háromkörös (három-
gyûrûs) modell továbbfejlesztése. 
Mönks szerint Renzulli modellje 
átfogja ugyan a tehetség fontos 
ismérveit, de hiányoznak belõle a 
környezeti jellemzõk, mindenekelõtt 
azok a szociális ingerek, amelyek a 
gyermek fejlõdésében gyakran döntõ 
mértékben meghatározzák az egyéni 
viselkedést. A modell a „három-
oldalú” jelzõt onnan kapta, hogy 
Mönks három szociális terület  a 
család, az iskola és a kortárcsoportok  
jelentõségét húzza alá (lásd az ábrát). 
A család értéket ad, a tanár kapukat 
nyit, a szellemi társak katalizátorként 
hatnak. A modell interakcionista: a 
kiemelkedõ tehetség csak akkor tud 
fejlõdni és különleges teljesítmény-

ben kifejezésre jutni, ha a három 
személyiségjegy és a három kör-
nyezeti változó megfelelõ összhang-
ban van. Mönks az eredeti Renzulli-
féle elnevezéseken is változtatott: az 
„átlag felett intellektuális képessé-
gek” helyébe a szigorúbb „kiemel-
kedõ intellektuális képességeket” 
ültette, a „feladatelkötelezettséget” 
pedig a szélesebb tartalmú „moti-
vációra” módosította. A tehetséget 
így határozza meg: A tehetség  
mint kiváló (intellektuális) telje-
sítményekben való megnyilvánulás 

 három személyiségjellemzõ: a 
krativitás, a motiváció és a kiemel-
kedõ intellektuális képesség, vala-
mint három környezeti jellemzõ: a 
család, az iskola és a társak szociális 
beállítódása közötti interakció ered-
ménye.

Mönks háromoldalú modellje

CZEIZEL ENDRE TEHETSÉGMODELLJE
RENZULLI TEHETSÉGFELFOGÁSA

MÖNKS HÁROMOLDALÚ MODELLJE
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NASH, WILLIAM R. (1943–   )

A Cincinnati államban született 
William R. Nash a BA fokozatát pszi-
chológiából (1965), az MEd fokoza-
tát pedig pedagógiából (1967) sze-
rezte a Georgiai Egyetem Fõiskolá-
ján. Ezután a Georgiai Egyetemen 
tanult tovább, ahol E. Paul Torrance 
irányítása alatt neveléslélektanból 
szerzett doktori (PhD) fokozatot 
1971-ben. 1972-ben került a Texasi 
A & M Egyetem (Texas A & M 
University, TAMU) Neveléslélektani 
Tanszékére. Ma ennek a tanszéknek 
a tanára és egyben a TAMU Tehetség 
Intézetének (Institute for the Gifted 
and Talented) az igazgatója.

William R. Nash

Nash szakmai érdeklõdésének és 
legjelentõsebb írásainak középpont-
jában a tehetségesek nevelése és a 
kreatív gondolkodási képesség állt. 
Közremûködött egy olyan fontos 
munkában, amely a szakterület fogal-
mai között kíván az eddigieknél 
jobb eligazodást nyújtani (Haensly, 
Reynolds és Nash, 1986). Ennél is 

nagyobb jelentõségû azonban Nash-
nek a tehetséges gyermekek érde-
kében kifejtett pártfogói és politikai 
tevékenysége. Nash a Nemzeti Tehet-
ségtársaság (National Association 
for Gifted Children, NAGC) szinte 
valamennyi választott posztját betöl-
tötte, beleértve az összes alelnöki 
és elnöki posztot is. A tehetség-
fejlesztési programokkal kapcsola-
tos ügyekben számos iskolai körzet-
nek volt a tanácsadója, továbbá más 
olyan nevezetes szervezeteknek is 
dolgozott, mint a Sid W. Richardson 
Alapítvány és a Texasi Skót Sze-
retetszolgálat (Texas Scottish Rite 
Hospital). A tehetségügyi országos 
találkozók és konferenciák gyakran 
felkért szónoka.

Mindemellett Nash számos tehet-
séges fiatal mentoraként is tevékeny-
kedett. A nála doktorált hallgatók 
közül sokan a legjobb úton vannak 
ahhoz, hogy a maguk területén veze-
tõkké váljanak, vezetõi tisztségekre 
törekedve a NAGC-ben, oktatói állá-
sokat megpályázva a különbözõ egye-
temeken és a tehetségesek számára 
további intézményeket létrehozva 
szerte az országban.
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NATIONAL ASSOCIATION FOR
GIFTED CHILDREN (NEMZETI 
TEHETSÉGTÁRSASÁG)

A Nemzeti Tehetségtársaságot (National 
Association for Gifted Children, 
NAGC) 1954-ben alapították. Jelen-
leg mintegy 5000 tagot számlál és 20 
regionális csoportja van. Tagjai pe-
dagógusok, könyvtárosok, egyetemi 
oktatók, iskolai vezetõk és szülõk. 
A NAGC a tagjain keresztül a tehet-
ségfejlesztés ügyének elõmozdítá-
sára törekszik. Azt reméli, hogy tevé-
kenysége nyomán növekedni fog a 
gyermekek kreativitása és az önálló 
gondolkodásra való képessége.

A NAGC a kiadványain keresztül 
 fõleg A Tehetséges Gyermek címû, 

negyedévente megjelenõ folyóirata 
(Gifted Child Quarterly) útján  a 
tehetséges gyermekek fejlesztésével 
kapcsolatos hírekkel, információkkal 
látja el a pedagógusokat és a szülõ-
ket. A NAGC az éves összejöveteleit 
rendszerint októberben vagy novem-
berben tartja.

GIFTED CHILD QUARTERLY
(A TEHETSÉGES GYERMEK)

NATIONAL RESEARCH CENTER
ON THE GIFTED AND
TALENTED (NEMZETI TEHET-
SÉGKUTATÓ KÖZPONT)

Az Egyesült Államokbeli Nemzeti 
Tehetségkutató Központ (National Re-
search Center on the Gifted and Tal-

ented, NRC/GT) jelenleg a legna-
gyobb ilyen központ a világon. Fel-
adata a tehetséggel összefüggõ elmé-
leti és gyakorlati kutatások tervezése 
és irányítása. Azon kutatók, gyakor-
lati szakemberek, politikusok és má-
sok munkáját igyekszik koordinálni, 
akik valamilyen módon érdekeltek 
abban, hogy a fiatalok  az óvodától 
a felsõfokú szakképzésben részesü-
lõkig  a képességeiket kibontakoz-
tassák.

A Központ fõ céljai: (1) a kiváló 
képességû tanulókkal kapcsolatosan 
olyan kutatások tervezése és meg-
valósítása, amelyek a problémákra 
összpontosítanak, gyakorlatorientál-
tak, és a fogyasztói igényeket tartják 
szem elõtt; (2) a kutatási megálla-
pítások megfelelõ formában való el-
juttatása a gyakorlati szakemberek-
hez, oktatásügyi vezetõkhöz, az okta-
táspolitika képviselõihez és más 
kutatókhoz. A hangsúly elsõdlege-
sen azon tehetséges diákok azono-
sításán van, akik gazdasági szem-
pontból hátrányos helyzetûek, akik 
hiányos angol tudással rendelkez-
nek, akik tanulási zavarral küzdenek, 
továbbá minden olyan csoporton, 
akik hagyományosan alulellátottnak 
számítanak a tehetségfejlesztõ prog-
ramokban.

A Központ kutatási programjai 
olyan alapkérdésekre keresik a vá-
laszt, mint például:

 Milyen módon lehetne a leg-
hatékonyabban azonosítani és 
fejleszteni a különbözõ etni-
kai és szocioökonómiai hátterû 
diákok sokféle tehetségét?

NATIONAL RESEARCH CENTER ON THE GIFTED AND TALENTED
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 Hogyan lehetne a tehetsége-
sek számára kidolgozott fej-
lesztõ programokat az iskola 
valamennyi tanulójának okta-
tásában hasznosítani?

 Hogyan mûködhetnének leg-
hatékonyabban együtt a kuta-
tók, a gyakorlati szakemberek, 
az oktatáspolitikával foglalko-
zók és más érdekeltek a kuta-
tások tervezésében és irányítá-
sában, és hogyan biztosítható 
a legjobban az, hogy a kuta-
tások eredményei az oktatás-
politika tervezésében és a gya-
korlati pedagógiai munkában 
hasznosuljanak?

A Központ a szervezeti formáját 
tekintve konzorcium, azaz több tár-
sult intézmény kutatómunkáját fogja 
össze. Jelenleg hét kutatási projekt 
koordinálását végzi, melyek a tár-
sult egyetemek szerinti bontásban a 
következõk:

1. University of Connecticut: a 
tanároknak a tehetségfejlesztõ 
munkára való optimális felké-
szítése, új tanítási stratégiák 
és módszerek kimunkálása.

2. City University of New York, 
City College of New York: 
Sternberg háromoldalú intelli-
genciaelméletének alkalmazási 
lehetõségei a kisebbségi közép-
iskolások körében.

3. Stanford University: a nyelvi és 
kulturális szempontból hátrá-
nyos helyzetû tehetséges diákok 
azonosítása és fejlesztése.

4. University of Virginia: a kisebb-
ségi tehetséges diákok ered-

ményes tanulásának megvaló-
síthatósága a számukra „erõs” 
általános iskolákban.

5. Yale University: a modern intel-
ligenciaelméletek alkalmazása 
a tehetséges tanulók képessé-
geinek és tudásának felméré-
sében.

6. Yale University: a gondolko-
dási képességnek és tudatos 
alkalmazásának összehasonlí-
tása komplex gondolkodást 
igénylõ számítógépes felada-
tokban nyújtott teljesítménye-
ken keresztül.

7. Yale University: a vezetõi tehet-
ség azonosítása és mérése.

Az alapkutatásokat végzõ egyete-
mekrõl 20 vezetõ tudós vesz részt 
a Központ munkájában. A Központ 
165 kutatóból álló konzulensi cso-
portot is mûködtet, továbbá mind az 
52 tagállam Oktatási Minisztériumá-
val kapcsolatot tart fenn.

A Központ igazgatója Joseph S. 
Renzulli. Címe: University of Con-
necticut, 362 Fairfield Road, U-7 
Storrs, CT 06269-2007 USA.

RENZULLI, J. S.
STERNBERG TEHETSÉG-KRITÉRIUMAI

NEMI KÜLÖNBSÉGEK A TANU-
LÁSI KÉPESSÉGEKBEN

Közhelynek számít  amit egyéb-
ként az epidemiológiai kutatások is 
alátámasztanak , hogy a tanulás és 
a beilleszkedés terén a fiúkkal több 
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baj van, mint a lányokkal. Hasonló 
problémák esetén a fiúkat hama-
rabb küldik pszichológushoz, mint a 
lányokat (Caplan, 1977). Emellett a 
tanulási problémák miatt kezelt fiúk 
számát valamennyi életkori kategó-
riában többre becsülik, mint a lányo-
két (Eme, 1979). A nyilvánvalóan 
létezõ nemi különbségek okai meg-
lehetõsen vitatottak. Van, aki azt 
állítja, hogy a fiúk biológiai, illetve 
fejlõdési szempontból némiképp hát-
rányos helyzetûek, és a tanulási és 
beilleszkedési problémák ebbõl szár-
maznak (Ullian, 1981). Más szerint a 
pedagógusok vagy a hivatásos szak-
értõk kevésbé elnézõek a fiúkkal, 
mint a lányokkal szemben (Pleck, 
1981). Végül többek szerint a közfel-
fogás a lányokkal kapcsolatos prob-
lémákat másképpen ítéli meg, illetve 
nem tekinti olyan fontosnak. Ez 
a vita vezet el bennünket ahhoz 
a kérdéshez, hogy vajon a gyerme-
kek tanulási képességeiben szintén 
léteznek-e ilyen azonosítható nemi 
különbségek.

Sokan vélekednek úgy, hogy a 
fiúk és a lányok kognitív képességei 
nem egyformák. Hétköznapi megfi-
gyelések szerint is, míg a matema-
tikai képességek tekintetében a fiúk 
a jobbak, addig a verbális területen 
a lányok. Maccoby és Jacklin (1974) 
a pszichológiai nemi különbségekkel 
foglalkozó szakirodalom áttekintése 
alapján arra a következtetésre jutott, 
hogy a nemek között három olyan 
kognitív jellegû különbség van, ame-
lyek igazán megalapozottnak tekint-
hetõk: a lányok jobb verbális képes-

ségekkel rendelkeznek, mint a fiúk, 
míg a fiúknak a vizuális-térbeli és a 
matematikai képességük jobb, mint 
a lányoké. A szerzõk további követ-
keztetése, hogy a nemi különbségek 
a verbalitás terén 11 éves kor után, 
a matematikai képességek terén 12 
éves kor körül, a vizuális-térbeli 
képességek tekintetében pedig a ser-
dülõkorban válnak kifejezetté.

Más kutatók szerint a verbális és 
a vizuális-térbeli képességek terén 
a nemi különbségek jóval korábban 
jelentkeznek annál, mint amirõl 
Maccoby és Jacklin beszámolt. Szá-
mos kutató azt találta, hogy a lányok 
már rendkívül korán  szinte egy 
hónapos koruktól kezdve  egy ke-
véssel meghaladják a fiúk verbális 
képességeit; ezt a csekélyke elõ-
nyüket az iskoláskorig végig meg-
tartják; 10 11 éves kor után viszont 
a fölényük észrevehetõen megerõsö-
dik, és kifejezettebbé válik (Oetzel, 
1966; McGuinness és Pribram, 1979; 
Petersen és Wittig, 1979). Noha a 
nemi különbségek inkább a serdülõ-
kor alatt és után láthatók világosab-
ban, a fiúk magasabb szintû vizuá-
lis-térbeli teljesítménye már 6 éves 
koruk körül megjelenhet (Harris, 
1978; McGuinness és Pribram, 
1979). A fiúk és a lányok közötti 
különbség nagysága fõként a vizu-
ális-térbeli képesség jellegétõl függ. 
Maccoby és Jacklin (1974) különb-
séget tesz nem elemzõ jellegû vizu-
ális-térbeli képességek (vagyis ame-
lyek verbális közvetítés nélkül rea-
lizálódnak) és elemzõ jellegû vizu-
ális-térbeli képességek (vagyis ame-
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lyek realizálásához szóbeli közvetí-
tés szükséges) között. Posztpubertás 
korban a vizuális-térbeli képességek 
tekintetében a fiúk következetesen 
jobb eredményeket érnek el mint a 
lányok, különösen a nem elemzõ jel-
legû képességek terén (Maccoby és 
Jacklin, 1974; Petersen és Wittig, 
1979).

Ami az általánosításokat illeti, a 
verbalitás, a térkezelés és a mate-
matika területén mutatkozó nemi 
különbségeket nem lehet fenntartás 
nélkül elfogadni. Sherman (1978) 
átvizsgálta azokat az adatokat, ame-
lyeket Maccoby és Jacklin a kognitív 
jellegû nemi különbségek alátámasz-
tására felhasznált, és arról számolt 
be, hogy a nemi eltérések nagysága 
valójában igen csekély. Hyde (1981) – 
ugyancsak a Maccoby és Jacklin által 
felhasznált adatok metaanalízisébõl – 
szintén arra a következtetésre jutott, 
hogy mind a verbalitás, mind a tér-
beliség, mind a matematika terén 
igen kicsik a nemi különbségek. 
Úgy tûnik, hogy a nemi különbsé-
gek a populáció varianciáját mind-
össze 5%-ban magyarázzák. Nagy 
általánosságban, a verbális képessé-
gek tekintetében a nemi különbségek 
valamivel kisebbek, a vizuális-térbeli 
képességek tekintetében valamivel 
nagyobbak. Éppen ezért Hyde a kog-
nitív képességekben mutatkozó, sta-
tisztikailag szignifikáns nemi különb-
ségek gyakorlati jelentõségét meg-
kérdõjelezi. Másképpen fogalmazva a 
pedagógiai következményét tekintve 
jobbára semmitmondó az a hét-
köznapi megfigyelés, miszerint míg 

a lányok a verbális feladatokban 
jobbak, addig a fiúk a térkezelés és 
a matematika területén jeleskednek. 
Sõt, a nemi különbségek vizsgálatá-
val foglalkozó szakirodalom tüzetes 
áttekintése alighanem arra a követ-
keztetésre juttatja az olvasókat, hogy 
a fiúk és a lányok között jóval több a 
hasonlóság, mint a különbség.

Vajon vannak-e nemi különbségek 
az iskolai teljesítményben? A rendel-
kezésre álló bizonyítékok ellentmon-
dásosak. Egy öt éves longitudinális 
kutatás  amely 5 éves korú gyerme-
kekkel indult  vajmi kevés különb-
séget tudott kimutatni (Anastas és 
Reinherz, 1984). Ugyanakkor az 
Egyesült Államokban az iskolai tel-
jesítmény országos adatainak átvizs-
gálása során azt tapasztalták, hogy 
(1) a fiúk matematikai teljesítmé-
nye magasabb a lányokénál, (2) 
a fiúk valamennyi természettudo-
mányi területen jobb eredményeket 
érnek el, és (3) a lányok verbális tel-
jesítménye  ideértve a szövegmeg-
értést és az irodalmat is  felülmúlja 
a fiúkét (Fennema, 1982).

Ha feltételezzük, hogy az iskolai 
teljesítményt a tanulási lehetõségek 
is befolyásolhatják (pl. a kurzusokon 
való részvétel, a képzés ára) és hogy 
a fiúknak általában több lehetõségük 
van matematikát és természettudo-
mányi tárgyakat tanulni, akkor arra 
a következtetésre juthatunk, hogy a 
lányok azért teljesítenek alacsonyabb 
szinten matematikából és a ter-
mészettudományi tárgyakból, mert 
ezeken a területeken a lehetõségük 
is kevesebb a bizonyításra. Jóllehet 
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a kutatások elég ritkán veszik azt 
figyelembe, hogy az eltérõ teljesít-
mény és szellemi képesség milyen 
mértékben vezethetõ vissza az eltérõ 
szocializációs és oktatási körülmé-
nyekre, mégis a legtöbb társadalom-
tudós úgy véli, hogy a képességek, 
illetve a teljesítmény tekintetében 
mutatkozó valamennyi, vagy szinte 
valamennyi nemi különbség a fiúk 
és a lányok eltérõ kulturális és tár-
sadalmi lehetõségeinek, valamint az 
irántuk támasztott eltérõ elvárások-
nak köszönhetõ (Levine és Ornstein, 
1983). Ha tehát nemi különbségek-
kel találkozunk, és azok okai felett 
kezdünk töprengeni, akkor nem árt 
óvatosnak lenni.
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ODYSSEY OF THE MIND
(AZ ÉRTELEM ODÜSSZEÁJA)

Az Értelem Odüsszeája (Odyssey of the 
Mind, OM) nevû kreativitásversenyt 
Samuel Micklus, a glassborói egye-
tem design professzora hozta létre 
1978-ban az Amerikai Egyesült Álla-
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mokban. Célja, hogy a fiatalok alkotó-
képességét, szellemi energiáját folya-
matosan és mindenütt fejlesszék. 
A verseny hamarosan népszerûségre 
tett szert, és nemsokára világmére-
tûvé fejlõdött. A nemzeti OM Tár-
saságok az USA-ban évente megren-
dezésre kerülõ versenyt a kreativitás 
világbajnokságának ismerik el. Ame-
rika szinte valamennyi tagállamában 
és világszerte további 38 országban 
mûködik, a világbajnokságról a nagy 
amerikai tévétársaságok is tudósíta-
nak.

A program a kreatív gondolkodás 
és problémamegoldás fejlesztését 
segíti elõ a versenyzõ gyerekeknél. 
Az általános iskolai korosztálytól az 
egyetemig indulhatnak versenyzõk. 
Az OM egy olyan kötött szabályok 
szerinti versenyzést tesz lehetõvé, 
mely mégis helyet ad az egyéni kez-
deményezéseknek. Nem tekinti hát-
ránynak az átlagtól való különbö-
zést, sõt, a gyerekek egyéniségének 
kibontakoztatására próbál lehetõsé-
get nyújtani. A feladatok megoldása 
során a diákok igen hasznos képes-
ségeket sajátítanak el, mint pl. a csa-
patmunka, az ötletek hasznosítása, a 
döntéshozatal képessége, a szabályok 
tisztelete stb., ezen kívül életre szóló 
élményekkel gazdagodnak.

A diákoknak különféle (de élet-
kori kategóriánként azonos) feladato-
kat kell megoldaniuk. Az OM Ver-
seny szerkezete helyet ad mind a 
technikai, mind a humán érdeklõ-
désnek. A problémák alapvetõen két 
csoportra oszthatók: a hosszú távú 
és a rövid távú problémák csoport-

jára. Ezen problémacsoportok közötti 
alapvetõ különbség, hogy a hosszú 
távú probléma megoldására a ver-
senyzõ csapatnak hónapok állnak a 
rendelkezésére, míg a rövid távú prob-
lémákat csak a bajnokságon ismerik 
meg, és ott is kell megoldaniuk.

A munka edzõ (18 éven felüli sze-
mély, aki egyetért a program szelle-
mével) irányítása alatt folyik. Minden 
csapatban 5 7 gyerek van, akik 
a feladatok megoldásán dolgoznak. 
Minden évben új feladatokat dolgoz-
nak ki, melyek négy életkori kategó-
riában teszik lehetõvé a versenyzést. 
Az I., II. és III. életkor alapján kije-
lölt kategória, a IV. pedig az USA-ban 
egyetemisták és katonai fõiskolások 
számára indul.

A verseny elõször országos, majd 
világméteretekben folyik. Világszerte 
tízmillió gyerek vesz részt a program-
ban, és ez a szám folyamatosan nõ.

Magyarország 1991 óta vesz részt 
a világbajnokságon a Magyar OM 
Bajnokság gyõztes csapatával, és már 
a kezdetektõl jelentõs sikereket ért 
el. 1992-ben az amerikai Boulderben 
a budapesti Vörösmarty Mihály Gim-
názium csapata megnyerte a világbaj-
nokságot és a kiemelkedõ kreativitá-
sért járó (Ranatra Fusca) különdíjat. 
A következõ évben a vácszentlászlói 
általános iskolások 9. helyen végez-
tek. 1996-ban a budapesti Vörös-
marty Mihály Gimnázium csapata 
minimális különbséggel szorult a 4. 
helyre, de a hosszú távú problémá-
ban gyõzedelmeskedett.

Az OM Programot Magyarorszá-
gon az OM Program Társadalmi Szer-
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vezete irányítja 1993 óta. Alapító 
elnöke Pethõ Éva, az õ érdeme az OM 
meghonosítása. A jelenlegi vezetés 
a korábbi edzõkbõl és versenyzõk-
bõl alakult ki. Legfontosabb tervük a 
résztvevõk körének bõvítése. Címük: 
1085 Budapest, Horánszky u. 11.
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KREATIVITÁS

OGILVIE TEHETSÉG-
TIPOLÓGIÁJA

E. Ogilvie (1983) a tehetséget két 
szinten tipologizálta. Egyrészt a 
tehetség jellege, másrészt megjele-
nési formája szerint, de mindkét fel-
osztás tartalmaz a tehetség területé-
hez tartozó elemeket (szociális tehet-
ség, kreatív tehetség), és a tehetség-
gel társuló személyiségjegyek is osz-
tályozási szempontok (antiszociális 
késztetések, viselkedésproblémák).

Ogilvie a tehetség négy típusát 
különböztette meg a tehetség jellege 
szerint. Az egyes típusokat neves és 
jellemzõ képviselõikrõl nevezte el:

1. Leonardo da Vinci típus. Ez a 
tehetség típus sok területen tehet-
séges, a polihisztor típus. Bármibe 
kezd, kiderül, hogy kiváló teljesít-
ményre képes. Humán és reáltár-

gyakban egyaránt kiváló az iskolá-
ban, esetleg zenében, képzõmûvé-
szetben is remekel. A da Vinci típusú 
tehetség gyakran az iskolában is sike-
res, mert a különbözõ tantárgyak-
ban egyaránt kitûnik tehetsége, és a 
tanárok egyöntetûen elfogadják kivá-
lóságát. Problémát az jelent számára, 
amikor el kellene mélyülni egy-egy 
területen. Kutatást végezni, mély-
ségében foglalkozni a problémákkal 
nehezére esik, mert energiáit, képes-
ségeit a sokféle területen megosztja, 
szétaprózza.

2. Mozart típus. Az egy adott 
területen kiemelkedõ tehetségeket 
sorolja ide Ogilvie. A specifikus 
tehetség egy területen vagy képes-
ségben kiemelkedõ, ezért gyakran 
csak szûk az elismertsége az isko-
lában. Veszélyt jelent az elfogadott-
ság hiánya, mert könnyen szakbar-
bárrá válhat, ha nem tapasztalja meg 
a más területekhez kötõdõ tehetsé-
gek elismerését is. Meg kell tanul-
niuk átvinni képességüket más terü-
letekre, szélesíteni képességterüle-
tüket, ismereteiket, gondolkodásu-
kat.

3. Churchill típus. Ennek a tehet-
ségtípusnak általában nincs a hagyo-
mányos iskolai tárgyakban kiemel-
kedõ képessége, gyakran nem is 
teljesít jól az iskolában. Tehetsége 
inkább készségeiben rejlik. Szerve-
zési képességek, logikai képességek 
és/vagy vezetési-társas képességek 
alkotják tehetségét. Ogilvie szerint 
a tehetségeseknek kb. 60%-a ebbe 
a típusba tartozik. Ahhoz, hogy az 
iskolában is értékelhetõ teljesítményt 
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nyújtsanak, találni kell olyan közeget, 
amelyben képességeiket kamatoztat-
hatják. Legjobb, ha valamelyik isko-
lai tantárgyban sikeresek, de gyak-
ran inkább az iskolával kapcsolatos 
társadalmi szervezeti tevékenységek 
területén lehet képességeiknek meg-
felelõ terepet találni.

4. Hitler típus. Ogilvie szerint ezt 
a típust az antiszociális késztetések 
mozgatják. A cél elérése a fontos 
számukra, az odavezetõ út, az eszkö-
zök nem kerülnek mérlegelésre.

Ezek a tehetségtípusok megjele-
nési formájukat tekintve négy kate-
góriába (és átmeneteikbe) sorolha-
tók.

A szabályos zseni a sztereotip tehet-
ség, sikeres fiatal tudós. Számos 
tanár és szülõ álma. Magas szinten 
teljesítõ gyerekek. Tele vannak infor-
mációkkal és ötletekkel, úgy társa-
lognak, mint valami „gyermekpro-
fesszorok”, nyilvánvalóan könnyen 
és gyorsan tanulnak, mindenkit meg-
döbbentenek érett kérdéseikkel és 
véleményeikkel. A tanár rögtön fel-
ismeri ezeknek a gyerekeknek a 
kiemelkedõ képességeit, de problé-
mák merülhetnek fel a különleges 
érzelmi, társas és intellektuális igé-
nyeikkel való szembesülés során.

A második kategóriába tartozik 
a takart zseni, aki csöndes, alultelje-
sítõ, visszahúzódó gyermek. Ritkán 
kérdez, mert automatikusan megért 
mindent. Társaitól fél, túl udvarias 
ahhoz, hogy a tanárt zavarja saját igé-
nyeivel, fél kitûnni. Jól teljesít, hibát-
lan munkákat ad ki a kezébõl, és 
a tanár elégedett vele, pedig képes-

ségeinek csak töredékét használja. 
Nem tanulja meg a problémákkal és 
kihívásokkal való megküzdés straté-
giáit, módjait. Szintén sok tanár és 
szülõ álma.

Soha nem fogjuk tudni, hogy 
hány gyerek tartozik ebbe a kategóri-
ába. Eltûrik a tanulási helyzetükbõl 
fakadó frusztrációkat és korlátokat, 
megfelelnek az elvárásoknak, teszik, 
amit tenniük kell. Ezeknek a gyere-
keknek általában megvan a képessé-
gük és érzékenységük ahhoz, hogy 
megértsék a tanár helyzetét, akinek 
nagy osztálya van különbözõ szo-
ciális, emocionális és intellektuális 
igényû egyénekkel, de nincs elég 
ideje és eszköze ahhoz, hogy meg-
birkózzon ezekkel az igényekkel.

A harmadik kategóriába azok tar-
toznak, akiknek tehetségérõl eltere-
lik a figyelmet a különbözõ viselke-
dési problémák. Az iskola elutasítása, 
agresszió, alkalmazkodási nehézsé-
gek, ábrándozás, rendbontó viselke-
dés, túlzott figyelemfelhívás jellemzi 
õket. Képességeiket leginkább zavar-
keltésre használják. Kevés bizonyí-
tékát nyújtják tehetségüknek, talán 
kérdéseik és következtetéseik színvo-
nala jelezheti a képességek jelenlétét. 
Személyiségbeli és tanulási zavarok, 
hátrányos szociokulturális helyzet, 
rendezetlen családi élet okozhat 
nehézségeket a kibontakozásban.
A probléma feltárásával a tehetség 
felfedezhetõvé válhat, de az út na-
gyon hosszú és rögös.

A negyedik kategóriába azok a 
magasan kreatív gyerekek tartoz-
nak, akikre különösen figyelni kell, 
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mivel nem érnek el szükségszerûen 
magas pontszámokat csoportos tesz-
telés során, hajlamosak a non-
konformitásra, szokatlan megoldá-
sokat keresnek, és gyakran szokat-
lan kérdéseket tesznek fel. Mindezen 
jelek megjelenésének mértéke attól 
függ, mennyire észleli a gyermek a 
tanár bátorítását, eredeti ötleteinek 
elfogadását.
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TEHETSÉGDEFINÍCIÓK

OLVASÁS ÉS TEHETSÉG

A tehetséges tanulók olvasási kész-
ségének fejlesztésével kapcsolatban 
a legtöbben  mégha másképp fogal-
mazzák is meg  négy terület fon-
tosságára hívják fel a figyelmet : (1) 
a technikai készségre, (2) a befoga-
dásra, (3) a fogalmazásbeli és iro-
dalmi eszközöknek az ismeretére, 
valamint (4) az olvasottak értékelé-
sére és hasznosítására (Barbe, 1961; 
Endres, Lamb és Lazarus, 1969; 
Cushenbery és Howell, 1974). Dole 
és Adams (1983) szerint a tehetsége-
sek olvasástanítási programjai tulaj-
donképpen csak annyiban külön-
böznek a többi tanuló számára 
készült programoktól, hogy az elõb-

biekben nagyobb hangsúlyt fektet-
nek az elemzés-, az értékelés- és a 
kutatásbeli jártasságra, a retorikai 
technikákra és az önállóságra.

A tehetséges tanulók retorikata-
nításának középpontjában a szöveg-
elemzés, a zsánerpéldák használata 
és a szociokulturális kontextus taní-
tása áll (Rindfleisch, 1981). Vida 
(1979) és Brown (1982) a jól megvá-
lasztott irodalmi zsánerpéldák mel-
lett a nem regény jellegû forrás-
munkáknak a szerepét húzzák alá. 
Az írásmû befogadása a mûvel való 
találkozáson és a mûre való reagá-
lási lehetõségeken alapul. A tehet-
ségesek olvasástanítási programjait 
áttekintve McCormick és Swassing 
(1982) a könyvtárak és a forrásanya-
gok hozzáférhetõvé tételét emelik ki. 
Rámutatnak továbbá arra, hogy a mû 
tanulói befogadását a fontos szemé-
lyek (szülõk, pedagógusok) befoga-
dási módjainak a leképezése és köve-
tése is elõsegíti.

A kritikai olvasás az olvasottak 
értékelésével függ össze. Ide tarto-
zik a forrás megítélése: mi az, amit 
az adott dologról valóban tud, szem-
ben azzal, amit feltételez, vagy meg-
alapozatlanul állít róla. Ide tartozik a 
szöveg meggyõzõ erejének az elem-
zése. Boothby (1980) a kritikai olva-
sás fejlesztésében a közvetlen és a 
másodlagos, illetve mögöttes jelen-
tés megkülönböztetésének a jelen-
tõségét hangsúlyozza. Miller (1982) 
a kritikai olvasás fejlesztése során 
a propagandafogások, a hasonlatok, 
valamint az eufémizmus használa-
tának a kiemelését javasolja. De a 
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bizonyítékok mérlegelése és súlyo-
zása is éppúgy a kritikai olvasáshoz 
tartozik, mint az írásbeli közlés vagy 
érvelés felépítettségének vizsgálata.

A kreatív olvasás körébe a szö-
veggel való interakció, a szöveggel 
összefüggõ problémamegoldás és a 
szöveg tartalmának hasznosítása tar-
tozik. A kreatív olvasás során a tehet-
séges tanuló az elõzetes ismeretei-
nek segítségével megszûri a tanul-
takat. A kreatív olvasás fejlesztésé-
nek célja, hogy a tanuló az isme-
reteit újszerûen tudja felhasználni. 
Torrance és Meyers (1970) szerint 
a tehetséges tanulók kreatív olva-
sásra való tanításának elsõ lépése 
a megfelelõ célok kijelölése, mint 
például (1) az ellentmondó állításo-
kon, illetve ellentmondásos helyze-
teken való elgondolkodás, (2) a meg-
oldandó probléma „tálalása”, (3) az 
érvelés vagy magyarázat szempont-
jából kritikusnak tekinthetõ hiányzó 
információ vagy fogalom megtalá-
lása.
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OSBORN, ALEXANDER
FAICKNEY (1888–1966)

Alexander Faickney Osborn  hirde-
tõvállalati díjbeszedõ, pénzügyi szak-
értõ, polgári vezetõ, író és pedagógus 

 leginkább arról nevezetes, hogy õ 
volt az, aki a kreativitás taníthatósá-
gára elõször rámutatott. Mint írják 
róla: „eredeti gondolkodó és tehet-
séges író, akinek a kreatív gondol-
kodás és problémamegoldás alap-
kérdéseire adott világos és gyakor-
latias magyarázata tízezrek gondol-
kodását, tanítását és kutatását fogja 
befolyásolni legalább egy fél évszáza-
don keresztül” (Isaksen és Treffinger, 
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1985, 4. o.). Osborn-nak köszönhet-
jük többek között az ötletbörzének 
(brainstorming) nevezett képzelet-
szervezési technika bevezetését és 
a kreatív problémamegoldás tanítási 
rendszerének kidolgozását is.

Számos könyvet írt a kreativitás-
ról, köztük olyanokat, mint a Találd 
ki, hogyan (How to Think Up, 1942), 
Kreativitásod hatalma (Your Creative 
Power, 1948), vagy a Használd az eszed 
(Wake Up Your Mind, 1952). Leg-
népszerûbb, ma már klasszikusnak 
számító mûve, Az alkalmazott képze-
let: A kreatív gondolkodás elvei és eljárá-
sai (Applied Imagination: Principles 
and Procedures of Creative Thinking, 
1953) több tucat kiadást ért meg.

Osborn-nak a képzelet hatalma 
iránti elkötelezettsége jelentõs hatást 
gyakorolt a kreatív potenciál fejlesz-
tésére. Szilárdan hitt abban, hogy az 
embereket meg lehet tanítani kreatí-
vabban gondolkodni, és ez a meggyõ-
zõdése késztette arra, hogy 1954-ben 
Buffalo-ban (New York) létrehozza a 
Kreatív Nevelés Alapítványt (Creative 
Education Foundation). Az alapít-
vány célja a kreatív gondolkodási 
képességek fejlesztésére vonatkozó 
információk terjesztése és az évente 
megrendezésre kerülõ egyhetes Krea-
tív Problémamegoldási Szabadegye-
tem (Creative Problem Solving Insti-
tute) szponzorálása. Ez az alapítvány 
tette a késõbbiekben lehetõvé, hogy a 
Kreatív Viselkedés (Journal of Creative 
Behavior) címû, a kreativitás fejlesz-
tésével foglalkozó negyedéves folyó-
irat elsõ száma 1967-ben megjelen-
jen.
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ÖTLETBÖRZE

Az ötletbörze (brainstorming) a leg-
ismertebb és a leggyakrabban hasz-
nált ötletkeltési technika. Kidolgo-
zója Alexander F. Osborn. A lényege 
röviden így határozható meg: olyan 
képzeletszervezési eljárás, amellyel embe-
rek egy csoportja rövid idõ alatt sok ötle-
tet produkál.

E meghatározás minden eleme 
fontos. Képzeletszervezési eljárásról van 
szó, vagyis a módszer a képzeletet 
hívja segítségül, ezt állítja valami-
lyen probléma megoldásának szol-
gálatába. Az embercsoport itt az opti-
mális létszámra utal, ami általában 
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12 fõben jelölhetõ meg. 20 fõ felett 
követhetetlen az ötletek áramlása, 
ráadásul néhányan bele sem tudnak 
szólni a társalgásba. 5-6 fõ alatt 
viszont a csoport udvariaskodóvá 
válik, az emberek egymásra várnak. 
A rövid idõ alatt az ötletbörze idõtar-
tamára vonatkozik, ami akár 20 perc 
is lehet. Végül a sok ötlet arra utal, 
hogy az ötletbörze célja a mennyiségi 
ötlettermelés, nem pedig az, hogy 
jó ötletek szülessenek. Az ötletbörze 
ötletek százait eredményezheti, ami 
nem következne be akkor, ha a részt-
vevõk a probléma egyetlen jó megol-
dásán törnék a fejüket. Igaz, a szü-
letõ ötletek túlnyomó része valószí-
nûleg hasznavehetetlen, de „nyerõ” 
ötletek is lehetnek közöttük, így a 
ráfordított idõ bõven megtérül, nem 
szólva arról, hogy a munka világá-
ban egy-egy „nyerõ” ötlet hatalmas 
anyagi haszonnal is járhat.

Az ötletbörze sikere a következõ 
négy magatartási szabály betartásá-
tól függ. (1) Az ítélkezés felfüggesztése 
azt jelenti, hogy az ötletbörze ideje 
alatt nincs helye az értékelésnek: 
egyetlen résztvevõ sem minõsítheti 
mások ötleteit. (2) A szabadon szár-
nyalás a fantázia szabadjára engedését 
jelenti: a résztvevõk elábrándoznak 
a problémán. Minden ötlet feljegy-
zésre kerül, függetlenül attól, hogy 
értelmesnek vagy õrültnek tûnik-e. 
(3) A mennyiségre törekvés a harma-
dik alapelv. Minden ötlet elfogadásra 
kerül, a minõség nem számít. (4) 
A kölcsönös megtermékenyítés egymás 
ötleteinek átvételét és továbbgon-
dolását jelenti. A hétköznapi élettel 

ellentétben  amikor tiszteletben 
tartjuk más ember gondolatát, az 
övének tekintjük, és hagyjuk, hogy 
maga fûzze tovább  itt mindegy, 
hogy az ötlet kié, egyenesen kívána-
tos, hogy az adott ötlet másokban 
új ötleteket gerjesszen, és azokat 
mondják ki. Mindenkinek joga van 
mások ötleteit továbbgondolni, és 
senki sem sértõdhet meg azért, mert 
a saját ötletét más továbbviszi.

Az ötletbörze szakaszai a követ-
kezõk. (1) A probléma vázolása és meg-
beszélése, aminek célja a problémával 
kapcsolatos információk megosztása 
azért, hogy a részvevõk közül ne csak 
a „bennfentesek”, hanem a „kívül-
állók” is birtokába kerüljenek azok-
nak a tényeknek, amelyek segít-
ségével a problémát megértik. (2)
A probléma újravázolása a probléma 
körbejárását, különbözõ vetületeinek 
értelmes mondatokban való megfo-
galmazását jelenti. Ehhez a „Hogyan 
lehetne…?” kifejezéssel kezdõdõ 
mondat a legjobb segítség. Minden 
újravázolt problémamegállapítást le 
kell írni, és sorszámmal kell ellátni. 
(3) A legalapvetõbb újravázolt prob-
léma kiválasztása („Hányféleképpen 
tudunk…?”) A gondolatok elapadá-
sát követõen a kiválasztás jön: a rész-
vevõk megállapodnak abban, hogy 
a leírt újravázolások közül melyik 
legyen az az egy vagy kettõ, amit 
érdemesnek találnak bevinni az ötlet-
börzébe. (4) Bemelegítés, aminek célja 
a szabadon szárnyaló légkör megte-
remtése. Ez legfeljebb 5 perc, afféle 
„gyorstüzelés”, amelynek során a 
részvevõk ötleteket lõnek fel. Kulcs-
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mondata: „Mire tudjuk még hasz-
nálni a…?” Például, mire tudjuk még 
használni a gemkapcsot? a hamutar-
tót? a téglát? Nem számít a téma, 
a lényeg, hogy oldott, vidám légkör 
jöjjön létre. (5) Ötletbörze. Ennek 
kezdetekor a vezetõ felolvassa az 
újravázolt problémát, és kéri az ötle-
teket. Az ötletek áradása várhatóan 
igen gyors lesz, és a vezetõ írja õket, 
amilyen gyorsan csak tudja. A rög-
zítés legjobb módja, ha erre nagy-
méretû papírívet és filctollat hasz-
nál. Minden ötletet le kell írni és 
sorszámmal ellátni, a listákat pedig 
ki kell függeszteni a falra valamilyen 
falat nem károsító ragasztóval. A lis-
ták több falat is beboríthatnak. (6)
A legõrültebb ötlet. Ha az ötletek áram-
lása elapad, a találkozó a „legõrül-
tebb ötletekkel” ér véget, amikor a 
falakat borító listákról a résztvevõk 
kiválasztják a legõrültebbnek, vagy 
legkevésbé hasznavehetõnek tûnõ 
ötleteket. Elõfordul, hogy a legõrül-
tebb ötlet jó ötleteket szül, de ha 
nem így történik, akkor is jó hangu-
latban ér véget a találkozó.

Az ötletbörze során kapott ötle-
tek értékelése meglehetõsen idõigé-
nyes. Míg maga az ötletbörze legfel-
jebb három órát vesz igénybe, addig 
az értékelés két hónapig is elhú-
zódhat. Az értékelésnek két formája 
van: az egyéni és a csoportos érté-
kelés, de mindegyiket megelõzi az 
ötletek legépeltetése. Egyéni érté-
kelés esetén a vezetõ minden rész-
vevõhöz eljuttatja a gépelt anyagot 
azzal a kéréssel, hogy egyedül, a töb-
biek megkérdezése nélkül válassza 

ki a számára leghasznosabbnak tûnõ 
néhány ötletet (az ötleteknek kb. a 
10%-át), karikázza be a sorszámát, 
és az anyagot küldje vissza. Cso-
portos értékelés esetén az értékelést 
a részvevõkbõl alakult 3-4 fõs cso-
port végzi, azok, akiknek legnagyobb 
rálátásuk van a problémára.

Az értékelésnek kettõs célja van. 
Az egyik a legjobb ötletek kiválasz-
tása és bevezetése, a másik: bizo-
nyítani a résztvevõknek azt, hogy 
tettekre is sor kerül. Az elõbbi magá-
tól értetõdik, az utóbbi azért fontos, 
hogy a résztvevõk érezzék: valami az 
õ munkájuk nyomán változik meg. 
Egyébként többé nem fognak bele-
menni az ötletbörzébe.

Létezik fordított ötletbörze is, 
aminek egyetlen kérdése: „Hányfé-
leképpen bukhat meg ez az ötlet?” 
Ez fõleg olyankor hasznos (és ötlet-
börze nélkül is használható) eljárás, 
ha a fõnökség egyetértését kell meg-
nyerni valamilyen tervhez.

Bár az ötletbörze módszerét a 
munka világa szülte, alkalmazása 
jóval szélesebb körû lehet. Tulajdon-
képpen bármilyen probléma eseté-
ben alkalmazható, ahol ötletekre van 
szükség, így az iskolai problémák 
megoldására is. Különösen hasznos-
nak tûnik a tehetséges tanulók szá-
mára, akik a kreativitásuknál fogva 
könnyedén és sokat profitálhatnak 
belõle. A tapasztalatok kedvezõek, 
így ma már a kreatív probléma-
megoldást  benne az ötletbörzével 

 a tehetségesek egyik fontos tan-
tervi stratégiájaként tekintik (Tóth, 
1998).
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CREATIVE PROBLEM SOLVING
(KREATÍV PROBLÉMAMEGOLDÁS)
OSBORN, ALEXANDER F.
TANTERVI STRATÉGIÁK

PIAGET ELMÉLETE ÉS A
TEHETSÉG

Piaget elméletébõl következõen az 
értelmi fejlõdés szakaszai mind az in-
tellektuálisan tehetségeseknél, mind 
az értelmi fogyatékosoknál ugyan-
azt a sorrendet követik, mint az átla-
gos gyermekeknél, csak a fejlõdés 
ütemében van különbség. Carter és 
Ormrod (1982) a vonatkozó kutatá-
sokat áttekinve megállapították, hogy 
az értelmileg akadályozott (fogyaté-
kos, sérült), az átlagos és a tehet-
séges gyermekek értelmi fejlõdésé-
nek szakaszai valóban ugyanazt a 
sorrendet mutatják. Piaget-nak a 
sorrend változatlanságára vonatkozó 
nézetét tehát tények támasztják alá.
A tehetséges és nem tehetséges tanu-
lók közötti eltérések kutatása azon-
ban ellentmondásos eredményeket 
hozott. Carter és Ormrod szerint 
ezek az ellentmondásos eredmények 
fõként a vizsgált csoportok közötti 
életkori eltéréseknek tulajdonítha-
tók. Például az egészen fiatal tehet-

séges gyermekek a kognitív fejlõdés 
ütemében már csak azért sem múl-
hatják felül az átlagos gyermekeket, 
mert Piaget szerint a fejlõdés határait 
az érés és a tapasztalat szabja meg, 
és ezek a korai években sem mennyi-
ségileg, sem minõségileg nem tér-
hetnek el jelentõsen egymástól.

Arra ugyan van némi bizonyíték, 
hogy egy-egy szakaszon belül a tehet-
séges gyermekek gyorsabban fejlõd-
nek, mint az átlagosak, viszont a 
konkrét és a formális szakaszba tör-
ténõ átmenetekhez már ugyanakkor 
érkeznek el, mint a kortársaik. Ezzel 
szemben Carter és Ormrod (1982) 
valamint Carter (1985) kutatásai azt 
mutatják, hogy a tehetséges gyerme-
kek nemcsak egy-egy adott szakaszon 
belül fejlõdnek gyorsabban, hanem 
a soron következõ szakaszokba való 
átmenetük is hamarabb következik 
be. Carter és Ormrod (1982) 125 
tehetséges és 98 átlagos, 10 15 éves 
gyermekekre kiterjedõ vizsgálatuk-
ban azt találták, hogy a tehetségesek 
valamennyi életkori szinten felül-
múlták a kontrollcsoportbelieket, és 
hamarabb végeztek formális mûve-
leteket. Míg a tehetséges diákok már 
12 13 éves korukban beléptek a for-
mális mûveletek szakaszába, addig 
az átlagos diákok  beleértve a 15 
éveseket is  a formális mûveletek-
kel még nem is próbálkoztak. Carter 
(1985) 185 intellektuálisan tehetsé-
ges, 325 kitûnõ átlagú és 168 átlagos 
10 16 év közötti gyermekek kog-
nitív fejlõdését hasonlította össze. 
A legfontosabb eredmény az volt, 
hogy a tehetségesek az összes élet-
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kori szinten felülmúlták az intellek-
tuálisan átlagos gyermekeket, az ala-
csonyabb életkori szinteken (10-14 
év) pedig a kitûnõ átlagú gyerme-
keket is. Carter értelmezése szerint 
ezek az adatok azt mutatják, hogy a 
tehetséges gyermekek a kognitív elõ-
nyükre még a 10. életévük elõtt tesz-
nek szert. E vizsgálatok alapján az 
intellektuálisan tehetséges gyerme-
kek elõbb túljuthatnak a kognitív 
fejlõdés magasabb fokait képviselõ 
szakaszokon, mint az átlagos kortár-
saik.

Köznapi megfigyelések szerint a 
tehetséges gyermekeket korábban 
kezdik foglalkoztatni az erkölccsel 
és az értékkel kapcsolatos problé-
mák. Ezzel szemben a tehetséges 
gyermekek szociálkognitív fejlõdésé-
nek a kutatása nem hozott egyér-
telmû bizonyítékot arra nézve, hogy 
a tehetségesek ezen a területen elõ-
rébb lennének, mint az egykorú tár-
saik. Az erkölcsi gondolkodásnak 
tehát nem sok köze lehet a verbális 
intelligenciához. Az intellektuálisan 
tehetséges diákok közül egyesek 
valóban a tanújelét adják annak, hogy 
az erkölcsi megítélés tekintetében 
elõrébb tartanak, azonban az összes 
tehetséges diákra nézve ez már nem 
igaz.

Az egykorú társaiknál intellektu-
álisan fejlettebb tehetségesek eseté-
ben olykor speciális beavatkozásokra 
lehet szükség az unalom és a vele 
járó frusztráció kialakulásának meg-
elõzése érdekében. Arra azonban ne 
számítsanak a pedagógusok, hogy az 
összes tehetséges gyermek a saját 

életkora feletti értelmi fejlõdési sza-
kasznál tart. Helyesebben teszik, ha 
a kognitív fejlettség szintjét minden 
gyermek esetében külön-külön hatá-
rozzák meg.

A Piaget által leírt, egyensúlyte-
remtésen keresztül történõ fogalom-
alkotásnak nagy jelentõsége van a 
tehetségesek oktatásában. A Piaget 
elméletébõl következõ fejlesztési 
irányelvek pedig  mint például az 
intellektuális képességek optimális 
szinten való használata, az önirányí-
tás fejlesztése, a magasabb szintû 
gondolkodási képességek (pl. analí-
zis, szintézis, ítéletalkotás) gyakor-
lása  következetesen összhangban 
vannak a tehetségfejlesztés célkitûzé-
seivel.
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vezetésbõl. Volt középiskolai tanár, 
tanácsadó, fõiskolai oktató, tehetség-
programok koordinátora, a Hunter 
College Gyakorlóiskolájának igazga-
tója, továbbá mûvésztanár különbözõ 
iskolákban. Tehetségügyi tanácsadó-
ként és a tehetségügy szószólója-
ként járt Európában (többek között 
Magyarországon is), Közel-Keleten, 
Dél-Ázsiában, Dél-Amerikában, és 
szerte az Egyesült Államokban. Több 
mint száz verse, novellája, tudomá-
nyos cikke, és kilenc könyve jelent 
meg. Jelenleg az Ohio állambeli 
Ashland Egyetem Tanárképzõ Fõis-
kolai Karának oktatója, ugyanitt a 
Tehetségfejlesztési Központ igazga-
tója.
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PIIRTO PIRAMIS MODELLJE

A Jane Piirto által kidolgozott piramis 
modell (Piirto, 1998, 1999) a tehetség 
kibontakozásának modellje. Nevét 
onnan kapta, hogy Piirto a tehetség 
kibontakozását piramis módjára kép-
zeli el. A modell öt összetevõbõl 
áll, ebbõl négy alkotja a piramist, 
az ötödik pedig a piramisra lesütõ 
„Napokat” jelenti.

1. A genetikai összetevõ. A modell, 
illetve a piramis alapját a genetikai ösz-
szetevõ képezi. Piirto szerint minden 
ember bizonyos prediszpozíciókkal 
rendelkezik. Miközben a gyermek-
bõl felnõtt lesz, a genetikai örökség 
egyre dominánsabbá válik. Gyermek-

korban a környezet sokkal fonto-
sabb, mint felnõttkorban.

2. Az érzelmi összetevõ. A kutatá-
sok arra mutatnak rá, hogy a sikeres 
alkotók  bármilyen területen is 
dolgozzanak  számos tulajdonság-
ban közösek. E genetikai alapon 
nyugvó tulajdonságok összessége az 
affektív vagy érzelmi intelligencia. 
Olyan tulajdonságokra kell itt gon-
dolni, mint: androgünia, kreativitás, 
képzelõerõ, belátás, intuíció, tapasz-
talatok iránti nyitottság, adott terü-
leten szenvedéllyel végzett munka, 
fogékonyság, kitartás, komplexitás 
preferencia, rugalmasság, kockázat-
vállalás, önfegyelem, személyes ható-
erõ érzete, tolerancia a kétértelmû-
séggel szemben, és akarat. A felso-
rolás korántsem teljes, de nem is ez 
a célja, hanem arra való rámutatás, 
hogy a tehetséges és sikeres felnõt-
tekben igen sok jelen van ezekbõl 
a tulajdonságokból. A legfontosabb 
azonban az, hogy ezek a tulajdonsá-
gok fejleszthetõk, illetve kialakítha-
tók.

3. A kognitív összetevõ. Piirto sze-
rint az IQ pontszámok jelentõségét 
eltúlozzuk. Kétségkívül igaz, hogy 
bizonyos intellektuális szint nélkül 
az ember nem boldogul el a világ-
ban, de a kutatások szerint a magas 
IQ nem feltétele annak, hogy vala-
kinek a specifikus tehetsége realizá-
lódjon. Ha nem lennének IQ tesztek, 
akkor is felfedeznénk a tehetségese-
ket. Nagyobb jelentõségûnek tûnik a 
felsõfokú diploma (kivéve persze a 
profi labdarúgókat, kabarészínésze-
ket, kávéházakban fellépõ mûvésze-
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ket stb.), ami valamiben való szak-
értelem megszerzését igazolja. Jólle-
het az egyetemet végzett emberek 
intelligenciája általában felette van 
az átlagnak, csak kevés van közöt-
tük, akik igazán magas IQ-val ren-
delkeznek.

4. A tehetségterület szerinti összetevõ. 
A piramis csúcsán az adott társada-
lom által elismert és értékesnek tar-
tott tehetségterületek vannak. Ilyen 
terület például a képzõmûvészet, a 
zene, az irodalom, a feltalálás, a tánc, 
a sport, a matematika stb. A tehet-
ség fizikai módon épp úgy kifeje-
zõdhet, mint mentális módon. Pél-
dául, az intelligenciatesztek verbális 
részében a hivatásos írók igen magas 
pontszámot érnek el, a feltalálók 
viszont alacsony pontszámot, mert 
a kiemelkedõ képességeik téri jelle-
gûek, nem verbálisak. Mégis, kétség 
nem fér hozzá, hogy az írók is és 
a feltalálók is tehetségesek. Ugyan-
így, amikor mûvészi táncosok vagy 
élsportolók képességeirõl van szó, 
senkinek nem jut eszébe az IQ-juk 
után érdeklõdni, tehetségük a fizi-
kai képességeiken keresztül nyilvá-
nul meg.

A tehetség megléte azonban ön-
magában nem elegendõ. Ahhoz, hogy 
valaki sikeres legyen egy adott terü-
leten, el kell kötelezõdnie a terület 
mellett. Ehhez hivatásérzet, elhiva-
tottság szükséges. Piirto itt a „tövis” 
hasonlatot használja: az elkötelezõ-
déshez olyan átható élmény kell, 
mint amilyet egy mérges tövis meg-
szúrásakor érez az ember, ami utalás 
arra, hogy az ófrancia nyelvben a 

tehetség eredeti jelentése: méreg. A 
tehetség élvezet és teher, öröm és 
fájdalom, egyszerre. Mint Piirto írja, 
a tehetséges ember sikeressé akkor 
válik, ha a kellemetlenségekkel nem 
törõdik, és kellõ akaraterõvel ren-
delkezik ahhoz, hogy az útvesztõkön 
áthaladjon.

5. A környezeti összetevõ. A pira-
mis modell elsõ négy szintje a tehet-
séges egyént képviseli (genetikai 
alapok, személyiségjellemzõk, kog-
nitív képességek, tehetségterületek). 
Ugyanakkor mindenkit öt „Nap” 
befolyásol. Ezek a „Napok” a környe-
zeti faktorokat jelképezik. Az öt „Nap” 
közül három nagyobb, kettõ kisebb. 
(1) A család „Napja” arra utal, hogy 
a gyermek pozitív és nevelõ családi 
környezetben él. (2) A közösség és 
kultúra „Napja” a pedagógiai intéz-
ménnyel összhangban lévõ értéke-
ket sugároz. (3) Az iskola „Napja” 
kulcsfontosságú, fõleg azon gyerme-
kek számára, akik elõl más „Napo-
kat” felhõk takarnak el.

A két kisebb „Nap” közül (4) 
a nem „Napja” a nem befolyásoló 
szerepére, (5) a lehetõség „Napja” 
a tehetséges gyermek számára biz-
tosított lehetõségekre vonatkozik. 
Ennek az öt „Napnak” a meglétén 
vagy hiányán múlik, hogy a tehetség 
kibontakozik, vagy elsorvad.

Piirto szerint az lenne a kívána-
tos, ha mind az öt „Nap” egyenle-
tesen sütne. Egyetlen kivétel van: 
a kreativitás, ami kockázatvállalást, 
nyitottságot és kitartást feltételez, 
e jellemzõk kialakulásához ugyanis 
némi „hányattatás” szükséges.
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Piirto piramis modellje elsõsor-
ban gyakorlati célokat szolgál. A 
szerzõ úgy gondolja  és így is cse-
lekszik , hogy a modell rajzos vál-
tozatát oda kell adni a tehetséges 
tanulóknak, akiket ez  megismerve 
az összetevõket  keményebb mun-
kára ösztönöz.
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PLAFON-EFFEKTUS

Plafon-effektus akkor áll elõ, amikor 
egy teszt túl könnyû az azt kitöltõ 
csoport számára. A csoport mint 
egész a maximális pontszámot éri el 
a skálán, a variancia nagyon kicsi, 
vagyis a teszt nem differenciál. Kép-
zeljük el, hogy egy tízkérdéses, egy-
számjegyû összeadásból álló feladat-
sort adunk tehetséges harmadiko-
soknak. Feltehetõen csaknem mind-
egyikük a maximális pontszámot 
fogja elérni. Ilyen módon lehetetlen 
a matematikai képességbeli különb-
ségeket megállapítani.

A plafon-effektus nagy valószí-
nûséggel akkor fordul elõ a tehet-
séges diákoknál, ha olyan standardi-
zált tesztet kapnak, amelyet a saját 
korosztályuk számára készítettek. 

Ennek két tényezõ a magyarázata. 
Elõször is, ezeket a teszteket álta-
lában úgy normalizálják, hogy azok 
egy normál populációt reprezentál-
janak. Ideális esetben a standar-
dizálási minta nagyon heterogén, 
azaz nagy a variabilitása a mérendõ 
konstruktumnak. Másodszor, a készí-
tõk úgy tervezik meg a teszteket, 
hogy a standardizálási minta pont-
számai normális eloszlást mutassa-
nak. Ezt úgy érik el, hogy megfelelõ 
nehézségû itemeket választanak ki 
a standardizálási mintára. Bár az 
itemek a könnyûtõl a nehézig terjed-
nek, a legtöbb item mérsékelt nehéz-
ségû, mivel ez eredményezi a legna-
gyobb varianciát, ez javítja a megbíz-
hatóságot, és ez segíti elõ a normális 
eloszlást.

A plafon-effektus egy megoldása 
az ún. „out-of level” tesztelés: egy 
olyan teszt használata, ami a tehet-
séges gyerekeknél jóval idõsebb kor-
csoportra van standardizálva. Ebben 
az esetben ugyan a teszthez meg-
adott normák nem használhatók, és 
belsõ érvényesség híján az értelme-
zés is korlátozott, de az elõ- és utó-
teszt átlagértékei összehasonlítha-
tók.
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PLATÓN ÉS A TEHETSÉG

Platón volt az elsõ ókori filozófus, 
aki a diákok csoportokba való soro-
lását háromszintes közoktatás kere-
tei között képzelte el. Platón ezzel 
a besorolással az „aranyat érõ szív-
vel és értelemmel bíró embereket” 
kívánta elkülöníteni, hogy olyan kép-
zést és nevelést kapjanak, amelyek 
révén a legmagasabb szintû állami 

 királyi, uralkodói vagy vezetõ köz-
tisztviselõi  funkciók betöltésére is 
alkalmassá válnak. Megfelelõ neve-
lés nélkül ugyanis a legokosabb diák 
sem lenne képes az állam polgárait 
szolgálni (Burt, 1975).

A platóni háromszintes közokta-
tás közös elemi iskolát, szelektív fel-
vételû középiskolát, és még szelektí-
vebb felvételû állami egyetemet fog-
lalt magába. Az elemi szinten a tan-
anyag az irodalomra, a zenére és 
az állampolgári ismeretekre terjedt 
ki. A középfokú oktatás a matema-
tika, a számtan, a sík- és térmértan, 
a csillagászat és az összhangzattan 
tanulmányozásán keresztül katonai 
és polgári foglalkozásokra készített 
fel. A felsõoktatásban 5 évet kellett 
„dialektikus” tanulással eltölteni, 
majd azok számára, akiket az ideális 
állam vezetõinek szemeltek ki, 15 év 
gyakorlati tapasztalatszerzés követ-
kezett (Brumbaugh, 1962). Õket 
vezetõknek, illetve felügyelõknek 
képezték, majd késõbb külsõ hadvi-
selésre és belsõ rendõrségi munkára 
alkalmazták. Néhány kiválasztottat a 
szintén 15 évnyi szigorú intellektuá-
lis képzés a filozófusi életre készített 

fel. Platón ideális állama a király-filo-
zófusaitól, illetve filozófus-királyai-
tól függött (Platón, 1973/393 i. e.).

Platón köztársasága a férfiak és 
a nõk oktatását egyaránt kötelezõvé 
tette. Ez a gondolat a maga idejében 
forradalminak számított. A lélek és a 
test fejlesztéséhez a nõknek ugyan-
olyan lehetõségek álltak a rendelke-
zésére, sõt, a harc mûvészetére is 
kiképezték õket. Ha egy nõ jó képes-
ségekkel rendelkezett, a legmaga-
sabb közszolgálatban is ugyanolyan 
jogokkal vett részt, mint a férfiak. 
Minden foglalkozás nyitott volt a 
számára, noha  érthetõen  fizi-
kailag gyengébb volt. A férfirõl azt 
gondolták, hogy eredendõen méltó-
ságra és vitézségre termett, a nõrõl 
pedig azt, hogy fegyelmezettségre és 
mértékletességre (Morrow, 1960).

A nevelési rendszeren belüli tehet-
séges tanulók elképzelésére fõleg a 
köztársaságban a matematikáról foly-
tatott nyílt vita a bizonyíték. Platón 
úgy vélte, hogy valamennyi tanulót 
be kellene vezetni a matematika rej-
telmeibe, mert – mint fejtegette – ez 
az a tárgy, amely a leginkább hatással 
van a tanuló mentális erõire, élesíti 
az elméjét, és segít lekötni a figyel-
mét. Ugyanakkor a magasabb mate-
matikában való jártasságot már csak 
azon keveseknél ítélte szükségesnek, 
akiket jövendõbeli uralkodóknak sze-
meltek ki. Ezeknek a tehetséges diá-
koknak viszont rendszeres alapos-
sággal és precizitással kellett volna 
foglalkozniuk a magasabb matema-
tikával (Morrow, 1960). E felsõfokú 
stúdiumra a diákok akkor találtattak 
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alkalmasnak, ha bizonyságot adtak 
arról, hogy a tananyag különféle 
területei közötti általános összefüg-
géseket felfogták. Ha a diák mind a 
gyakorlati, mind az elméleti jellegû 
összefüggéseket megértette, 30 éves 
korában felvehette minden lehetsé-
ges tudományok legmagasztosabbi-
kát és legtökéletesebbikét  a filo-
zófiát.
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→DABROWSKI ÉRZELMI FEJLŐDÉS-
ELMÉLETE

PROGRAMÉRTÉKELÉS

A tehetségfejlesztõ programok ér-
tékelése iránt az utóbbi idõkben 
mind nagyobb az érdeklõdés. A foko-

zott odafigyelés elsõsorban annak 
köszönhetõ, hogy a programokat tá-
mogató szervek, intézmények (pl. 
önkormányzat, egyház, magáncégek, 
alapítványok stb.) egyre alaposabban 
vizsgálják a programok költségve-
tését, mintegy támpontokat keresve 
az anyagi fedezet odaítéléséhez. Ma 
már mindennaposak azok a kérdé-
sek, amelyeket a programok hatásfo-
kával, illetve eredményességével kap-
csolatban tesznek fel. Ahhoz, hogy 
ezek a programok mûködõképesek 
maradjanak, fejlõdjenek, bõvüljenek, 
magukba kell foglalniuk azokat az 
eljárásmódokat és eszközöket, ame-
lyek segítségével az ilyen jellegû kér-
dések megválaszolhatók.

Az értékelés fogalma és funkciója
Az ’értékelés’ szó mást jelenthet 
a pedagógusoknak, mást a tanügyi 
vezetõknek és megint mást a szü-
lõknek. Értékelni annyit tesz, mint 
megítélés tárgyává tenni valaminek 
az értékét vagy mennyiségét, megha-
tározni vagy felbecsülni valaminek az 
értékességét. Ebbõl adódóan az érté-
kelést a legtöbb ember valamilyen 
vizsgálatként értelmezi. Jelen szó-
cikkben az értékelést mint a tehet-
ségfejlesztõ program értékességének, 
illetve a tehetségfejlesztõ program-
ról összegyûjtött információknak a 
vizsgálatát határozzuk meg. Az érté-
kelés ilyen módon történõ felfogása a 
minél többféle adat, illetve informá-
ció összegyûjtésére teszi a hangsúlyt, 
konkrét támpontokat adva ezzel a 
döntési jogkörrel rendelkezõ sze-
mélyek kezébe a tehetségfejlesztõ 
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program továbbfejlesztési irányaira 
vonatkozóan.

Az értékelés tehát olyan folya-
mat, aminek a funkciója a tovább-
lépés irányainak a meghatározása. 
Ahhoz, hogy jobb programokat állít-
sunk össze a tehetségesek számára, 
összegzõ értékelésére van szükség. 
Az összegzõ értékelést másképpen 
szummatív vagy lezáró értékelésnek 
is nevezik. A szummatív értékelés 
célja annak a meghatározása, hogy a 
tehetségfejlesztõ programnak melyek 
azok az elemei, amelyek hozzájárul-
nak a tehetségesek pozitív irányú fej-
lõdéséhez, és melyek azok, amelyek 
nem járulnak hozzá. Az ilyen értéke-
lésnek arról kell tájékoztatnia, hogy 
mely programösszetevõket kell újra-
gondolni és módosítani. A folyama-
tos vagy formatív értékelés viszont 
arra mutat rá, hogy mely konkrét 
területeken kell változtatást eszkö-
zölni. A folyamatos értékelés alkal-
mazása már menet közben lehetõvé 
teszi a programkészítõk számára, 
hogy a hibás elemeket kijavítsák, 
még mielõtt végigvinnék azokat.

Fontos, hogy az átfogó program-
céloktól kezdve a tanulói teljesít-
ménykövetelményekig minden mér-
hetõ formában legyen megfogal-
mazva. Amíg ugyanis ez nem telje-
sül, addig a megfelelõ értékelési esz-
közöket sem lehet kiválasztani.

Az érvényes és megbízható mérõesz-
közök kiválasztása
Az értékeléssel kapcsolatban meg 
kell említenünk két fontos kérdést. 
Az egyik így hangzik: Van-e fejlesztõ 

hatása a tehetségfejlesztõ program-
nak? A másik, ami viszont már közel-
rõl érinti az értékelést: Kimutatha-
tó-e ez a hatás érvényes és megbíz-
ható eszközök segítségével?

A mérõeszköz érvényességének fo-
galmát a legegyszerûbben úgy hatá-
rozhatjuk meg, hogy a eszköz azt 
méri, amit mérnie kell. Minél inkább 
méri a vizsgálni kívánt jelenséget, 
annál nagyobb az érvényessége. Pél-
dául, ha az adott tehetségfejlesztõ 
programot az alulteljesítõ tehetséges 
diákok kreatív gondolkodási képes-
ségének fejlesztése érdekében hívták 
életre, akkor elõször a program indí-
tásakor, azután pedig a program befe-
jezõdésekor felmérik a diákok krea-
tív gondolkodását. Amennyiben a 
vizsgálati eszköz valóban a kreatív 
gondolkodást méri, akkor érvényes 
megállapítás tehetõ a tanulók fej-
lõdésérõl. De ha a tanulókat mond-
juk a Kaliforniai Teljesítményvizs-
gálat olvasási szubtesztjével vizsgál-
nánk, akkor a kapott eredmények-
nek semmi köze nem lenne a krea-
tivitásfejlesztõ program hatékonysá-
gához. Ilyen célra nem ez, hanem 
a Torrance-féle kreativitásvizsgálat a 
megfelelõ eszköz.

Az érvényesség mellett fontos 
a mérõeszköz megbízhatósága is. 
Egy mérõeszköz akkor megbízható, 
ha ugyanazt a dolgot mérve vele 
idõrõl idõre ugyanazt az eredményt 
kapjuk.

Az értékelés további lényeges kér-
dése, hogy a tanulóknál tapasztalt 
változások valóban a tehetségfej-
lesztõ programnak köszönhetõk-e. 
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Erre a kérdésre akkor tudunk érdem-
ben válaszolni, ha a tehetségfejlesztõ 
program eredményességét összeha-
sonlítjuk a hivatalos tanterv alapján 
folyó oktatás eredményességével. Az 
ilyen összehasonlításnak viszont az a 
buktatója, hogy a megállapított vál-
tozások létrejöttében másféle okok 
is szerepet játszhatnak. Ha például 
a tehetségfejlesztõ program célja az 
önállóság és a feladat iránti elköte-
lezõdés fokozása, könnyen megtör-
ténhet, hogy az ezeken a területe-
ken tapasztalt változás a tehetségfej-
lesztõ program nélkül is bekövetke-
zett volna. A cél ugyan megvalósult, 
csak éppen nem a program miatt, 
hanem az érési folyamatok következ-
tében.

Az elõbb vázolt problémát két 
módon kezelhetjük. Az egyik lehe-
tõség az, hogy ezeknek a minõsé-
geknek a fejlõdését megállapítjuk a 
tehetségfejlesztõ programban részt 
vett, valamint a szintén tehetséges, 
de nem „tehetségfejlesztõ progra-
mos” diákoknál, és a kettõt összeha-
sonlítjuk. A másik lehetõség, hogy 
e minõségek megállapítására a prog-
ram indításához képest jóval koráb-
ban kerül sor. Ennek elõnye, hogy 
egyúttal magyarázatot is ad a közös-
ség képviselõinek és a szülõknek 
arra, hogy a tehetségeseknek miért 
csak egy része kerül be a programba, 
a többiek pedig miért nem. De ha az 
iskolakörzetek kísérleti célból szer-
veznek programokat a tehetségesek 
számára, akkor szükség van a kont-
rollcsoport alkalmazására. Fontos 
tehát, hogy mit mivel hasonlítunk 

össze, és a lehetséges összehasonlí-
tások közül azt az egyet válasszuk ki, 
amelyik a legmegbízhatóbban kife-
jezi, hogy mi volt az újszerû a tehet-
ségfejlesztõ programban, és mivel 
jobb ez, mint amit az iskolák általá-
ban tudnak nyújtani a tehetségesek-
nek.

A tehetségfejlesztõ programok-
nak van még egy problémája, ami 
egyébként bármilyen típusú új peda-
gógiai program kapcsán felmerül, 
ez pedig a változók kezelhetõsége. 
Hiába gondoljuk azt, hogy a prog-
ram során tapasztalt fejlõdés a renge-
teg speciális eljárásnak köszönhetõ, 
az eredmények bizony más okokat 
is sejtetni engednek. Laboratóriumi 
körülmények között könnyû dolgunk 
lenne, mivel szinte az összes válto-
zót kézben tudjuk tartani, ám iskolai 
körülmények között ez lehetetlen. 
De ha az értékelési eljárásokat körül-
tekintõen tervezzük meg, akkor ezek 
az eljárások egyrészt a megfigyelt 
hatások további lehetséges okairól 
is felvilágosítással szolgálnak, más-
részt megadják azokat az adatokat, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy a 
programot tovább lehessen fejlesz-
teni.

Az adatok közlése valamennyi
érintett féllel
Az értékelés során kapott adatokat 
általában nyerspontok, százalékér-
tékek, szórások vagy statisztikák 
formájában adjuk közre. Rendkívül 
fontos azonban, hogy emellett a 
program személyes vonatkozásairól 
is említést tegyünk, mert ez teszi 
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igazán élõvé, emberileg hitelessé a 
programot. Ehhez az esettanulmá-
nyok nyújtanak segítséget. Egy-egy 
tanuló fejlõdésérõl szóló rövid tudó-
sítás beiktatása sokkal szemlélete-
sebbé teszi a beszámolót, mint ha 
csak a száraz adatokra szorítkoz-
nánk. Nem szabad ugyanis szem elõl 
téveszteni, hogy az értékelési beszá-
moló nem csak a szakemberekre tar-
tozik, hanem mindenkire, aki vala-
milyen formában érintett a prog-
ramban. Ilyenek lehetnek például az 
iskolai nevelési bizottság tagjai, a 
hagyományos módon mûködõ osz-
tályok pedagógusai, az iskolaszék 
tagjai, a szülõk, az illetékes szak-
igazgatási szervek képviselõi, és így 
tovább.

A helytelenül megválasztott
tesztszintek
A tehetségfejlesztõ programok érté-
kelésének egyik sajátos problémája, 
hogy a tehetségesek az iskolai tel-
jesítménytesztekben vagy nagyon 
magas, vagy nagyon alacsony telje-
sítményt nyújtanak. Sok tehetséges 
tanuló esetében az ilyen tesztek egy-
szerûen alkalmatlanoknak bizonyul-
nak a teljesítmény megállapítására. 
Ideális esetben a teszteredményeik-
nek az adott tesztszint eredmény-
skálájának a közepe táján kellene 
lenniük, csakhogy nagy részük kívül 
esik ezen. A probléma oka a helytele-
nül megválasztott tesztszintben kere-
sendõ. A tehetségesek felmérésére 
szánt teszteket ugyanis nem annak 
alapján kellene kiválasztani, hogy 
hányadik osztályba járnak, hanem 

a teljesítményszintjük alapján, azaz 
általában egy-két évfolyammal a tény-
leges évfolyamuk felett.

Stanley (1976) szerint olyan tesz-
teket kell választani, amelyek minden 
egyes vizsgálni kívánt tehetséges 
tanuló esetében elegendõ „plafon-
nal” rendelkezzenek. A „plafon” arra 
vonatkozik, hogy milyen nehezek 
legyenek a teszt-itemek azelõtt, mie-
lõtt a tanuló az összest elhibázza. 
A nehézség az életkortól és az évfo-
lyamtól függ: az idõsebbektõl és a 
magasabb évfolyamra járóktól nehe-
zebb itemeket kérdeznek. Stanley 
továbbá azt javasolja, hogy a vala-
milyen tantárgy iránt speciális fogé-
konyságot tanúsító tehetséges tanu-
lók esetében emelt szintû teljesít-
ményteszteket kellene alkalmazni, 
mivel ez jobban megfelelne a képes-
ségeiknek. Elismeri, hogy ez a meg-
oldás nincs összhangban sem az isko-
lával, sem a tesztelési gyakorlattal, 
mégis arra biztatja a pedagógusokat, 
hogy cselekedjenek bátran, és merjék 
emelt szintû eszközzel kitapogatni a 
tehetséges tanuló korlátait.

Az adatok helytelen értelmezése
A tehetségfejlesztõ programok veze-
tõi állítják, hogy a tehetséges tanu-
lóknál megfigyelt haladás a prog-
ramjaiknak köszönhetõ, holott a tel-
jesítmény- vagy viselkedésbeli vál-
tozásokat mással is lehet magya-
rázni. Például, az egyik tehetség-
fejlesztõ programban a tanulók a 
vártnál lényegesen többet tanultak 
a társadalomismereti témákból, de 
ennek nem a program volt az oka. 
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Valójában az történt, hogy az iskola-
körzet többféle változtatást rendelt 
el: az osztálylétszámok csökkentését, 
új felszerelések vásárlását, a könyv-
tárba egy új könyvtáros beállítását, 
és még egy tanterv-szakértõ alkal-
mazását is, akinek a feladata az 
volt, hogy a tanárokkal közösen új 
tanítási stratégiákat dolgozzon ki. 
A tapasztalt pozitív hatás ebben 
az esetben nem a programnak volt 
köszönhetõ, hanem a Hawthorne-
effektusnak, vagyis annak, hogy azért 
teljesítettek a tanulók jól, mert 
egy speciális program résztvevõinek 
mondhatták magukat, tehát a végre-
hajtott változtatások fel nem ismert 
hatásai adódtak össze a szituáció-
ban. Ilyen körülmények között az 
értékelõk bölcsen teszik, ha az ész-
lelt fejlõdést mással magyarázzák, és 
az állításaikat illetõen visszafogottak 
maradnak.

A tanárok húzódozása
Az értékelés egyik fontos vonása 
a tanárok fokozódó húzódozása. A 
„normál” osztályban dolgozó taná-
rok ugyanis a tehetségfejlesztõ prog-
ram többletét és kínálati arzenálját 
önmagukra nézve mintegy elmarasz-
taló ítéletként fogják fel, azaz hogy 
a munkájukat nem végzik megfele-
lõen. Ebbõl adódik, hogy az érté-
kelési folyamat elkezdõdésekor a 
„normál” osztályban tanító tanárok 
és a tehetségfejlesztõ programban 
tanító tanárok szembekerülhetnek 
egymással. Igen fontos tehát, hogy 
az értékelést olyan alternatív eszköz-
nek tekintsük, amely speciális gyer-

mekekhez tartozó speciális elvárá-
sok teljesülését méri. Például, az 
egyik iskolakörzet arról számol be, 
hogy hozzákezdtek a kreatív problé-
mamegoldás alkalmazásának értéke-
léséhez kiscsoportos feltételek mel-
lett dolgozó harmadik osztályos 
tehetséges tanulóknál. Ha az érté-
kelési paramétereket így írjuk le, 
az kevésbé sértõ és kevésbé jelent 
fenyegetést a „normál” osztályokban 
tanító pedagógusok számára, akik 
egyrészt nem is kiscsoportos formá-
ban oktatnak, másrészt lehet, hogy 
nem is alkalmazzák a probléma-
megoldásnak ezt a típusát. Sokan 
ezt egyenesen alapkövetelménynek 
nevezik, ami azt jelenti, hogy az érté-
kelés során az egyedi tanulói telje-
sítményt kell vizsgálni, és azokkal 
a különleges körülményekkel ösz-
szefüggésben, amelyekhez a teljesít-
mény kapcsolódik.

Értékelési modellek
A tehetségfejlesztõ programok érté-
kelésekor legtöbben a Stufflebeam 
(1971) és a Provus (1971) által kidol-
gozott értékelési modellekre támasz-
kodnak. A Stufflebeam-féle modell 
négyféle döntés és négyféle prog-
rammûvelet közötti interakciókból 
áll. A döntések (1) a tervezéssel, (2) 
a szervezéssel, (3) a kivitelezéssel 
és (4) a visszacsatolással függenek 
össze. A mûveletekhez tartozik (1) a 
kontextus, (2) az input, (3) a folya-
mat és (4) az eredmény.

A Stufflebeam-féle modell a dön-
téseket és mûveleteket a következõ-
képpen írja le:
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Tervezés  A célok kitûzése és a 
követelmények felállítása
Szervezés  A hasznosítható forrá-
sok és a megvalósítható eljárások
Kivitelezés  A program elindítása 
és fenntartása
Visszacsatolás  A megvalósításra, 
az eredményekre és a hatásokra 
való reagálás
Kontextus  Az igények felmérése, 
feladatmeghatározás, feltevések, 
elõsegítõ és hátráltató tényezõk
Input  A tanulói igények és tulaj-
donságok, tárgyi és személyi fel-
tételek, anyagi források, költsé-
gek, felvevõképesség
Folyamat  tevékenységek, oktatás, 
tapasztalatok, reakciók, taktikák
Eredmény  a megvalósultak szem-
beállítása a kontextussal és az 
inputtal

A Stufflebeam-féle modell alkal-
mazásánál az iskolakörzetnek vagy 
az illetékes szakigazgatási szervnek a 
tervezõ és fejlesztõ munkáért felelõs 
vezetõi azt vizsgálják, hogy a dönté-
sek és a mûveletek mennyire vannak 
összhangban egymással. Például egy 
iskolakörzet által felügyelt tehetség-
fejlesztõ program esetében a terve-
zõknek és fejlesztõknek meg kell 
bizonyosodniuk arról, hogy a kivá-
lasztási kritériumokkal és az érté-
keléssel kapcsolatban a programnak 
van-e következetes irányvonala, ezen 
belül tényleg fontosnak tartják-e 
magát az értékelést. Tisztázandó 
továbbá, hogy mik a program felté-
telezései, és ezek hogyan függenek 

össze a tervezési fázissal és a kon-
textussal; megfelelõ döntéseket hoz-
tak-e az input összetevõinek meg-
állapítására szolgáló eszközök kivá-
lasztásánál; és a kiválasztottak alap-
ján történt-e az értékelési taktikák 
(folyamat) bevezetése és alkalma-
zása. A tervezési fázisnak az ered-
ménnyel érintkezõ határterületén a 
hangsúly az adatforrások hozzáfér-
hetõségén van, és hogy a kivitelezé-
sek mennyire illeszkednek a kontex-
tushoz és az inputhoz. Itt a kérdé-
sek az objektív és a minõségi adatok 
használatára vonatkoznak.

A szervezéssel kapcsolatos dön-
tésekhez a programtervezõknek meg 
kell szerezniük az összes érdekelt fél 
beleegyezését, és meg kell gyõzõd-
niük arról, hogy volt-e mindenkinek 
lehetõsége arra, hogy a véleményét 
és észrevételeit kifejtse. Ez nagyon 
fontos. Sok program ugyanis azért 
vall kudarcot, mert az oktatási rend-
szer különbözõ pontjai álló egyének 
vagy a szélesebb közösség képviselõi 
ellenérzésekkel viseltetnek a prog-
ram iránt, aminek a szétoszlatását 
meg sem kísérlik. Itt az input bizto-
sítása érdekében a tervezõk külön-
féle foglalkozásokat iktathatnak be a 
szülõk, a diákok és más érdekelt sze-
mélyek számára. Azért érdemes ezt 
az eljárást követni, mert így minden-
kinek lehetõsége nyílik arra, hogy 
a véleményét kifejtse, és pontosan 
meg lehet állapítani, hogy a résztve-
võk szándékai mennyire hitelesek.

A kivitelezési fázis a program 
elkezdését és az értékelési eljárások 
ütemterv szerinti bevezetését jelenti. 
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Ebben a szakaszban az input biz-
tosításához arról kell meggyõzõdni, 
hogy rendelkezésre áll-e az összes 
szükséges forrás, a folyamat biztosí-
tásához pedig arról, hogy az ütemterv 
megfelel-e a szándékoknak. A kivi-
telezési fázis eredménye az adatok 
összegyûjtése és számba vétele, vala-
mint a haladásról való beszámolóra 
és a zárójelentés elkészítésére tör-
ténõ felkészülés.

A visszacsatolási fázis a célok és 
követelmények elérésére való reflek-
tálást, a kontextus fázisa a követke-
zetesség teljesülése érdekében vég-
zett korrekciókat, az input fázisa az 
input mindenre kiterjedõ vizsgálatát, 
a folyamat az adatgyûjtéssel és adat-
kezeléssel összefüggõ tevékenységek 
helyénvalóságát, végül az eredmény 
a folytatással és a továbbfejlesztéssel 
kapcsolatos döntéseket tartalmazza.

Sellin és Birch (1981) öt olyan 
értékelési taktikát sorolnak fel, ame-
lyek egyrészt összegzik az értékelés 
folyamatát, másrészt megvilágítják a 
Stufflebeam-féle modell alkalmazá-
sát.

1. A programot mûködõképessé 
tevõ, minõségi kontextus lét-
rehozása. Ennek a neve: fela-
datmeghatározás.

2. A kiindulópontként szolgáló, 
meglévõ forrásoknak és a részt-
vevõk sajátosságainak azono-
sítása. Ennek a neve: input.

3. A résztvevõk célirányos tevé-
kenységének megfigyelése.

 Ennek a neve: folyamat.
4. A teljesítmények elemzése.
 Ennek a neve: eredmény.

5. Az elõzõ négy elem közötti 
kölcsönhatások alapján ajánlá-
sok megfogalmazása. Ennek a 
neve: hatásismertetés.

Hasonló fogalmakkal találkozunk 
Provus-nál (1971) is. Ezek: terv, 
bevezetés, folyamat, produktum és 
összehasonlítás. Terven az értéke-
lési célokra kiválasztott tervet érti. 
A bevezetés a program körülménye-
ire és aktuális mûveleteire vonatko-
zik. A folyamat a tehetséges tanulók 
sajátosságait, valamint a tanulóknak 
az értékelési folyamat alatt történõ 
megfigyelésére és vizsgálatára szol-
gáló eszközöket, a produktum pedig 
az értékelésbõl kinõtt beszámolókat 
és ajánlásokat jelenti. A Provus-féle 
modell valójában diszkrepancia mo-
dell, mivel a célok és az eredmények 
összehasonlítására helyezi a hang-
súlyt. Amennyiben a kettõ között 
eltérések vannak, a döntésre jogo-
sult személyeknek be kell avatkoz-
niuk.

Costanso-Sorg (1979) alapján fel-
sorolunk néhány kérdést, amelyek 
segítségére lehetnek a tehetségfej-
lesztõ programok értékelésével meg-
bízott személyeknek. Ezek a követ-
kezõk: (1) Utána néztem annak, 
hogyan lehetne a tehetséges tanulók 
ellátásán javítani? (2) Ragaszkodtam 
a körültekintõ tervezéshez a szük-
séges egyetértés elérése érdekében? 
(3) Hatékony és változatos adatfor-
rásokat használtam? (4) Következe-
tesen kapcsoltam a célokhoz az eljá-
rásokat? (5) Teremtettem alkalmat a 
résztvevõk tájékoztatására vagy kép-
zésére? (6) Ragaszkodtam ahhoz, 

PROGRAMÉRTÉKELÉS



201

hogy elegendõ idõ jusson a program-
mûveletekre? Az értékelés hitelessé-
gét az ilyen típusú kérdésekre adott 
válaszok biztosítják.

Az értékelésvezetõk kiválasztása
Ha az iskolakörzetnek nincs fõfoglal-
kozású értékelésvezetõje, és ezért az 
iskolakörzet külsõ személyt kér fel 
az értékelésre, fontos, hogy a felkért 
értékelésvezetõk  akár képzettsé-
gük, akár tapasztalataik révén  ért-
senek a tehetségfejlesztõ programok 
értékeléséhez, mivel az ilyen progra-
mok értékelésével kapcsolatban sajá-
tos problémák merülnek fel.

A szakmai hozzáértés mellett az 
is fontos, hogy az értékelésvezetõ 
tudjon együttmûködni a felügyeleti 
szervekkel, és már az elején tisztázza 
velük, hogy miért tartják szüksé-
gesnek az értékelést, és mit várnak 
tõle. Ennek híján ugyanis az össze-
gyûjtött információk semmitmon-
dóak, illetve bármire felhasználha-
tók, amikor a tehetségprogram jövõ-
jérõl döntenek.

Ha az értékelésvezetõ és a pedagó-
gusok nehezen találják meg a közös 
nevezõt, az legtöbbször abból fakad, 
hogy a felügyeleti szervek nem tár-
gyilagosan viszonyulnak a tehetség-
fejlesztõ programhoz. A tanárok 
is tudják, hogy az értékelésvezetõt 
nem azért szerzõdtetik, hogy a té-
nyeket figyelmen kívül hagyva szá-
mukra kedvezõ következtetésre jus-
son, illetve támogassa a programot. 
Éppen ezért igen fontos, hogy az 
értékelésvezetõ pártatlan legyen, és 
a tényekre szorítkozzon.

Cooley és Lohnes (1976) szerint 
az értékelésvezetõk legyenek járta-
sak a pszichológiában, a szocioló-
giában, a filozófiában, a viselkedés-
tudományokban, de ami a legfonto-
sabb: értsenek a szervezéshez, veze-
téshez, és következetesen ragasz-
kodjanak az átfogó értékelési tervet 
használó modellekhez, mint ami-
lyen például a Stufflebeam-féle és 
a Provus-féle modell. A lényeg vég-
eredményben az, hogy az értékelés a 
pedagógiai program javára váljon, és 
a haszonélvezõje a tehetséges diák 
legyen. Hall (1980) úgy vélekedik, 
hogy habár az értékelési folyamat 
meglehetõsen bonyolultnak tûnik, 
mégis az erre fordított idõ megéri, 
amennyiben a program folytatódá-
sát eredményezi, és kifogja a szelet 
azoknak a vitorlájából, akik örökö-
sen a program megkurtítását és a 
költségek lefaragását tartják szem 
elõtt.
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PLAFON-EFFEKTUS

PROGRAMTERVEZÉSI
ALAPELVEK

Az Egyesült Államokbeli Nemzeti 
és Állami Tehetségügyi Vezetõképzõ 
Intézet Tantervi Tanácsának állás-
pontja szerint (Curriculum Council 
of the National/State Leadership 
Training Institute for Gifted and 
Talented, 1975) egy demokratikus 
berendezkedésû társadalomban a 
tehetségesek oktatásának szükség-
képpen ugyanaz a filozófiája, mint a 
többi tanuló esetében: minden gyer-
mek  így a tehetséges is  a képes-
ségeinek, érdeklõdésének és a tanu-
lási stílusának megfelelõ oktatást 
kapjon. Ennek alapján a Tanács hat 
alapelvet dolgozott ki a tehetségesek 
programjainak tervezéséhez.

Az elsõ alapelv így szól: A tehet-
ségesek oktatása szilárd filozófiai, peda-
gógiai és pszichológiai alapokra épüljön. 
Ha egy iskolakörzetnek az a filozófi-
ája, hogy az összes gyermek igényeit 
ki akarja elégíteni, akkor a tehetsé-
ges tanulók igényeinek kielégítése 
a szolgáltatási tartományának részét 
képezi, azaz a tehetséges tanulók 

sajátos igényeit tiszteletben kell tar-
tania, és a tanulásukat ehhez kell 
igazítania. A színvonalas tehetség-
fejlesztõ programokat a tehetséges 
tanulók sajátos igényeire, tanulási 
és motivációs jellemzõire és egyéni 
érdeklõdésére vonatkozó helytálló 
pszichológiai ismeretek alapozzák 
meg. A normál oktatásban bevált 
módszerek némi átalakítással, illetve 
módosítással a tehetségesek okta-
tásában is alkalmazhatók. A tehet-
ségfejlesztõ program nem attól lesz 
speciális, hogy teljesen különbözik a 
normál programtól, hanem hogy dif-
ferenciált módon igazodik a tehetsé-
gesek igényeihez.

A második alapelv: A tehetségesek 
oktatását úgy kell megtervezni, hogy 
érzékenyen reagáljon a helyi társadalom 
igényeire, a nemzeti igényekre és a glo-
bális igényekre. Például, egy chicano 
diáknak való programnak egyrészt 
figyelembe kell vennie a tanuló köz-
vetlen környezetének és a helyi tár-
sadalomnak az igényeit, másrészt 
helyet kell adnia a nemzeti és a glo-
bális szempontoknak is. A tehetsé-
ges tanuló programja ott kezdõdik, 
ahol õ van, ugyanakkor lehetõséget 
biztosít arra, hogy olyan messzire 
menjen el a dolgok megértésében, 
amennyire csak lehetséges.

A harmadik alapelv: A tehetségesek 
oktatása inkább befogadó, semmint kizáró 
attitûdöt képviseljen. Ez az elv azt 
jelenti, hogy a programok az összes 
potenciálisan tehetséges tanulóra ter-
jedjenek ki, ideértve az alulteljesítõ 
és a tanulási zavarokkal küzdõ, vala-
mint az eltérõ kulturális hátterük 
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miatt gyengébben teljesítõ tehetsé-
geseket is. Ebbõl az elvbõl két dolog 
is következik: egyrészt, hogy a tehet-
séges diákok szelekciója arra alkal-
mas eszközökkel történjen, másrészt 
hogy a programoknak kell alkalmaz-
kodniuk a tehetséges tanulókhoz, 
nem pedig a tehetséges tanulóknak a 
programokhoz.

A negyedik alapelv: A tehetségesek 
oktatása az iskola egész rendszerének 
szerves részét képezze. A szombati fog-
lalkozások, az iskola utáni progra-
mok vagy a nyári mûhelyfoglalkozá-
sok nem tudják megfelelõen kielé-
gíteni a tehetségesek igényeit. A 
tehetséges diák ugyanis minden nap 
tehetséges, nemcsak szombatonként, 
iskola után vagy nyáron. A megol-
dást a differenciált tehetségtanterv 
jelenti, aminek a kidolgozása csak a 
tehetségfejlesztõ szakpedagógus és 
a normál osztályt tanító pedagógus 
együttmûködésén keresztül valósít-
ható meg. A tehetségesek ideális 
individualizált oktatási terve egész 
napra meghatározza a tevékenysége-
ket, nemcsak az ún. „tehetségprog-
ram” idejére.

Az ötödik alapelv: A tehetségesek 
oktatása a teljes személyiségre irányuljon, 
és a tanulót a maga egyedi mivoltában 
fejlessze. A programtervezésnek ezért 
a tanterv és az oktatási módszerek 
módosítása mellett a tanácsadásra és 
a gondozásra is ki kell terjednie. Ha 
a tehetségesekbõl csoportot képez-
nek és homogén csoportként kezelve 
tanítják õket, az egyéni igények köny-
nyen figyelmen kívül maradhatnak. 
Sok tehetséges tanuló emiatt un 

rá az iskolára, és válik alulteljesí-
tõvé. Ahhoz, hogy tervszerûen lehes-
sen segíteni ezeknek a tanulóknak 
a képességeik kibontakoztatásában, 
a motiváltságuk fokozásában vagy 
a pályaválasztásban, gondozásra és 
tanácsadásra van szükség.

A hatodik alapelv: A tehetségesek 
oktatása folyamatos erõfeszítés legyen az 
iskolarendszer részérõl. Ez az elv azt 
jelenti, hogy tehetségprogramoknak 
az óvodában kellene kezdõdniük és 
az iskola végéig folytatódniuk.

Ha az iskolakörzetek a fenti hat 
alapelv szem elõtt tartásával dolgoz-
zák ki a tehetségfejlesztõ program-
jaikat, akkor olyan programok szü-
letnek, amelyek szilárd filozófiai, 
pedagógiai és pszichológiai alapokra 
támaszkodnak; fogékonyak a szû-
kebb közösségi, a nemzeti és a globá-
lis igényekre; inkább befogadó, sem-
mint kizáró attitûdöt tanúsítanak; az 
iskolarendszer szerves részét alkot-
ják; a teljes gyermekre irányulnak, 
és az iskolarendszer részérõl perma-
nens erõfeszítést tükröznek.

Hazánkban e téma legjelentõ-
sebb képviselõje Polonkai Mária (pl. 
1999), akinek munkássága megha-
tározó volt az elmúlt évek fejlõdésé-
ben, biztos kiindulópontokat nyújtva 
a gyakorlati tevékenységhez.
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PROGRAMÉRTÉKELÉS
TANTERVI ALAPELVEK
TANTERVI KONCEPCIÓK
TANTERVI MODELLEK

PROJECT TALENT
(TEHETSÉG–TERV)

A Tehetség-tervet (Project Talent)  az 
amerikai fiatalok vizsgálatának nagy-
szabású programját  az 1950-es 
évek végén dolgozták ki. A vizsgá-
lathoz szükséges 5%-os mintát az 
Egyesült Államok minden szegletébe 
való középiskolás diákokból hozták 
létre, s az ebbe bekerültekhez egy 
kimondottan erre a célra összeállí-
tott battériát juttattak el. A battéria 
nagyságára jellemzõ, hogy a benne 
szereplõ tesztek és kérdõívek kitöl-
tése két napot vett igénybe. A meg-
vizsgáltak meghatározott idõközön-
ként történõ nyomon követésével 
adatbázist szándékoztak kialakítani 
arról, hogy a férfiak és a nõk hogyan 
bontakoztatják ki és hasznosítják a 
képességeiket. A Tehetség-terv céljai 
a következõk voltak: (1) az emberi 
erõforrások országos szintû feltér-
képezése, (2) a fiatalok pályavá-
lasztásának és pályamegvalósításá-
nak az eddigieknél jobb megértése, 
(3) a munkavégzésre való felkészí-
tés szempontjából legjelentõsebb, az 
iskolából és az életbõl származó 
élmények, tapasztalatok azonosítása 
(Flanagan és mtsai, 1962).

A vizsgálati csoportba több mint 
440 ezer diák tartozott. Ez az 5%-os 
minta úgy volt összeállítva, hogy 

a vizsgálat indításakor, tehát 1960 
tavaszán az Egyesült Államok összes 
állami és magán középiskolájába járó 
9., 10., 11. és 12. osztályos diákot 
reprezentatív módon képviselte. Még 
ugyanebben az évben másféle, kiegé-
szítõ minták vizsgálatára is sor került. 
Közülük az egyik az összes 15 évest 
képviselte, akárhányadik osztályba is 
jártak a középiskolában. Egy másik 
Tennessee állam Knox megyéjében 
(Knoxville) az összes középiskolásra 
kiterjedt. Végül a harmadik mintá-
ban 100 iskolából való több mint 10 
ezer diákot  akiket 1960-ban ere-
detileg mint kilencedik osztályosokat 
vizsgáltak  1963-ban mint tizenket-
tedik osztályosokat újabb kétnapos 
vizsgálatnak vetettek alá.

A Tehetség-terv battériája a ké-
pesség- és teljesítménytesztek, vala-
mint az elméleti és a készségtár-
gyakat felmérõ tesztek széles skálá-
ját vonultatta fel. Volt még benne 
egy szakmai érdeklõdést vizsgáló 
kérdõív, egy személyiségkérdõív, és 
egy életrajzi kérdõív is, mely utóbbi 
csaknem 400 kérdést tartalmazott az 
iskolai életrõl, az iskolán kívüli tevé-
kenységekrõl, az általános egészségi 
állapotról, a vágyakról, a törekvé-
sekrõl, az otthonról és a családról. 
Ezen kívül több mint ezer részt-
vevõ középiskolástól az oktatási és 
a tanácsadási programokra, a felsze-
reltségre, a tanári karra és a diákkö-
zösség sajátosságaira vonatkozóan is 
kértek adatokat.

A Tehetség-terv eredeti forgató-
könyve a vizsgálatok megismétlését 
1, 5, 10 és 20 év múlva írta elõ. 
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Késõbb ez az érettségi évét követõ 
1, 5 és 11 évre módosult. Például 
az eredetileg 12., 11. 10. és 9. osz-
tályos diákokat a szerint vizsgálták 
meg 1961 és 1963 között, hogy az 
irányadónak tekintett 19. évet mikor 
töltötték be. A vizsgálatokat levelezés 
útján bonyolították le. Annak érdeké-
ben, hogy a populációról pontos sta-
tisztikát kapjanak, a nemválaszolók 
egy véletlenszerû mintáját intenzí-
ven is követték (kérdõívvel vagy 
szükség esetén interjúval).

A követéses vizsgálatok mind-
egyike a középiskolán túli oktatás, a 
pályaválasztás, a munkával kapcso-
latos tapasztalatok és a családalapí-
tási tervek után tudakozódott, és az 
egyének személyiség- és pályafejlõ-
dési csomópontjai szerint volt idõ-
zítve. Az egy évre és az öt évre tör-
ténõ vizsgálatok azokat az éveket 
vették célba, amelyekben a résztve-
võk  akár közvetetten az intézmé-
nyes képzésen keresztül, akár közvet-
lenül a gyakorolt foglalkozás révén 

 hozzákezdtek a választott pályájuk 
megvalósításához. A tizenegy évre 
történõ vizsgálat idején a legtöbben 
már túljutottak a formális képzésen, 
a munkavállalók sorába léptek, és 
családot alapítottak. Ez a legutolsó 
vizsgálat valamennyi egyén esetében 
az iskolai felkészítéssel, a pályával és 
az általános életminõséggel való elé-
gedettségre irányult.

A kutatás egy másik, szûkebb vo-
nalát a visszafele követési terv jelen-
tette. Ez az irányvonal például arra 
épült, hogy az 1960-as évek közepén 
az orvosi egyetemre beiratkozottak-

nak kb. az 5%-a a Tehetség-terv min-
tájának résztvevõibõl került ki. Ez 
pedig lehetõséget adott arra, hogy a 
felvettek neveit egybevessék a Tehet-
ség-terv aktáival, így  végeredmény-
ben az orvosi egyetemre beiratkozot-
tak véletlenszerû mintáján  érté-
kes adatokhoz lehetett jutni az egye-
temet megelõzõ idõszakra vonatko-
zóan.

A Tehetség-terv eredményei sok-
kal szélesebb körûek annál, sem-
mint hogy egy ilyen szócikk kereté-
ben minden részletrõl szólni lehes-
sen. A hatalmas anyagra részben a 
technikai beszámolók és a Tehetség-
terv stábja által 1962-tõl napjainkig 
megjelentetett tanulmányok adnak 
rálátást, részben azon kutatók cikkei, 
akik az információkhoz a Tehetség-
terv adatbankja (Project Talent Data 
Bank) révén jutottak hozzá. Ezeknek 
a beszámolóknak egy jó része az egye-
temi könyvtárakban is hozzáférhetõ, 
míg mások a következõ címen sze-
rezhetõk meg: Publication Service, 
American Institutes for Research, 
P.O. Box 1113, Palo Alto, California, 
94302.

Az elsõ eredményekrõl a Tehet-
ség-terv stábja 1964-ben számolt be. 
Ez a jelentés az Egyesült Államokban 
élõ tehetségesek feltérképezését tar-
talmazta (Flanagan és mtsai, 1964). 
Az egy év eltelte utáni vizsgálat egyik 
legfeltûnõbb mozzanata a pályavá-
lasztási elképzelésekben bekövetke-
zett változások hatalmas aránya volt. 
1960-ban ugyanis minden vizsgált 
diáknak nyilatkoznia kellett a pálya-
elképzelésérõl. A végzõs középisko-
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lásként pályaválasztóknak több mint 
a fele az érettségi után egy évvel meg-
változtatta az elképzelését (Flanagan 
és mtsai, 1966). De ennél is nagyobb 
arányú volt a módosítás azoknál, 
akik 1961 és 1963 között érettségiz-
tek. Figyelemre méltó volt viszont 
az, hogy a pályválasztásban bekö-
vetkezett módosítások jobban össz-
hangban voltak a képességekkel és 
az érdeklõdéssel.

Az öt évre és a tizenegy évre tör-
tént vizsgálatok eredményeirõl is 
készült beszámoló (Wilson és Wise, 
1975; McLaughlin és Gilmartin, 
1977). A tizenegy év elteltével vég-
zett vizsgálat egyik fontos megállapí-
tása az volt, hogy a 29 éves férfiak és 
nõk közel 25%-a  ilyen vagy olyan 
egyetemi fokozat megszerzése érde-
kében  még mindig tovább akart 
tanulni (Wise és mtsai, 1977).

A vizsgálatok során összegyûj-
tött adatok  a személyazonosságra 
vonatkozó információk nélkül  
a Tehetség-terv hozzájárulásával és 
költségtérítéses alapon a kutatók ren-
delkezésére állnak. Az ezeknek az 
adatoknak a felhasználásával készült 
és kívülállók által készített mindmáig 
legátfogóbb tanulmány Christopher 
Jencks és munkatársai tollából jelent 
meg Egyenlõtlenség: A család és az isko-
láztatás hatásának újbóli felmérése Ame-
rikában címû könyvben.
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RENZULLI, JOSEPH S. (1936– )

Joseph S. Renzulli a BS fokozatát 
a Glassboro-i Állami Fõiskolán sze-
rezte (1958), az MEd fokozatát a 
Rutgers Egyetemtõl (1962), a PhD 
fokozatát pedig a Virginiai Egyetem-
tõl kapta neveléslélektanból (1966). 
Jelenleg neveléslélektant tanít a 
Connecticut-i Egyetemen, és ugyan-
itt a Nemzeti Tehetségkutató Köz-
pont (National Research Center on 
the Gifted and Talented) igazgatója.

Renzulli munkássága a kiemel-
kedõ képesség azonosítási módsze-
reinek és a tehetség kibontakozását 
maximálisan elõsegítõ fejlesztési 
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modelleknek a kidolgozására irányul. 
Az õ nevéhez fûzõdik a gazdagítási 
triász modellje (Enrichment Triad 
Model), melynek a három eleme 
a következõ: általános explorációs 
tevékenységek, csoporttréningek és a 
reális problémák egyéni vagy kiscso-
portos megoldása (Renzulli, 1984).

Joseph S. Renzulli

Az általa kidolgozott „forgóajtó” 
azonosítási modell (Revolving Door 
Identification Model, Renzulli, 1981) 
a fiatalokban szunnyadó kiváló 
képesség azonosításának a rugal-
mas megközelítését nyújtja. Az isko-
lai gazdagító modellje (Schoolwide 
Enrichment Model, Renzulli, 1985) 

 mint az iskola egészére kiterjedõ 
általános jellegû gazdagítás terve  
pedig úgy szolgálja az általánosan 
és specifikusan tehetségeseknek a 
fejlesztését, hogy egyazon rendszer 
keretei között nemcsak a kiválóakról 
gondoskodik, hanem egyben vala-
mennyi diáknak a tananyagban való 
elmélyülését is elõsegíti.

A sokirányú szakmai tevékeny-
sége mellett 1974-75-ben elnöke 
volt a Nemzeti Tehetségtársaságnak 
(National Association for Gifted 
Children). 1984-ben ugyanez a szer-
vezet „A Nemzeti Tehetségtársaság 
Kiváló Tudósa” címmel tüntette ki.
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RENZULLI TEHETSÉG-
FELFOGÁSA

Renzulli a tehetségre jellemzõ visel-
kedést három alapvetõ tulajdonság-
csoport  átlag feletti képesség, kre-
ativitás és feladatelkötelezettség  
integrációjaként írta le. A tehetséges 
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gyerekek azok, akik manifesztálják, 
vagy képesek kifejleszteni magukban 
ezt az integrációt, és alkalmazni vala-
mely, az emberiség számára poten-
ciálisan értékes területen. Renzulli a 
képességekkel egyenrangúnak tekin-
tette nemcsak a kreativitást, hanem 
az ún. feladatelkötelezettséget is, 
amely tényezõ tisztán személyiségje-
gyekbõl áll, és mint energetikai faktor 
segíti a tehetség kibontakozását. Leg-
fontosabb összetevõi az érdeklõdés, 
kitartás, önbizalom, énerõ és kritikai 
gondolkodás.

Renzulli „háromkörös” modellje
A tehetség három tulajdonságcsoport – átlag 

feletti képességek, kreativitás és feladatelköte-
lezettség – interakciójában jelenik meg.

Késõbb Renzulli az átlag feletti 
képességeket differenciáltabban írta 
le, és megkülönböztetett általános 
és speciális képességeket. Az elõb-
biek: magas szintû elvont gondol-
kodás, verbális és számgondolko-
dás, jó memória, folyékony beszéd, 
téri viszonyok átlátása, alkalmaz-
kodóképesség, gyors, pontos, szelek-
tív információfeldolgozás. A speci-

ális képességek lényegében az álta-
lános képességek különbözõ kom-
binációinak egy vagy több speciális 
területen (matematika, kémia, köz-
gazdaságtan, fényképészet, zeneszer-
zés, bábozás, vezetés, újságírás stb.) 
történõ alkalmazása, vagy adott terü-
leten mutatott képesség a szükséges 
tudás és technikák megszerzésére és 
megfelelõ felhasználására (Renzulli, 
1986). Ezzel a módosítással a modell 
teret enged a többféle tehetség kon-
cepciójának, összhangba kerülve a 
Gardner által leírt többféle intelli-
gencia elképzelésével.

A modell érdekessége, hogy lénye-
gében ugyanazokat a jellemzõket 
tartja a tehetség meghatározó elemei-
nek, amelyeket hat évtizeddel azelõtt 
Révész Géza, a Hollandiában híressé 
vált magyar gondolkodó leírt.
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RÉVÉSZ GÉZA TEHETSÉG-
FELFOGÁSA

Révész Géza magyar származású, 
Hollandiában híressé vált pszicholó-
gus a jövõ pedagógiája és pszicho-
lógiája egyik legfontosabb kérdésé-
nek tartotta a tehetségek minden 
irányban kiterjedõ tanulmányozását 
(Révész, 1918). A tehetség fõ kri-
tériumának kora szelleme szerint az 
intelligenciát tartotta, de az intelli-
gencia meghatározásának problema-
tikusságát is látta. A tehetségre az 
intelligenciánál jellemzõbbnek tar-
totta az intuíciót, spontaneitást, a 
dolgokkal és emberi tevékenységek-
kel, alkotásokkal kapcsolatos maga-
tartást. Ezek a jellemzõk azonban 
sokkal kevésbé megfoghatóak, és 
még kevésbé mérhetõek, így az intel-
ligencia mérésén túl a tehetséggel 
kapcsolatos korábbi tapasztalatok 
alapján történõ megfigyelést tartotta 
fontosnak.

Révész az általa leírt pszichogene-
tikai alaptörvénybõl  mely szerint 
az egyén életén belül a képességek 
és tulajdonságok nem egyszerre, 
hanem szukcesszíve lépnek fel, és 
fejlõdésük nem folytonos, hanem 
diszkontinuális  azt a következte-
tést vonta le, hogy az egyes tehetsé-
gek is különbözõ életkorban lépnek 
fel, és fejlõdésük legfontosabb sza-
kaszai is különbözõ életkorra esnek. 
Bizonyos képességek csak akkor nyil-
vánulhatnak meg, bontakozhatnak 
ki, ha az általános és speciális ké-
pességek fejlettsége bizonyos fokot 
elért. Így ha megállapítjuk, hogy az 

egyes tehetségfajtáknak mely tulaj-
donságok az elõfeltételei, és ismer-
jük e tulajdonságok fejlõdésmenetét, 
akkor felvilágosítást nyerünk arra 
nézve, hogy mely életkorban várható 
az adott tehetségfajta megjelenése. 
Ugyanígy magyarázható az egyének 
közötti különbség a tehetségek meg-
jelenése terén. Ha ugyanis valamely 
tehetség megjelenéséhez szükséges 
alapvetõ tulajdonságok a normálisnál 
lassabban fejlõdnek, akkor a tehet-
ség megnyilvánulásának elmaradá-
sát egy ideig nem fogjuk végleges-
nek tekinteni. A diszkontinuitás elve 
megérteti velünk azt is, hogy a tehet-
ség fejlõdésében elõálló pangás ter-
mészetes állapot, és nem a tálentum 
visszafejlõdésének jele. A fejlõdés 
egy-egy fokot elér, majd egy plató 
után újabb szakasz kezdõdik. Az 
ehhez szükséges tulajdonságok be-
érését az egyes szakaszok közötti 
szünetek hivatottak bevárni.

Révész szerint széles mederben 
folyó experimentális és történeti vizs-
gálat lenne szükséges az egyes tehet-
ségfajok megjelenésének megisme-
réséhez. Számos különbözõ életkorú 
gyermeken és ifjon kell a vizsgálato-
kat elvégezni, és ezt a kísérleti meg-
közelítést lehet kiegészíteni a his-
tóriai kutatások (biográfiai, levele-
zési- és memoire-irodalom) eredmé-
nyeivel. Míg a kísérleti és históriai 
vizsgálat nem világítja meg kellõen, 
addig meg kell elégednünk azzal, 
amit a szórványos tapasztalatok és 
megfigyelések valamint az általános 
pszichológiai elvekbõl és törvények-
bõl vont következtetések adnak.

RÉVÉSZ GÉZA TEHETSÉGFELFOGÁSA
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Révész a századforduló után alig 
két évtizeddel lényegében ugyanazo-
kat az alapvetõ tehetségfajtákat írta 
le, amelyeket a modern tehetségiro-
dalom ismertet. Megjelenésük idõ-
pontja szerinti sorrendben a követ-
kezõ tálentumokat azonosította.

Az ember legmélyebb, legõsibb 
természetébõl fakadó mûvészi és tech-
nikai képességek jelennek meg legko-
rábban. Abból azonban, hogy ezek 
a hajlamok megjelennek, még nem 
következtethetünk a tehetség kibon-
takozására, ez csak késõbbi korra 
esik. A testi és kézi ügyesség lehetõ-
séget jelent. Gyerekkorban ez a rep-
roduktív tehetség az instrumentális 
képességek kialakulásához vezethet. 
A zenei tehetségek között még elõ-
fordulhat esetleg a korai mûvészi 
tehetség, a képzõmûvészetben azon-
ban erre nem volt példa.

A tudományos tehetség kialakulása 
inkább az ifjúkorra esik, a tudomá-
nyok természete és a gyermek szel-
lemi fejletlensége miatt. A tárgyis-
meret hiánya, a receptivitásnak még 
azt a formáját is kizárja, mely termé-
szetében még leginkább megfelel a 
mûvészi reprodukciónak. Egyedül a 
matematika kivétel, melyben a pro-
duktivitás csírái már korán meg-
mutatkozhatnak. Korán mutatkozhat 
meg a sakktehetség is, amely szin-
tén jól definiált terület, a szabálysze-
rûségek kevés ismeret birtokában is 
elõrejutást engednek a gondolkodó 
gyermeknek.

Az ifjúkor végétõl jelentkeznek a 
több ismeretet kívánó természettudo-
mányi, filozófiai, történeti és nyelvészeti 

tehetségek. Az irodalmi, költõi és írói 
tálentum megmutatkozása késõbbi 
életkorra esik.
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ROEPER REVIEW
(ROEPER SZEMLE)

A Roeper Szemle (Roeper Review) a 
tehetséges diákok nevelésével kap-
csolatos cikkek közlésére speciali-
zálódott folyóiratok egyike. 1977 
óta jelenik meg a Roeper Városi 
és Megyei Iskola (Roeper City and 
County School) gondozásában. Ere-
detileg alkalmi tájékoztató kiadvány-
nak szánták azon szülõk számára, 
akiknek a gyermekei a Roeper Városi 
és Megyei Iskolába jártak.

A folyóirat hármas célkitûzése: (1) 
a tehetséggel összefüggésben felme-
rülõ legfontosabb filozófiai, morális 
és szaktudományos kérdések bemu-
tatása, (2) az e kérdésekre vonatkozó 
különféle nézetek, vélemények köz-
readása, és (3) az elméleti meggon-
dolások átültetése a gyakorlatba az 
iskolában, otthon és a tágabb közös-
ségben történõ hasznosítás céljából 
(Staff, 1983).

ROEPER REVIEW (ROEPER SZEMLE)
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A Roeper Szemle írói és olvasói 
gyakorló pedagógusok, iskolai és tan-
ügyi vezetõk, pedagógusképzõ intéz-
mények oktatói, pszichológusok és 
tudósok. Néhány kiragadott példa a 
tartalomra a folyóirat eddig megje-
lent számaiból: a pedagógusok felké-
szítése a tehetségesek oktatására; a 
társadalomtudományok a tehetség-
fejlesztés szolgálatában; a speciális 
társadalmi rétegekhez tartozó tehet-
séges diákok; valamit a tehetséges 
diákokkal és az oktatásukkal kapcso-
latos megfigyelések, illetve észrevé-
telek.

A Roeper Szemle levelezési címe: 
Roeper Review, Box 329, Bloomfield 
Hills, MI 48303 USA.
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SAVANTOK

Savantoknak azokat az egyéneket 
nevezzük, akiknél az egy-egy terü-
leten elszigetelten megjelenõ képes-
ségek extrém ellentétben állnak 
általános szellemi képességeikkel 
(Gyarmathy, 2001).

Az ’idióta savant’ kifejezést Down 
használta elõször 1887-ben azoknak 
az értelmileg súlyosan akadályozott 
(fogyatékos) személyeknek a meg-
jelölésére, akik egy igen szûk tanu-
lási területen kiemelkedõ képessé-
get mutattak. Az intelligenciatesztek 
elterjedésével az idióciát az IQ skála 

legalsó tartományába tartozó egyé-
nekre értették, vagyis azokra, akik-
nek az IQ pontszáma 0 és 20 közé 
esett. Mivel azonban a valóságban 
az összes ismert savant IQ-ja felette 
volt 20-nak (rendszerint 40 és 70 
között volt), az „idióta” jelzõ las-
sacskán elmaradt. Ma már a savant-
jelenségre a savant szindróma, vagy 
egyszerûen a savant megjelölést hasz-
nálják.

A savant szindróma lehet vele-
született vagy szerzett, és a központi 
idegrendszer sérülése vagy beteg-
sége következtében jön létre. Adott 
képesség gyakran váratlanul jelenik 
meg, de ugyanígy el is tûnhet anél-
kül, hogy elõzetesen bármi utalna 
erre.

A csodagyerekekhez hasonlóan a 
savantok is csak bizonyos képes-
ségterületeken mutatnak kiemelkedõ 
teljesítményt. Ilyen terület a nap-
társzámolás (pl. azonnal meg tudja 
mondani, hogy a hét melyik napjára 
fog esni 2245. április 29.), a villám-
számolás (rendkívül gyors számo-
lás), a képzõmûvészet (festészet, raj-
zolás, szobrászat), a kézügyesség, a 
bámulatos emlékezet, mégis közü-
lük legtöbb a zenei savant.

A savant zenészek esetében nem 
jellemzõ a zenei háttér a családban. 
Valószínûleg ezért gyakran nem is 
derül ki az értelmi fogyatékos gyer-
mekrõl, hogy van egy terület, ame-
lyen magasan az átlag felett tud tel-
jesíteni.

A zenei savantok legtöbbje világ-
talan is. Feltehetõen nagyobb agyi 
struktúrák állnak rendelkezésre a 
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zenei képességeknek, látás helyett az 
auditivitás fejlõdött erõsen. Minden 
zenei savant abszolút hallással bír. 
Valószínûleg jobb agyféltekei fel-
dolgozást használnak. Hallás útján 
reprodukálják a darabokat. Gyakran 
tökéletes technikával, de érzés nélkül 
játszanak. Mindig zongora a hang-
szerük, mert az oktávok térileg jól 
értelmezhetõk, jól vizualizálhatók 
(Gyarmathy, 2001).

A savantok számáról pontos ada-
tok nincsenek. Treffert (1989; idézi 
Morelock és Feldman, 1993) szerint 
a szakirodalom által ismert savantok 
száma 100 körül mozog, közülük 
12 15 él ma is.
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CSODAGYEREKEK

SIDIS, WILLIAM JAMES
(1898–1944)

William James Sidis a huszadik szá-
zad elejének híres csodagyermeke 
volt, akinek rövid és túlnyomórészt 
boldogtalan életére tragikus esemény 
tett pontot. Sidis történetére és halá-
lára meglehetõsen gyakran találunk 

hivatkozásokat azokban a régebbi 
munkákban, amelyek az intellektu-
álisan tehetségesek gyorsított elõ-
rehaladását és speciális fejlesztésük 
minden más formáját ellenezték. 
A különféle informális beszámolók 
azonban Sidis életének szinte minden 
mozzanatát torzítva adják vissza. 
Montour (1977) szerint Sidis törté-
netének a gyorsítás elutasítására való 
felhasználása a Sidis alakját övezõ 
tévhit következménye. A Sidis-tévhit 
pedig  egyszerûen szólva  azt 
a népi bölcsességet fejezi ki, hogy 
„ami korán érik, az korán rothad”.

Sidist 11 éves korában (1909-ben) 
vették fel a Harvard Fõiskolára. Egy 
évvel késõbb már a magasabb mate-
matikáról tartott elõadásokat a Har-
vard Matematika Klubban. Sidis az 
intellektuális erõfeszítések tekinte-
tében egész életén át szokatlan telje-
sítményt nyújtott. Montour (1977) 
beszámolója szerint 3 éves korában 
már folyékonyan és értelmesen olva-
sott, 6 hónappal késõbb pedig írt 
is. 4 éves korára hibátlanul tudott 
gépelni. 6 éves korában angolul, 
oroszul, franciául, németül és hébe-
rül olvasott, röviddel ezután pedig 
latinul és görögül is megtanult. 
8 éves korában úgy felelt meg a 
Massachusetts-i Mûszaki Egyetem 
felvételi vizsgáján, hogy a tízes alapú 
logaritmustábla helyett új, tizenket-
tes alapú logaritmustáblát dolgozott 
ki. Már abban az idõben kellõ fel-
készültséget mutatott ahhoz, hogy a 
Harvardra felvegyék, azonban az élet-
korára hivatkozva elutasították. Sidis 
a BA fokozatát 1914-ben szerezte, 
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ámbátor úgy hírlik, hogy a fokozat 
elnyeréséhez szükséges munkájával 
már két évvel azelõtt elkészült. Sidis 
sokféle területen folytatott egyetemi 
tanulmányokat, egy évig még jogot is 
tanult. Magasabb egyetemi fokozatot 
azonban sohasem szerzett. Miután 
oktatóként egy sikertelen évet zárt 
a Rice Egyetemen, 20 éves korában 
megvetõen hátat fordított az egye-
temi köröknek. Búskomorrá vált, 
kiábrándulttá, és mintegy kivonult a 
társadalomból. A magányos ember 
életét választotta, és alacsony szintû 
irodai munkát végzett egészen a 
haláláig. 1944-ben baleset következ-
tében hunyt el, 46 éves korában.

Sidis tudományos közleményei 
mindössze két könyvre korlátozód-
tak. A Megjegyzések az áttételek halmo-
zódásáról (Notes on the Collection of 
Transfers) 1926-ban jelent meg. Az 
1925-ben publikált (bár 1919 20-ban 
írt) Az élõ és élettelen (The Animate 
and Inanimate) címû jelentõsebbik 
kötetét James energiamegmaradási 
tétele bizonyításának szentelte.

Sidis egyetemnek való hátat for-
dítása és a társadalomból való kivo-
nulása minden valószínûség szerint 
csak rendkívül közvetett módon 
függhet össze az intellektuális tehet-
ségével, a korán jelentkezõ képessé-
geivel, és bizonyosan nem a tanulmá-
nyok gyorsításának a következmé-
nye. Montour (1977) hitelt érdem-
lõen bizonyítja, hogy mindez a basás-
kodó, zsarnoki, ugyanakkor érzelmi-
leg sivár apa elleni lázadásnak volt 
az eredménye, aki bármilyen gyen-
geséget  annak legelsõ jelére is 

 szigorúan megtorolt. Bár a gyorsí-
tás ellenzõi elõszeretettel hivatkoz-
nak Sidis esetére, Sidis története 
aligha szól mellettük. Annál több 
van viszont azokból a gyorsítási ese-
tekbõl, amelyek sikerességükkel a 
gyorsítási programok létjogosultsá-
gát húzzák alá. A sok közül itt 
csak néhány nevet említünk: közé-
jük tartozik Norbert Wiener (Sidis 
egyik osztálytársa), John Stuart Mill, 
Merrill Kenneth Wolf, David Noel 
Freedman vagy John Raden Platt is 
(Montour, 1977). Az intellektuálisan 
korán érõ fiatalok neveléséhez tehát 
valóban érdemes a gyorsítás mód-
szerét választani.

„Nem a szélsõséges gyorsítás volt 
az, ami érzelmileg és értelmileg tönk-
retette Sidist, hanem a szülõi kizsák-
mányolás és az érzelmi kiéhezettség 
kölcsönhatása” (Montour, 1977, 276. 
o.). Sidis életének eseményeit tehát 
gyakran eltúlozzák és félreértelme-
zik. Mindenesetre a Sidis-tévhit a 
tehetségfejlesztést szûkebb keretek 
közé szorította, néhány helyen még 
ma is rendületlenül tartja magát, 
már-már mitoszként sújtva a tehet-
ségfejlesztési programokat.
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SPECIFIKUS TEHETSÉG
STUDY OF MATHEMATICALLY
PRECOCIOUS YOUTH
(A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ
FIATALOK KUTATÁSA)

SPECIFIKUS TEHETSÉG

Specifikus tehetségnek nevezzük az egy 
adott területen megmutatkozó kiváló 
teljesítményre való képességet. Nem 
azonos az általános intellektuális te-
hetséggel, amelynek egyedüli mér-
céje az intelligenciatesztekben elért 
magas pontszám. A magyar nyelv 
mindkettõ megjelölésére a ’tehetség’ 
szót használja, így pontos elkülöníté-
sük csak jelzõs szerkezettel lehetsé-
ges, míg az angolban az eltérõ nyelvi 
megjelölés is kifejezi a különbséget 
(’gifted’  ’talented’).

A tehetség tanulmányozásának 
története során hosszú idõn keresz-
tül  fõként Galton és Terman mun-
kásságának hatására  a kiemelkedõ 
intellektuális képesség állt a közép-
pontban, figyelmen kívül hagyva azt a 
tényt, hogy az intellektuális képessé-
gek mellett más képességek is létez-
nek. Csak az utóbbi évtizedekben 
születtek olyan tehetségelméletek, 
amelyek más képességterületeket is 
magukba foglalnak, és az intellektuá-
lis képességet immáron nem kitünte-
tett területként kezelik. Ilyen szellem-
ben fogant például Gagné megkülön-
bözetõ modellje, vagy Gardner több-
féle intelligenciára vonatkozó elkép-
zelése is.

Jelen szócikkben nem térhetünk 
ki valamennyi olyan képességterü-
letre, amelyek többé-kevésbé függet-
lenek az általános értelmi képesség-
tõl, csak a legfontosabbak bemutatá-
sára szorítkozunk, Gyarmathy (2001) 
munkájára támaszkodva.

Képzõmûvészeti tehetség
A képzõmûvészeti tehetségek ugyan-
azt a rajzfejlõdési utat járják be, 
mint átlagos társaik. Óvodáskorban, 
a konvencionalitás elõtti idõszak-
ban a rajzaik kifejezõek és kreatívak, 
amit iskoláskorban felvált a realisz-
tikus ábrázolás. De míg az átlago-
sak felnõtt korukban is megmarad-
nak a realisztikus ábrázolás szint-
jén, addig a tehetségesek túllépnek a 
konvencionalitáson, felszabadulnak, 
és kialakítják saját stílusukat.

A képzõmûvészeti tehetség ritkán 
nyilvánul meg egészen fiatal korban. 
Inkább abból sejthetõ, hogy ezek a 
gyermekek igen sokat és kitartóan 
rajzolnak, rajzaik realisztikusak, fel-
nõttesek, komplexek és struktu-
ráltak. Gyakran egész fantáziavilá-
got teremtenek, ide menekülnek az 
unalom elõl.

A képzõmûvészeti tehetségek csa-
ládja legtöbbször elkötelezett a mû-
vészetek iránt, de a család hatása 
nem a közvetlen tanításban, inkább 
a támogatásban fejezõdik ki. Ezek a 
gyermekek általában maguk fejlõd-
nek. A szülõk biztosítják az alkotás-
hoz szükséges anyagokat, megõrzik 
és rendezik gyermekeik rajzait.

Az iskolai oktatás általában nem 
szolgálja ezeknek a gyermekeknek a 
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megfelelõ fejlõdését. Maguk a tehet-
ségesek is úgy gondolják, hogy a 
hivatalos mûvészeti oktatás inkább 
ront a tehetségükön, de semmikép-
pen nem segít. A tehetségek elsõsor-
ban iskolán kívül mutatkoznak meg.

A képzõmûvészeti tehetség azono-
sítására érvényes és megbízható eljá-
rásokkal nem rendelkezünk. A leg-
biztosabb tehetségazonosítási mód a 
tehetséggondozás: lehetõség biztosí-
tása a képzõmûvészeti téren történõ 
folyamatos tevékenységre, és az ered-
mények figyelemmel kísérése.

A savantok abban különböznek a 
képzõmûvészeti tehetségektõl, hogy 
mindig ugyanazzal az ábrázolási esz-
közzel dolgoznak, ábrázolásmódjuk 
ritkán színes, vázlatot nem készíte-
nek, maga a rajzolás, nem a kész mû 
okoz nekik örömöt, és ami a legfon-
tosabb: a technikailag tökéletes alko-
tásaikból hiányzik a kreativitás.

Zenei tehetség
Az összes specifikus tehetség közül 
a muzikalitás jelenik meg a legko-
rábban, valószínûleg azért, mert a 
zene a többi mûvészethez képest 
kevésbé függ az általános szellemi 
fejlõdéstõl. Ennek elsõ jele a zene 
iránti érdeklõdés, még inkább a han-
gokra, zajokra, zörejekre való általá-
nos érzékenység.

A korai zenei tehetség azonban 
nem feltétele a késõbbi kiemelkedõ 
teljesítménynek. Sokkal inkább meg-
határozó a korai zenei nevelés, 
ugyanis a vizsgálatok szerint a zenei 
érzék szenzitív periódusa kilencéves 
kor körül zárul. Késõbb ezen a képzés 

és a gyakorlás már nem változtat, így 
a zenei érzéket eddig kell megala-
pozni.

A továbbfejlõdés útját a kitartó 
tanulás és gyakorlás jelenti. Ebben 
a hosszas folyamatban döntõ szerepe 
van a környezetnek, pontosabban egy 
olyan személynek, aki biztatja, hajtja, 
ösztönzi az egyént. Tizenéves korban 
igen sok zenész válságba kerül, mert 
már nem tudnak gyermeki sponta-
neitással játszani, a tudatos felnõtti 
játék kidolgozása pedig elérhetetle-
nül távolinak tûnik. Ha ebben a sza-
kaszban nem áll mellettük egy támo-
gató szakértõ, szülõ vagy barát, aki 
átsegíti õket a holtponton, abbahagy-
ják a zenélést, és eltûnnek a zene 
világából.

A kitartó gyakorlás és a folyama-
tos támogatás mellett szükség van 
a személyes bevonódásra, a zene 
iránti elkötelezõdésre is. Az egyén 
tíz-tizennégy éves korában egyszerre 
érezni kezdi, hogy szereti a zenét, 
mélyen átéli a zene által közvetített 
érzéseket, és ráébred arra, hogy ez 
az, amit csinálni szeretne. Innentõl 
kezdve a mester és tanítvány viszo-
nyában a személyes kötõdés hát-
térbe szorul, találkozásuk a zenén 
keresztül történik, és mind fonto-
sabbá válik az egyéni hang, az egyéni 
elõadásmód megtalálása.

A zenei tehetségek szülei gyakran 
maguk is zenészek, így a zene ter-
mészetesen épül be a gyermek éle-
tébe. A zenész szülõk hamar felisme-
rik gyermekük tehetségét, igyekez-
nek megalapozni a zenei érzékét, biz-
tosítják a szükséges eszközöket, kez-
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deményezik a gyakorlást. Nem egy 
esetben saját karrierjüket is feladják 
a gyermek minél hathatósabb támo-
gatása érdekében. Inkább azokat a te-
hetségeket fenyegeti elkallódás, akik 
nem zenész háttérrel rendelkeznek.

A zenész savantok technikai tu-
dása tökéletes lehet, azonban elõ-
adásukból hiányzik valami, ami oly 
annyira jellemzõ a tehetségesekre: 
az érzelmi átélés.

Matematikai tehetség
A matematikai tehetség valamivel 
késõbb mutatkozik meg, mint a zenei 
tehetség, viszont gyorsabban fejlõ-
dik. A virágzás legfeljebb 40 éves 
korig tart, ezt követõen kiemelkedõ 
eredmények már nem születnek.

Kora gyermekkorban a matema-
tikai tehetség-ígéret arról ismerhetõ 
fel, hogy ezek a gyermekek örömü-
ket lelik a számokkal való játékban, 
kitartóan számolnak, rengeteg mûve-
let eredményét õrzik és tudják a 
feladatnak megfelelõen mozgósítani. 
Mindazonáltal a jól számoló gyer-
mekbõl nem feltétlenül lesz mate-
matikai tehetség. A tizenéves kor 
vízválasztó ezen a területen is.

A matematikai tehetségnek igen 
sok jellemzõjét tárták fel a kutatá-
sok. Néhány ezek közül: kitartás a 
problémamegoldásban; kiváló emlé-
kezet a számokra, formulákra, viszo-
nyokra, megoldási módokra; kiemel-
kedõ vizuális képzelet; rugalmas gon-
dolkodás; a részleteken való felül-
emelkedés; a probléma gyors forma-
lizálása és általánosítása; egyszerû 
és elegáns megoldások keresése stb. 

Ugyanakkor a matematikai tehetsé-
gek sokfélék, így nem állítható, hogy 
egy matematikai tehetség valameny-
nyi feltárt jellemzõvel rendelkezne.

A matematikai tehetség tesztek-
kel történõ azonosítása a terület 
objektív jellege miatt sokkal meg-
bízhatóbb, mint a képzõmûvészeti 
vagy a zenei tehetség esetében. Erre 
a célra az Egyesült Államokban a 
SAT-M-et (a Scholastic Aptitude Test 
matematikai részét), Németország-
ban a Hamburgi Matematikai Tehet-
ség Tesztet használják.

A matematikai tehetségek fejlesz-
tésében eleinte igen fontos szerepet 
játszanak a versenyek, kihasználva 
azt a jellemzõjüket, hogy ezek a 
fiatalok szeretnek versenyezni, sze-
retik összemérni a képességeiket.
A késõbbiekben a továbblépés útját 
már nem a versenyek jelentik, hanem 
az, ha személyes kapcsolatba kerül-
nek matematikusokkal, illetve egy-
egy kiváló matematikus irányításával 
egyéni program szerint dolgoznak.

Az egyik legismertebb matema-
tikai tehetséggondozó program a 
Stanley és munkatársai által kidolgo-
zott SMPY (Study of Mathematically 
Precocious Youth), melyet kötetünk-
ben részletesen is bemutatunk.

Társas/vezetõi tehetség
Társas (szociális) tehetséggel rendelke-
zõknek nevezzük azokat az egyéne-
ket, akik jól tudnak bánni az embe-
rekkel, hatni tudnak másokra, hamar 
átlátják az emberek közötti viszonyo-
kat, és ezt a képességüket a maguk 
és mások javára tudják fordítani.
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A szociális tehetségnek számos 
formája létezik. Az egyik legismer-
tebb csoportosítás Gagné érdeme, 
aki a szociális tehetséget két kategó-
riára osztotta, és ezeken belül számos 
fajtáját írta le: (1) társas-érzelmi 
képességek: Diplomata, Megbízható, 
Vezérangyal, Lelkesítõ; (2) interper-
szonális képességek: Társasági, Bíró, 
Tanár, Szónok, Vezetõ, Szóvivõ, Kofa, 
Adminisztrátor, Üzletember. E pro-
totípusok alapját képezõ képességek 
külön-külön is lehetõséget adnak 
kiemelkedõ teljesítmény elérésére, 
együttes elõfordulásuk azonban meg-
növeli a siker valószínûségét.

A vezetõi tehetség megítélése sokat 
változott az utóbbi idõkben. A koráb-
bi „Nagy Ember” helyett ma  leg-
alábbis a demokratikus társadalmak-
ban  a kreatív vezetõt részesítik 
elõnyben, aki a legtöbbet hozza ki az 
emberekbõl, megtalálja azokat a pon-
tokat, amelyek mindenkinek nyere-
séget jelentenek, a dolgokat mûkö-
désben tartja, és a konfliktusokat 
kezeli, nem elfojtja.

A vezetõi tehetség azonosításá-
nak egységesen elfogadott mérõesz-
köze nincs. Ennek az az oka, hogy 
egyrészt a vezetõi tehetségben sok-
féle jellemzõ testesül meg, másrészt 
a vezetõ feladatának természetétõl 
függ, hogy milyen jellemzõk milyen 
kombinációjára van szükség. Éppen 
ezért a kutatók egyetértenek abban, 
hogy a vezetõi tehetség azonosításá-
hoz minél több forrásból származó 
információra van szükség. A szóba 
jöhetõ források elsõsorban az intel-
ligencia- és kreativitástesztek, a sze-

mélyiségvizsgáló kérdõívek, külön-
bözõ értékelõ listák, szempontok 
alapján történõ megfigyelés, szocio-
metriai vizsgálatok eredményei, vala-
mint a vizsgálandó személyek tanul-
mányozása csoportmunka közben.

A legtöbb vezetõi tréning a kész-
ség olyan komponenseinek fejleszté-
sét célozza, mint a kritikus gondolko-
dás, döntéshozatal, meggyõzés, ter-
vezés és értékelés. E tréningek gyak-
ran a tanácsadási programok szerves 
részét képezik. A konkrét megoldá-
sok iránt érdeklõdõknek Gyarmathy 
(2001) munkáját ajánljuk.
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STANLEY, JULIAN C. (1918– )

Julian C. Stanley a BS fokozatát a 
Georgiai Egyetem Fõiskoláján sze-
rezte (1937), az EdM fokozatát és a 
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PhD fokozatát pedig a Harvard Egye-
temen (1946, illetve 1950) kísérleti 
neveléslélektanból. Jóllehet Stanley-
nek a tesztelmélet, a kísérleti terv 
(Campbell és Stanley, 1963) és a 
statisztika terén kifejtett munkássá-
gát is igen nagyra tartják, mégis a 
nevét a tehetséges diákok gondozása 
érdekében tett erõfeszítésein keresz-
tül ismerik a legtöbben. Nyugdíjba 
vonulásáig pszichológiát tanított a 
Johns Hopkins Egyetemen, emellett 
az egyetem égisze alatt mûködõ 
A matematikából korán érõ fiatalok 
kutatása (Study of Mathematically 
Precocious Youth, SMPY) nevû prog-
ramnak volt a vezetõje.

Julian C. Stanley

Stanley-nek az intellektuálisan 
tehetségesek iránti érdeklõdését egy 
tesztekrõl és mérésekrõl tartott kur-
zus keltette fel, még 1938-ban, 
a Georgiai Egyetemen. Pályakezdé-
sét követõen pedagógiai kutatás-
módszertannal foglalkozott, egészen 
1971-ig, amikor a Spencer Alapít-
ványtól kapott támogatás lehetõvé 
tette a számára, hogy a Johns 
Hopkins Egyetemen az SMPY-t életre 

hívja (Stanley, Keating és Fox, 1974; 
Benbow és Stanley, 1983). Az SMPY-
vel az volt a célja, hogy a matema-
tikából tehetséges fiatalokat azo-
nosítsa, és lehetõvé tegye, hogy a 
matematikát és más, a matematiká-
val összefüggõ tárgyakat gyorsabban 
és magasabb színvonalon tanulják, 
mint ahogy azt az iskolában elõírt 
tananyag révén tehetnék.

Az SMPY programjában azok a 
fiatalok vehetnek részt, akik a SAT 
(Scholastic Aptitude Test) matema-
tikai részében (SAT–M) még a 13. 
életévük betöltése elõtt legalább 700 
pontot érnek el. Ez olyan magas köve-
telmény, hogy 10 ezer tanuló közül 
legfeljebb 1 ilyen kiváló, ha akad. A 
tehetség felkutatásának koncepcióját 
ma már az egész Egyesült Államok-
ban elfogadják. Jelenleg tehetségku-
tatás a Johns Hopkins Egyetemen a 
Tanulmányi téren Tehetséges Fiata-
lok Léptetési Központjában (Center 
for the Advancement of Academically 
Talented Youth), valamint a Duke 
Egyetem, a Northwestern Egyetem, 
a Kaliforniai Egyetem (Berkeley), a 
Denveri Egyetem és a Washingtoni 
Állami Egyetem által indított prog-
ramok keretében folyik.

Az országosan és nemzetközileg is 
ismert Stanley rangos ösztöndíjakban 
részesült (Fulbright, Louvaini Egye-
tem, 1958 1959; Fulbright–Hays,
Ausztrália és Új-Zéland, 1974). 
1965 1966-ban elnöke volt az Ame-
rikai Neveléskutató Társaságnak (Am-
erican Educational Research Associ-
ation, AERA). Számos kitüntetés 
tulajdonosa, köztük 1980-ban meg-
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kapta az AERA által adományozott 
„A neveléskutatás terén szerzett ki-
emelkedõ érdemeiért” kitüntetést 
is.

IRODALOM

Benbow, C. P. and Stanley, J. C. (1983): Aca-
demic precocity: Aspects of its development. 
Baltimore, MD: Johns Hopkins University 
Press.

Campbell, D. T. and Stanley, J. C. (1963): Ex-
perimental and quasi-experimental de-
signs for research on teaching. In N. 
L. Gage (Ed.), Handbook of research on 
teaching (pp. 171 246). Chicago: Rand 
McNally.

Stanley, J. C., Keating, D. P. and Fox, L. H.
(1974): Mathematical talent: Discovery, de-
scription, and development. Baltimore, MD: 
Johns Hopkins University Press.

STUDY OF MATHEMATICALLY
PRECOCIOUS YOUTH
(A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ
FIATALOK KUTATÁSA)
TANULMÁNYI TÉREN TEHETSÉGES
GYERMEKEK

STERNBERG TEHETSÉG-
KRITÉRIUMAI

Robert J. Sternberg, az amerikai Yale 
Egyetem pszichológia professzora 
szerint ahhoz, hogy valaki tehetsé-
gesnek minõsüljön, öt kritériumnak 
kell eleget tennie. Az általa „a tehet-
ség pentagonális implicit elméleté-
nek” nevezett elképzelésben ez az öt 
kritérium a következõ: (1) kiválóság, 
(2) ritkaság, (3) produktivitás, (4) 
demonstrálhatóság, (5) értékesség.

(1) A kiválóság kritériuma azt je-
lenti, hogy az egyénnek egy vagy 
több területen a kortársaihoz képest 
különbnek kell lennie. Hogy meny-
nyivel különbnek, az területenként 
eltérõ lehet, de akármilyen terület-
rõl is legyen szó, a tehetséges egyént 
mindig úgy látják, mint aki sokkal 
jobb valamiben. A „kortársaihoz 
képest” megszorítást azért kell alkal-
mazni, mert a megítélés attól függ, 
hogy kiknek a képességeihez viszo-
nyítunk. Például az a 10 éves gyer-
mek, aki nagyon magas pontszámot 
ér el az intelligenciatesztben, a 
hasonló korúak körében kiválónak 
számít, de ha a pontszámát a nála 
öt évvel idõsebbekkel hasonlítjuk 
össze, már nem találjuk kiemelkedõ-
nek.

Olykor a kiválóság megítéléséhez 
egynél több vonatkoztatási csoportra 
is szükség lehet. Például egy tehet-
ségfejlesztõ osztályban mindegyik 
tanuló tehetséges a kortársaihoz 
képest, de saját csoportjukhoz képest 
már nem. Ha közülük a leggyengéb-
bet vesszük, nem is tûnik tehetsé-
gesnek. Bárki megmondja, aki már 
tanított tehetségfejlesztõ osztályban, 
hogy a normál osztályból a tehet-
ségfejlesztõ osztályba bekerülõ tanu-
lók korábbi magabiztossága milyen 
hamar elillan, amikor szembesülnek 
azzal, hogy az elõzõ osztályukban 
szilárdan õrzött csúcsteljesítõ státu-
szukat elvesztették.

(2) A ritkaság kritériumának értel-
mében tehetségesnek az számít, 
aki egy olyan jellemzõ tekintetében 
mutat magas szintet, ami a kor-
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társainak körében ritka. A ritkaság 
kritériumát azért kell hozzátenni a 
kiválóság kritériumához, mert ha az 
egyén valamiben kiváló, de sokan 
vannak, akik az adott dologban kivá-
lóak, akkor az egyént nem tekinthet-
jük tehetségesnek. A mondás is azt 
tartja, hogy a vakok országában fél-
szemû a király. Vagyis: az a képes-
ség, ami egy bizonyos körben nagyra 
értékelt és ritka, egy másik körben 
esetleg csak átlagos.

(3) A produktivitás kritériuma azt 
jelenti, hogy az egyénnek valamit pro-
dukálnia kell abban a dimenzióban, 
amiben õt nagyra értékelik. Vegyük 
egy szépségverseny résztvevõit! Miért 
van az, hogy az ítészek nem csupán 
a részvevõk „kinézetét” veszik figye-
lembe, hanem azt is, miként válaszol-
nak a feltett kérdésekre? Ha szépség-
versenyrõl van szó, miért nem elég 
a szépség? Azért, mert a szépségnek 
nincs valamilyen látható vagy meg-
elõlegezhetõ produktuma.

A versenyzõknek bizonyítaniuk 
kell, hogy amellett hogy szépek, tud-
nak is valamit. Egy tanulmányi verse-
nyen azonban semmi más nem szá-
mít, csak a helyesen megoldott fel-
adatok, vagyis az, amit a versenyzõk 
produkálnak. A kiválóságnak tehát 
valamilyen teljesítményben kell meg-
nyilvánulnia. Ha nem mutat fel sem-
mit, legyen bármilyen kiváló és ritka 
képességgel rendelkezõ, nem mond-
hatjuk rá, hogy tehetséges.

(4) A demonstrálhatóság kritériu-
ma azt jelenti, hogy az egyénnek 
egy adott területen való kiválósága 
demonstrálható legyen olyan tesztek-
kel, amelyek az adott jellemzõt érvé-
nyes és megbízható módon mérik. 
Nem elég tehát valakirõl azt állí-
tani, hogy tehetséges, egzakt mód-
szerekkel bizonyítani is kell, hogy 
valóban rendelkezik azzal a képes-
séggel, amelynek alapján tehetséges-
nek ítélhetõ.
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(5) Az értékesség kritériuma azt 
mondja ki, hogy a tehetségesnek tar-
tott egyénnek olyan területen kell 
nyújtania kiváló teljesítményt, amit 
a környezete nagyra értékel. Vegyünk 
például egy egyetemi tanárt, aki 
évente több cikket is publikál külön-
bözõ tudományos folyóiratokban, 
ám ezeknek az írásoknak nincs 
visszhangja. A hasonló kvalitású és 
hasonló témában érdekelt szakem-
berek ugyan elolvassák a cikkeit, de 
nem hivatkoznak rá. Pedig az illetõ 
bizonyára páratlan intelligenciával és 
nagy tudással rendelkezik, ráadásul 
produktív is. Ha viszont a közle-
ményei nem vetnek fel új kérdé-
seket, nem ébresztenek gondolato-
kat, nem ösztönöznek további kuta-
tásokra, nem ösztönöznek vitára, 
akkor nem képviselnek értéket, így 
a tudóstársai nem fogják tehetséges-
nek tartani.

Sternberg elképzelhetõnek tartja, 
hogy sokaknak nem tetszik a fentebb 
leírt relativista álláspont, mégis, sze-
rinte az ilyen és ehhez hasonló imp-
licit elméletek azok, amelyek megte-
remtik az alapot a tehetségesek azo-
nosítását szolgáló legjobb gyakorlati 
módszerek kidolgozásához.
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STUDY OF MATHEMATICALLY 
PRECOCIOUS YOUTH
(A MATEMATIKÁBÓL KORÁN 
ÉRŐ FIATALOK KUTATÁSA)

A Matematikából Korán Érõ Fiatalok 
Kutatása (Study of Mathematically 
Precocious Youth, SMPY) nevû prog-
ramot Julian Stanley hívta életre, és 
hivatalosan 1971. szeptember else-
jén indították. Stanley-nek a téma 
iránti érdeklõdését egy 13 és fél 
éves fiú keltette fel, aki a különféle 
standardizált matematikatesztekben 
kimagaslóan jól teljesített. Nyugta-
lanítani kezdte, hogy az ilyen tehet-
ségeket  mint amilyen ez a fiú is 

 nem ismerik fel, és nem gondoz-
zák megfelelõen. A Johns Hopkins 
Egyetem felügyelete alatt mûködõ 
SMPY létrehozásának ötlete innen 
származik.

Az SMPY arra rendezkedett be, 
hogy az általános iskolák utolsó két 
évfolyamán és a középiskolák elsõ 
két évfolyamán tanuló, matematiká-
ból csúcsteljesítõnek bizonyuló diá-
kokkal foglalkozzon (Johnson, 1983). 
Az ilyen diákok többnyire a követ-
kezõ sajátosságokkal jellemezhetõk: 
szélsebes az észjárásuk, átfogó a gon-
dolkodásuk, kedvet éreznek a mate-
matikai struktúrák elemzéséhez, haj-
lamosak az elvonttal foglalkozni, és 
a matematikai jellegû munkákban 
fáradhatatlanok (Heid, 1983). Az 
SMPY programjába való bekerülés-
nek az a feltétele, hogy a diákok  
még a 13. életévük betöltése elõtt 

 a SAT (Scholastic Aptitude Test) 

STUDY OF MATHEMATICALLY PRECOCIOUS YOUTH



222

matematikai részében (SAT–M) leg-
alább 700 pontot érjenek el. A 13. 
életévüket betöltötteket is felveszik, 
de csak abban az esetben, ha ahány 
hónappal betöltötték a 13. évüket, 
annyiszor további legalább 10 pontot 
érnek el a SAT–M-ben. Például annak 
a diáknak, aki 13 éves és 2 hónapos, 
legalább 720 pontot kell elérnie a 
SAT–M-ben ahhoz, hogy az SMPY 
programjába való bekerülésnél egy-
általán szóba jöhessen (Stanley és 
Benbow, 1983).

A program célja a kiválasztottak 
matematikából történõ elõrehaladá-
sának gyorsítása. Stanley és Benbow 
(1982) szerint megengedhetetlen, 
hogy az idejekorán tehetséget eláruló 
diákok a nekik lassú matematika 
órákon hervadozzanak. Szerintük a 
matematikát a tanulók egyéni képes-
ségeihez igazodva kellene tanítani.
A matematikából korán tehetséges-
nek bizonyuló diákoknak így keve-
sebbet kellene matematika órákra 
járni, a felszabaduló koncentrálóké-
pességet pedig olyan tárgyakra lehet-
ne fordítani, mint például a fizika 
(Tursman, 1983). Mivel kevesebbet 
járnak matematika órákra, egyben 
kevesebb idõt töltenek az iskolában 
is. Ez pedig lehetõvé tenné a számuk-
ra, hogy még középiskolás koruk-
ban fõiskolai kurzusokon vegyenek 
részt, és a szokásosnál hamarabb fel-
vételizzenek a fõiskolára (Stanley és 
Benbow, 1982). Az SMPY éppen ezt 
a célt szolgálja. Stanley azt is nyo-
matékosan hangsúlyozza, hogy az 
SMPY programjában részt vevõ diá-
kokból hamarabb lesz munkaerõ.

Az SMPY nyári program. A diákok 
azonosítása, elbírálása és kiválo-
gatása a tanév folyamán történik. 
A kiválasztottak 8 hetes program-
ban vesznek részt. Hetente egyszer 
jönnek össze, és az adott napon szûk 
5 órát töltenek együtt. A kurzus 
teljes idõtartama alatt egy diák-ta-
nárra sohasem esik több öt tanulónál 
(Stanley, 1980). Valamennyi „oktató” 
(diák-tanár) az SMPY-t végzett haj-
dani tanulókból kerül ki, akiknek az 
életkora általában 13 és 20 év között 
mozog. A mintegy 35 órás program 
alatt a tanulóknak a kezdõ állapottól 
számított plusz 2 iskolai év anyagá-
nak alapos ismeretérõl kell tanúbi-
zonyságot adniuk (Stanley, 1980).

Az ilyen drámai eredmények eléré-
séhez az SMPY „az elõírt oktatást 
követõ diagnosztikus ellenõrzés” 
módszerét alkalmazza (Stanley, 1980; 
Stanley és Benbow, 1983). Az érté-
kelés során azt határozzák meg, amit 
a tanuló nem tud. Ilyenkor az „okta-
tók” azonnal megállnak, és segíte-
nek a hiányosság megszüntetésében, 
vagyis az értékelés szakaszosan tör-
ténik, nem pedig a kurzus végén. 
(Stanley és Benbow, 1982).
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SZILÁRD VAGY FOLYÉKONY
INTELLIGENCIA

A szilárd és folyékony intelligenciá-
nak az elmélete Raymond Cattell-tõl 
származik. A több mint 40 éve szü-
letett elképzelés Charles Spearman 
munkáján alapul (Spearman, 1932). 
Ebben a munkában Spearman arra 
a következtetésre jutott, hogy az 
intelligencia egy egységes, átfogó 
képesség, amelyet az összes teszt-
ben kimutatott közös faktor jelenít 
meg. Ezt az egyetemleges faktort 
Spearman g faktornak (general fac-
tor) nevezte el, ezzel utalva arra, 
hogy általános képességbeli faktor-
ról van szó.

Ez a faktor volt az alapja a 
Cattell által megfogalmazott kétfak-
toros elméletnek. Az elmélet azt 
mondja ki, hogy minden teszt két 
faktort mér: egy általános faktort 

(g), amelyik mindegyik tesztben 
közös, és egy speciális faktort (s), 
amelyik csak az adott tesztre jel-
lemzõ (Cattell, 1963). A Cattell-féle 
intelligenciadefinícióban az általá-
nos képesség faktora két kategóri-
ára válik szét. Ezt a két kategóriát 
nevezzük ma szilárd intelligenciának 
és folyékony intelligenciának.

Cattell és Horn (1978) szerint a 
folyékony intelligencia fõleg a bioló-
giai tényezõk hatásainak az eredmé-
nye, míg a szilárd intelligencia elsõ-
sorban a nevelési és kulturális hatá-
sokból származik. Kimutatták, hogy 
a folyékony intelligencia arra a sajá-
tos képességre vonatkozik, amely-
nek a révén az egyén szabályokat 
és összefüggéseket fog fel és értel-
mez, míg a szilárd intelligencia a 
folyékony intelligenciának a tanult 
szimbólumok, a nyelv és a mate-
matika terén való sajátos használa-
tából ered. Cattell és Horn szerint a 
folyékony intelligenciát feltehetõen 
az öröklés határozza meg, és olyan 
feladatokkal állapítható meg, ame-
lyekben az elemzõ képességen van 
a hangsúly; a szilárd intelligenciát 
pedig az oktatás határozza meg, és 
az egyén által felhalmozott teljesít-
ményképes tudásban tükrözõdik.

A folyékony és szilárd intelligen-
ciát az egyén tanulási és probléma-
megoldási képességének meghatá-
rozása útján lehet mérni. A folyé-
kony intelligenciát ábraanalógiával, 
minta utáni kirakással és az emlé-
kezeti terjedelem vizsgálatával lehet 
megállapítani; a szilárd intelligenciát 
pedig olyan területeken lehet meg-
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ragadni, mint a szókincs, az általá-
nos tájékozottság és az iskolai telje-
sítmény (Cattell és Horn, 1978).

Lansdell (1962) a kutatási beszá-
molójában megemlíti, hogy a szilárd 
és folyékony intelligencia koncep-
ciója igen hasznosnak bizonyult a 
neurológiai károsodásban szenvedõ 
egyének kezelése során. Tapasztalata 
szerint a kiterjedt agykárosodás a szi-
lárd és a folyékony képességeket egy-
aránt érinti, de a folyékony képessé-
gek esetében kifejezettebb következ-
ményekkel jár. Valószínûleg emiatt 
van az, hogy fõleg az absztrakt gon-
dolkodásban mutatkoznak hiányos-
ságok, és nem annyira a specifikus 
tudás terén.

Más kutatások a szilárd és a folyé-
kony intelligenciát az egyéni különb-
ségek oldaláról igyekeztek megra-
gadni. Kneif és James (1978) arra a 
megállapításra jutottak, hogy ameny-
nyiben a tanulók szerényebb álta-
lános képességekkel rendelkeznek, 
akkor a matematikai fogalmak meg-
tanulásához a folyékony képessége-
ket aktivizáló oktatás lenne az ered-
ményesebb. A jobb általános képes-
ségû tanulók esetében viszont a 
szilárd képességekre építõ oktatás 
jelentené a nagyobb segítséget. Ez 
arra utal, hogy a szilárd képessége-
ket csak bizonyos feltételek mellett 
lehet hasznosítani.

A szilárd és a folyékony intelli-
genciával kapcsolatos újabb kuta-
tások témái a következõk voltak: 
a képességbeli tényezõk és a kogni-
tív folyamatok (Lansman, 1982), a 
rövid tartamú memória elsõdleges-

ségi és recencia összetevõi (Crawford 
és Stankov, 1983) és a hatodik 
osztályosok információfeldolgozási 
sebessége. Ez utóbbi vizsgálatban 
(Jenkinson, 1983) az emlékezeti leta-
pogatást és a képazonosítást mérték, 
de nem sikerült semmilyen oksági 
összefüggést kimutatni a feldolgozás 
sebessége és a szilárd, illetve a folyé-
kony intelligencia között.
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SZÜLETÉSI SORREND

A születési sorrend kifejezéssel a gyer-
meknek a családban elfoglalt sorren-
di pozícióját jelöljük. Azok a ku-
tatások azonban, amelyek a szüle-
tési sorrendnek a személyiségre, 
az elmebetegségre, az intelligenciá-
ra. a teljesítõképességre, a foglal-
kozásra és más változókra gyakorolt 
hatását tanulmányozták, meglehe-
tõsen ellentmondásos eredménye-
ket hoztak, jóllehet elõzetesen nem 
kevés reményt fûztek hozzájuk.
A következõkben a személyiségre és 
az intellektuális mûködésre irányuló 
kutatásokból mutatunk be néhányat 
a felvetõdõ problémákkal és a lehet-
séges magyarázatokkal együtt.

A születési sorrend tanulmányo-
zása legalább Galtonig (1874) nyúlik 
vissza, aki szerint a tudósok között 
számottevõen több az elsõszülött. 
Alfred Adler (1958), aki szintén meg 
volt gyõzõdve a családi pozíció fejlõ-
désre gyakorolt hatásáról, ezt írta:

Akármelyik felnõttet is vizsgáltam, mind-
egyiknél azt tapasztaltam, hogy a kora 
gyermekkori élmények örökre megma-
radó nyomokat hagytak bennük. A csa-
ládban elfoglalt helyzet is ilyen kitöröl-
hetetlen bélyeg az életstíluson. (154. o.)

A születési sorrend iránti érdeklõ-
dés abból a felismerésbõl származik, 
hogy a családban szerzett tapaszta-
lat jelentõs hatást gyakorol az ember 
fejlõdésére. A család a gyermek elsõ 
szociális egysége, ennél fogva a szü-
letési sorrend a gyermek környeze-
tét és a gyermekkor során lejátszódó 

dinamikus interakciókat is számot-
tevõen befolyásolhatja.

Az elgondolás szerint mindegyik 
születési pozícióhoz más és más 
interakciós mintázat kapcsolódik, és 
ennek eredményeként  ugyanazon 
családon belül  a gyermekek eltérõ 
szociális-tanulási tapasztalatokra 
tesznek szert (Adler, 1958; Forer, 
1976). Ezeknek a tapasztalatoknak a 
jellege és állandó volta eltérõ viselke-
déses vonásokhoz vezethet. Például, 
a születési sorrend egyfajta mûködé-
sét tükrözi az az idõmennyiség is, 
amelyet a szülõk az adott gyermekre 
fordítanak. A szülõk legalább két-
szer annyi idõt töltenek az elsõszü-
löttel való közvetlen érintkezéssel, 
mint az utána következõ gyerme-
kekkel (White, Kaban és Attanucci, 
1979). Továbbá az idõsebb gyermek-
nek több lehetõsége van arra, hogy 
a nyelvi képességeket gyakorolja, a 
kisebb testvéreivel szemben kötele-
zettséget vállaljon, és tanítsa õket 
(Harris, 1973, Smith, 1984).

Harris (1973) az elsõszülöttet fel-
nõttesen mûvelt lénynek írja le, mint-
hogy ennek a gyermeknek a nevelé-
sében a szülõk aktívabban vesznek 
részt. Ahogy további gyermekekkel 
gyarapodik a család, a szülõk egyre 
kevesebb idõt töltenek a közvetlen 
törõdéssel, a gyermeknevelés kötele-
zettségeibõl pedig mind több hárul az 
idõsebb testvérekre. A fiatalabb gyer-
mekek esetében nagyobb a valószí-
nûsége annak, hogy egymással egy-
forma mûveltségûek lesznek. Ezért 
az elsõszülött vagy az „egyke” gyer-
mek várhatóan jobban azonosul a 

SZÜLETÉSI SORREND



226

szülõvel, mint a késõbb született 
gyermekek (Schacter, 1959; Sutton-
Smith és Rosenberg, 1970).

Mivel mindegyik sorrendi pozí-
ció eltérõ interakciós mintázattal 
jár együtt, az ugyanabból a család-
ból való gyermekek eltérõ szociá-
lis-tanulási tapasztalatokra tesznek 
szert. Az adott viselkedésekhez tár-
suló eltérõ megerõsítések az elsõ-
szülöttbõl olyan vonásokat hívnak 
elõ, mint a jobb vezetõi képesség és 
a függetlenség, a késõbb születettek-
nél pedig a nagyobb függõséget táp-
lálják (Schacter, 1959). A személyi-
ségfejlõdés szociális elmélete ezt úgy 
veti fel, hogy a gyermek által ész-
lelt, a születési pozícióból származó 
személyközi kapcsolatok jelentõsé-
gét hangsúlyozza.

Mindegyik sorrendi pozícióhoz 
tartozóan más és más személyiség-
profilt írnak le, habár ezek a leírások 
olykor következetlenek, és át is fedik 
egymást.

Elsõszülött. Az elsõszülöttek maga-
sabb erkölcsi színvonalon állnak, 
nagyobb a teljesítményigényük, szo-
ciálisan korábban érnek, valamint 
nagyobb az elismerési és megbecsü-
lési igényük (Forer, 1976; Harris, 
1973). Jobbak továbbá a vezetõi 
képességek tekintetében, függetle-
nebbek, és érzékenyebbek a stresszre 
(Sutton-Smith és Rosenberg, 1970).

Másodszülött. A másodszülöttek jel-
legzetesen jó szociális képességekkel 
rendelkeznek, szívesen vesznek részt 
csoportos tevékenységekben, és az 

életben jobb kapcsolatokat tartanak 
fenn, mint az elsõszülöttek. Ugyan-
akkor a viselkedésükben függõbbek, 
és jobban keresik a felnõttek segítsé-
gét, illetve támogatását (McGurk és 
Lewis, 1972; Forer, 1976).

Középsõnek született. A másodszü-
löttekhez hasonlóan a középsõnek 
születetteknek is jobbak az interper-
szonális képességeik, jobban kinyil-
vánítják az érzésekre való fogékony-
ságukat és a másokra való igényüket 
(Miller és Maruyama, 1976; Falbo, 
1981). A középsõ gyermekkel álta-
lában kevesebb a viselkedési prob-
léma, egészségesebben viszonyul-
nak az élethez, és a felnõttek ta-
pasztalata szerint az új vagy fenye-
getõ szituációkban kevésbé szoron-
ganak (Yannakis, 1976; Touliatos és 
Lindholm, 1980). A velük egyko-
rúak normái jobban érdeklik õket, a 
kortársak javaslatait pedig szívesen 
fogadják. (Harris, 1973).

Utoljára született. A legfiatalabb 
gyermeknek nagyobb az esélye arra, 
hogy függõvé válik, továbbá hogy 
az egykorúak felé orientálódik 
(Schacter, 1959). Ezzel a születési 
pozícióval egyébként az alkoholizá-
lásra és a cigarettázásra való erõtel-
jesebb hajlam jár együtt (Ernst és 
Angst, 1983).

Egyetlennek született. Az „egykék” 
inkább vezetõk, semmint beosztot-
tak, és az önálló viselkedést preferál-
ják (Falbo, 1981). Schacter (1959) 
szerint az egyedüli gyermekek több 
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szorongást és félelmet élnek meg a 
serdülõ- és felnõttkorukban, mint a 
késõbb született gyermekek. Minden 
alapot nélkülöz viszont az a szóbe-
széd, hogy az „egykék” elutasítják 
az együttmûködést, magányosak és 
önzõk (Falbo, 1984).

A gyermeknek a születési pozí-
cióra vonatkozó észlelését sokféle 
tényezõ befolyásolhatja. A testvérek 
neme és a köztük lévõ életkori 
különbségek éppolyan fontosak le-
hetnek, mint az örökbefogadott és a 
mostohagyermekek helyzete. Adler 
(1958) szerint például ha egy fiú-
gyermeknek csupa leánytestvére van, 
az jobban kiemelheti férfiúi mivol-
tát. Egy másodszülött átveheti a fej-
lõdésben lemaradt elsõszülött köte-
lezettségeit. Az örökbefogadott vagy 
a mostohagyermekek esetében az 
elõzõ családból hozott interakciós 
mintázatok az új sorrendiségi hely-
zetre való ráhangolódásban lehetnek 
fontosak. Forer (1976) szerint annál 
jobb a beilleszkedés, minél fiatalab-
bak a gyermekek az átállás idején, és 
minél közelebb áll a megelõzõ és a 
jelenlegi helyzet egymáshoz.

A tekintélyes mennyiségû ellent-
mondásos adat és vélemény láttán 
azonban felvetõdik, hogy a születési 
sorrend változóinak értéke a személyi-
ség megértése szempontjából komo-
lyan megkérdõjelezhetõ (Stagner és 
Katzoff, 1936; Schooler, 1972; Ernst 
és Angst, 1983). Ernst és Angst 
(1983) a születési sorrend és a sze-
mélyiség összefüggését elemzõ tanul-
mányukban a következõkre jutottak:

A születési sorrendnek és a tesvérek szá-
mának nincs erõs hatása a személyiségre. 
Jelen kutatás szerint a neurózis hátteré-
ben inkább a szétesett otthon, a rideg 
nevelési stílus és a szülõkkel való kap-
csolatban túl korán bekövetkezõ zavarok 
állnak; a magasabb teljesítménnyel pedig 
inkább a magasabb jövedelem, a maga-
sabb társadalmi osztály ... és egy békés 
otthon jár együtt.

A szerzõk azt nem tagadják, hogy 
egyes esetekben fontos lehet a szü-
letési sorrend, de fenntartják azt a 
véleményüket, hogy más szociális 
változókkal összehasonlítva a szüle-
tési sorrend jelentõsége eltörpül, és 
éppen ezért túlértékelt.

Zajonc és Markus (1976) jól 
ismert keresztezõdési modellje ebbõl 
a szempontból azért fontos, mert fel-
tevéseket fogalmaz meg a születési 
sorrend és az intellektuális képes-
ségek kapcsolatára vonatkozóan.
A modell szerint mindegyik gyermek-
nek az intelligenciája a család átla-
gos intellektuális környezete (ÁIK) 
alapján jósolható meg, ahol az ÁIK 
egyenlõ a család összesített intel-
lektuális szintjének és a családtagok 
számának a hányadosával. A modell 
szerint egy olyan kétgyermekes csa-
ládban, ahol a gyermekek között 
a korkülönbség csak néhány év, a 
második gyermek esetében alacso-
nyabb IQ várható. Egy olyan család-
ban viszont, ahol az elsõ- és másod-
szülöttek közötti korkülönbség a hét 
évet meghaladja, a tétel az ellenkezõ-
jére fordul. A korkülönbségen kívül 
a modell az elsõszülötteknél azt a 
különleges elõnyt is tekintetbe veszi, 
hogy õk a testvéreiknek szánt taní-
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tásból is tanulnak. A modell továbbá 
feltételezi, hogy az apa nélküli csa-
ládban élõ gyermekek és az ikrek 
esetében az IQ értékeknek éppúgy 
alacsonyabbaknak kell lenniük, mint 
a nagyobb családból való késõbb 
születetteknél.

Sajnálatos módon a keresztezõ-
dési modell nem vesz tudomást arról, 
hogy a család nagysága és az intel-
lektuális teljesítmény között követ-
kezetesen fordított kapcsolatot talál-
tak. Továbbá nem a születési sor-
rendnek, hanem a testvérek számá-
nak és a szocioökonómiai státusz 
csökkenésének volt némileg hangsú-
lyosabb hatása az intellektuális telje-
sítményre; nem beszélve arról, hogy 
a modell felvetései többnyire szavak-
ban nyilvánulnak meg, számszerû 
mérésekkel nincsenek alátámasztva 
(Steelman, 1985). És ami fontosabb, 
jelenleg úgy tûnik, hogy a születési 
sorrenddel kapcsolatban beszámolt 
hatások valójában a testvérek számá-
nak vagy a szocioökonómiai státusz-
nak a mûtermékei, tehát a születési 
sorrend állítólagos vonzatai lénye-
gében véletlenszerûek (Steelman, 
1985). A fordított kapcsolat alól az 
egyedüli kivételt az egyetlen gyer-
mek jelenti (akinek pontszáma ala-
csonyabb a feltételezettnél).

Page és Grandon (1979) a szü-
letési sorrend és az intellektuális 
mûködés között talált korrelációra 
egy másféle értelmezést javasolnak: 
a keveredés elméletét. Szerintük az 
intellektuális teljesítményt a társa-
dalmi osztály, a faj, a család nagy-
sága és a születési sorrend együtt, 

egymásra kölcsönösen hatva hatá-
rozzák meg. Az elemzéseik azonban 
azt mutatják, hogy a hatás nagyságát 
tekintve a társadalmi osztály és az 
etnikai hovatartozás a két domináns 
tényezõ, míg a család nagyságának 
és a születési sorrendnek a jelentõ-
sége lényegében elhanyagolható.

Nyomós okunk van tehát két-
ségbe vonni, hogy a születési sor-
rend akár az intellektus terén, akár a 
személyiség terén komoly befolyás-
sal bír. Azt, hogy a különbözõ sor-
rendi pozíciókhoz eltérõ profilok 
tartoznának, ma már kételkedéssel 
kell fogadnunk. Bizonyos idõszak-
okban és egyes kultúrákban a szü-
letési sorrend valóban jelentõs fejlõ-
dési tényezõ lehetett. Amikor fontos 
volt az elsõszülöttség, az elsõszülött 
fiúk élettapasztalata mérhetetlenül 
különbözött a többi testvér életta-
pasztalatától, és ez kétségkívül hoz-
zájárult a sikerességükhöz. A mi tár-
sadalmunkban azonban az elvárá-
sokban, a szocializációban, az okta-
tási és a gazdasági lehetõségekben 
ilyen extrém különbségek hosszabb 
ideig és rendszeresen nem fordulnak 
elõ. Ezért nem valószínû, hogy adott 
vonások oksági kapcsolatban lenné-
nek a születési sorrenddel. A szü-
letési sorrenddel kapcsolatos adatok 
értelmezésében tehát rendkívül óva-
tosnak kell lenni. A születési sor-
rend hathat ugyan a fejlõdésre, azon-
ban az eddigi kutatások arra utal-
nak, hogy ennek a változónak mind 
a személyiségre, mind az intellektu-
ális mûködésre gyakorolt hatása cse-
kély és következetlen.
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ÉRTELMI FEJLŐDÉS
INTELLIGENCIA

SZŰRÉSI PROBLÉMÁK

A szûrés a tehetségazonosítási folya-
mat elsõ lépése. Célja az ún. „tehet-
ségmezõ” (talent pool) kialakítása, 
vagyis azon tanulók körének meg-
határozása, akik a tehetségfejlesztõ 
programba való bekerülés tekinte-
tében egyáltalán szóba jöhetnek. 
A „tehetségmezõ” a pedagógusok, 
szülõk és osztálytársak javaslatai 
alapján körvonalazódik. Annak tisz-
tázása, hogy az ide bekerültek, azaz 
tehetségesnek tartott tanulók való-
ban tehetségesek-e vagy nem, to-
vábbi vizsgálatok feladata.

Tény, hogy azon gyermekeknek 
nagyjából a fele, akik egy átfogó 
intelligenciatesztben két szórásnyira 
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az átlag felett képesek lennének tel-
jesíteni, az azonosítási folyamat eme 
elsõ lépése során elvesznek. Ez a 
jelentõs veszteség a szûrés, illetve 
javaslattétel két sajátos problémájá-
val függ össze: a hatékonysággal és 
az eredményességgel.

Hatékonyságon a tehetségesnek 
vélt és az azonosítási folyamat során 
ténylegesen tehetségesnek bizonyuló 
tanulók egymáshoz viszonyított szá-
mát értjük, míg eredményességen 
a tehetséges és a tehetségfejlesztõ 
programba bekerült tanulók számá-
nak a viszonyát.

A hatékonyság  azaz a pénz-
eszközök hatékony felhasználása  
érdekében egyes iskolakörzetek eleve 
csak azokat a tanulókat jelölik, akik-
rõl szinte száz százalékra tudják, 
hogy tehetségesnek fognak minõ-
sülni, mert így a pszichológiai szol-
gáltatások igénybevételére csak mini-
mális összeget kell költeni. Ezek az 
iskolakörzetek kétségkívül nagyon 
hatékonyak, viszont nem eredmé-
nyesek, hiszen bizonyosra vehetõ, 
hogy a szûrés hatókörének beszûkí-
tésével számos valóban tehetséges 
tanuló kimarad, akiknek pedig a 
programban lenne a helyük.

A probléma tehát az, hogy a haté-
konyság erõltetése az eredményes-
ség rovására megy, vagyis minél szû-
kebb a „tehetségmezõ”, annál való-
színûbb, hogy sok tehetséges gyer-
mek be sem kerül ebbe a mezõbe, 
így esélyük sincs arra, hogy a késõb-
biek során a tehetségük azonosí-
tásra kerüljön. Amikor a hatékony-
ság 100%-os, az eredményesség csak 

50%-os. A költségek szempontjából 
ugyan ez az elõnyösebb, de szakmai 
és erkölcsi oldalról aligha védhetõ.

A megoldás nyilvánvalóan az, 
ha a szûrés során a hatékonyságra 
és az eredményességre együttesen 
vagyunk tekintettel. Természetesen 
a „tehetségmezõ” kialakítására szük-
ség van, hiszen egyfelõl az anyagi for-
rások behatároltak, másfelõl indoko-
latlan is lenne mondjuk egy iskola 
összes tanulóját pszichológiai vizs-
gálatoknak alávetni azon a címen, 
hogy így biztosan egyetlen tehetség 
sem kallódik el. Ha azonban a jelö-
lés körültekintõen történik, a vizs-
gálatok költségvonzata nem növek-
szik számottevõen.
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TANÁCSADÁS ÉS TEHETSÉG

Korántsem biztos, hogy a tehetséges 
gyermekekbõl produktív, kiválóan 
teljesítõ, tehetséges felnõttek lesz-
nek. A tehetséges diákoknak ugyanis 
az iskolai éveik alatt nemcsak a 
pályaválasztás és a beilleszkedés szo-
kásos nehézségeivel, hanem a tehet-
ségükbõl fakadó különleges bonyo-
dalmakkal is szembe kell nézniük. 
Nyilvánvaló, hogy a sajátos problé-
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mák miatt a tanácsadási programok-
nak is sajátos profilúaknak kell len-
niük.

Az érzelmi fejlõdés támogatása, a 
szociabilitás erõsítése, a továbbtanu-
lásra való elõkészítés, a pályaválasz-
tás segítése és a vezetõi képességek 
fejlesztése mind olyan feladat, ame-
lyekre a tanácsadóknak alaposan fel 
kell készülni (Rice, 1985). Nem állja 
meg a helyét az a feltételezés  
pedig sok tanácsadó így gondolja 

, hogy a tehetséges diákok maguk-
tól is helyesen tudnak dönteni, és 
kezükbe tudják venni a sorsuk irá-
nyítását.

A tehetségtanácsadási programok 
rendszerint csoportos és/vagy egyéni 
ülésekbõl állnak. Az ülések céljait 
a tehetségesek sajátos tulajdonsága-
ival és igényeivel összhangban kell 
meghatározni. A mindenkit érintõ 
érzelmi és szocializációs kérdések 
csoportos keretek között is meg-
beszélhetõk, például filozófiai jel-
legû eszmecserék segítségével, erköl-
csi dilemmák boncolgatásával, vagy 
az értékek körében való eligazodás 
gyakorlásával (Colangelo és Zaffran, 
1979). Azoknak a diákoknak az ese-
tében viszont, akik társas/érzelmi 
beilleszkedési problémákkal küzde-
nek, a tanácsadást egyénileg célszerû 
végezni (Rice, 1985).

Ugyancsak személyre szabottan 
célszerû végezni a továbbtanulásra 
való elõkészítést és a pályaválasztási 
tanácsadást is. A tanácsadó ugyan 
nem dönthet a diákok helyett, de 
kinek-kinek segítséget nyújthat pél-
dául a kutatómunkában való jártas-

ság kialakításához, az olvasottság 
szélesítéséhez, a vizsgázási stratégi-
ákhoz, vagy a kurzusok megválasz-
tásához és sorrendjéhez (Barbe és 
Renzulli, 1981).

Az egyéni tanácsadásnak fõleg 
abban kell támogatnia a tehetséges 
diákokat, hogy a tehetség útvesztõi-
vel megbirkózzanak. Az önismeret, 
az önirányítás, az önfegyelem vagy a 
feszültségkezelés kérdésérõl minden 
tehetséges diákkal, de külön-külön 
célszerû elbeszélgetni.

A vezetõi képességek fejlesztése 
egyéni és csoportos módszerekkel 
is megvalósítható. Mivel a tehetség 
nem jelent egyben vezetõi alkal-
masságot is, ezért a vezetõi képes-
ségek fejlesztése szerves része kell 
legyen valamennyi tanácsadási prog-
ramnak.

Tanácsot adni tulajdonképpen bár-
milyen keretek között lehet. A tan-
teremben, az elõcsarnokban vagy 
mondjuk egy táborozás alkalmával 
éppúgy, mint a tanácsadó irodájában. 
A módszereket illetõen viszont más 
a helyzet. Sokféle tanácsadási tech-
nika létezik, de a tehetségesek ese-
tében nem mindegyik javasolható.
A tehetségtanácsadási programokban 
eredményesen alkalmazható techni-
kák közül  Swassing (1985) leírása 
alapján  itt hármat említünk.

1. A mentori kapcsolatok. A men-
tori kapcsolatok ebbõl a szempont-
ból azért hasznosak, mert a men-
torok a megküzdõ (coping) viselke-
dés modellálása révén a konflikusok 
kezelésére is megtanítják a tehetsé-
ges diákokat.
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2. A biblioterápia. Kitûnõ tanács-
adási módszer a biblioterápia. Sok 
tehetséges diák igen fejlett olvasási 
készséggel rendelkezik, és csak úgy 
falja a könyveket. A sikeres egyé-
nekrõl szóló életrajzok és önélet-
rajzok pedig remek példák arra, hogy 
milyen tulajdonságok alapján lesz 
valakibõl jó vezetõ.

3. A humor. A tehetséges diákok 
gyors észjárására építõ humor eny-
hítheti a feszültséget, és alternatív 
értelmezéseket nyújthat a személyes 
dilemmákból való kiútkereséshez.
A humort elsõsorban a probléma-
megoldást, a kreatív gondolkodást és 
az önismeretet fejlesztõ gyakorlatok 
során lehet alkalmazni.
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TANNENBAUM TEHETSÉG-
FELFOGÁSA

A. J. Tannenbaum (1983) pszicho-
szociális modelljében öt faktort írt 
le a tehetség szempontjából egyen-

rangúan fontos tényezõként. Defi-
níciója hangsúlyozza, hogy a maj-
dani sikeres, kiemelkedõ teljesítmé-
nyeket elérõ tehetségek fejlõdésében 
nemcsak személyes tulajdonságaik 

 amelyeket a tehetség meghatá-
rozásakor a leggyakrabban emleget-
nek , hanem a környezet speciális 
elemei is részt vesznek. A tehetséget 
így a társadalmi tényezõkre erõsen 
koncentrálva határozta meg. Az öt 
faktort a következõképpen írta le:

1. Az általános képesség Spearman 
(1927) általános intelligenciafogal-
mához, a g faktorhoz hasonló intel-
lektuális erõ, amely mindenféle prob-
léma megoldásához szükséges.

2. A speciális képességek egy-egy 
területhez kapcsolódó kiemelkedõ 
tudást jelentenek. Tannenbaum úgy 
véli, nincs értelme a tehetségnek, 
ha tárgytalan általános intelligen-
ciát jelent csupán. Egy intelligencia-
tesztben magas pontszámot elérni 
nem igazi teljesítmény. Teljesítmény 
egy matematikai feladványt, vagy a 
légkör szennyezésének problémáját 
megoldani. A magas intellektuális 
képességnek kapcsolódnia kell vala-
milyen területhez, ami aztán for-
dítva, erõsíti az általános intelligen-
ciát.

3. A nem intellektuális facilitátorok 
több különbözõ belsõ jellemzõt egye-
sítenek, ilyen a motiváció, az énkép, a 
személyiségjegyek (független, önér-
vényesítõ, non-konform, vitatkozó), 
vagy a problémával való szembesü-
lés módja.

4. A környezeti tényezõk alapvetõen 
meghatározzák a tehetséget, amely 
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kor- és kultúrafüggõ. Fontos szerepe 
van a támogatásnak, a családtagok, 
tanárok és társak hatásának, a moti-
váló, ingergazdag környezetnek, az 
eszközök rendelkezésre állásának.

5. A véletlen tényezõk külön kiemelt 
faktorként való kezelése a modell 
különlegessége. Lényegében arról 
van szó, hogy hova milyen adottsá-
gokkal születik valaki. A Feldman és 
Goldsmith (1986) által leírt jelensé-
get, a fontos faktorok egybevágását 
mint egyik meghatározó alkotóele-
met építette be modelljébe. A belsõ 
és külsõ tényezõk különbözõ kombi-
nációkban találkozhatnak, és a tehet-
ség fejlõdésében egymásra hatásuk 
jelentõs befolyással bír. A véletlen 
faktor segít például megmagyarázni, 
miért könnyebb az iskolai, mint a 
munkabeli sikerességet megjósolni.

A társadalom preferenciái szerint 
a tehetségek négy kategóriába sorol-
hatók, úgy, mint hiány, többlet, kon-
tingens és rendhagyó tehetségek.

A hiány (scarcity) tehetség arra 
a tehetségre utal, amelybõl mindig 
kevés van. Olyan alkotók iránt, akik 
az emberiség jólétét szolgálják, folya-
matos a kereslet. Orvos, aki új oltást 
fedez fel, mint Jonas Salk, vagy poli-
tikai vezetõk, mint Abraham Lincoln 
és Winston Churchill stb., a társa-
dalom önvédelme számára elenged-
hetetlenül fontosak, ezért tekinti a 
társadalom kiválóságnak ezeket az 
embereket.

A többlet (surplus) tehetségek az 
emberek érzékeit, lelkét új magas-
latokba emelõ, az alapvetõ létfenn-
tartáson túli alkotásokat tudnak lét-

rehozni. Képzõmûvészek, irodalmá-
rok, zenei tehetségek és nagy filo-
zófusok iránt nem szükséglet jelent-
kezik, hanem inkább sóvárgás. Az 
emberiség létfenntartása szempont-
jából nem olyan fontosak, mint a rit-
kaság tehetségek. Számtalan ember 
élt és fog élni anélkül, hogy akár 
egy Dante-mûvet elolvasott volna, és 
sokaknak ezek a mestermûvek nem 
egyszerûen nélkülözhetõk, hanem 
valami többletnek, feleslegnek tart-
ják, amire igazából nincs szükség, 
jóllehet nem kevesen vannak, akik 
csodálják Dantét.

Kétségtelen, hogy sok iskola és 
közösség a hiány tehetséget a több-
let tehetség fölé helyezi, de a hiány 
és a többlet tehetség kifejezések nem 
értékítéletek, nem felsõbbrendûség 
terén különböztetik meg a tehetsé-
get, csupán különbözõ fajtái a tehet-
ségnek, amelyek eltérõ csodálatot 
váltanak ki a társadalom tagjaiból. 
A társadalom fizikai fennmaradása 
a hiány tehetségeken áll, kulturális 
túlélése pedig a többlet tehetségek 
megjelenésén múlik.

A hányad vagy kontingens (quota) 
tehetség kategóriába specializált, 
magas szintû képességek tartoznak, 
amelyek a piac által limitált meny-
nyiségben szükségesek, hogy java-
kat hozzanak létre, és szükséglete-
ket elégítsenek ki. Orvosok, tanárok, 
mérnökök, jogászok, üzletemberek 
példái ennek a fajta tehetségnek. 
Néha hiány van ezekbõl a tehetsé-
gekbõl, máskor pedig a legkiválób-
bak sem jutnak megfelelõ munkához, 
mert vagy sok hasonlóan kiemelkedõ 
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egyén jelentkezik egy adott terüle-
ten, vagy az igény csökkent az általuk 
képviselt szakmában, esetleg egyéb, 
például politikai okokból kevésbé 
tehetségesek foglalják el a helyeket. 
Így például orvosokra nagy kereslet 
van bizonyos területeken, máshol 
viszont küzdeni kell a fennmara-
dásért, magasan kvalifikált szabad 
mûvészeti PhD-sok esetleg segéd-
munkásként dolgoznak, mert a 
képességüknek megfelelõ szintekre, 
egyetemi pozícióba politikai okok-
ból náluk sokkal gyengébb képes-
ségû egyének kerültek.

Talán leginkább az iskoláknak a 
felelõssége a szükségleteknek meg-
felelõ kontingens tehetség képzése. 
A készségek, amelyek a különbözõ 
területeken szükségesek, jól megha-
tározhatóak, és specializált tehetség-
programokban fejleszthetõek.

A rendhagyó (anomalous) tehetség 
az a kategória, amely azokat a tehet-
ségeket foglalja magába, amelyek az 
emberi test és szellem teljesítményé-
nek nyújthatóságát, széles kereszt-
metszetét mutatják. Erre a Guinness 
Rekordok Könyve szolgáltat jó példá-
kat. Gyorsolvasás, fejszámolás, tra-
pézmûvészet szintén jó példái ennek 
a kategóriának. Ide tartoznak a tár-
sadalmilag elítélt készségek is, mint 
a ravaszkodás vagy a demagógia. 
„Kihalt” képességek, amelyek koráb-
ban tartozhattak a hiány, többlet 
vagy kontingens kategóriákba, de az 
idõ túlhaladott rajtuk, anakronisz-
tikussá váltak, mint számos kéz-
mûves mesterség, szintén a rend-
hagyók közé sorolhatók. A rend-

hagyó tehetség nem nyer elisme-
rést, mint igazi kiválóság. Lényegé-
ben Sternberg (1993) pentagonális 
teóriájában leírt ötödik, „értékesség” 
tehetség-kritériumnak nem felelnek 
meg a rendhagyó tehetség kategóriá-
ba sorolt képességek. Az iskolákban 
is fejlesztik ezt a tehetségfajtát, 
amely esetleg vonzza a tömegeket, és 
látványosságot jelent, mint a spor-
tok, tömeges tornászbemutatók vagy 
menetelés.

A tehetségkategóriák megítélése 
különbözõ emberek számára igen 
különbözõ lehet, még a tehetsége-
sekkel foglalkozók között is a tehet-
ségnek több eltérõ szemlélete ural-
kodik. Fogalmi szinten esetleg mind 
a négy kategóriát elfogadják, de a 
gyakorlatban más lehet a helyzet, és 
elõszeretettel határozzák meg, hogy 
melyek azok a képességek, amelyek 
figyelmet érdemelnek.
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TANTERVI ALAPELVEK

Az Egyesült Államokban a 80-as 
évek elsõ felében készült nemzeti 
jelentések  az Egy nemzet veszélyben 
(1983), A hely, amelyet iskolának hívnak 
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(Goodlad, 1983), Jelentés az amerikai 
középfokú oktatás helyzetérõl (Boyer, 
1983) és még vagy harminc nagy 
port felvert helyzetelemzõ tanulmány 

 nyomán ugrásszerûen megnöveke-
dett az érdeklõdés az oktatás minõ-
sége iránt. Jórészt ezeknek a jelen-
téseknek tudható be, hogy a tehet-
ségeseket tanító pedagógusokat is 
mind jobban kezdte foglalkoztatni a 
tehetségeseknek megfelelõ, „minõ-
ségi” tanterv gondolata. A pedagógu-
sok részérõl jelentkezõ igényeket fel-
ismerve a Nemzeti és Állami Tehet-
ségügyi Vezetõképzõ Intézet a Nem-
zeti Tantervfejlesztési Bizottság köz-
remûködésével tizenhárom alapelvet 
dolgozott ki a tehetségeseknek való 
differenciált tanterv készítéséhez. A 
13 alapelv a következõ:
 1. A témakörök átfogóak legye-
nek, tágan értelmezhetõ kérdéseket, 
problémákat vessenek fel.
 2. A témakörök minél több tudo-
mányterületet integráljanak.
 3. Az egyes témakörökön belül 
a tanulási tevékenységek egymással 
összefüggõek és egymást kölcsönö-
sen erõsítõek legyenek.
 4. Adjon lehetõséget egy-egy 
önként választott résztéma elmélyült 
tanulmányozására.
 5. Fejlessze az önálló, illetve az 
önirányította tanulás képességét.
 6. Fejlessze a produktív, abszt-
rakt, komplex és magasabb szintû 
gondolkodási képességeket.
 7. Koncentráljon a többféle választ 
lehetõvé tevõ feladatokra.
 8. Fejlessze a kutatáshoz szüksé-
ges képességeket.

 9. Integrálja az alapképességeket 
és a magasabb szintû gondolkodási 
képességeket.
 10. Késztesse a tanulókat olyan 
produktumok létrehozására, amelyek 
a meglévõ elképzeléseket megváltoz-
tatva új feltevésekhez vezetnek.
 11. Késztesse a tanulókat olyan 
produktumok létrehozására, ame-
lyek készítése során új módszereket, 
anyagokat és formákat használnak.
 12. Ösztönözze a tanulókat az 
önismeretük fejlesztésére, a képes-
ségeik felismerésén és kihasználásán 
keresztül pedig a fokozottabb önirá-
nyításra, továbbá a maguk és mások 
közötti hasonlóságok és különbsé-
gek megbecsülésére.
 13. Értékelje a tanulói eredmé-
nyeket megfelelõ és speciális krité-
riumok segítségével. A kritériumori-
entált és standardizált tesztek ered-
ményei mellett vegye figyelembe a 
tanulók önértékelését is.

A rövid, tömör formában rögzített 
tantervi alapelvek mögött az a meg-
gondolás áll, hogy a tehetségeseket 
csak olyan tanterv alapján lehet ered-
ményesen oktatni, amely figyelembe 
veszi a tehetséges diákok tanulás-
beli, érzelmi és társas jellemzõit. 
A tanterv összeállításakor például 
tekintettel kell lenni arra, hogy olyan 
tanulókról van szó, akik könnyen 
megértik a fogalmakat és összefüg-
géseket (1., 2., 3. és 6. alapelv), 
akik szeretnek és tudnak önállóan 
gondolkodni és cselekedni (4., 5. és 
8. alapelv), akik roppant kíváncsi 
természetûek és rengeteg minden 
érdekli õket (7., 10. és 11. alapelv), 
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és akik az átlagnál jóval érzékenyeb-
bek (5., 6., 9. és 13. alapelv).
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TANTERVI KONCEPCIÓK

Világszerte több olyan tantervi kon-
cepció létezik, amelyek alakítólag 
hatottak a tehetségesekkel foglalkozó 
szakemberek gondolkodására. Ezek 
mindegyike a már meglévõ tehetség-
tantervekben is fellelhetõ, és arról 
szól, hogy milyen legyen a tehetsé-
gesek tanterve. Az alábbiakban hat 
elképzelést mutatunk be.

1. A tanterv mint a kognitív folyama-
tok fejlesztõje
Ez a tehetségpedagógiai koncepció 
a készségfejlesztés folyamatára össz-
pontosít. Ebbõl adódóan képviselõi 
olyan anyagokat vesznek be a tan-
tervbe, amelyek a magasabb szintû 
gondolkodási készségek köré szer-
vezõdnek. Mivel a képességpszicho-
lógiára támaszkodik, olyan  tarta-
lomtól független  tantervi modellt 
szorgalmaz, mely mindenféle tanu-
lási tevékenység központi elemének a 
kognitív készségek használatát teszi 
meg. Ezen elképzelés mögött az a fel-
tevés húzódik, hogy a kognitív kész-
ségek megszerzése minden területen 
segítségére lesz a diáknak. Számos 
„kihúzó” program (pull out program: 

olyan program, amelyben a tehet-
ségeseket bizonyos foglalkozásokra 
kiemelik az osztályközösségbõl) a 
tanterv lényegét a kritikai gondolko-
dás, a kreatív gondolkodás és a prob-
lémamegoldás fejlesztésében jelöli 
meg, úgy kezelve ezeket a készsé-
geket, mint amelyeket önmagukban 
kell elsajátítani. Az újabb kutatások 
szerint azonban, ha nem biztosí-
tunk elegendõ lehetõséget a tanuló-
nak arra, hogy a kognitív készségeit 
közvetlenül a tanított anyagra alkal-
mazza, akkor a kognitív folyamatok 
fejlesztése öncélúvá válik.

2. A tanterv mint technológia
Ez a tantervi koncepció szintén folya-
matorientált, de a tantervet a köré 
szervezi, hogy a diák honnan indul 
el, és hová érkezik Ez a felfogás a 
tantervben lefektetett viselkedésbeli 
és teljesítménybeli követelményekre 
támaszkodik, amelyeket mérhetõvé 
kíván tenni, hogy a haladás mértéke 
meghatározható legyen. Az a felte-
vése tehát, hogy a tantervben leír-
taknak expliciteknek, taníthatóknak 
és számon kérhetõknek kell lenniük, 
azaz a tantervnek egy teljes techno-
lógiai rendszert kell alkotnia. A tan-
terv azonban csak akkor töltheti be 
a szerepét, ha az iskolák mindebbõl 
nem csupán egyes elemeket vesznek 
át, hanem az egész rendszert adap-
tálják.

3. A tanterv mint személyre szabott 
rendszer
Ez a felfogás egy olyan gyermek-
központú tantervi modellt támogat, 
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amelyben a tananyagot a gyermek 
igényeihez igazítják. A tanterv tehát 
a szerint szervezõdik, hogy milyen 
területek érdeklik a diákokat. Az 
ilyen tantervnek az a célja, hogy 
minden tanulót a megértési szint-
jének megfelelõen foglalkoztasson, 
és ezen keresztül fejlesszen. Számos 
tehetségesek számára készült tan-
tervi modellben megjelenik ez a fel-
fogás. Sokan azért vannak emellett, 
mert a hangsúlyt az önirányította 
tanulásra helyezi. A tehetséges diá-
kok oly módon válnak felelõseivé a 
saját tantervüknek, hogy megállapo-
dást kötnek egy serkentõ személy-
lyel, a facilitátorral, aki felméri az 
érdeklõdésüket és a képességeiket.
A tanterv központi részét az a munka 
képezi, amiben a diák és a facilitátor 
kölcsönösen megegyeznek.

4. A tanterv mint a társadalmi meg-
újhodás eszköze
E felfogás szerint az oktatási intéz-
ményeknek az a feladata, hogy a 
társadalmi változásokat közvetítsék. 
Ezek szerint a tanterv tartalmát a 
társadalmi és a kulturális szférában 
lezajló fontosabb változások figye-
lembevételével kell meghatározni.
A megtanulandó témákat úgy kell 
kiválasztani, hogy azok elõsegítsék a 
diák közvetlen környezete által igé-
nyelt közösségi cselekvési programo-
kat, valamint fokozzák az egyéni és 
a társadalom iránt érzett felelõsség-
tudatot. A diákoknak az olyan tevé-
kenységekbe való bevonása, mint 
pl. részvétel büntetõeljárásokban, 
közvéleménykutatás a lakókörzet-

ben a nukleáris energiáról, iskolai 
környezetszennyezés-elleni kampány 
szervezése stb.  tantervi anyagként 

 tipikusan a társadalmi megújho-
dást szolgálja. Erre a felfogásra a leg-
jobb példa az olyan tanterv, amely 
a Föld jövõjével, illetve a globális 
összefüggésekkel foglalkozik. Egész 
iskolakörzetek szervezik úgy a tanter-
vüket, hogy a tehetséges középiskolá-
sokat kiszolgálják. A multikulturális 
tantervi irányzatok is ebbõl a felfo-
gásból táplálkoznak.

5. A tanterv mint a tudományos gon-
dolkodás eszköze
Ennek a tantervi irányzatnak a gyö-
kerei a humanista gondolkodás nyu-
gati tradíciójában találhatók. Neve-
lési ideálja olyan oktatást feltételez, 
amely a nagy eszmék megértésének 
képességével, valamint a múltbeli 
eredmények elemezésének és szin-
tetizálásának képességével ruházza 
fel a tanulót. Erõsíti a tudásba vetett 
hitet, az olyan tudásét, ami a tudo-
mány és a mûvészet különbözõ terü-
letein ölt testet, és azt keresi, hogy 
mindezekre a diszciplínákra hogyan 
oktassa a diákot. A legtöbb „mara-
dandó” tanterv, amelyet a tehetség-
programokban használnak, ebbõl az 
irányzatból nõ ki.

6. A tanterv mint a pályára való fel-
készítés eszköze
Ennek a nézetnek a gyökerei azok-
ban a középfokú és felsõfokú (post 
secondary) szakképzési modellekben 
találhatók, amelyek révén az elmúlt 
húsz évben jelentõsen módosult a 
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tantervi kínálat. Ezeken a szinteken 
a gyakorlati képzésre és a haszno-
síthatóságra helyezik a hangsúlyt.
A tehetségeseknél ezt az orientáltsá-
got a pályaoktatási modelleken ke-
resztül lehet a legjobban látni, ame-
lyek abban segítik a diákokat, hogy 
a tantervben a jövõjükre való felké-
szülésük eszközét lássák.

A tehetségesek munkaprogramjai 
szintén az utilitárius „való-világ” 
koncepciót szorgalmazzák. Ezekben 
a programokban egy-egy diák egy-
egy mentorhoz  a maga területén 
kiemelkedõ szakembernek számító 
személyhez  tartozik, és a vele való 
közös munkán keresztül tisztába jön 
saját képességeivel, fel tudja mérni, 
hogy abban a szakmában õ milyen 
hatékonysággal tudna majd dolgozni 
a jövõben. Az új tantervi koncepciók 
erõsen hangsúlyozzák az adott szak-
mához szükséges jártasságok, attitû-
dök és készségek fejlesztését.

Bár a nevelõk szabadon választ-
hatnak a tantervi koncepciók közül, 
a leghatékonyabb az, amelyik bizo-
nyos mértékig mindegyiket ötvözi. 
A jelenlegi tantervek többségében 
ugyan a tudós emberfõk kinevelésé-
nek elve érvényesül, de mind erõseb-
ben tör elõre az a felfogás, amely sze-
rint a tantervnek a társadalmi meg-
újhodást kell szolgálnia, és ezért a 
társadalmi és a gazdasági életet kell 
tükröznie.

A tradicionális felfogással szem-
ben a másik fõ kihívás azok részérõl 
jelentkezik, akik az egyéni, tanuló-
központú megközelítést részesítik 
elõnyben. Az igazság az, hogy világ-

szerte ez a nézet uralja a tehetség-
oktatást, különösen általános iskolai 
szinten. Az üdvözítõ megoldás ter-
mészetesen az lenne, ha ezek a felfo-
gások egybefonódnának, de egyelõre 
erre semmi nem mutat.
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(JÖVŐBENI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA)
MENTOROK, MENTORSÁG
STUDY OF MATHEMATICALLY
PRECOCIOUS YOUTH
(A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ
FIATALOK KUTATÁSA

TANTERVI MODELLEK

Bár a tehetségesek számára készített 
tantervekkel kapcsolatos kutatások 
csak korlátozott bizonyítékkal szol-
gálnak a hatékonyságot illetõen, a 
szakirodalom három olyan elméleti 
tantervmodellt tart számon, ame-
lyek viszonylag sikeresnek bizonyul-
tak. Ezek a következõk: (1) a tarta-
lomelsajátítási modell, (2) a folya-
mat/eredmény kutatási modell, (3) 
az ismeretelméleti modell.

1. A tartalmi modell
Ez a modell az ismeretek és a készsé-
gek elsajátításának fontosságát hang-
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súlyozza. A tehetséges diákokat arra 
ösztönzi, hogy a lehetõ leggyorsab-
ban haladjanak elõre az egyes tanegy-
ségek anyagának elsajátításában, így 
ennek a modellnek a gyakorlati alkal-
mazása során a tartalmi gyorsításon 
van a hangsúly. E modellhez dol-
gozták ki az ún. diagnosztikus-elõ-
író oktatást (diagnostic-prescriptive 
instructional approach, röviden: D-P 
oktatás), ami azt jelenti, hogy az 
oktatás szakaszokban zajlik: felmé-
rik, hogy a tanuló az aktuális anyag-
ban hol tart (diagnózis), majd ennek 
alapján meghatározzák a teendõit 
(elõírás).

A D-P oktatás ugyan hatékony-
nak bizonyult ellenõrzött környezeti 
feltételek mellett, azonban normál 
tehetségosztályokban nem vált álta-
lánossá. Ennek számos oka van. 
Az egyik, hogy a megvalósítása  
hasonlóan az összes többi individua-
lizált oktatási formához  rendkívüli 
figyelmet követel az osztályfõnök 
részérõl. Minden egyes diák ugyanis 
azonos idõben más-más problémán, 
más könyvbõl, másképpen dolgozik, 
és ezt rendkívül nehéz követni. 
Leszámítva azt a pozitívumot, hogy 
az egyéni foglalkoztatottság elve 
megvalósul, az alapvetõ tantervi 
területeken valójában nagyon kevés 
munka történik. A másik, hogy a 
legtöbb „kihúzó” program nem a 
törzsanyagra koncentrál, és ezért 
eleve nem tartja lehetségesnek a 
modell alkalmazását. A harmadik, 
hogy ragaszkodik ahhoz, hogy ugyan-
azt a tantervet alkalmazza, és csak 
a tempót változtatja. Meglehetõsen 

gyakori eset a tartalmi modell olyan 
módon való lebontása, hogy a tehet-
ségesek is ugyanazokat a készsége-
ket és fogalmakat tanulják, mint a 
többi tanuló az iskolában, csak rövi-
debb idõ alatt, és több  hamar 
unalmassá váló  feladat végezteté-
sével.

A D-P oktatás a legeredménye-
sebbnek a tehetségkutató  különö-
sen a matematikai tehetséget kutató 

 programokban bizonyult. A kül-
földieket tanító nyelvtanárok évek 
óta ezt a modellt használják az angol 
mondattan tanításában. Legnagyobb 
értéke abban rejlik, hogy az egyénre 
szabott oktatás eszméjét ötvözi a 
folyamatos elõrehaladás filozófiájá-
val, mely utóbbit az iskolák készsé-
gesen el is fogadnak.

A tartalomközpontú oktatás tipi-
kusabb megközelítése azonban mégis 
csak az, amely a teljesítendõ szintet 
idõben elõrébb hozza, vagyis megha-
tározott készségek és ismeretek elsa-
játítását a szokásoshoz képest több-
nyire egy évvel korábban várja el. 
A tartalomközpontú modell meglévõ 
tankönyveket és tanterveket hasz-
nál, így végrehajtása nem költséges. 
Bár követi a tanulócsoportok hala-
dási tempóját, tényleg lehetõvé teszi, 
hogy a tehetségesek egy kicsit gyor-
sabban haladjanak, a legtehetsége-
sebbeknek azonban nem jelent igazi 
kihívást.

2. A folyamat/eredmény modell
Ez a modell a kutatói készségek 
megszerzésére fekteti a hangsúlyt, 
aminek a birtokában a diák kiváló 
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minõségû produktum létrehozására 
válik képessé. Központi eleme a mun-
kacsoportban történõ tanulás, amely-
nek során a tanár, egy külsõ szakem-
ber és a diák között szoros együttmû-
ködés jön létre meghatározott témák 
tanulmányozására. Az oktatást a kon-
zultáció és az önálló munka jellemzi. 
Ennek során a diák megérti, hogy 
egy-egy témát hogyan kell tudomá-
nyos igénnyel megközelíteni.

Ezt az igen népszerû tantervi mo-
dellt a szakirodalomban leginkább a 
gazdagítási triász modellje és a Purdue-
modell képviseli. Tehetséges középis-
kolás diákoknál, speciális természet-
tudományi programokban és intéz-
ményekben (pl. a Bronx-i Tudomá-
nyos Középiskolában) évek óta sike-
resen alkalmazzák.

A folyamat/eredmény modell 
abban tér el a tartalomközpontú mo-
delltõl, hogy a tartalom esetleges.
A tanulmányozandó „tartalom” moz-
gatórugója a tanulói érdeklõdés. Az 
értékelés nem az elõrehaladásra, 
hanem az eredményre irányul. Nem 
az a cél, hogy a tanulók minél gyor-
sabban átvegyenek egy-egy tananyag-
részt, hanem hogy a kiválasztott 
témákat minél alaposabban tanulmá-
nyozzák.

Ez a tantervi és oktatási modell áll 
a legközelebb a nemzeti tantervek-
nek a természettudományi tárgyakra 
és matematikára vonatkozó javasla-
taihoz, amelyek szintén a tanuló 
által irányított, kutatáson alapuló, 
problémamegoldáson keresztül tör-
ténõ tanulási folyamatot részesítik 
elõnyben, vagyis amikor a diák mind-

azt a tudást, aminek szükségét érzi, 
önnön erõfeszítésével szerzi meg.

3. Az ismeretelméleti modell
Ez a modell az elszigetelt ismeretek 
tanítása helyett egy-egy tárgy teljes 
ismeretrendszerének megértésére és 
megbecsülésére kívánja oktatni a 
tehetséges diákokat. A lényeg az, 
hogy a diákokkal megismertetik az 
ismeretterületek legfontosabb témáit, 
fogalmait, elveit, törvényeit, össze-
függéseit oly módon, hogy az egészre 
rálátásuk legyen, és az így kialakuló 
sémák  példák révén  belsõvé 
váljanak, szintetizálódjanak és meg-
erõsödjenek. Ebben a modellben a 
tanár szerepe a kérdezõé, aki kérdé-
seket bocsát vitára és megtárgyalásra.
A diákok az energiáikat az olvasásra, 
az elmélkedésre és az írásra összpon-
tosítják. Ez a modell a különbözõ 
formákban megjelenõ tartalmas, igé-
nyes gondolatokat tekinti eredmény-
nek.

Ezt a modellt számos ok miatt 
használják a tehetséges tanulóknál. 
Mindenekelõtt az intellektuálisan 
tehetséges gyermeknek megvan az 
a képessége, hogy lássa és értse a 
kölcsönös összefüggéseket. A tan-
terv egész struktúrája a tartalom 
és forma állandó kölcsönös kapcso-
latán alapul. A tanterv egy gazda-
gító eszköz a szó legnemesebb értel-
mében, mert olyan szellemi keretet 
nyújt a tehetségesek számára, amely 
nem lenne hozzáférhetõ számukra, 
ha csak egy tartalmi területet tanul-
mányoznának. Így viszont rengeteg 
gondolattal, eszmével ütközteti õket, 
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amik a hagyományos tantervben nem 
szerepelnek. Továbbá alapot nyújt 
ahhoz, hogy a diákok megértsék 
mind a kreatív, mind szellemi folya-
matot azáltal, hogy kritikusan elem-
zik a kreatív produktumokat, és aktí-
van részt vesznek magában a kreatív 
folyamatban. Keretet biztosít a kog-
nitív és az affektív követelmények-
nek a tantervbe való integrálásához 
is. Az eszmék, gondolatok megvita-
tása érzelmeket gerjeszt, a mûvészi 
alkotásokra való reagálás az esztéti-
kai értékelést hozza magával, az iro-
dalmi archetípusok tanulmányozása 
pedig az énazonosság szervezõdésé-
hez járul hozzá.

Sok szerzõ dicséri a tanterv isme-
retelméleti szempontú megközelíté-
sét. Egyes érvényben lévõ általános 
iskolai és középiskolai tantervek  
mint például a Felsõoktatási Felvé-
teli Vizsgaközpont Léptetési Prog-
ramja  kimondottan e modell köré 
szervezõdtek. Elsõsorban a törté-
nelem és az irodalom programok 
tantervei építenek erre a megkö-
zelítésre. E programok mindegyike 
az ún. szókratészi kérdéseket alkal-
mazza a viták ösztönzésére a diákok 
körében egy-egy témával kapcsolato-
san. Bátorítják az analógiák keresé-
sét, és nagyra értékelik az interdisz-
ciplináris gondolkodást. Az újabb 
tantervkészítési törekvések szintén 
az ismeretelméleti keretet próbálják 
alkalmazni, de már régebben is voltak 
olyan nagyobb szabású tantervi pro-
jektek, amelyek a tartalom szerve-
zésére a holisztikus megközelítést 
alkalmazták.

Az ismeretelméletre alapozott 
tantervi és oktatási modell jelentõ-
sen eltér a korábban leírt két másik 
modelltõl (lásd a táblázatot).

Ez a modell a témákból és a 
gondolatokból szervezõdik, nem a 
tananyagból vagy az elsajátítandó 
készségekbõl. Oktatási környezetét 
tekintve erõsen interaktív, így szem-
ben áll a másik két modell függetle-
nebb oktatási módjaival. A fõ szem-
pont az ismeretrendszernek a jellege 
és struktúrája. Az ezzel a modellel 
dolgozó diákokat nem a tananyagban 
való elõrehaladás, hanem a dolgok 
esztétikai megragadásának színvo-
nala alapján értékelik. A végsõ pro-
duktumok általában remekbe sza-
bott esszék, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a diák mind formai, mind tar-
talmi szempontból tökéletesen ura a 
tanulmányozott területnek: a kettõt 
szintetizálni tudta. Ugyanez a szin-
tézis tükrözõdik a mûvészi alkotá-
sokban is.

A tehetségesek számára történõ 
tantervkészítés és a tehetségesek 
oktatása ma már olyan szinten van, 
hogy az elméleti és kutatási modelle-
ket át lehet és át is kell ültetni a 
gyakorlatba. A modellek közti ver-
sengés azonban szertefoszlatta az 
egyetlen, erõs, differenciált tehet-
ségprogram kimunkálásának eszmé-
jét, amely az alaptanterven belül, 
illetve azon kívül is minden szinten a 
tehetségesek szellemi igényeit venné 
célba. Ma már tudjuk, hogy ennek a 
három modellnek a szintézise jelenti 
azt az utat, amerre az új tantervi 
munkálatoknak haladnia kell.
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TANULÁSI STÍLUSOK

A tanulási stílusok a legegyszerûb-
ben úgy határozhatók meg, mint 
azok a módok, amelyek révén a tanu-
lók személyiségjellemzõi  igényei 
és preferenciái  befolyást gyakorol-
nak a tanulásukra (Mann és Sabatino, 
1985). Mindazonáltal a tanulási stí-
lusoknak számos más meghatáro-
zása is létezik.

Bennett (1979) definíciója szerint 
a tanulási stílus „a tanulás elõnyben 
részesített módja. A személyiségnek 
és a mentális jellemzõknek azt az 
együttesét fejezi ki, ahogyan a tanuló 
észlel,  emlékezik,  gondolkodik,  és

ADVANCED PLACEMENT PROGRAM
(LÉPTETÉSI PROGRAM)
GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ
STUDY OF MATHEMATICALLY
PRECOCIOUS YOUTH
(A MATEMATIKÁBÓL KORÁN ÉRŐ
FIATALOK KUTATÁSA)

problémákat old meg” (Holland, 
1982, 8. old.). Hunt (1974) szerint 
a tanulási stílusok elérhetõségi jel-
lemzõket tükröznek, azaz a tanuló-
nak a hozzáférés szempontjából spe-
cifikus kognitív és motivációs jellem-
zõit képviselik. Dunn (1983) sze-
rint a tanulási stílusok az egyén 
befogadási és tárolási módjait, vala-
mint tudásának vagy képességeinek 
az alkalmazását befolyásoló fizikai, 
élettani, érzelmi és általános jellegû 
összetevõk kombinációjából állnak. 
Dunn úgy véli, hogy a legtöbb ember 
esetében a rajtuk erõsen érzõdõ stí-
lus-összetevõk száma 6 14 között 
mozog. Észrevehetõ, hogy ezeknek 
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a meghatározásoknak van egy közös 
vonása: valamennyi a tanulási prefe-
renciákat emeli ki.

A tanulási stílusok valójában a kog-
nitív stílusok részhalmazai (Mann
és Sabatino, 1985). Kutatásuk több-
nyire a hagyományos kognitív stílu-
sok tanulmányozását jelenti. A ha-
gyományos kognitív stílus-konstruk-
ciókhoz képest azonban a tanulási 
stílus-konstrukciók jóval oktatás-
centrikusabbak, azaz a vizsgálatuk 
és alkalmazásuk rendszerint okta-
tási kontextusokhoz kötõdik. A kog-
nítív stílusok átfogó kategóriájához 
képest egy további különbség a kör-
nyezeti eseményekre való irányult-
ságuk. Leegyszerûsítve azt lehetne 
mondani, hogy a kognitív stílus kuta-
tóit fõleg az egyéneknek a környe-
zetre való reagálása és a környezet 
strukturálása érdekli, a tanulási stílus 
kutatóit pedig az, ahogyan a környe-
zet hat ezekre az egyénekre.

Noha a kognitív stílusokat ma már 
szinte kizárólag papír/ceruza mód-
szerekkel vizsgálják, eredetileg pszi-
chológiai laboratóriumokban fogal-
mazódtak meg, precízebb kutatási 
hagyománnyal rendelkeznek, és szé-
lesebb adatbázisra támaszkodnak, 
mint a tanulási stílusok. Az utób-
biakhoz az információ fõleg viselke-
dési kategóriákat tartalmazó listák-
ból és kérdõívekbõl származik.

A tanulási stílusok vizsgálatában 
szinte mindegyik elméleti szakem-
ber más-más szempontot érvényesít. 
Ausburn és Ausburn (1978) a tanu-
lási stílusok kognitív stílusokként 
való vizsgálatára helyezik a hang-

súlyt és fordítva. Geogoric (1979) 
a tanulási stílusokat annak alapján 
ragadja meg, hogy a diákok az 
absztrakt vagy a konkrét úton tör-
ténõ tanulást kedvelik-e jobban, és 
hogy milyen kiindulópontokat része-
sítenek elõnyben. Így négyféle tanu-
lót különböztet meg: absztrakt–terv-
szerû, konkrét–tervszerû, absztrakt–
véletlenszerû és konkrét–véletlen-
szerû tanulókat. A Hunt (1974) által 
javasolt elvi modell a komplexitás, 
az érettség, az önállóság és a szociá-
lis környezethez való alkalmazkodás 
dimenzióit foglalja magába.

Dunn és Dunn (1975, 1977, 1979) 
 akiknek a munkássága kimon-

dottan iskolai irányultságú  a tanu-
lási stílus-változók négy jelentõsebb 
kategóriáját azonosították: (1) kör-
nyezeti, (2) érzelmi, (3) szociológiai 
és (4) fizikai.

Dunn-ék környezeti kategóriája 
azokat a tanulási stílus-elemeket 
foglalja magába, amelyek a diákok-
nak a különbözõ környezeti feltéte-
lek közepette megnyilvánuló tanu-
lási preferenciáival függenek össze. 
A környezeti feltételekhez tartozik a 
megvilágítás, a zaj, a hõmérséklet és 
a típus (ez utóbbi a formális vagy 
a kevésbé strukturált tanulási felté-
telek elõnyben részesítését jelenti). 
Dunn-ék érzelmi kategóriája a diákok 
motiváltságát, kitartását, érzékeny-
ségét és a struktúraigényét veszi 
figyelembe. A szociológiai kategória 
az önállóan vagy a társakkal együtt 
történõ tanulásra vonatkozik. A fizi-
kai igények kategóriája a tanulás 
modalitásával kapcsolatos preferen-

TANULÁSI STÍLUSOK



244

ciákat tartalmazza, továbbá egyéb 
olyan testi-fizikai igényeket, amelye-
ket a szerzõk a tanulás szempontjá-
ból fontosnak tartanak.

Entwistle (1981) három fõ tanu-
lási stílust (elnevezésében: orientá-
ciót) különített el: mélyrehatolót, 
reprodukálót és szervezettet. A mély-
rehatoló orientációval jellemezhetõ
tanulók sajátosságai: a dolgok mé-
lyebb megismerésére koncentrálás, 
racionalitás, versengés, intellektu-
ális fölény demonstrálása, sikerre 
törekvés. A reprodukáló orientációval 
jellemezhetõ tanulók sajátosságai: 
a kudarc elkerülésére törekvés, az 
önálló érdeklõdés hiánya, az irányí-
tás tanártól várása. A szervezett ori-
entációval jellemezhetõ tanulók sajá-
tosságai: eredményekre koncentráló 
követelményteljesítés, önértékalapú 
kitartó erõfeszítés. Ugyancsak három 
(az elõzõekhez hasonló) dimenzió-
kat különített el Biggs (1987) is, aki 
ezeket „belsõleg motivált”, „utilita-
rista” és „önmegvalósító” elnevezé-
sekkel illette.

Pask (1976) két tanulási stra-
tégiát és ezekhez kapcsolódó tanu-
lási stílust mutatott ki. Az egyik 
stratégiát „holisztikusnak” nevezte, 
aminek következetes használata az 
értõ tanulás stílusával társul. Az „értõ” 
tanulók globálisan közelítenek a fel-
adatokhoz, analógiákra és illusztrá-
ciókra támaszkodnak, és hajlamo-
sak egy átfogó képet kialakítani, mie-
lõtt a részletekbe elmélyednének.
A „szerialista” stratégiához a mûve-
leti tanulás stílusa társul. Az ilyen stí-
lussal élõ tanulók lineárisan közelí-

tenek a feladatokhoz, figyelmüket a 
mûveleti részletekre és az eljárások 
sorrendiségére irányítják. A mindkét 
stratégiát alkalmazni tudó diákokat 
Pask rugalmas (versatile) tanulóknak 
nevezi.

Marton és Säljö (1976) kétféle 
tanulási orientációt (stílust) külön-
böztetnek meg: az eredményre orientált 
mély megközelítést és a leírásra orientált 
felszíni megközelítést. Az eredményre 
orientált megközelítés esetében a 
tanuló szándéka az anyag minél ala-
posabb, minél mélyebb megértése, 
aminek érdekében igyekszik az állí-
tásokat bizonyítékokkal alátámasz-
tani, továbbá a személyes tapasztala-
taival összekapcsolni. A leírásra ori-
entált tanuló az anyag memorizálá-
sára törekszik, s az egyes tényeket 
úgy tanulja meg, hogy a közöttük 
lévõ összefüggéseket nem keresi.

Bár az említett szerzõk mind-
egyike a tanulási stílus különbségeit 
feszegeti, fõleg Entwistle szerencsé-
sebbnek tartja a ’tanulási orientáció’ 
kifejezést, amivel arra kíván utalni, 
hogy a tanulásban mutatkozó stí-
lusbeli állandóságokat erõsen befo-
lyásolja a tanulóknak a szituációra 
vonatkozó és a motívumok által köz-
vetített észlelése.

A jelenleg rendelkezésre álló kuta-
tási eredmények azt bizonyítják, 
hogy legalább is néhány kognitív stí-
lusnak igen jelentõs szerepe van a 
diákok tanulásában, a pedagógusok 
tanításában, a tanár-diák interakció-
ban és a továbbtanulási és pálya-
választási döntésekben. Például, a 
hasonló kognitív stílussal élõ tanárok 
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és diákok kölcsönösen többre becsü-
lik egymást, mint akiknek a stílusai 
eltérnek, továbbá azonos „hullám-
hossz” esetén hatékonyabban kom-
munikálnak egymással.

A kognitív stílusok ismerete hoz-
zásegíthet bennünket ahhoz, hogy 
a tananyag közvetítésének módját a 
tanulók stílusbeli jellemzõihez iga-
zítsuk, és ezzel a tantárgyak tanu-
lását optimalizáljuk. Ellenkezõ eset-
ben  vagyis, ha nem vesszük tekin-
tetbe a diákok kognitív stílusát  
megtörténhet, hogy a diákok szem-
befordulnak a pedagógiai célokkal.

Az igazodás azonban csak akkor 
helyénvaló, ha a cél a tantárgyi telje-
sítmény növelése. Amennyiben a cél 
a rugalmas, kreatív gondolkodás elõ-
mozdítása, inkább az igazodás elke-
rülése látszik célravezetõnek.

Mivel más-más körülmények kö-
zött egy adott stílus-dimenzió mind-
két pólusa adaptív értékû lehet, 
több kutató az egyes pólusok pozitív 
oldalainak hasznosítására hívja fel a 
figyelmet. Ilyen Pask (1976) elméle-
tében a rugalmas tanuló, aki kom-
binálja az értõ és a mûveleti tanulást; 
Hudson (1968) elméletében az intel-
lektuálisan labilis tanuló, aki kombi-
nálja a konvergens és divergens gon-
dolkodást; vagy Ramírez és Castañeda 
(1974) elméletében a mezõfüggés és 
mezõfüggetlenség dimenziójára egy-
aránt támaszkodó bikognitív fejlesztés 
koncepciója. Entwistle (1981) nyo-
matékosan aláhúzza a tervszerûen 
váltogatott tanulási feltételek jelen-
tõségét, mint amelyek segítségével 
a gondolkodás egymást kiegészítõ 

módjai elõmozdíthatók. A rugalmas 
gondolkodás fejlõdését tehát azzal 
segíthetjük elõ, ha a megszokottól 
eltérõ gondolkodási stílusokat kezde-
ményezünk (Tóth, 2000).

A kognitív stílus korrigálását célzó 
beavatkozásokkal szemben  melyek 
a problémás vagy a korlátozott képes-
ségû tanulók számára többnyire a 
tanulási stílusuk átalakításán vagy 
tökéletesítésén keresztül próbálnak 
segítséget nyújtani  a tanulási stí-
lusok korrekciós munkája kevesebb 
változást igényel a tanulóktól, és 
többnyire az oktatásban, valamint a 
tanulási körülményekben tesz szük-
ségessé módosításokat. Másképpen 
fogalmazva arra kell törekedni, hogy 
a programokat igazítsuk a tanulók-
hoz, és ne a tanulóknak kelljen a 
standard programokhoz igazodniuk. 
Dunn és Dunn szerint azt, hogy a 
diákok tanulási stílusai hozzáidomul-
janak a tanár stílusaihoz, az oktatás 
javítása útján lehet elérni. Kitson 
(1982) lehetségesnek tartja, hogy a 
tanulási hiányosságoknak tûnõ moz-
zanatok mögött valójában olyan tanu-
lási stílusok állnak, amelyekre eddig 
nem figyeltek fel az oktatásban.

Az utóbbi években az olvasás 
korrekciójával foglalkozó pedagógu-
soknak azt tanácsolják, hogy pró-
báljanak a problémás olvasók tanu-
lási stílusaihoz igazodó módszereket 
alkalmazni (Carbo, 1983). Ugyanezt 
ajánlják a tehetségesekkel és az aka-
dályozottakkal foglalkozó pedagó-
gusoknak is (Dunn, 1983; Smith, 
1983). A tanulási stílusok mintegy 
vezérfonalat jelenthetnek az akadá-
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lyozottak integrációját célzó törek-
vésekhez (Jones, 1980). Emellett a 
tanulási stílusokhoz igazodó okta-
tási és óravezetési módszerek alkal-
mazása a tehetséges gyermekek igé-
nyeinek a kielégítésével összefüggés-
ben is tanácsolható (Ricca, 1984).

Jóllehet a tanulási stílusra vonat-
kozó kutatások feltárnak bizonyos 
különbségeket a tanulók és a tanulási 
preferenciáik között, azonban ezek 
a különbségek nem adnak elégséges 
magyarázatot a tanulói varianciákra, 
legalábbis ahhoz nem, hogy tám-
pontoknak lehessen tekinteni a peda-
gógiai beavatkozásokhoz. De egyéb-
ként is vitatható, hogy a tanulási fel-
tételeknek az egyedi tanulói igények-
hez való igazításában meddig lehet 
elmenni. A speciálpedagógiában  az 
individualizált oktatási tervek révén 

 nyilván tovább, mint a reguláris 
oktatásban.

Ami a dolog pozitív oldalát illeti, a 
diákok tanulási stílusát igen könnyû 
(és olcsó) meghatározni a különféle 
papír/ceruza és a megfigyeléses mód-
szerek segítségével, a diákok tanu-
lási stílusaiba való bepillantás pedig 
valóban hasznos lehet a pedagógu-
sok számára.
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TANULÁSI STRATÉGIÁK

A tanulási stratégiák a tanulási tevé-
kenységre vonatkozó tervek, amelyek 
az információgyûjtést, az információ 
feldolgozását, és annak szükség sze-
rinti elõhívását foglalják magukba. 
Nem azonosak a tanulási mód-
szerekkel, melyek inkább a tanulás-
hoz alkalmazott technikákat jelentik. 
Azért nem azonosak, mert a tanu-
lási módszerek alkalmazásának nem 
feltétlen velejárója a metakognitív 
tudatosság. Például amikor a kisdiák 
valamilyen módszerrel tanul, nem 
azért éppen azzal a módszerrel tanul, 
mert átgondolva a tanulási feladatot 
úgy döntött, hogy ez lenne hozzá a 
legmegfelelõbb, hanem mert a peda-
gógus ezt kérte tõle. De a tanulási 
stratégiák elhatárolandók a tanulási 
stílusoktól is, amelyek a kognitív 
stílusoknak a tanulással összefüggõ 
változatai.

A tanulási stratégiák lényegüket 
tekintve azonosak a heurisztika mód-
szereivel. Pólya György szerint bár-
mely probléma megoldása során a 
következõ lépéseket célszerû követni: 
a probléma megértése, tervkészítés, 
a terv megvalósítása, és ellenõrzés. 
Tanulási stratégia lépéseire ezt lefor-
dítva: a feladat megértése és tervké-
szítés, a terv megvalósítása, ellenõr-
zés, a terv módosítása.

Az ilyen tervszerû megközelítést 
azonban csak azok tudják alkal-
mazni, akik a saját értelmi mûködé-
sükre vonatkozóan megfelelõ szintû 
tudással rendelkeznek, és képesek 
azt irányítani. Ez a metakogníció: 

olyan kogníció, amely egy szinttel 
felette van a szokásos gondolkodás-
nak. Ahhoz, hogy az egyén a saját 
értelmi folyamatait tanulmányozás 
tárgyává tegye, elvont gondolkodás 
szükséges. Emiatt a metakogníció 
csak az értelmi fejlõdés legmagasabb 
szintjén, a formális gondolkodás sza-
kaszában jelenik meg.

Illúzió lenne tehát azt várni, hogy 
a tanulási stratégiákat az összes álta-
lános iskolás diák tudja alkalmazni, 
csupán meg kell tanítani õket erre. 
Egyesek talán igen, de a döntõ több-
ség nem. A legtöbb, amit  különö-
sen a fiatalabb diákoktól  a pedagó-
gus elvárhat, hogy az irányítása mel-
lett megtanulnak hatékonyan tanulni. 
Tehát a pedagógus elemezteti az anya-
got, a pedagógus mondja meg, hogy 
mit milyen módszerrel lehet a legha-
tékonyabban elsajátítani, hogyan kell 
ezeket a módszereket alkalmazni, 
hogyan lehet a haladásról meggyõ-
zõdni, és mit kell tenni, ha valami 
nem úgy alakul, ahogy azt a peda-
gógus szeretné. Minthogy a lehe-
tõségek erõsen függenek az életkor-
tól, ezért célszerûnek látszik rövi-
den áttekinteni a metakogníció és az 
életkor összefüggését.

Ami a feladat nehézségét illeti, 
a legtöbb hat éves gyermek már 
tudja, hogy ismerõs dolgokat köny-
nyebb megjegyezni, mint ami telje-
sen idegen, és kevesebbet könnyebb 
egyszerre megjegyezni, mint sokat. 
Kilenc éves koráig azonban a gyer-
mek nincs tisztában azzal, hogy a 
tanulás után közvetlenül felidézhetõ 
információ mennyisége eléggé korlá-

TANULÁSI STRATÉGIÁK



248

tozott. Így az elsõ és második osz-
tályos gyermek a rövid távú memó-
riájában eltárolható és onnan vissza-
nyerhetõ anyag mennyiségét általá-
ban túlbecsüli.

A tanulásban való elõrehaladást 
tekintve a gyermek nyolc éves kora 
elõtt nem tudja azt felmérni, hogy 
eleget tud-e a megválaszolandó kér-
déshez. Nincs tisztában azzal, hogy 
mit tud és mit nem, így gyakran 
olyan anyagok tanulására vesztegeti 
az idõt, amit már tud. Csak harma-
dik osztálytól kezd rájönni arra, hogy 
van, amit jól tud, van, amit nem, és 
azt kell gyakorolni, amit nem tud.

Az öt-hat éves gyermekek döntõ 
többsége az emlékezetbe véséshez 
nem használja az ismételgetést. A hét 
éves korúak már igen, de csak egysze-
rûbb formában, azaz egyszerre csak 
egy dolgot ismételgetnek. Nyolc éves 
korban kezdõdik el az, hogy a tanuló 
több információegységet együvé cso-
portosít, és azokat együtt ismételgeti. 
Ez a változás valószínûleg az olvasási 
képesség fejlõdésének tulajdonítható, 
mivel most már nemcsak különálló 
szavakat, hanem egész mondatokat 
is képes kezelni. A serdülõkor ele-
jétõl kezdve azonban az ismételge-
tés módján észrevehetõ, hogy a tanu-
ló egyre tudatosabban szervezi az 
információkat.

Mindebbõl az a következtetés von-
ható le, hogy az alsó tagozatos gyer-
mekek a kognitív folyamataik mûkö-
désérõl és használatáról csak nagyon 
korlátozott tudással rendelkeznek. 
A tanuló a tanulási módszerek ter-
mészetét igazából csak akkor érti 

meg  és így azokat alkalmazni is 
csak akkor kezdi igazán , amikor 
képes lesz hipotézisalkotásra, terv-
szerû problémamegoldásra és men-
tális manipulációra. Ezek azonban 
a formális gondolkodás jellemzõi, 
amelyek csak 12 éves kor után (sok-
szor jóval utána) jelennek meg. Ezért 
az alsó tagozatban tanító pedagógus-
nak szinte mindegyik tanulási fel-
adatnál el kell magyaráznia, hogy 
mit hogyan tanuljanak, mert a kicsik 
még nem képesek általánosítani, 
azaz ugyanazt a módszert egy másik 
feladatra alkalmazni, kivéve, ha a 
két feladat csaknem teljesen egy-
bevág. Középiskolában viszont már 
elegendõ, ha a pedagógus év elején 
„tanulásmódszertani” foglalkozást 
tart, mert a késõbbiekben csak utalni 
kell ezekre a módszerekre, és rá lehet 
bízni az alkalmazásukat a diákokra.

A pszichológusok több olyan 
tanulási stratégiát is kidolgoztak, 
amelyek segítségével az információ 
feldolgozása és visszanyerése haté-
konyabbá tehetõ. Közülük a legis-
mertebb a Robinson (1972) által 
leírt PQRST stratégia.

A PQRST stratégia lényege a kö-
vetkezõkben foglalható össze: (1) 
kapcsolatot teremt a beérkezõ infor-
máció és az egyén már meglévõ isme-
retei között, (2) aktívan bevonja az 
egyént a megértésbe, (3) az egyén-
nek közben többször is módjában áll 
ellenõrizni saját tanulását. A straté-
gia lépései a következõk:

1. lépés: Áttekintés (Preview). Az 
elsõ lépés az olvasandó anyag átte-
kintése, futólagos átnézése. Itt a cél 
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az anyaggal való ismerkedés, egy 
összkép kialakítása, vagyis az olva-
sónak fogalma legyen, mirõl szól 
az anyag. A gyors áttekintést köve-
tõen Robinson kiemelkedõen fontos-
nak tartja a fejezetek végén álló ösz-
szefoglalók gondos elolvasását, már 
amennyiben van ilyen.

2. lépés: Kérdés (Question). A máso-
dik lépés azt igényli az olvasótól, 
hogy kérdéseket tegyen fel az olva-
sandó anyaggal kapcsolatban. Itt a 
követendõ eljárás, hogy a szakaszok 
címeit elolvassuk, és olyan kérdéssé 
alakítjuk, melyekre a szakaszok elol-
vasásától választ várunk. A címek-
bõl formált kérdések a késõbbiek 
során segítenek meghatározni, meny-
nyire értettük meg az anyagot, meny-
nyire értjük az író szándékát, hogyan 
illeszthetõ be az anyag a meglévõ 
tudásunk rendszerébe, és milyen saját 
tapasztalataink vannak (ha vannak) 
az anyaggal kapcsolatban.

3. lépés: Olvasás (Read). Miután 
áttekintettük az anyagot, és megfo-
galmaztuk a kérdéseinket, ideje neki-
látni az olvasásnak. Lassan és figyel-
mesen olvassunk, ügyelve arra, hogy 
közben válaszoljunk a 2. lépés során 
kidolgozott kérdésekre, és összekap-
csoljuk az olvasottakat a meglévõ 
ismereteinkkel. Vannak, akik már az 
elsõ olvasás során aláhúzzák vagy 
kijegyzetelik a fontosnak ítélt gon-
dolatokat, ez azonban nem helyesel-
hetõ. Amíg ugyanis az adott részt 
teljes egészében el nem olvastuk, 
nem tudjuk megítélni, hogy mi 
számít fontos, és mi kevésbé fontos 
gondolatnak.

4. lépés: Felmondás (Self-Recitacion). 
Miután végeztünk az adott rész olva-
sásával, próbáljuk meg a saját szava-
inkkal  lehetõleg hangosan  fel-
mondani az anyagot. Ez a lépés soha 
ne maradjon el, akkor sem, ha nem 
megyünk végig az összes lépésen. 
A felmondás elõnye ugyanis többek 
között az, hogy újra feldolgozzuk az 
anyagot, és közben kiderülnek a hiá-
nyosságok.

5. lépés: Ellenõrzés (Test). Robin-
son szerint az ellenõrzésnek elsõsor-
ban a különösen nehéz részekre kell 
irányulnia. Ezeket többször is újra 
kell olvasni, addig, amíg a megfo-
galmazott kérdéseinkre nem tudunk 
válaszolni. Ez a lépés a megértés 
ellenõrzésének utolsó láncszeme, a 
tartalom feldolgozásának utolsó állo-
mása.

Egy másik általános célú tanulási 
stratégia az ún. MultiPass stratégia 
(Schumacher, Deshler, Alley, Warner 
és Denton, 1982). A nevét onnan 
kapta, hogy az egyénnek háromszor 
kell elolvasnia a tanulandó anyagot, 
mindegyik olvasás során különbözõ 
módon.

1. olvasás: Az anyag áttekintése. 
Ennek során az egyén gyorsan végig-
futja a bevezetést, a fõ- és alcímeket, 
az összefoglalást, és pillantást vet az 
ábrákra, miközben a következõ kér-
désekre keresi a választ: Mirõl szól 
az anyag? Mi a célja a szerzõnek? 
Mik a legfontosabb gondolatai a szö-
vegnek? Milyen következtetésre jut 
a szerzõ?

2. olvasás: Az anyag alapos átta-
nulmányozása. A 2. olvasás során az 
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egyén alaposan végigolvassa a szö-
veget, különös figyelmet fordítva 
a félkövérrel vagy dõlttel szedett 
kiemelésekre, továbbá a táblázatokra, 
ábrákra, grafikonokra. Az anyagot 
kijegyzeteli, vázlatot ír, a kulcssza-
vakat kiírja, idõvonalat rajzol, folya-
matábrát készít stb.

3. olvasás: Az információ csoporto-
sítása. Az utolsó olvasás során az 
egyén megvizsgálja, hogy mennyire 
értette meg a szöveget, meghatá-
rozza, hogy mi az, amit már tud, 
és mi az, amit még meg kell tanul-
nia. Ha vannak ellenõrzõ kérdések a 
szöveg végén, megpróbál válaszolni 
azokra, és válaszainak utána néz a 
szövegben. Ha ilyen kérdések nin-
csenek, maga tesz fel kérdéseket, és 
válaszol ezekre. De az is jó módszer, 
ha a szöveg fõbb pontjait elmagya-
rázza egy másik személynek.

A fenti két stratégiát azért ismer-
tettük részletesebben, mert egyrészt 
általános célúak, vagyis csaknem 
minden fajta anyag tanulására alkal-
mazhatók, másrészt önálló tanu-
lásra is megfelelõk. Bátran ajánlha-
tók mindazon diákok számára, akik 
képesek a saját tanulásukat figyelem-
mel követni és szabályozni. Termé-
szetesen nem kell a szakirodalomból 
készen átvett stratégiákhoz ragasz-
kodni. Tapasztalati úton a diákok 
maguk is kikísérletezhetik a nekik 
legjobban beváló stratégiákat.
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ÉRTELMI FEJLŐDÉS
KÉPSZERŰSÉG
TANULÁSI STÍLUSOK

TANULMÁNYI TÉREN
TEHETSÉGES GYERMEKEK

Tanulmányi téren tehetségeseknek 
nevezzük azokat a gyermekeket, akik 
egy-egy meghatározott tantárgy iránt 
speciális fogékonyságot tanúsítanak. 
A tanulmányi téren való tehetség 
koncepciója Witty (1940) definí-
ciójából táplálkozik, amely szerint 
a tehetség bármely társadalmilag 
hasznos tevékenységben megmutat-
kozó, tartósan kiemelkedõ teljesít-
mény. Mivel itt olyan gyermekekrõl 
van szó, akik egy vagy több tan-
tárgyban tartósan kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtanak, ezért Witty defi-
níciója értelmében õk is tehetséges-
nek számítanak. A címke tulajdon-
képpen arra való, hogy az ilyen gyer-
mekeket megkülönböztesse azok-
tól, akik ugyancsak tehetségesek, 
de a tehetségük más, az Egyesült 
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Államok Oktatási Minisztériuma 
által hivatalosan elismert területe-
ken nyilvánul meg, így a kreatív vagy 
produktív gondolkodás, a vezetés, a 
vizuális és elõadómûvészetek, vala-
mint a pszichomotoros képességek 
területén (Renzulli, 1978).

A tanulmányi téren tehetségesek 
azonosítása az intelligencia- és más 
teljesítménytesztekben elért ered-
mények, a tanulmányi teljesítmény, 
és az adott területen született pro-
duktumok alapján történik. További 
szempont lehet, hogy az ilyen gyer-
mekek bizonyos tárgyakból olykor 
2 8 évvel is megelõzik a velük egy-
korúakat (Clark, 1983).

Megjegyzendõ, hogy az egyik terü-
leten megmutatkozó tehetség nem 
mindig jelent más területen is tehet-
séget. Például az a gyermek, aki ki-
magaslóan fogékony a matematikára, 
nem biztos, hogy ugyanolyan jól tel-
jesít más tantárgyakból is. A tanul-
mányi téren tehetséges gyermekek 
gyorsítást és/vagy gazdagítást igé-
nyelnek.
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GAZDAGÍTÁS
GYERMEKI TEHETSÉG
GYORSÍTÁS
TEHETSÉGES GYERMEKEK

TEHETSÉG (FOLYÓIRAT)

A Tehetség címû folyóirat a Magyar 
Tehetséggondozó Társaság negyed-
éves kiadványa. Elsõ száma 1993-ban 
jelent meg. Felelõs szerkesztõje 
Százdi Antal, aki a lapról így ír: 
„…kiadványunk alapvetõ feladatá-
nak tekintjük a tehetséggondozás 
iránt érdeklõdõ vagy abban valami-
lyen formában részt vállaló szakem-
berek széles körû szakmai informá-
lását. Ennek érdekében teret kívá-
nunk adni minden írásnak, amely 
segíti a tehetséggondozás gyakorla-
tát, szakmai programokról, rendez-
vényekrõl ad tájékoztatást, tehetsé-
gek kezdõ lépéseit követi nyomon.”

A folyóiratot a Magyar Tehetség-
gondozó Társaság minden fizetõ tagja 
megkapja. A szerkesztõség címe: 1214 
Budapest, Krizantém u. 2. III/9.

MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ
TÁRSASÁG

TEHETSÉGDEFINÍCIÓK

A tehetségnek (és szinonimáinak) 
több mint 100 definíciója létezik. 
Ezeket négy nagy csoportba lehet 
sorolni. Az elsõ kettõ pszichológiai 
konstrukciókra utal, a harmadik a 
teljesítményre összpontosít, a negye-
dik pedig a környezetre. Jelentõ-
ségük abban áll, hogy irányt szab-
nak a kutatásnak és a gyakorlatnak.
A következõkben ezt a négy definí-
ciócsoportot mutatjuk be.
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Vonásorientált definíciók
A vonásorientált megközelítés leg-
prominensebb képviselõje Lewis M. 
Terman (1877 1956). Terman úgy 
hitte, hogy az intelligenciatesztek 
által feltárt intelligencia genetikai-
lag meghatározott, és ezért egy éle-
ten át nem változik. Az ennek az 
igazolására indított nagy volumenû 
kutatás azonban más eredményeket 
hozott. Kiderült, hogy az intellektus 
és a teljesítmény távolról sem korre-
lálnak tökéletesen. Terman két évvel 
a halála elõtt kénytelen volt elis-
merni, hogy a kiváló képesség rea-
lizálása jelentõs mértékben a kör-
nyezeti és személyiségfaktorokon 
múlik.

Termannak az intelligenciát örök-
letes vonásnak tekintõ felfogása  
módosított formában  az 1972-es 
Marland-féle tehetségdefinícióban is 
megjelenik:

Tehetséges gyermekek azok, akik kiváló 
képességeik révén kiemelkedõ teljesít-
ményre képesek. Ezeknek a gyerekeknek 
a normál iskolai programot meghaladóan 
differenciált oktatási programra és gon-
dozásra van szükségük ahhoz, hogy reali-
zálni tudják mindazt, amivel a társadalom 
és önmaguk épüléséhez hozzájárulhat-
nak. A kiemelkedõ teljesítményre képes 
gyerekek azok, akik a következõ terü-
letek bármelyikén  külön-külön vagy 
együtt  kinyilvánított teljesítménnyel 
vagy potenciális képességgel rendelkez-
nek:
1. Általános intellektuális képesség
2. Specifikus tantárgyi képesség
3. Kreatív és produktív gondolkodás
4. Vezetési képesség
5. Vizuális és elõadómûvészet
6. Pszichomotoros képesség (Davis és 

Rimm, 1985. 10. o.)

Ebben a definícióban legalább két 
új elem van: az intelligencián kívül 
a kiemelkedõ képesség egyéb terüle-
teire is kiterjed, továbbá az azonosí-
tás kritériumaként a teljesítményt és 
a képességet egyaránt elfogadja. Egy 
szót sem szól viszont a nem kogni-
tív jellegû faktorokról (pl. a motivá-
cióról), és nem részletezi a tehetség 
különbözõ formáit sem.

A vonásorientált definíciók cso-
portjába sorolható a Gardner-féle 
többféle intelligenciára, illetve vonás-
ra vonatkozó elképzelés is. Mégis, 
Gardnernek az a gondolata, hogy 
a tehetség a veleszületett képessé-
gekbõl és a megfelelõen támogató 
környezettel való interakcióból szár-
mazik, már túlmutat a Terman-féle 
megközelítésen.

A vonásorientált irányzat a tehet-
ség jellemzõirõl és a tehetségesek 
fejlõdésének a feltételeirõl való 
tudásunkat kibõvítette, és a tehet-
séges emberek teljesítményének a 
jobb megértéséhez vezetett. Végsõ 
soron ezek azok az alapok, amelyek 
révén ma eredményesebb eszközök-
kel tudjuk oktatni a tehetségeseket.

Kognitív modellek
A kognitív definíciók a gondolkodásra, 
az emlékezetre és más megismerési 
folyamatokra összpontosítanak. Ez a 
megközelítés Piaget munkásságával 
vette kezdetét. A kognitív megköze-
lítés a feladatra irányul, a mentális 
képességek megállapítására általáno-
san használt feladatok teljesítésén 
keresztül próbálja az információfel-
dolgozás összetevõit megragadni.
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Ennek a megközelítésnek az egyik 
kiemelkedõ képviselõje Sternberg. 
Sternberg intelligenciafelfogásának 
központi eleme a feladat újszerûségé-
nek a belátása és az erre való reagá-
lás. Szerinte a belátás három elkülö-
nülõ, de egymással összefüggõ pszi-
chológiai folyamatból áll: (1) szelek-
tív kódolás, aminek a révén a releváns 
információk kiemelõdnek az irrele-
vánsak közül, (2) szelektív kombináció, 
amelynek a révén a releváns informá-
ciók újszerûen és produktív módon 
kombinálódnak, (3) szelektív összeha-
sonlítás, aminek a révén a friss infor-
mációk újszerû módon kapcsolód-
nak össze a régi információkkal.

A belátásos teljesítmény az isme-
retelsajátítási és a problémamegoldá-
si készségekben mutatkozik meg, 
tehát ezek a tehetség mutatói. Minél 
jobb ezekben az egyén, annál na-
gyobb intellektuális tehetséggel ren-
delkezik. Az információfeldolgozás 
helye szerint Sternberg háromféle 
tehetséget különböztet meg: analiti-
kust, szintetikust és gyakorlatit.

Egy másik ígéretes, de még nem 
teljesen kidolgozott megközelítés 
Rüppell-tõl származik. (Rüppell, 
Hinnersmann és Wiegand, 1986). 
Szerinte a tehetségesek gondolkodá-
sát csak egy komplex információfel-
dolgozási modell segítségével lehetne 
megmagyarázni, amit a „QI az IQ 
helyett” szlogennel összegez. A QI 
az információfeldolgozás minõségét 
(Quality of Information Processing) 
jelenti. Rüppell és munkatársai 
(1986) azzal érvelnek, hogy a komp-
lex kreatív problémamegoldás jóval 

túlmegy a gondolkodás és a felidé-
zés normál szintjén: ez a fajta prob-
lémamegoldás rendkívüli gondolko-
dási készségeket és belátást igényel.

A kognitív megközelítés több-
nyire megmaradt az elmélet szint-
jén, az empirikus igazolás egyelõre 
várat magára. Emiatt mostanáig nem 
sokban járult hozzá a tehetség definí-
ciójához, a tehetséges egyének azo-
nosításához, illetve a tehetségfej-
lesztõ programok készítéséhez. A je-
lenleg folyó munka és az e terület 
iránt mutatkozó érdeklõdés alapján 
azonban úgy tûnik, hogy ha ez a 
megközelítés „beérik”, akkor minden 
bizonnyal a tehetségdefiníciókra is 
pozitív hatással lesz.

Teljesítményorientált modellek
A legnagyobb hatású szerzõ ebben 
a kategóriában kétségkívül Renzulli, 
aki a Mi teszi a tehetséget? (What 
makes giftedness?) c. nagy hatású cik-
kével (Renzulli, 1978) hosszú távra 
megszabta a kutatás irányát. Alapos 
irodalmi áttekintés után kimutatta, 
hogy a tehetségnek legalább három 
összetevõje van: (1) az átlagon felüli 
képesség, (2) a feladat iránti elköte-
lezettség és (3) a kreativitás. Ezt a 
három változót hozta össze az ún. 
háromgyûrûs modellben. Szerinte 
a kiemelkedõen produktív emberek 
ezzel a három vonással jellemezhe-
tõk. Renzullinak ezzel a megközelí-
téssel az volt a szándéka, hogy meg-
felelõen azonosítsa és gondozza a 
tehetséget. A tehetség összetett kép-
zõdményként való felfogása az egyik 
legjobb definíciónak tekinthetõ.
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Renzulli modelljét Mönks fejlesz-
tette tovább (Mönks, 1992a, 191. o.). 
Ez a modell egy személyiségtriászból 
és egy környezeti triászból áll. A fel-
adat iránti elkötelezettség helyébe a 
motiváció lépett, amely magában fog-
lalja a feladat iránti elkötelezettsé-
get, valamint a kockázatvállalást, a 
kilátást, az anticipációt és a terve-
zést is. Továbbá a meglehetõsen libe-
rális átlag feletti képesség kritériu-
mát a kiemelkedõ intellektuális képes-
séggel helyettesítette, mert szerinte a 
tehetség a képességtartomány felsõ 
5 10%-ába tartozók sajátja, szemben 
a Renzulli által felvetett 15 25%-kal. 
Az új triász a családot, az iskolát és a 
kortársi csoportot is magába foglalja, 
tehát mindazokat a fõ szociális terü-
leteket, amelyben a gyermek és a 
tinédzser felnõ. A tehetség megje-
lenése és fejlõdése nagymértékben 
függ a támogató környezettõl. A szel-
lemi társak vagy a fejlõdés szempont-
jából egyenrangú személyek fontos 
emberek, akikre szükség van az 
egészséges szociális és pszichológiai 
fejlõdés szempontjából. Minden gyer-
meknek szüksége van társakra, akik-
kel interakcióba léphet, és akiktõl 
tanulhat. Nincs ez másként a tehet-
ségeseknél sem.

A teljesítményorientált model-
lek elõnye nemcsak abban áll, hogy 
bennük a tehetségesek azonosítása 
és oktatása elválaszthatatlan egysé-
get képez, hanem abban is, hogy 
felhívják a figyelmet a teljesítmény 
mögött álló folyamatokra, továbbá 
elismerik, hogy a velünk született 
emberi potenciál realizálását a nem 

intellektuális tényezõk is befolyá-
solják.

Szociokulturális – pszichoszociális
modellek
Mint ahogy korábban már jeleztük, 
a szociális mikrokörnyezet (a család, 
az iskola és a társak) hatással vannak 
az ember fejlõdésére. A Mönks-féle 

 a személyiségtriász és a környe-
zeti triász kölcsönhatásán alapuló  
tehetségmodell (Triadic Interdepen-
dence Model of Giftedness) csak 
részben tekinthetõ pszichoszociális 
modellnek, mert a mikrokörnyeze-
tet magába foglalja, de a makro-
környezetet nem. Nyilvánvaló azon-
ban, hogy a makrokörnyezet is nagy 
hatással van minden egyes egyén fej-
lõdésére. A gazdasági helyzet, a poli-
tikai szemlélet, a kulturális értékek 
és hiedelmek mind befolyásolják az 
ember fejlõdését, így a tehetségesek 
fejlõdését is. Ez az irányzat bizonyos 
mértékben az „ontogenetikus stabi-
litás” ellentéte. A szociális tanulásel-
mélet szélsõséges képviselõi egészen 
odáig merészkednek, hogy a tehetsé-
ges viselkedés teljesen tanult.

Tannenbaum szerint (1983) a 
kiemelkedõ teljesítmények létreho-
zásában a következõ öt faktor játszik 
szerepet: (1) általános képesség, 
(2) speciális képesség, (3) nem 
intellektuális tényezõk, (4) környe-
zeti tényezõk, (5) véletlen tényezõk. 
Tannenbaum ezeket a faktorokat csil-
lag alakban rendezte el, innen a neve: 
csillagdefiníció (Tannenbaum, 1983; 
Feldman, 1992). Hogy kit tekintünk 
tehetségesnek, azt a társadalom dönti 
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el. Társadalmi szempontból különb-
séget tehetünk a „hiány tehetsé-
gek”, „többlet tehetségek”, „kontin-
gens tehetségek” és a „rendhagyó 
tehetségek” között. A társadalom-
nak mindig megvannak a kritériumai 
arra, hogy milyen teljesítmény alap-
ján minõsít valakit tehetségesnek.

A tehetséget nem minden tár-
sadalomban tekintik prioritásnak a 
gyermekek iskoláztatásában. Vég-
eredményben a politikusok döntik 
el, hogy egyáltalán legyenek-e te-
hetségfejlesztõ programok, és ha 
igen, milyen mértékben. Így a szocio-
kulturális, illetve a politikai nézõ-
pont tulajdonképpen azt emeli ki, 
hogy a tehetség meghatározása a 
mindenkori helyzettõl és a tehetsé-
gesek ellátásához rendelkezésre álló 
feltételektõl függ.
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TEHETSÉGES GYERMEKEK

Ma már sok iskolában elfogadják azt 
a tényt, hogy a tehetséges gyermekek 
másképpen tanulnak, és más sze-

mélyiségjellemzõkkel rendelkeznek, 
mint az átlagos vagy a szerény képes-
ségû gyermekek. Másságuk követ-
keztében speciális igényeket támasz-
tanak az oktatással szemben, és 
emiatt differenciált oktatási progra-
mokra van szükségük.

A tehetségesekre jellemzõ sajá-
tosságok a következõk:

1. Gyorsan és könnyedén sajátít-
ják el az új anyagot.

2. Korán érnek. Teljesítményük 
és képességeik az életkoruk-
hoz képest sokkal magasabb 
szintûek.

3. Nagy szókinccsel rendelkez-
nek, korán kezdenek olvasni, 
folyékonyan fejezik ki magu-
kat, jó helyesírók.

4. Gyors felfogásúak, helyesen 
következtetnek, intellektuáli-
san elmélyültek, logikusak.

5. Kiterjedt ismereteik vannak a 
világról, egy szituációnak több 
összetevõjére is reagálnak, szo-
ciális téren tájékozottak.

A fentebb leírt jellemzõkbõl fa-
kadnak azok az igények, amelyek 
számukra a speciális oktatást szük-
ségessé teszik. Ezek az igények 
VanTassel-Baska (1979) felsorolásá-
ban a következõk:

1. A gondolkodás és az érzelem 
összetettségi szintjének meg-
felelõ kognitív és affektív hatá-
sok iránti igény.

2. A divergens alkotásokra lehetõ-
séget adó alkalmak iránti igény.

3. A folyamat/végtermék közötti 
kapcsolatra rálátást adó munka 
iránti igény.
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4. A velük intellektuálisan azonos 
szinten levõkkel való beszélge-
tés iránti igény.

5. Az emberi értékrendszer meg-
értését elõsegítõ tapasztalatok 
iráni igény.

6. Az összefüggések megértése 
iránti igény.

7. A fejlõdés ütemét gyorsító és 
az elmélyülést lehetõvé tevõ 
kurzusok iránti igény.

8. Az új tananyagrészek megis-
merése iránti igény.

9. A képességeknek a valóságos 
problémák megoldására való 
alkalmazása iránti igény.

10. A kritikai gondolkodásra, a 
kreatív gondolkodásra, a prob-
lémamegoldásra, a rendkívü-
liséggel való megküzdésre, a 
döntéshozatalra és a vezetésre 
való megtanítás iránti igény.

Általánosan tehetségesek (gifted) 
azok a gyermekek, akik kiváló álta-
lános intellektuális képességgel ren-
delkeznek. Specifikus tehetséggel ren-
delkezõknek (talented) azokat nevez-
zük, akik a bölcsészettudományok, 
a természettudományok, az üzleti 
élet stb. valamilyen speciális terüle-
tén sajátos érzék, hajlam vagy képes-
ség jeleit mutatják (Gagnè, 1985). 
Renzulli (1979) szerint a tehetség-
hez a feladat iránti elkötelezettség 
(motiváció) és a kreativitás is hozzá-
tartozik. Feldhusen (1986) a tehet-
ség fogalmát azzal egészíti ki, hogy 
a tehetséghez szükség van egy olyan 
énre, amely ezeket a specifikus képes-
ségeket vagy hajlamokat felismeri 
és elfogadja. Ezzel szemben Gagnè 

(1985) azon az állásponton van, hogy 
az olyan személyiségtényezõk, mint 
a motiváció, a feladat iránti elkötele-
zettség és az én, valójában nem tehet-
ségfaktorok. Szerinte ezeket az álta-
lános képességnek a specifikus haj-
lamok, illetve képességek irányába 
való fejlõdését elõsegítõ katalizáto-
roknak kell tekinteni.

A nevelési intézmények néha már 
egészen korán  az óvodában vagy 
az elsõ osztályban  azonosítják 
a tehetségeseket, és speciális prog-
ramokat nyújtanak a számukra. 
Richert, Alvino és McDonnel (1982) 
az egész Egyesült Államokra kiter-
jedõen megvizsgálták, hogy milyen 
módszereket alkalmaznak az általá-
nos és specifikus tehetséggel rendel-
kezõ gyermekek azonosítására. Arra 
a megállapításra jutottak, hogy a 
tehetségesek azonosítására alkalma-
zott tesztek és becslõ skálák tekin-
tetében messzemenõen nagyok az 
eltérések, és az ezekkel való visz-
szaélés is elõfordult. Különösen azt 
tették szóvá, hogy a legnagyobb hiá-
nyosság a vezetõi tehetség azonosí-
tása terén mutatkozik. Azt azonban 
õk is elismerték, hogy a tehetségnek 
ezt a területét a legnehezebb körül-
írni.

Gallagher, Weiss, Oglesby és Tho-
mas (1983) az ország összes isko-
lájában felmérték, hogy a tehetség-
fejlesztési programokat milyen gya-
korlati megoldások jellemzik. Arra a 
megállapításra jutottak, hogy az álta-
lános iskolákban az ún. forrásköz-
pont (tanulási mûhely) modellje a 
legnépszerõbb, ezután pedig a tehet-
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ségesek számára indított speciális, 
emelt szintû osztályok következnek. 
A középiskolákban viszont az emelt 
szintû, azaz a szokásosnál magasabb 
követelményeket támasztó osztályok 
terjedtek el a legjobban, míg a forrás-
központok a második helyre kerül-
tek.

Néhány amerikai államban most 
hoznak olyan rendelkezést, hogy 
valamennyi iskola köteles speciális 
programokat biztosítani a tehetsé-
ges gyermekek számára. Sok helyen 
külön támogatást irányoznak elõ 
az iskoláknak, kimondottan azzal 
a céllal, hogy a tehetségesek speciá-
lis oktatásáról gondoskodni tudja-
nak. Egyre jobban terjed az a fel-
ismerés, hogy ezeknek a gyerme-
keknek a képességei a maguk tel-
jességében csak akkor realizálódnak, 
ha korán azonosítják és differenciált 
fejesztésben részesítik õket. Bloom 
(1985) közelmúltban végzett kutatá-
sai azt tanúsítják, hogy a tehetsége-
seket minél korábban kell azonosí-
tani, és minél korábban kell õket spe-
ciális oktatásban részesíteni a spe-
cifikus hajlamuknak, illetve képes-
ségüknek megfelelõ területen. Az 
így megtervezett iskolai programok 
révén  otthoni támogatás mellett  
a tehetséges gyermekek olyan magas 
teljesítményt érhetnek el, mint a fel-
nõttek.
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GAGNÉ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ 
MODELLJE
GYERMEKI TEHETSÉG
INTELLIGENCIA
RENZULLI TEHETSÉGFELFOGÁSA
ZSENIALITÁS

TEHETSÉGES LÁNYOK

A tehetséges lányok felkarolásának gon-
dolata nem új. Egészen Terman mun-
kásságáig nyúlik vissza, aki a fiúk és 
a lányok teszteredményeit összeha-
sonlítva csak kevés olyan lányt talált, 
akiknek az eredményei felülmúlták a 
fiúkét. Callahan (1980) szerint ez a 
tendencia ma is létezik, sõt a ser-
dülõkorban növekszik is. A pszi-
chológusok és a pedagógusok döntõ 
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többsége a teljesítménybeli, motivá-
ciós és tanulási különbségeket kul-
turálisan determináltnak tartja. Fox 
(1981) azt mondja, hogy miközben 
a csecsemõkbõl felnõttek lesznek, 
az önpercepciójukat és önértékelésü-
ket alapvetõen befolyásolják azok a 
tapasztalatok, amelyeket önmagukra 
vonatkozóan a családban, az isko-
lában, a játszótéren és egyáltalán a 
világban szereznek.

Az önpercepció és az önértékelés 
alakulásában közrejátszó okokat igen 
alaposan elemzi Rodenstein (1977), 
aki szerint a társadalom egészen más 
elvárásokat támaszt a tehetséges fia-
talokkal szemben, mint a felnõtt 
nõkkel szemben. A tehetséges diá-
koktól elvárják, hogy (1) legyenek 
„önzõek” abban az értelemben, hogy 
ne takarékoskodjanak az energiá-
jukkal, ne mondjanak le semmirõl; 
(2) legyenek aktívak és önérvénye-
sítõk; (3) számukra kihívást jelentõ 
pályákat válasszanak; (4) bontakoz-
tassák ki a specifikus tehetségüket; 
(5) legyenek sikeresek a hagyomá-
nyosan férfiasnak tartott pályákon. 
Ezzel szemben a nõktõl azt várják, 
hogy (1) legyenek önzetlenek, gon-
doskodóak, és inkább adni, semmint 
kapni akarjanak; (2) legyenek passzí-
vak és önalávetõk; (3) a családjukkal 
törõdjenek, háztartást vezessenek; 
(4) saját karrierjüket másodlagos-
nak tekintsék a „teremtés koronái-
nak” karrierjéhez képest; (5) legye-
nek nõiesek.

Hogy a fiatal nõk mennyire fogad-
ják el a nõiesnek tartott jellemzõ-
ket, leginkább úgy deríthetõ ki, ha 

idõsebb korukban kérdezzük meg 
õket errõl. Például, Sears és Barbee 
(1977) interjút készítettek a Terman-
féle kutatási mintához tartozó tehet-
séges nõkkel, akik a megkérdezés 
idõpontjában 76 évesek voltak. Visz-
szatekintve a múltra a legtöbben azt 
mondták, hogy jobban tették volna, 
ha valamilyen nekik való pályát 
választottak volna. Csak kevesen nyi-
latkoztak úgy, hogy ha most lenné-
nek fiatalok, most is fõfoglalkozás-
ban háziasszonyok lennének.

A nõk érvényesülésének másik 
akadálya a matematikai felkészültsé-
gükben keresendõ. Fox (1981) sze-
rint a nõknek rendkívül fontos lenne 
felismerni, hogy milyen sokat számít 
a matematika a jövõjük szempont-
jából. A szerzõ a kockázatvállalást 
tanult attitûdnek tartja, és azt állítja, 
hogy sok tehetséges serdülõ lány 
egyszerûen fél a sikertõl, fél attól, 
hogy „észlénynek” tekintik.

Ernest (1976) 1324 hét és tizen-
nyolc év közötti gyermeket vizsgált 
meg, és azt találta, hogy a matema-
tika szeretetét tekintve nincs szigni-
fikáns különbség a fiúk és a lányok 
között. Késõbbi kutatásai (Ernest, 
1980) azt mutatták, hogy jóval keve-
sebb lány vesz fel olyan matematika 
kurzusokat, amelyek nem kötele-
zõek.

A Matematikus Nõk Társasága 
(Association for Women in Mathe-
matics) felkérésére Luchins és 
Luchins (1980) kutatást végeztek, 
amelynek keretében a társaság 350 
tagját és egy csoport férfi mate-
matikust hasonlítottak össze abból 
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a szempontból, hogy annak idején 
milyen pályát javasoltak nekik, illetve 
mennyire bátorították õket, vagy 
beszélték le a matematikusi pályá-
ról. A matematikus nõk állítása sze-
rint mindenki, akitõl csak tanácsot 
kértek, azt mondta, hogy ne legyenek 
matematikusok, mert a fiúk nem sze-
retik az okos lányokat, válasszanak 
inkább nõies foglalkozást maguknak. 
Ami a munkát illeti, szerintük a 
hasonlóan képzett férfiakhoz képest 
nehezebben kapnak munkát, alacso-
nyabb a fizetésük, és kisebb az elõre-
jutási esélyük.

Callahan (1982) véleménye sze-
rint a matematikus nõk érvényesülé-
sét az is akadályozza, hogy akármeny-
nyire jók a szakmában, nem engedik 
õket a szakma élvonalába tartozni. 
Ezért míg a férfiakat az alulteljesítés 
izgatja, addig a nõket a fordítottja. 
Ha ugyanis a kiváló teljesítményü-
ket úgysem nézik sokba, akkor nincs 
értelme annyi energiát belefektetni a 
munkába. A jelentéktelenség érzése 
és a motiváció hiánya tehát együtt jár, 
meggátolva õket abban, hogy azok 
legyenek, akik lehetnének.

A nõi produktivitással kapcsola-
tos további fontos tényezõ a család. 
Callahan (1980) azt találta, hogy a 
családos asszonyok nem is akarnak a 
szakmában azonos szintre kerülni a 
férfiakkal. A Callahan által megkér-
dezett asszonyok  fizikusok, jogá-
szok, egyetemi oktatók  a saját 
pályájukat amolyan hobbiként fogták 
fel, azt állítva, hogy mindenekelõtt 
feleségek és anyák. Ami érdekes, 
hogy bár a megkérdezettek köre 

viszonylag széles életkori merítésû 
volt (23 50 év), a válaszok teljesen 
egyöntetûek voltak, nem függtek 
tehát az életkortól.

A nemi különbségekkel kapcso-
latos mindmáig legátfogóbb munka 
Maccoby és Jacklin (1974) érdeme. 
Könyvükben arra kérdésre próbáltak 
választ adni, hogy a nemi hovatar-
tozás mennyire befolyásolja az álta-
lános tanulási képességet, a telje-
sítményt, a kognitív stílust és a 
specifikus képességeket. Megállapí-
tásuk szerint a fiúk és a lányok tanu-
lási módjában gyakorlatilag nincs 
különbség. 10 11 éves korig a fiúk és 
a lányok verbális teljesítménye együtt 
halad, azonban innentõl kezdve a 
lányok következetesen jobban telje-
sítenek a verbalitást mérõ tesztek-
ben. Matematikából a fiúk fölénye 
9 13 éves kor között kezd észre-
vehetõvé válni, míg a téri viszony-
latok megragadása tekintetében a 
fiúk a serdülõkor kezdetétõl jobbak.
A fogalomalkotás, a problémameg-
oldás, a következtetés és a nem-ver-
bális kreativitás terén nincs különb-
ség a fiúk és a lányok között. A ver-
bális kreativitásban viszont a lányok 
fölénye már 7 éves kortól megálla-
pítható. A serdülõkor végére azon-
ban a fiúk a vizuális-téri képességek-
ben, a matematikában és a termé-
szettudományi tárgyakban egyértel-
mûen felülmúlják a lányokat.

A Matematikus Nõk Társasága 
által kezdeményezett kutatásban 
részt vett nõk ajánlásokat is megfo-
galmaztak a szülõknek és a pedagó-
gusoknak. Így például: az okos lá-
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nyoknak megfelelõ nõi szerepmodel-
leket kell biztosítani; a tanárok a 
fiúkat és a lányokat a matematiká-
ban azonos képességûeknek tekint-
sék, és a lányok matematika iránti 
érdeklõdését következetesen báto-
rítsák. Javasolják, hogy a matema-
tikát szórakoztatóan tanítsák, mivel 
így mind a fiúknál, mind a lányok-
nál eloszlathatják a tárgyhoz fûzõdõ 
félelmeket.

Wolleat (1979) olyan tanácsadási 
programot javasol, amelynek a segít-
ségével a lányok megtanulhatnak az 
erejükkel gazdálkodni. Mint Connelly 
(1977) rámutat, a tehetséges lányok 
gyakran magányosnak érzik magu-
kat, mert amikor megcsillogtatják a 
képességeiket, a többiek azt vágják 
a fejükhöz, hogy „játsszák a fõnö-
köt”, „felvágnak”, „lányoknak ez 
nem való” stb. Ezzel egybevág Solano 
(1977) megállapítása, miszerint az 
átlagos képességû osztálytársak és a 
tehetségpedagógiában járatlan taná-
rok sokkal negatívabban vélekednek 
a tehetséges lányokról, mint a tehet-
séges fiúkról.

Connelly (1977) szerint a nõket 
célszerû lenne megtanítani arra, hogy 
(1) hogyan mutassák meg azt, amit 
tudnak; (2) hogyan legyenek úrrá az 
indulataikon; (3) hogyan aknázzák 
ki a kapcsolataikat; (4) hogyan való-
sítsák meg önmagukat úgy, hogy a 
hagyományos nõi szerepet megha-
ladják, és mégis nõk maradjanak.

A tehetséges lányok számára 
készítendõ tantervnek a lányok vizu-
ális-téri problémamegoldó képessé-
gének fejlesztését kell a középpontba 

állítania, továbbá megfelelõ nõi sze-
repmodelleket kell kínálnia. Fontos, 
hogy a tehetséges lányok olyan iro-
dalmi mûveket olvassanak, amelyek 
nem a nõi szereppel kapcsolatos 
társadalmi sztereotípiákat erõsítik 
bennük. Olvasás közben tegyenek 
fel kérdéseket, mint például: (1) 
Milyennek írja le a lányokat és asz-
szonyokat ez a könyv? (2) Milyen-
nek írja le a fiúkat és a férfiakat? (3) 
Mennyiben határozza meg a nõkrõl 
és a férfiakról leírtakat az a kor, 
amelyben a könyv íródott, és mi a 
különbség a mához képest? (4) Mit 
változtatnék meg a könyvben, ha én 
lennék a szerzõ?

Az ilyen típusú kérdések sokat 
segítenek a tehetséges lányoknak a 
saját céljaik tisztázásában, a belsõ 
kontroll kialakításában  írja Callahan 
(1980). A céltudatosság és a belsõ 
kontroll azért is fontos, mert ezek 
jelentik a nõk számára a belépõt a 
vezetõk sorába.

Nem megnyugtató, hogy még 
ma is kevés nõ tölt be vezetõ pozí-
ciót, továbbá hogy a magas presztí-
zsû, magas fizetéssel járó állásokban 
alulreprezentáltak. Mint említettük, 
ennek egyik oka az lehet, hogy az 
ilyen állások betöltésének többnyire 
a matematikai és technikai képzett-
ség az elõfeltétele. Változás tehát 
csak akkor remélhetõ, ha a tehetsé-
ges lányok ezeknek a tárgyaknak a 
tanulását komolyabban veszik.

A tehetséges lányok fejlesztése 
iránt felelõsséget érzõ pedagógusok-
nak elsõsorban arra kell koncentrál-
niuk, hogy felkeltsék az érdeklõdésü-
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ket, és pozitív attitûdöt alakítsanak 
ki a matematika és a természettu-
dományi pályák iránt, de mindenek-
elõtt bátorítsák õket az intellektuális 
kockázatvállalásra.
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TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAK-
PEDAGÓGUSOK KÉPZÉSE

Magyarországon a rendszerváltást 
megelõzõleg nem volt szervezett fel-
készítés a tehetséges diákokkal vég-
zendõ munkára. Az ideológiai kor-
látok elhárultával egyre több iskola, 
nevelési intézmény indított tehet-
ségfejlesztõ programot, így a tehet-
ségesek szakszerû ellátását biztosító 
szakirányú felkészültség egyre sür-
getõbb igényként jelentkezett.

A képzés elsõ formáját a Mû-
velõdési és Közoktatási Miniszté-
rium szervezésében létrejövõ 120 
órás intenzív továbbképzõ tanfo-
lyam jelentette, amelyet a Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Pedagógiai-
Pszichológiai Tanszékének oktatói és 
az MTA Pszichológiai Intézetének 
tudományos munkatársai tartottak. 
Hamar kiderült azonban, hogy a kép-
zési idõ rövidsége miatt ez a forma 
nem felel meg az igényeknek, nem 
ad elég kapaszkodót a tehetségesek-
kel foglalkozó pedagógusoknak.

Az új formára nem kellett sokat 
várni. 1997. szeptember 16-án jelent 
meg a 29/1997. sz. MKM rendelet 
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a tehetségfejlesztési szakirányú to-
vábbképzési szak képesítési követel-
ményeirõl, és szeptemberben meg is 
indult a képzés a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem Pedagógiai-Pszicholó-
giai Tanszékének szervezésében  
elsõként az országban.

A képzés célja az egyetemi vagy 
fõiskolai szintû pedagógus diplomá-
val rendelkezõ szakemberek felké-
szítése a tehetségfejlesztés speciális 
gyakorlati feladatainak megoldására, 
hogy ismereteiket egyrészt a közokta-
tásban (iskolák, kollégiumok, egyéb 
nevelési intézmények), másrészt spe-
ciális intézetekben (nevelési tanács-
adók, pályaválasztási tanácsadók, csa-
ládgondozó központok, közmûvelõ-
dési intézmények) kamatoztathas-
sák. A képzés eredményeként a 
résztvevõ szakemberek olyan isme-
retek, módszerek, eszközök birto-
kába jutnak, amelyekkel hatéko-
nyabbá tudják tenni a különbözõ 
mûvelõdési blokkokhoz, tevékeny-
ségi területekhez, tantárgyakhoz kap-
csolódó tehetségfejlesztõ munkát a 
tanórán és a differenciált fejlesztés 
más szervezeti kereteiben (szak-
körök, fakultációk, egyéb speciális 
foglalkozások), biztosabb alapokon 
tudják azonosítani, kiválasztani a 
tehetséges gyerekeket, s a fejlesztés 
során felvetõdõ speciális problémá-
kat szakszerûen tudják megoldani 
(Balogh, 1998).

A képzés 4 féléves (625 óra), 
a diplomában szereplõ megnevezés: 
„tehetségfejlesztési szakértõ”. A meg-
szerezhetõ végzettség szintje egye-
temi vagy fõiskolai, az alapdiplomá-

tól függõen. A képzést Balogh László 
tanszékvezetõ irányítja.

A szakalapító tanszék a képzés 
programját Európa fejlett országai-
ban már folyó, hasonló képzési prog-
ramok adaptálásával dolgozta ki.
A fõ témakörök a következõk: (1) 
Elméleti alapok: a tehetséggondozás 
története, tehetség és társadalom, a 
tehetség korszerû értelmezése, kom-
ponensei, fajtái; (2) Metodika és fej-
lesztés: tehetségdiagnosztika, tehet-
ségfejlesztõ programok, tanácsadás 
és egyéni fejlesztés, pedagógussze-
rep a fejlesztésben, alulteljesítés, 
tanulási zavarok; (3) Speciális téma-
körök: ezek a tehetségfejlesztéssel 
érintkezõ pedagógiai és vezetõi tevé-
kenység elméleti hátterét adják a 
szociálpedagógia, a tentervfejlesztés, 
mentálhigiéne és szervezetfejlesztés 
területérõl.

Az elméleti felkészítéshez külsõ 
szakmai gyakorlatok kapcsolódnak, 
összesen 165 órában, ilyen munka 
képezi az alapját a záródolgozatnak 
is. Az elméleti stúdiumok óraszáma 
a képzési idõnek 34%-a, a belsõ és 
külsõ gyakorlati stúdiumoké 66%-a.

A képzést sikeresen befejezõ peda-
gógusok a tehetségfejlesztési szakértõi 
diploma mellett az Európai Tehet-
ségtanács (ECHA) által angol nyel-
ven kiállított, nemzetközi érvényû 
ECHA-Diplomát is megkapják.

Jelenleg Magyarországon már 
négy helyen folyik tehetségfejlesztõ 
szakpedagógusok képzése: a Debre-
ceni Egyetemen, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen, a Szombathe-
lyi Tanárképzõ Fõiskolán és a Kapos-
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vári Pedagógiai Fõiskolán. Utóbbi 
három intézmény a szakalapító Deb-
receni Egyetem programját vette át, 
s annak alapján alakította ki saját 
speciális arculatát.

Újabb elõrelépést jelentett, hogy 
1999-ben a KLTE megalapította a 
pedagógus szakvizsgaprogramot, s 
2000 szeptemberében el is indította 
a képzést „tehetség és fejlesztése” 
elnevezéssel a 41/1999. (X. 13.) OM 
rendelet alapján. A felvétel feltétele 
egyetemi vagy fõiskolai szintû peda-
gógus szakképzettség és 3 éves szak-
mai gyakorlat. A 4 féléves képzés 
összóraszáma 360 óra (120 kredit). 
Ennek megoszlása: I. általánosan 
kötelezõ tárgyak (180 óra, 60 kredit), 
II. szakmai tárgyak (180 óra, 60 
kredit). A szakmai tárgyak fõ téma-
körei: (1) Elméleti alapok: a tehetség 
definíciói és fajtái, tehetség és 
szocioemocionális fejlõdés, kreati-
vitás, pedagógiai implikációk; (2) 
Metodika és fejlesztés: tehetségdiag-
nosztika, tehetségfejlesztõ progra-
mok, gazdagító programok metodi-
kája, alulteljesítés és tanulási zava-
rok, pedagógusszerep a tehetségfej-
lesztésben, záródolgozati szeminá-
rium.

Mivel a „tehetségfejlesztési szak-
értõ” szakirányú képzés és a „tehet-
ség és fejlesztése” szakvizsgaprog-
ram közel áll egymáshoz, ezért egy 
tanév további képzéssel mindkét 
képzési program teljesíthetõ a másik 
elvégzése után. Így a négy év kép-
zési program három év alatt abszol-
válható, s mind a szakirányú, mind 
a szakvizsga végzettség gyorsabban 

megszerezhetõ egymásra építve e 
rugalmas rendszerben.
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TEHETSÉGGONDOZÓ
KÖZPONT

Magyaroszág elsõ Tehetséggondozó 
Központja 1994-ben jött létre a Fõvá-
rosi Pedagógiai Intézet keretében. 
Létrehozását az tette szükségessé, 
hogy korábban az MTA Pszichológiai 
Intézetében a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság tagjai próbáltak meg-
felelni az egyre növekvõ igényeknek, 
azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy az igények messze meghalad-
ták egy társadalmi szervezet lehetõ-
ségeit.

A Tehetséggondozó Központot 
pszichológus vezeti, pedagógus, pszi-
chológus, és pedagógus végzettségû 
titkárnõ alkotják a stabil teamet, a 
szükségnek megfelelõen kiegészülve 
fejlesztõ programokat vezetõ pedagó-
gusokkal és pszichoterápiásan kép-
zett pszichológussal.

TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT
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A Tehetséggondozó Központ mun-
katársai azoknak a gyerekeknek és 
szüleiknek, tanáraiknak állnak ren-
delkezésére, ahol már feltûntek átla-
gon felüli képességek, és a szülõk és 
tanárok ennek fejlesztésében, ezzel 
kapcsolatos problémákban várnak 
segítséget. Ennek megfelelõen a Köz-
pont két fõ funkciója: tanácsadás és 
fejlesztõ programok nyújtása.

Ami a tanácsadást illeti, a Köz-
ponthoz fordulók kérdései két téma 
köré csoportosíthatók. Egyesek infor-
mációt kérnek iskolákról, az iskolák 
pedagógiai programjairól, szemlélet-
módjáról, profiljáról. Ilyenkor a fel-
adat az igények és a lehetõségek 
megfelelõ összehangolása. Mások a 
tehetséges gyermekekkel kapcsolat-
ban felvetõdõ speciális nevelési prob-
lémák megoldásához várnak segítsé-
get.

Fejlesztõ programok tekintetében 
a Központ által szervezett programok 
gazdagító jellegûek. Ezek egy része 
tanév közbeni, általában 6 hetes pro-
jekt, más része nyári tehetséggon-
dozó tábor, melyek az elõbbi progra-
mok szerves folytatásai.

A minõségi továbblépésre  arra, 
hogy a szolgáltatások ne csak a fõvá-
rosban és annak vonzáskörzetében 
lakó gyermekeknek és szüleiknek 
legyenek hozzáférhetõk  nyolc évet 
kellett várni. 2002-ben aztán Mis-
kolcon létrejött a Tehetségfejlesztõ 
és Tanácsadó Központ, és ezzel kez-
detét vette a regionális központok 
kiépítése. A miskolci központhoz a 
szakmai keretet a Selyemréti Álta-
lános és Magyar-Angol Két Tanítási 

Nyelvû Iskola és a Városi Pedagógiai 
Intézet biztosítja a Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kara Nevelés-
tudományi Tanszékének oktatói és a 
Nevelési Tanácsadó Intézet munka-
társainak közremûködésével. Három 
fõ tevékenységi területe a tanács-
adás, a tehetségazonosítás és a tehet-
séggondozás, emellett városi szintû 
tehetséggondozó munkaközössége-
ket és tehetséggondozó mûhelyeket 
is mûködtet (M. Hallók és Sarka, 
2002).
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TEHETSÉGGONDOZÓ
PROJEKTEK

A projekt-módszer olyan oktatást 
jelent, amely az oktatás menetét gya-
korlati problémák köré csoportosítja. 
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Gyökerei a XVIII. századra nyúlnak 
vissza. A párizsi Építészeti Akadé-
mián projektnek nevezték a nagyobb 
építési vállalkozások azon részleteit, 
amelyeket a diákok önálló kidolgo-
zásra kaptak meg. 1896-ban John 
Dewey alkalmazza elõször a pro-
jektekben való tanulást a Chicagó-
ban mûködõ kísérleti elemi isko-
lájában. Elméletét W. H. Kilpatrick 
dolgozta ki Dewey tanításai alapján 
az 1918-ban megjelent The project 
method címû könyvében.

A projekt-módszer a tanulók 
érdeklõdésére, a tanárok és diákok 
közös tervezõ és kivitelezõ tevékeny-
ségére épít. A megismerõ folyama-
tot olyan komplex feladatok  pro-
jektek  sorozataként szervezi meg, 
amelyek középpontjában egy, több-
nyire gyakorlati természetû, a min-
dennapi élethez kapcsolódó prob-
léma áll. Leképezve minden valós 
probléma komplexségét, az egyes 
projektek a feldolgozandó témát 
minden vele kapcsolatos összefüggé-
sében (történeti aspektusával, kul-
túrhistóriai vagy néprajzi vonatkozá-
sával, mûszaki és technikai jellegze-
tességeivel és vonzataival, tudomány-
történeti kapcsolódásaival) együtt 
teszik a tanulási-megismerési folya-
mat tárgyává. A folyamat alanyává 
pedig a tanulót teszik azzal, hogy 
a tervezés, kivitelezés és ellenõrzés 
egész folyamatában a pedagógus fele-
lõs partnereként, egyenrangú társa-
ként tételezik.

A projekt-módszer a XX. század 
elején kapott nagy lendületet az ame-
rikai pedagógusok körében, de az 

európai reformpedagógiai mozgal-
mak is elõszeretettel ajánlották és 
alkalmazták. Bár a híre Magyaror-
szágra is eljutott, néhány szórványos 
kezdeményezést leszámítva egészen 
a 80-as évekig jórészt ismeretlen 
maradt. Ennek oka, hogy a módszer 
nem fér össze az iskolák tradicionális 
rendjével, a tanítási-tanulási folya-
mat tanórákra tagolásával. A projekt 
keretében szerezhetõ ismeretek nem 
szoríthatók tantárgyi keretek közé. 
Az eredmény többnyire egy közös 
alkotás, aminek használati és/vagy 
közlési értéke van. Egy-egy projekt 
idõtartama változó, hetekig is tart-
hat. Mindezek miatta projektokta-
tás sem hazánkban, sem másutt nem 
vált az oktatás kizárólagos módsze-
révé.

A projekt-módszert a tehetségfej-
lesztéssel foglalkozó kutatók és gya-
korló pedagógusok fedezték fel újból 
a 20. század végén. Modell szintjén 
a Renzulli-féle gazdagítási triászban 
jelenik meg elõször, annak harmadik 
elemeként. Jóllehet Renzulli a III. 
típusú tevékenységet „valódi felada-
tok egyéni vagy kiscsoportos megol-
dása” néven foglalja össze, tartalmát 
tekintve a projekt-módszert alkal-
mazza a tehetséges tanulók fejlesz-
tésére.

A projekt-módszernek a tehetség-
gondozás területén való felbukka-
nása nem véletlen. A kutatások és 
a gyakorlati munka nyomán mind 
több tapasztalat halmozódott fel a 
tehetségesek speciális oktatási igé-
nyeivel kapcsolatban, csupán a fel-
ismerés kellett ahhoz, hogy a pro-
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jektek igen hasznosak lehetnek ezen 
igények kielégítésében, ráadásul a 
projekt-módszer tökéletesen beleil-
lik a tehetségfejlesztés egyik fõ stra-
tégiájának, a gazdagításnak a koncep-
ciójába.

Magyarországon a tehetséggon-
dozó projektek készítését Gyarmathy 
(2001) javasolta elõször. Könyvében 
részletesen leírja a tehetséggondozó 
projektek készítésének lépéseit, és 
21 konkrét projektet is bemutat.
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GAZDAGÍTÁS
GAZDAGÍTÁSI TRIÁSZ

TELJESÍTMÉNYIGÉNY

A teljesítményigényt másképpen tel-
jesítménymotivációnak vagy teljesít-
ményszükségletnek is nevezik, és 
n:Ach-nak jelölik. A fogalmat elõ-
ször Murray (1938) határozta meg, 
aki szerint a teljesítményigény „az 
akadályok legyõzésére, a feladatvég-
zésre irányuló energia, valamilyen 
nehézségnek a lehetõ legjobb és leg-

gyorsabb leküzdésére való törekvés 
igénye” (80 81. o.). Murray azon-
ban nem törekedett arra, hogy a telje-
sítménymotiváció területén kísérle-
tes kutatásokat folytasson, így a foga-
lom nem kapott különösebb figyel-
met, egészen McClelland-ig (1951), 
aki a motiváció egyfajta kognitív 
elméletét dolgozta ki, és a teljesít-
ményigény ennek az egyik elemét 
képezte. McClelland elmélete azt 
mondja ki, hogy egy személynek az 
adott feladat megközelítésére való 
hajlandósága (erõfeszítés) a teljesít-
ményigény erejének, illetve a kudarc 
elkerülésének igénye erejének az a 
mûködése, amely a személynek a 
siker, illetve a kudarc valószínû-
ségérõl való szubjektív vélekedésé-
tõl és az elérendõ cél vonzerejétõl 
függ. McClelland (1951) és Atkinson 
(1964) szerint a teljesítményigény 
belsõ késztetés, tehát a teljesítmény 
növekedése nincs összefüggésben a 
külsõ jutalmak növekedésével. A tel-
jesítményigényt általában a Thematic 
Apperception Test-tel (TAT) mérik, 
bár Hermans (1970) erre a célra egy 
papír/ceruza módszert is kidolgozott 
n:Ach néven.

Ami a teljesítményigény kiala-
kulását illeti, Crandall (1963) arra 
a következtetésre jutott, hogy a 
magas teljesítményigénnyel rendel-
kezõ gyermekeknek olyan anyjuk 
volt, aki a korai években jutalmazta a 
teljesítményt és a teljesítményjellegû 
tevékenységeket. Amikor a gyerme-
kek egy nehéz problémával kerültek 
szembe, az ilyen anyák nem törték 
össze magukat, hogy segítségadás 
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ürügyén kiszolgálják õket. Crandall 
további következtetése, hogy a tel-
jesítménymotivációt fejlesztõ visel-
kedésekre a közép- és a felsõbb tár-
sadalmi osztályhoz tartozó szülõk 
nagyobb gondot fordítottak, mint 
az alacsonyabb osztályhoz tartozó 
szülõk.

Számos kutatás arra kereste a 
választ, hogy a teljesítmény milyen 
hatást gyakorol a feladatvégzésre és 
a személyiségre. Weiner (1970) úgy 
találta, hogy a magas igényszintû 
személyek kudarc esetén is kitar-
tanak, míg az alacsony igényszintû 
személyek a válaszaikban még gátol-
tabbakká válnak. Továbbá az ala-
csony igényszintû személyek akkor 
kezdenek bele valamilyen teljesít-
ményjellegû tevékenységbe, ha a 
siker valószínûsége a 100%-ot köze-
líti, míg a magas igényszintû szemé-
lyek akkor dolgoznak a legjobban, ha 
a siker valószínûsége 50% körül van. 
Weiner és Kukla (1970) a teljesít-
ményigény kutatását összekapcsol-
ták Rotter-nek (1966) a kontroll-
helyre vonatkozó kutatásával. Általá-
nos iskolás tanulókat vizsgálva arra 
a következtetésre jutottak, hogy a 
magas igényszintû gyermekek a sike-
reiket a saját erõfeszítéseik eredmé-
nyének tekintették. A kudarcot mind 
a magas, mind az alacsony igény-
szintû gyermekek maguknak tulaj-
donították, azonban a magas igény-
szintû gyermekek a kudarc okát az 
erõfeszítés hiányában látták, míg az 
alacsony igényszintû gyermekek a 
képességbeli hiányosságokban jelöl-
ték meg.
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ALULTELJESÍTÉS

TELJESÍTMÉNYTESZTEK

A teljesítménytesztek az oktatásban 
alkalmazott standardizált méréses 
módszerek leggyakoribb formái. Az 
Egyesült Államokban a 80-as évek 
igencsak mozgalmasaknak bizonyul-
tak a teljesítménytesztek publiká-
lása szempontjából: egyetlen évti-
zed leforgása alatt szinte valameny-
nyi fontosabb teszt új, korszerûsített 
kiadásban látott napvilágot. 

Mint ismeretes, a standardizált 
teljesítménytesztek csoportos és 
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egyéni tesztekre oszthatók. A cso-
portos tesztek új kiadását az összes 
nagy kiadó  a CTB/McGraw-Hill, 
a The Psychological Corporation, a 
Riverside Publishing Company és a 
Science Research Associates (SRA) 

 a 80-as évek közepére idõzítette. 
Az egyik nagy szériát, az Alapkészsé-
gek Iowa Tesztjét (Riverside’s Iowa 
Test of Basic Skills) a Riverside 
és az SRA közösen jelentette meg, 
két másik nagy szériával, a Kalifor-
niai Teljesítménytesztekkel (CTB’s 
California Achievement Tests) és 
az Alapkészségek Átfogó Tesztjével 
(Comprehensive Test of Basic Skills) 
pedig a CTB/McGraw-Hill és a The 
Psychological Corporation rukkolt 
elõ.

Az elsõ komolyabb teljesítmény-
mérõ széria, a Stanford Teljesítmény-
teszt (Stanford Achievement Test) 
1923-ban jelent meg a World Books 
Company gondozásában. Ma ez az 
eszköz a 7. kiadásánál tart. A mos-
tani Stanford Teljesítménytesztek 
szériája ezt a 7. kiadást, továbbá 
a Stanford Korai Iskolai Teljesít-
ményteszt (Stanford Early School 
Achievement Test) 2. kiadását, vala-
mint a Stanford Tanulmányi Kész-
ségek Tesztjének (Stanford Test of 
Academical Skills) a 2. kiadását 
foglalja magába. Az új Stanford 
sorozat szintén átfogó teljesítmény-
mérõ eszköz, mely az olvasáson, 
a matematikán és az anyanyelven 
kívül a természet- és a társada-
lomtudományi tárgyakra is kiterjed. 
A SESAT/STANFORD/TASK soro-
zat az óvodáskorúaktól a 13 évesekig 

terjedõ korosztályt célozza meg, és 
egységes pontozási rendszere révén 
folyamatos mérést tesz lehetõvé. 
Mind a Stanfordnak, mind a TASK-
nek tíz különbözõ szintje van, és 
mindegyik szint két egymással egyen-
értékû változattal rendelkezik.

A SESAT két szintjét az óvo-
dáskor kezdetétõl az 1. osztályos 
korig terjedõ korosztályra tervezték. 
A Stanford Teljesítményteszt hat bat-
tériából áll, melyek az iskolai fõ 
tárgyakban mutatott alapkészsége-
ket mérik. A TASK-bõl két szint 
szintén az alapkészségeket méri, 
ezek 8 13 éves diákoknak készültek.
A Stanford a passzív képességeket, 
így például a passzív szókincset vagy 
a passzív megértést is méri (a pasz-
szív képességek mérése az 1973-as 
kiadásban bukkant fel elõször).

A Stanford olvasási tesztje a teszt-
eredmények tanórán történõ haté-
kony felhasználását azzal könnyíti 
meg, hogy a teljesítményt nemcsak 
számokkal fejezi ki, hanem minden 
tanulóhoz szöveges útmutatást is ad 
az olvasás gyakoroltatásának irányára 
vonatkozóan. Ilyen jellegû informá-
ció azelõtt csak a diagnosztikai tesz-
tekbõl állt rendelkezésre.

A Stanford a tanulókat az olva-
sási képességük szerint csoportokba 
sorolja, aminek következtében a pe-
dagógusok pillanatok alatt át tudják 
tekinteni, hogy kik azok, akiknek 
az esetében hasonló készségfejlesztõ 
munkára van szükség.

A tanulók olvasási készségét vál-
tozatos szemelvények segítségével 
állapítják meg. Külön teljesítményka-
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tegóriák állnak rendelkezésre a szö-
vegolvasáshoz, a funkcionális olva-
sáshoz és a szórakoztató olvasás-
hoz. A szövegolvasást vizsgáló sze-
melvények a tanuló tankönyveiben 
található olvasmányokra emlékeztet-
nek. A funkcionális olvasást vizs-
gáló itemek többnyire utalványok-
ból, belépõjegyekbõl, összeszerelési 
útmutatókból állnak. A szórakoztató 
olvasás vizsgálatára szolgáló olvas-
mányok pedig olyan anyagok  pél-
dául fantasztikus regényekbõl való 
részletek vagy versek , amilyene-
ket valaki a saját kedvtelésére szo-
kott olvasni.

A Stanford Írásvizsgálati Program 
(Stanford Writing Assessment Prog-
ram) a tanulók írásbeli kifejezõké-
pességét teszi próbára. A program-
hoz készült kézikönyv szerint az 
írásbeliséget felmérõ feladatok négy-
fajta kifejezési módot vizsgálnak: a 
leírást, az elbeszélést, a magyaráza-
tot és a kifejtést.

A Stanford helyesírási tesztjének 
a szavait nem az olvasókönyvek szó-
szedeteibõl, hanem a tankönyvekben 
szereplõ helyesírási listákból válo-
gatták ki. A javítási útmutató felso-
rolja és ízekre szedi a leggyakoribb 
helyesírási hibákat, ami nagymérték-
ben megkönnyíti a pedagógusok szá-
mára a diákok által elkövetett hibák 
hangtani és szerkezeti elemzését.
A Stanford a természet- és a társada-
lomtudományok mellett környezet-
védelembõl is felméri a tanulókat.

Az egyéni teljesítményteszteket 
azok a tanulók kapják, akik valami-
lyen oknál fogva külön elbírálást igé-

nyelnek. A 80-as években ezekbõl is 
szélesedett a kínálat. A sok kisebb 
kiadó szinte elárasztotta velük a 
piacot. Az egyéni tesztek fõ kiadója 
az American Guidance Services. 
Ennek a gondozásában jelent meg 
például a Peabody-féle Egyéni Tel-
jesítményteszt (Peabody Individual 
Achievement Test), a Woodcock-féle 
Olvasási Tesztek (Woodcock Reading 
Tests), vagy a Matematikai Felad-
ványok Megoldása (Key Math) is.
A cég legújabb kiadványa a Kaufman-
féle Pedagógiai Teljesítményvizsgá-
lat (Kaufman Test of Educational 
Achievement), mely egy rövid és 
egy átfogó változattal rendelkezik.
A rövid változat szûrési és besorolási 
célokat szolgál. A globális teljesít-
ményt vizsgálja matematikából, olva-
sásból és helyesírásból, a szubteszt-
eredményekhez és az öszesített ered-
ményekhez normákat ad meg, felvé-
tele pedig 30 percet vesz igénybe.

Az átfogó változat ideális eszköz 
annak a meghatározására, hogy az 
adott diák esetében melyek a leg-
inkább korrekcióra szoruló terüle-
tek. A tanulói hibák kategorizálá-
sára hibaelemzõ ívet használ. A stan-
dardizált adatokkal való egybevetés, 
valamint a vizsgálatvezetõ által ösz-
szegyûjtött más bizonyítékok alap-
ján azután már könnyen meghatá-
rozható, hogy miben jó és miben 
gyenge a tanuló. A kézikönyv egyéb-
ként meglehetõsen terjedelmes feje-
zetet szentel az eredmények értelme-
zésének.

Az átfogó változat szintén nor-
matív pontozású. Az összevont olva-
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sási, az összevont matematikai és az 
összevont teljes eredmények normái 
mellett a dekódoló olvasás, az értõ 
olvasás, a matematikai számítások, 
a matematikai alkalmazások és a 
helyesírás szubtesztjének a normáit 
külön is megadja. Az átfogó válto-
zat felvételi ideje az 1 3. osztályo-
sok esetében 60 perc, a 4 12. osztá-
lyosok esetében 60 75 perc.

A fentiekben bemutatottakhoz 
hasonló standardizált tantárgyi tel-
jesítménytesztek alkalmazása még 
nem általános gyakorlat Magyaror-
szágon. A munkálatok azonban már 
elkezdõdtek, így vélhetõen a hazai 
pedagógiai gyakorlatban is el fognak 
terjedni.
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TERMAN, LEWIS M.
(1877–1956)

Lewis M. Terman a Clark Egyete-
men tanult. A doktori fokozatát is 
itt szerezte pedagógiából és pszicho-
lógiából, G. Stanley Hall irányítása 
alatt. Elõbb tanárként, aztán isko-
laigazgatóként, majd fõiskolai okta-
tóként dolgozott. 1910-ben került a 
Stanford Egyetemre, ahol 1922-tõl 

az 1942-ben történt nyugdíjba vonu-
lásáig a Pszichológia Tanszéknek volt 
a vezetõje.

Lewis M. Terman

A mentális tesztek iránti szen-
vedélyes érdeklõdése  ami még 
a Clark Egyetemen töltött tanuló-
évekbõl származott  csakhamar a 
születõfélben lévõ tesztelési mozga-
lom vezetõ alakjává emelte. Pálya-
futása során több tucat tesztet dol-
gozott ki. Közülük a legismertebb 
és a legszélesebb körben használt 
a Stanford-Binet Intelligenciateszt 
volt, amelyet a Binet-Simon Intel-
ligenciaskála átültetésével 1916-ban 
alakított ki, és 1937-ben dolgozott 
át. Közremûködött az Army Alpha 
és Beta, az elsõ csoportos intelligen-
ciatesztek kidolgozásában is, ame-
lyeket az I. világháború idején a 
katonák osztályozására használtak. 
A Stanford-Binet 1916-os publikálá-
sával Terman vezette be az Egyesült 
Államokban az intelligenciahánya-
dos (IQ) kifejezést, egy olyan szak-
kifejezést, amely csakhamar az álta-
lános szókincs részévé vált.
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A tehetséges gyermekek elsõ át-
fogó vizsgálatát is Terman indította 
el. Munkatársaival együtt több mint 
250 ezer iskoláskorú gyermeket vizs-
gált meg abból a célból, hogy 1500, 
140 feletti IQ-jú tanulót kiválogas-
son. Ezt a mintát aztán egy olyan 
követéses vizsgálatnak vetette alá, 
amely még napjainkban is tart.
A korabeli közszájon forgó hiedel-
mekkel szemben Terman azt találta, 
hogy a magas IQ-val rendelkezõ gyer-
mekek egészségesebbek, boldogab-
bak és kiegyensúlyozottabbak, mint 
az átlagos képességû gyermekek, ké-
sõbb pedig mind a választott szakmá-
jukban, mind a magánéletükben sike-
resebbek. Terman  akit a tehetség-
fejlesztési mozgalom alapítójaként is 
szokás tisztelni  a megállapításai-
val a tehetségfejlesztési programok 
kidolgozását kívánta szolgálni.
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TERMAN TEHETSÉGKUTATÁSAI

Lewis M. Terman amerikai pszicho-
lógust leginkább úgy tartják számon, 
mint a Stanford-Binet Intelligencia-

skála kidolgozóját. Azt már keveseb-
ben tudják róla, hogy 1925 és 1959 
között öt kötetet is publikált a zse-
nialitás vizsgálatáról.

1911-ben az akkor már a Stanford 
Egyetemen dolgozó Lewis M. Terman 
tervszerû adatgyûjtésbe kezdett. 
Azokról a gyermekekrõl kívánt minél 
több adatot összegyûjteni, akik a 
Stanford-Binet Intelligenciatesztben 
kivételesen magas pontszámot értek 
el. Az 1920-as évek elejétõl (Melita 
Oden-nel együtt) a Stanford-Binet 
tesztet már célzatosan azokkal a 
tanulókkal vette fel, akiket a taná-
raik „nagyon értelmesnek” tartot-
tak. 1925-ben nagyszabású kutatás-
sorozatba fogott, melynek segítségé-
vel azt kívánta feltárni, hogy ezek 
a gyermekek milyen sajátos voná-
sokkal rendelkeznek, és mennyire 
térnek el az átlagos gyermekektõl.

Terman mintája 1528 fõbõl állt. 
A mintába azok kerültek be, akik az 
iskolai populációban mért intelligen-
cia legfelsõ 1%-ába tartoztak.

A minta egyik része olyan álta-
lános iskolásokból tevõdött össze, 
akik a Stanford-Binet-ben 140-es 
vagy ennél magasabb IQ-t értek el, a 
másik része pedig olyan középisko-
lásokból, akik a Terman-féle Csopor-
tos Tesztben (Terman Group Test) 
a legmagasabb pontszámot kapták. 
A diákok átlagos életkora 11 év 
volt. Terman az intelligencián kívül 
számos más változóról is gyûjtött 
adatokat, így a szocioökonómiai stá-
tuszról, a személyiségrõl és az isko-
lai teljesítményrõl is. A vizsgálatok-
nak az volt a célja, hogy az intel-
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ligenciával együtt járó sajátosságo-
kat azonosítsák, és hogy ezeknek a 
kivételesen okos egyéneknek az éle-
tében lezajló eseményeket nyomon 
kövessék (Treffinger, Pyryt, Hawk és 
Houseman, 1979).

Terman és Oden (1951) a tehet-
ség-mintájukba tartozó diákok jel-
lemzõit a következõképpen foglalták 
össze: (1) fejlettebbek, egészsége-
sebbek és vonzóbb megjelenésûek; 
(2) az olvasás, a nyelvhasználat és 
a matematikai gondolkodás terén 
kiválóak; (3) számolásból, helyes-
írásból, történelembõl és állampol-
gári ismeretekbõl szintén kiválóak 
(ezek a területek láthatóan nem azo-
nosak a 2. pontban leírtakkal); (4) 
spontán és változatos az érdeklõdé-
sük; (5) könnyebben tanulnak meg 
olvasni, továbbá több és színvona-
lasabb könyvet olvasnak, mint az 
átlagos gyermekek; (6) kevésbé haj-
lamosak arra, hogy a tudásukkal 
kérkedjenek vagy azt felnagyítsák; 
(7) érzelmileg kiegyensúlyozottab-
bak; (8) szinte valamennyi jellem-
vonásukban felülmúlják az átlagos 
gyermekeket.

Az 1947-es, az 1951-es és az 
1959-es vizsgálatokat késõbb más 
szerzõk az elvárt és a valóságos telje-
sítmény összehasonlításával egészí-
tették ki. Ezek a kutatások azonban 
kevesebb „tökéletes” emberrõl szá-
moltak be, vagyis az egyes terüle-
teken nyújtott szellemi teljesítmény 
tekintetében nem az összes egyén 
találtatott zseninek (Feldman, 1984). 
Ugyanakkor Termannak az érzelmi 
stabilitásra (Schlowinski és Reynolds, 

1985), a játékban megnyilvánuló 
spontaneitásra és kreativitásra 
(Barnett és Fiscella, 1985), valamint 
az olvasási képességre (Anderson, 
Tollefson és Gilbert, 1985) vonatkozó 
megállapításait a legújabb kutatások 
is alátámasztották.

Közismert az a hiedelem, misze-
rint a magas IQ érzelmi kiegyensú-
lyozatlansággal párosul. Ennek azon-
ban ellentmond az a tény, hogy 
miközben ezek a gyermekek fel-
nõtté cseperedtek, ritkábban fordult 
elõ náluk súlyos elmebetegség, mint 
azoknál, akik nem tartoztak az 
intelligencia élmezõnyébe (Oden, 
1968). Felnõttként jobb egészségnek 
örvendtek, és a halálozási arányuk is 
alacsonyabb volt az átlagos populá-
cióban találtnál.

Terman tehetséges egyénei az 
intellektuális képességeiket egész fel-
nõttkorukon át megõrizték (Oden, 
1968). A férfiak 71%-a, a nõk 67%-a 
egyetemi diplomát szerzett; a fér-
fiak 68%-a és a nõk 24%-a pedig 
legalább egy tudományos fokozatot 
is szerzett. A férfiak 86%-a értel-
miségi munkakörben dolgozott, és 
több mint 2500 cikket, 200 könyvet 
és 350 szabadalmat publikált.
A nõk 42%-a teljes állásban dolgo-
zott, fõként pedagógusként vagy tit-
kárnõként. A nõk a nagyobb sike-
reiket a szakmai szerepeikben érték 
el. Hasonló teljesítményekrõl számol 
be egy újabb keletû, másik felnõtti 
mintán végzett kutatás is (Powell, 
1983).

Minden negyedik vagy ötödik 
tehetséges felnõtt egy vagy több mel-
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lékfoglalkozást is folytatott. Nem-
csak a szakmájukban, hanem a tár-
sadalmi szervezetekben is aktívak 
voltak, és több mint 90%-uk nyi-
latkozott úgy, hogy általában vagy 
szinte mindig elmegy szavazni.
A gyermekeiknél átlagosan 132-es 
IQ-t állapítottak meg.

Oden (1968) azt is megvizsgálta, 
hogy milyen különbségek vannak 
a Terman-féle követéses mintához 
tartozó legsikeresebb és legkevésbé 
sikeres férfiak között. Terman és 
Oden (1959) meghatározása szerint 
a siker a következõket jelenti: a cél-
kitûzések megvalósítása, a boldog 
családi élet, a jólét, a szociális segítõ-
készség és a lelki béke. A sikeres fér-
fiak esetében nagyobb volt a valószí-
nûsége annak, hogy olyan ép, maga-
sabb szocioökonómiai státuszú csa-
ládból származtak, amelyben nagyra 
értékelték a kezdeményezõ képes-
séget és a tanulmányi sikereket. 
Erõs pozitív korrelációt találtak a 
tanulásban és az életben elért sike-
rek között. Sears és Barbee (1977) 
beszámolója szerint a Terman-féle 
vizsgálatban résztvevõ nõk legtöbbje 
elégedett volt az életével, a dolgozó 
nõk pedig még inkább elégedettek 
voltak. A sikerrel pozitív korrelációt 
mutatott még (az elégedettségen 
kívül) a neveltetés, az egészség, a 
korai szülõi támogatás és az önbiza-
lom is. Érdekes módon az életben 
elért sikerek tekintetében a 180 
feletti IQ-val és a 140 150 közötti 
IQ-val rendelkezõk között nem volt 
szignifikáns különbség (Feldman, 
1984).

A Terman-féle eredeti mintához 
tartozó teljes adatállományt a Stan-
ford Egyetemen õrzik zárt anyag-
ként. Becslések szerint a forrásada-
tokból készült kódolt válaszoknak 
kevesebb, mint a felét dolgozták fel.
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GYERMEKI TEHETSÉG
OLVASÁS ÉS TEHETSÉG
TEHETSÉGES GYERMEKEK
TERMAN, L. M.
ZSENIALITÁS

THE ASSOCIATION FOR THE
GIFTED (TEHETSÉGVÉDŐ TÁR-
SASÁG)

Az 1958-ban alapított Tehetségvédõ 
Társaság (The Association for the 
Gifted, TAG) az Egyesült Államok-
beli Kivételes Gyermekek Védel-
mére Alakult Tanács (Council for 
Exceptional Children, CEC) 13 szak-
osztályának az egyike. Öt célt tûzött 
ki maga elé, melyek a következõk: (1) 
elõsegíteni, hogy a tehetséges diá-
kokra és fejlesztési igényeikre vonat-
kozóan egységes álláspont alakuljon 
ki a szülõk, a pedagógusok és a 
laikus tömegek között, (2) tájékoz-
tatást nyújtani a tehetségfejlesztés 
szakterületének legfrissebb kérdése-
irõl és irányzatairól, (3) szót emelni 

annak érdekében, hogy a tehetsége-
sek a törvényhozás részérõl szövet-
ségi, állami és helyi szinten egyaránt 
támogatást kapjanak, (4) ismeretter-
jesztést végezni a tehetségfejlesztés-
ben részt vevõ valamennyi érdekelt 
között, és (5) gyarapítani a tehetsé-
gesekkel kapcsolatos ismereteket.

A TAG két kiadványt jelentet meg, 
melyek minden tagnak járnak. Az 
egyik, a Tehetségfejlesztés folyóirata 
(Journal for the Education of the 
Gifted), a tehetségesekkel kapcsola-
tos ismereteket elemzõ és közlõ 
elméleti, kutatási és leíró cikkek 
fóruma. A másik a TAG hírlevele.

A tagság felõl a következõ címen 
lehet érdeklõdni: The Association for 
the Gifted, 1920 Association Drive, 
Reston, VA 22091. A TAG tagjaitól 
elvárják, hogy belépjenek a CEC-be. 
Az arra jogosultak számára  ked-
vezményes díjfizetési kötelezettség-
gel  külön diák-tagsági kategória 
áll rendelkezésre.

COUNCIL FOR EXCEPTIONAL
CHILDREN (KIVÉTELES GYERMEKEK
VÉDELMÉRE ALAKULT TANÁCS)
JOURNAL FOR THE EDUCATION OF
THE GIFTED (TEHETSÉGFEJLESZTÉS)

TORRANCE, ELLIS PAUL
(1915–   )

Ellis Paul Torrance az AA fokozatát 
a Georgiai Katonai Fõiskolán (1936), 
a BA fokozatát a Mercer Egyetemen 
(1940), az MA fokozatát a Minnesotai 
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Egyetemen (1944), a PhD fokozatát 
pedig a Michigani Egyetemen sze-
rezte (1951). 1966-tól visszavonu-
lásáig a Georgiai Egyetemen dolgo-
zott mint tanszékvezetõ, és neve-
léslélektant tanított. Noha 1984-ben 
formálisan nyugdíjba ment, a nevé-
vel fémjelzett kutatási programokban 
továbbra is aktívan tevékenykedik.

Ellis Paul Torrance

Torrance a kreativitással, a tehet-
séggel valamint a nevelés jövõjével 
foglalkozó, több kötetet kitevõ közle-
ményei révén nemzetközileg is elis-
mert tudós. Filozófiájának közép-
pontjában az a törekvés áll, hogy 
a nevelési célokat és elképzeléseket 
módosítsa. Szerinte a jövõ nevelési 
intézményeinek nemcsak a tanulási 
képességet kell fejleszteniük, hanem 
a gondolkodási képességet is. A szo-
ciodráma átalakításával és finomí-
tásával olyan csoportos probléma-
megoldási technikát dolgozott ki, 
amely ma már a rugalmas gondol-
kodás tanításának egyik bevált esz-
köze. A különbözõ kulturális és élet-
kori csoportokhoz tartozó tehetsége-
sek azonosítása érdekében tett erõ-

feszítései nyomán jöttek létre a krea-
tív gondolkodást vizsgáló tesztjei 
(Torrance Tests of Creative Thinking, 
TTCT). Torrance egész pályafutását 
annak a szolgálatába állította, hogy 
segítsen a társadalomnak felismerni 
az egyén kreatív képességét és a krea-
tivitás jelentõségét a jövõre nézve.

Torrance-nak mintegy 1100 köz-
leménye és 27 könyve jelent meg, 
köztük olyanok, mint az Útmutató a 
kreatív tehetséghez (Guiding Creative 
Talent), A nevelés és a kreatív képesség 
(Education and the Creative Poten-
tial), Kreatív tanulás és tanítás (Creative 
Learning and Teaching), vagy A megvi-
lágosodás és a kreativitás nyomában (The 
Search for Satori and Creativity). 118 
doktori és 39 magiszteri disszertáció-
nak volt a témavezetõje.

Torrance és felesége, Pansy a meg-
alapítói a Jövõbeni Problémák Megol-
dása (Future Problem Solving, 1974) 
nevû programnak, amely ezerszámra 
tanítja a gyermekeket problémameg-
oldásra Amerikában és külföldön 
egyaránt. Ugyancsak Torrance hozta 
létre a Tehetséges Diákok és Taná-
raik/Szponzoraik Nemzetközi Háló-
zatát (International Network of 
Gifted Students and their Teachers/-
Sponsors). Számos kitüntetés és ösz-
töndíj tulajdonosa. Köztük külön is 
említést érdemel az Alumnusok Ala-
pítványától (a Georgiai Egyetem volt 
hallgatói, polgárai által létesített ala-
pítványról van szó) kapott Profesz-
szor Emeritus cím, valamint a Japán 
Tudományos Ismeretterjesztõ Társa-
ságtól a kreativitásnak és a kreatív 
oktatásnak a japán nevelési intéz-

TORRANCE, ELLIS PAUL



276

ményeken belüli kutatásához kapott 
ösztöndíj.
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FUTURE PROBLEM SOLVING
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TORRANCE CENTER FOR 
CREATIVE STUDIES
(TORRANCE KREATIVITÁS-
KUTATÁSI KÖZPONT)

A Torrance Kreativitáskutatási Közpon-
tot (Torrance Center for Creative 
Studies) a kreatív képesség fej-
lesztését szolgáló kutatások össze-
fogása érdekében létesítették. Kuta-
tási és fejlesztési programja Ellis 
Paul Torrance-nak, a tõsgyökeres 
georgiainak, a Georgiai Egyetem 
Alumnusok Alapítványa által Pro-
fesszor Emeritus címmel kitüntetett 
nagy öregjének szellemi hagyatékára 
épül. Ezt a hagyatékát a következõ 
megállapítása fejezi ki a legjobban:

Az emberi teljesítmény szinte minden 
területén a kreativitás az a jegy, amely 
az igazán kiválót megkülönbözteti a töb-
bitõl. A rendkívüli teljesítmény produ-
kálásához nem elegendõ a magas intelli-
gencia, a specifikus tehetség és a nagy-
fokú szakmai hozzáértés ... Mérhetetle-
nül fontos a társadalomnak, hogy a krea-
tív tehetségünket felismerje, fejlessze és 
hasznosítsa. Civilizációnk jövõje – maga a 
fennmaradásunk – az utánunk következõ 
generáció kreatív képzeletének a minõsé-
gétõl függ. (Torrance, 1959, 1. o.)

Torrance-ot, a kreatív képesség 
azonosítására és fejlesztésére irá-
nyuló kutatás nagy úttörõjét legin-
kább a Kreatív Gondolkodás Torrance-
féle Tesztjeinek (Torrance Tests of 
Creative Thinking, TTCT), a világon a 
legelterjedtebb kreativitásteszteknek 
a kidolgozása és tökéletesítése terén 
kifejtett munkássága révén ismerik.

A Torrance Központ kutatási és 
oktatási programjának céljai: a krea-
tív képesség becsléséhez és fejlesz-
téséhez szükséges technikák és eljá-
rások kutatása és értékelése; a krea-
tív gondolkodást fokozó stratégiák 
kidolgozása, alkalmazása és értéke-
lése; valamint a kreativitás fejlesz-
tését elõmozdító országos és nem-
zetközi programrendszerek támoga-
tása.

A Torrance Központ kutatási és 
fejlesztési programjának szerkezete 
négy  becslési, fejlesztési, képzési 
és értékelési  összetevõbõl épül fel. 
Mindegyik összetevõ a maga módján 
a kreativitással kapcsolatos ismere-
teink felülvizsgálatához és bõvítésé-
hez, valamint a kreatív képességet 
fokozó oktatási és értékelési módsze-
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rek továbbfejlesztéséhez kíván hoz-
zájárulni.

A becslési összetevõ alapját a krea-
tív képesség becslését és a kreatív 
fejlõdés értékelését elõsegítõ eszkö-
zöknek és eljárásoknak a kutatása 
képezi. A Torrance által kidolgozott 
tesztekkel kapcsolatos kutatásokat  
a validitási vizsgálatokat, az admi-
nisztráció és a pontozási eljárás töké-
letesítését, valamint a kreatív képes-
séget fejlesztõ stratégiák hatásvizsgá-
latait  a Torrance Központon keresz-
tül koordinálják, az Educational Test-
ing Service nevû szervezettel, a 
Torrance tesztek kiadóival és a Kreatív 
Viselkedés Georgiai Kutatásai (Geor-
gia Studies of Creative Behavior) 
nevû programmal együttmûködve.

A fejlesztési összetevõ alapját két 
program képezi, amelyekkel a krea-
tív gondolkodást serkentõ, illetve 
gátló technikákat, valamint a krea-
tív fejlõdést ösztönzõ módszerek-
nek és tevékenységeknek a természe-
tét kívánják tanulmányozni. A Jövõ-
beni Problémák Megoldása (Future 
Problem Solving, FPS), melyet E. 
Paul Torrance és J. Pansy Torrance 
hívott életre 1974-ben, a probléma-
megoldás kifejezetten interdiszcip-
lináris szemléletû programja. Az a 
meggyõzõdés motiválta, hogy a civi-
lizációban eljutottunk arra a pontra, 
amelynél a pedagógia a tanterv nagy 
részét arra kell fordítsa, ami a diákok 
gyarapítását, gazdagítását és a jövõ-
rõl alkotott képük pontosabbá tételét 
elõsegíti (Torrance, 1980). Az FPS ma 
már nemzetközi program. Székhelye: 
St. Andrews College, Laurinburg, 

North Carolina. A Torrance Központ 
a georgiai FPS programot koordi-
nálja.

A Torrance Központ másik jelen-
tõsebb programja a Kreatív „Tudós-
program” (Torrance Creative Scholars 
Program). Ez a program azoknak a te
hetséges gyermekeknek a pedagó-giai 
ellátását biztosítja, akik a Torrance-
féle kreativitástesztekben (TTCT) 
elért teljesítményükkel az ország leg-
jobb 1,5%-a közé kerültek. A program 
Torrance azon nézetével függ össze, 
miszerint

…mindazon embereknek, akik társa-
dalmi, tudományos vagy mûvészeti téren 
rendkívülit cselekedtek, egyetlen közös 
jellemzõjük van: a kreativitásuk. Mivel 
olyan korban élünk, amelyben a változá-
sok mind gyorsabban követik egymást, a 
természeti erõforrásaink pedig kimerülõ-
ben vannak, a kölcsönös egymásrautalt-
ság és az egységes minták hiánya nyo-
mósabb okok mint valaha ahhoz, hogy 
a kreatív módon tehetséges gyermekek 
és felnõttek tisztességes lehetõséget kap-
janak a kibontakozásra. Meg kell keres-
nünk ezeket a „világra szóló” kincseket, 
és úgy kell támogatnunk õket, hogy meg-
adhassák a társadalomnak mindazokat a 
dolgokat, amelyekre annak oly rettenete-
sen nagy szüksége van.

A Kreatív „Tudósprogram” egye-
dülálló sajátossága a mentori elem 
alkalmazása. A programnak ez az 
eleme egy egész éven át mûköd-
tetett mentori hálózatot biztosít a 
kreatív „tudósok” számára. Torrance 
kreatív „tudós-mentorainak” azokat 
a Torrance által kiválogatott egyéne-
ket nevezik, akik különbözõ módo-
kon „mentori” szolgáltatásokat nyúj-
tanak a kreatív „tudósoknak”. Ezek 
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a „mentorok” aztán kreatív „tudó-
sokká” is átminõsülhetnek, és akkor 
a program szolgáltatásaiból õk is 
részesülnek.

A Kreatív „Tudósprogram” számára 
a TTCT pontozását és a pontok hitele-
sítését az Educational Testing Service 
végzi. A programok és szolgáltatások 
kidolgozása és bõvítése a Torrance 
Központon keresztül történik.

A harmadik, képzési összetevõ a 
kreativitás iránt érdeklõdõ pedagó-
gusok továbbképzését hivatott szol-
gálni. Ez az összetevõ a Georgiai 
Egyetem Neveléslélektani Tanszéke 
által kínált magiszteri és doktori 
fokozatszerzõ programokkal mûkö-
dik együtt. A Torrance Központon 
keresztül meghirdetett képzési prog-
ramok a következõk: a Nyári Kre-
ativitási Szabadegyetem (Torrance 
Center Summer Creativity Institute), 
a Kihívás Program (Challenge Prog-
ram) a még iskolába nem járóktól az 
ötödik osztályosokig terjedõ korosz-
tályt tanítók számára, és a Vendégpro-
fesszori Program (Visiting Scholars 
Program) az országosan és nemzet-
közileg elismert tudósok számára. 
Emellett ott vannak még az évente 
megrendezett Torrance Elõadások (E. 
Paul Torrance Lecture), valamint az 
a könyvtár és archívum is, amelyet 
Torrance adományozott az egyetem-
nek. A Torrance Központ elkövet-
kezendõ célja egy Torrance nevével 
fémjelzett egyetemi kutatási tanszék 
létesítése.

Az utolsó, értékelési összetevõ a 
becslési technikák, a képzési stra-
tégiák és a Torrance Központ által 

koordinált különféle programrend-
szerek mennyiségi és minõségi érté-
kelésére irányul.

A Torrance Kreativitáskutatási 
Központot formálisan Mary M. 
Frasier hozta létre 1984 tavaszán 
a Georgiai Egyetemen. Az Egyetem 
Pedagógiai Fõiskolájának Neveléslé-
lektani Tanszékén található. Címe: 
Torrance Center for Creative Studies, 
College of Education, 422 Aderhold 
Hall, University of Georgia, Athens, 
GA 30602.
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TÖBBFÉLE INTELLIGENCIA

A többféle intelligencia elméletét 
Howard Gardner dolgozta ki 
1983-ban. Gardner szerint az intelli-
gencia nem egységes, hanem külön-
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álló intelligenciák együttese. Ezeket 
az intelligenciákat „elmeformáknak” 
nevezte könyvének címében (Frames 
of the Mind). Gardner hétféle intel-
ligenciát különített el (hozzátéve, 
hogy pontos számuk és természetük 
nem tekinthetõ véglegesen tisztá-
zottnak): nyelvi, logikai-matemati-
kai, téri, zenei, testi-kinesztétikus, 
interperszonális és intraperszonális 
(metakognitív) intelligenciát. A min-
dennapi életben ezek az intelligenciák 
rendszerint összhangban mûködnek, 
különállóságuk és egyéni jellemzõik 
rejtve maradnak. A többféle intelli-
gencia elméletének fõ feltételezése 
az, hogy az egyes intelligenciák egy-
mástól eltérõ fejlõdést és ezáltal fej-
lettséget mutathatnak, és az egyes 
területeken mutatott képességek nem 
mondanak semmit a más területeken 
megjelenõ képességekrõl.

Gardner az egyes független terü-
letek elkülönítésének nyolc kritériu-
mát határozta meg:

1. agysérülésekben tapasztalt elkü-
lönülés;

2. savantok, csodagyerekek és más 
különleges egyének létezése;

3. azonosítható belsõ mûködések;
4. elkülöníthetõ fejlõdéstörténet;
5. evolucionális kapcsolhatóság;
6. kísérleti pszichológiai vizsgála-

tok általi támogatottság;
7. pszichometriai eredmények ál-

tali támogatottság;
8. sajátos szimbólumrendszer.
Gardner elmélete meglehetõsen 

nagy nyilvánosságot kapott, különö-
sen a pedagógusok körében vált nép-
szerûvé. Ennek az az oka, hogy a 

pedagógusok intuitív módon mindig 
is tudták, hogy a gyermekek több-
féle módon lehetnek intelligensek, 
nemcsak azokon a módokon, ame-
lyeket a hagyományos intelligen-
ciatesztek mérnek. Ráadásul a hét-
féle intelligencia közvetlen megfi-
gyeléssel megállapítható, nem kell 
hozzá absztrakt papír/ceruza vizs-
gálat. Emellett a tehetség megje-
lenésére is egyszerû magyarázatot 
kínál, miszerint bizonyos intelligen-
ciák kombinálódása nyomán bizo-
nyos típusok jönnek létre, amelyek 
tehetségfajtáknak nevezhetõk.

Kritikaként vethetõ fel, hogy 
Gardner elmélete  a bizonyító ere-
jûnek szánt kritériumok ellenére  
jobbára anekdótaszerû megállapítá-
sokra támaszkodik, nem pedig empi-
rikus eredményekre. Bár késõbb a 
Spektrum-terv keretében történtek 
próbálkozások az egyes intelligen-
ciaformák mérésére, ezek a vizsgá-
lati módszerek jelentõsen különböz-
tek a hagyományos intelligenciatesz-
tektõl. Például, a nyelvi intelligen-
ciát (többek között) versek íratásával 
próbálták megállapítani, a testi-moz-
gásos intelligenciát a táncon vagy 
a sporton keresztül stb. Az elmélet 
empirikus igazolása tehát egyelõre 
várat magára.
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95–561. SZ. TÖRVÉNY

A 95–561. sz. törvény, azaz A tehet-
séges gyermekek oktatásának 1978-as 
törvénye (The Gifted and Talented 
Children’s Education Act of 1978) 
a már jóval korábban életbe lépett 
elemi és középfokú oktatási törvény 
(Elementary and Secondary Educa-
tion Act) kiegészítéseként jelent 
meg, a IX. cikkely A fejezeteként 
az Egyesült Államokban. A törvény 
meghatározása szerint tehetséges 
gyermekek azok a 18. életévüket 
még be nem töltött egyének, akik 
olyan, már kinyilvánított vagy felté-
telezhetõ képességekkel rendelkez-
nek, amelyek magas teljesítmény 
elérését jelzik bizonyos területeken, 
így az intellektuális, kreatív, speci-
fikus tanulmányi, vezetõi képessé-
gek vagy a vizuális és elõadómûvé-
szetek területén, és akik emiatt spe-
ciális pedagógiai ellátást, illetve fog-
lalkoztatást igényelnek.

Az anyagi fedezetet a Tehetséges 
Gyermekek Oktatási Programja (Gif-
ted and Talented Children’s Edu-
cation Program) biztosította kétféle 
támogatási keret útján. Az egyik fajta 
támogatás az összes állami oktatás-
ügyi szervezet számára kiírt pályáza-
ton keresztül a tehetséges gyermekek 
érdekeit szolgáló programok terve-
zésének, kidolgozásának, mûködte-
tésének és továbbfejlesztésének költ-
ségeit volt hivatott fedezni. A másik 
fajta támogatásért személyiségfej-
lesztõ tréningek vezetésére, model-
lek kidolgozására, ismeretterjesz-
tésre vagy kutatásra vállalkozó állami 

és magán szervezetek, cégek, intéz-
mények folyamodhattak.

Az oktatás megszilárdítását és 
fejlesztését célzó 1981-es törvény 
(Education and Consolidation Im-
provement Act of 1981) 2. fejezeté-
nek 1981. augusztus 13-i hatályba 
lépésével ez a kétfajta támogatás 
összevonásra került. Az egységesí-
tett anyagi támogatást azóta kizá-
rólag az államok és a körzetek vehe-
tik igénybe a tehetséges gyermek 
számára biztosított szolgáltatások 
folytatásához.

TÚLTELJESÍTÉS ÉS TEHETSÉG

Miközben az alulteljesítõ tehetséges 
diákok problémáiról igen sok szó esik 
a szakirodalomban, addig a túltel-
jesítõ tehetségesekrõl szóló írások-
kal jóval ritkábban lehet találkozni. 
A diákok kategorizálásához általá-
ban az (intelligencia- és képesség-
tesztekkel mért) elvárás és a (telje-
sítménytesztekkel mért) teljesítmény 
közötti eltérést szokták felhasználni, 
ami megmutatja, hogy adott tanuló 
alul- vagy túlteljesítõ-e. A „tiszta” 
kategóriák felállítását nehezíti, hogy 
a mérési kritériumok nem egysége-
sek, emiatt elõfordulhat, hogy az a 
gyermek, aki az egyik mérési rend-
szerben túlteljesítõnek minõsül, egy 
másik mérési rendszer alkalmazása 
esetén kikerül ebbõl a kategóriából 
(Tannenbaum, 1983).

Egyes szerzõk szerint az elvárás 
és a teljesítmény közötti különbség 
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kialakulásában meghatározott pszi-
choszociális tényezõk játszanak sze-
repet. Például Whitmore (1980) sze-
rint a túlteljesítõ tehetséges diák 
jobban tud uralkodni az iskolai tanul-
mányaival kapcsolatos szorongásán, 
az érzései adekvátabbak, magabizto-
sabb, és magasabb az önértékelése, 
mint az alulteljesítõ párjáé. Emel-
lett a túlteljesítõ tehetséges diákot 
jobban érdeklik a tanulmányi jel-
legû, mint a társas tevékenységek. 
Asbury (1974) viszont az eltérõ tel-
jesítmény mögött nem talált ilyen 
állandó pszichoszociális faktorokat.

Érdekesen fejtegeti ezt a problé-
mát Tannenbaum (1983). Szerinte az 
elvárás és a teljesítmény közötti bár-
mekkora  a túlteljesítés irányába 
mutató  eltérés az elvárás meghatá-
rozása során elkövetett mérési hiba 
következménye. Ennél fogva a túl-
teljesítés „teljes egészében az alul-
becslésbõl származó illúzió”. Mivel 
az elvárás mérése a gyermeki képes-
ség kimutatását jelenti, a túltelje-
sítés csak látszólagos lehet, hiszen 
ezzel egy olyan abszurd helyzet állna 
elõ, miszerint a diák a saját képessé-
gein felül is képes lenne teljesíteni.
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ZSENIALITÁS

A zsenialitást régen isteni eredetûnek 
vélték. Az ilyen emberrõl azt hitték, 
hogy megszállta a Géniusz (innen 
az elnevezés), vagyis az értelmi erõi-
nek és szellemiségének a fejlõdését 
egy felsõbbrendû lény irányítja. Ma 
ezzel a problémakörrel a filozófia 
és a pszichológia foglalkozik. Galton 
(1869)  a zsenialitás mennyiségi 
koncepciójának kidolgozója  vele-
születettnek, illetve öröklöttnek tar-
totta, Lombroso (1891) pedig az 
õrültséghez hasonló abnormális pszi-
chológiai megnyilvánulásnak fogta 
fel. Hirsch (1931) még azt is indítvá-
nyozta, hogy a zseniális embereket 
önálló pszichobiológiai fajnak kel-
lene tekinteni.

A ’zsenialitás’ szót  jelzõi érte-
lemben  elsõsorban a kivételesen 
kiemelkedõ tehetség, képesség vagy 
teljesítmény megjelölésére szokták 
használni. Manapság ritkábban talál-
kozhatunk vele, mert a ’tehetség’, 
illetve a ’tehetséges’ kifejezés szinte 
teljesen kiszorította a szóhasználat-
ból. Galton (1892) szerint zsenia-
litáson a „kivételesen kiemelkedõ, 
ugyanakkor veleszületett képessé-
get” kell érteni (8. o.). Viszont azt 
is hozzátette, hogy a zsenialitás nem 
tekintendõ szakkifejezésnek. Galton 
megpróbálta bebizonyítani, hogy a 
zsenialitás, illetve a kiváló képesség 
öröklött.

Terman (1925) a tehetséges gyer-
mekekkel végzett nagyszabású lon-
gitudinális kutatása során használta 
ugyan a tehetség szót, mégis az ebbõl 
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készült könyvsorozatának a Genetic 
Studies of Genius címet adta. Megjegy-
zendõ azonban, hogy Terman a zse-
nialitás eredetére vonatkozó felfo-
gást jelentõsen kibõvítette: „A zse-
nialitás az öntörvényû természetes 
fejlõdésbõl és azokból a környezeti 
hatásokból ered, amelyek jóra és 
rosszra egyaránt rávehetik. Olyan 
tudományos problémák ezek, ame-
lyek úgyszólván páratlan jelentõsé-
gûek az emberi jólétre nézve” (1925, 
5. o.). De Terman tovább is ment 
annak felvetésével, hogy a zsenia-
litással kapcsolatban három prob-
léma van: a természete, az eredete és 
a nevelése. Magától értetõdik, hogy 
abban az idõszakban a kutatást leg-
inkább az adottság nevelés problé-
mája foglalkoztatta.

A zsenialitás eredete és nevelhe-
tõsége terén végzett kutatások során 
gyakran folyamodtak a kiváló, illetve 
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó 
emberek vizsgálatához. A Genetic 
Studies of Genius II. kötetében Cather-
ina Cox és mások (így Lewis Terman 
is) 300 elhunyt zseniális tudós és 
mûvész életének korai szakaszát dol-
gozták fel. Ezen az úton járt úttörõ 
kutatásában annak idején Galton 
(1869) is. Jóval késõbb Goertzel-ék 
(1962) életrajzi kutatása folytatta ezt 
a hagyományt, amirõl A kiválóság 
bölcsõi (Cradles of Eminence) címû 
könyvük tanúskodik.

Bloom (1985) frissebb keletû kuta-
tása viszont olyan élõ személyekre 
irányult, akik már kivívták a világ elis-
merését. Elõdeihez hasonlóan Bloom 
is arra a megállapításra jutott, hogy 

a zsenialitás, az általános tehetség, 
a specifikus tehetség vagy a kiemel-
kedõ képesség igen gyakran kora-
érett viselkedés formájában jelent-
kezik, például olyan fiatalkori ered-
ményekben, amelyek az abban az 
életkorban szokásos teljesítményeket 
messze meghaladják. Egyre többen 
kezdik felismerni, hogy a tehetséget 
nagyrészt a család, az iskola és más 
változók határozzák meg.

A ’zseniális’ kifejezést ma már 
egyre ritkábban használják. Csak az 
igazán kivételes tehetség megjelölé-
sére elevenítik fel néhanapján.
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